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[...] Se os processos sócio históricos são fundamentalmente 

abertos, indeterminados, se não param de se repensar e 

reinventar constantemente, nenhuma solução verbal, nenhuma 

resposta teórica jamais poderá resolvê-los. As respostas, sempre 

provisórias, pertencem ao processo sócio técnico em seu 

conjunto, ou seja, a cada um de nós, de acordo com a escala e a 

orientação de suas possibilidades de ação, sem que ninguém 

tenha uma capacidade global ou definitiva. 

(LÉVY 1999, p.243) 
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RESUMO 

   

As crianças, ao interagirem com as tecnologias digitais como um dos artefatos da era da 

revolução tecnológica da sociedade, transformam a sua cultura lúdica infantil e modus 

operandi de construção de conhecimento. Opera-se com tal forma de comunicação uma 

interatividade virtual, agregando-se a outras formas de brincar das crianças pequenas, como 

o brincar livre, propiciado pelos jogos simbólicos e/ou brincadeiras tradicionais. O tempo e o 

espaço para as crianças são invisíveis no que se refere ao entretenimento, prazer e 

habilidades proporcionados com o uso das tecnologias. A proposta da pesquisa apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação do Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão 

do Conhecimento consistiu em investigar: como se dá a produção da cultura lúdica infantil das 

crianças de 3 a 5 anos com uso das tecnologias digitais? O objetivo geral da investigação foi 

compreender a produção da cultura lúdica infantil das crianças com o uso das tecnologias. 

Para fundamentar a pesquisa, foram utilizados os aportes da Sociologia da Infância sobre as 

concepções de crianças, infâncias e cultura infantil e estudos culturais, os quais abordam os 

perfis dos usuários das tecnologias digitais. O estudo caracterizou-se como 

antropossociológico, tendo o ambiente educacional-familiar, nos quais as crianças agem, 

ativamente, como espaços de socialização. A triangulação da análise foi realizada com os 

seguintes procedimentos de produção de dados: observação participante, aplicação de 

questionário com os pais e responsáveis, escuta das narrativas infantis por meio de grupo 

focal com filmagem e auxílio de um gravador digital, desenhos e conversas informais com as 

crianças nas atividades da rotina pedagógica, a fim de atingir os objetivos da pesquisa, no 

período do ano letivo de 2016, no contexto escolar de um Centro Municipal de Educação 

Infantil, no Município de Salvador-BA, no bairro de Pernambués, com crianças do segmento 

creche de 3 anos e pré-escolar, com 4 a 5 anos. Nos resultados, as crianças demonstraram-

se protagonistas na construção de uma cultura lúdica, que incorpora as tecnologias digitais 

como smartphones, tabletes e computadores como objetos culturais nas suas brincadeiras ou 

nos rituais culturais. Esses ritos culturais funcionam como forma de expressão dos desejos 

de consumo das crianças e revelam o elemento que compõem a cultura lúdica em 

determinado processo histórico e social. Como as crianças constituem-se como sujeitos 

também nas relações estabelecidas com os adultos, verificou-se no estudo que as 

concepções dos usos das tecnologias pelas crianças diferenciam-se aos dos pais e 

educadores. Outro aspecto evidenciado é que as crianças não negligenciam outras atividades 

lúdicas com o corpo ou jogos simbólicos nas suas relações interindividuais.  

Palavras-chave: Crianças; Infâncias; Cultura Infantil; Tecnologias digitais; Educação 

Infantil. 
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ABSTRACT 

Children interacting with digital technologies as one of the artifacts of the technological 
revolution of society transform their playful childhood culture and operandi ways of building 
knowledge. This form of communication is used as a virtual interactivity, joining other forms of 
small children's play such as free play provided by traditional games and / or symbolic games. 
Time and space for children are invisible in terms of entertainment, pleasure, and skills 
provided by the use of technology. With the research, proposed to the Post-Graduation 
Program of the Multi-institutional and Multidisciplinary Doctorate in Diffusion of Knowledge, 
investigate: How is the production of the children's play culture produced from 3 to 5 years old 
using technologies digital images? The general objective of the research was to understand 
the production of children's play culture with the use of technology. In order to base the 
research, we used the contributions of the Sociology of Childhood on the conceptions of 
children, childhood and children culture and Cultural Studies that address the profiles of users 
of digital technologies. The study was characterize as anthropossociological, having the 
educational-family environment, in which children actively act as spaces of socialization. The 
triangulation of the analysis was performed with the following data production procedures: 
participant observation, questionnaire application with parents and guardians, listening to 
children's narratives through a focus group with filming and aid of a digital recorder, drawings 
and informal conversations with the children in the activities of the pedagogical routine, in order 
to reach the objectives of the research, in the period of the 2016 school year, in the school 
context of a Municipal Center of Early Childhood Education, in the Municipality of Salvador-
BA, in Pernambués with children of the nursery segment of 3 years and preschool 4 to 5 years. 
In the results the children have demonstrated themselves as protagonists in the construction 
of a ludic culture, which incorporates digital technologies such as smartphones, tabletes and 
computers as cultural objects in their games or in cultural rituals. These cultural rites function 
as a form of expression of children's desires for consumption and reveal elements that make 
up the ludic culture in a given historical and social process. As children are construct as 
subjects also in relationships established with adults, in the study, it was verified that the 
conceptions of the uses of the technologies by the children differentiate themselves from the 
parents and educators. Another aspect evidenced is that children do not neglect other playful 
activities with the body or symbolic games in their partner relationships. 

 

Keywords: Children; Childhood; Child Culture; Digital technologies; Child education. 
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DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES: ENTRE RUTINAS, RITOS Y JUEGOS DE LENGUAJES. 246 f. Tese – 
Programa Postgrado del Doctorado Multi-institucional y Multidisciplinario en Difusión 
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RESUMEN 

 

Los niños y niñas al interactuar con las tecnologías digitales como uno de los artefactos de la 

era de la revolución tecnológica de la sociedad transforman su cultura lúdica infantil y modos 

operandi de construcción de conocimiento. Se opera con esta forma de comunicación una 

interactividad virtual, agregándose a otras formas de jugar de los niños pequeños como el 

juego libre propiciado por los juegos simbólicos y/o bromas tradicionales. El tiempo y el 

espacio para los niños son invisibles en lo que se refiere al entretenimiento, el placer y las 

habilidades proporcionadas con el uso de las tecnologías. Se pretendió con la investigación, 

propuesta al Programa de Postgrado del Doctorado Multi-institucional y Multidisciplinario en 

Difusión del Conocimiento, investigar: ¿Cómo se da la producción de la cultura lúdica infantil 

de los niños y niñas de 3 a 5 años con uso de las tecnologías digitales? El objetivo general de 

la investigación fue comprender la producción de la cultura lúdica infantil de los niños y niñas 

con el uso de las tecnologías. Para fundamentar la investigación fueron utilizados los aportes 

de la Sociología de la Infancia sobre las concepciones de niños, infancias y cultura infantil y 

Estudios culturales que abordan los perfiles de los usuarios de las tecnologías digitales. El 

estudio se caracterizó como antropossociológico, teniendo el ambiente educativo-familiar, en 

los que los niños actúan, activamente, como espacios de socialización. La triangulación del 

análisis se realizó con los siguientes procedimientos de producción de datos: la observación 

participante, aplicación de cuestionario con los padres y responsables, escucha de las 

narrativas infantiles por medio de un grupo focal con filmación y auxilio de un grabador digital, 

dibujos y conversaciones informales con los niños en las actividades de la rutina pedagógica, 

a fin de alcanzar los objetivos de la investigación, en el periodo del año lectivo de 2016, en el 

contexto escolar de un Centro Municipal de Educación Infantil, en el Municipio de Salvador, 

Bahía, en Pernambués con niños y niñas as del segmento en guardería de 0 años y preescolar 

con edades de 4 a 5 años. En los resultados los niños y niñas se mostraron protagonistas en 

la construcción de una cultura lúdica, que incorpora las tecnologías digitales como 

smartphones, tabletas y computadoras como objetos culturales en sus juegos o en los rituales 

culturales. Estos ritos culturales funcionan como forma de expresión de los deseos de 

consumo de los niños y niñas y revelan elementos que componen la cultura lúdica en 

determinado proceso histórico y social. Como los niños y niñas se construyen como sujetos 

también en las relaciones establecidas con los adultos. En el estudio se verificó que las 

concepciones de los usos de las tecnologías por los niños se diferencian a los de los padres 

y educadores. Otro aspecto evidenciado es que los niños y niñas no descuidan otras 

actividades lúdicas con el cuerpo o juegos simbólicos en sus relaciones interindividuales. 

Palabras clave: Niños; Infancias; Cultura Infantil; Tecnologías digitales; Educación Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Uma ciência sem sujeito é o mesmo que um livro 
sem autor, uma casa sem alicerce, um crepúsculo 
sem sol, um discípulo sem mestre, um corpo sem 
alma. [...] Um educador sem sonhos, dor, desejos, 
obstáculos e afetos é o mesmo que uma escultura 
em mármore frio fixada na solidão de um deserto. 
Um professor que não reconhece na experiência 
vivida os vetores de sua vontade de compartilhar 
conhecimentos é um ventríloquo, um personagem 
sem história 

(ALMEIDA, 2016, p. 32) 

 

O interesse em propor este estudo advém da minha história pessoal como uma 

professora da Educação Infantil. O início se deu com o ingresso na Universidade 

Federal da Bahia, por meio de concurso público, para concorrer à vaga da carreira 

docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a fim de atuar na creche da 

universidade com crianças pequenas, de 1 a 3 anos. Na época, era recém-formada 

em Pedagogia, pela mesma instituição de ensino superior, no mesmo ano de 

assunção do cargo, julho de 1997. A partir de então, aprimoramento profissional e 

desafios da prática foram imprescindíveis para busca de melhoria do trabalho, estudos 

e pesquisas que abarcassem as crianças desse segmento de ensino, pois na grade 

do curso de graduação, não constava nenhum componente curricular que abordasse 

aspectos teóricos-práticos para Educação Infantil. 

Durante o curso de Pedagogia, nutria um sentimento de dispersão dos diversos 

campos do conhecimento, pois as ciências antropossociais, como a Sociologia, a 

Psicologia, História, Filosofia não se articulavam entre si, e apenas no trabalho com 

as crianças na creche essas áreas do conhecimento passaram a ter sentido. A 

relevância desses campos dos saberes começa a ter um significado com a reflexão 

no cotidiano do trabalho pedagógico com as crianças, a fim de tentar compreender 

como processava o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, cultural e social 

das mesmas. Outro aspecto a considerar, nas reflexões de um sujeito situado, era o 

papel e responsabilidade do professor da Educação Infantil, em ser uma educadora 

com uma formação que atendesse as demandas infantis de maneira crítica, sensível, 

competente e flexível durante a realização das atividades com as crianças, o que se 
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aprende no cotidiano com elas. A necessidade de crescer profissionalmente sempre 

aumenta quando o educador não pretende manter uma prática enfadonha, repetitiva 

e mecânica. Isso porque, apesar do trabalho educativo com crianças exigir uma certa 

rotina, uma prática criativa e inovadora é imprescindível no cotidiano, pois a própria 

criança demonstra, por meio da sua participação, a importância de inovação e 

flexibilidade, que corresponda com o momento e movimento dela.  

Nessa direção, a fim de aperfeiçoar a prática profissional e fortalecer o processo 

formativo como professora, várias leituras e cursos fizeram parte da construção 

acadêmica. Enquanto professora a busca em conhecer aspectos que abordassem 

como as crianças da Educação Infantil aprendiam, conheciam e se desenvolviam, 

constituiu-se  uma meta pessoal para melhorar a prática de forma consciente sempre 

com indagações em mente: o que fazer, para quê e o porquê. 

 As próprias crianças, nas suas ações, ensinam o professor a ser flexível, a saber 

planejar o tempo pedagógico, a respeitar o movimento infantil e a maior pérola da 

infância: o brincar em suas múltiplas manifestações; seja com o próprio corpo, 

desafiando as possibilidades, os perigos, medos; seja o brincar com seus pares, nos 

jogos de faz de conta, ou conhecer o mundo pela experimentação e curiosidade dos 

seus porquês. Essa saída da zona de conforto, deu-se pela crença que as crianças 

são cidadãos em crescimento, historicamente situados. A partir desse princípio, a 

procura em suprir as lacunas da formação com aprimoramento e atualização de 

conhecimentos sobre crianças pequenas, foram fundamentais para uma práxis mais 

progressista, consciente, crítica e que respeitasse as culturas das infâncias. 

Assim, no semestre de 1998.2, foram cursadas duas disciplinas como aluna 

especial da Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFBA: EDC - 705 

Educação e Ludicidade, EDC - 706 Educação inicial no contexto creche e pré-escola, 

tendo cursado, posteriormente, mais duas no segundo semestre de 2003.2: EDC 703 

O texto e as práticas pedagógicas, EDC 719 Ludopedagogia II: aspectos sócio-

culturais. Todas as disciplinas traziam o brincar como ação precípua da infância, o 

desenvolvimento integral das crianças e como um fenômeno cultural educativo. 

 Em 2003, como formação complementar, deu-se a conclusão da 

especialização em Metodologia do Ensino Superior, pelo Centro de Estudos de Pós-

graduação Olga Mettig da Faculdade de Educação da Bahia. Tendo como título do 
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trabalho de conclusão do curso, orientado pela professora Jumara Novaes Sotto 

Maior: “Era uma vez...assim vai começar... A mediação do professor nas ações lúdicas 

da criança na Educação Infantil”. A compreensão do brincar como um fenômeno 

cultural foi importante nesse período formativo e na prática pedagógica, ao esclarecer 

que o brincar, ipsis litteris, era educativo e extremamente importante para criança 

situa-se no mundo e desenvolver-se como sujeito; no polo oposto, o brincar para 

aprender, era para usá-lo como uma ferramenta pedagógica, cabendo ao professor 

ter a clareza dessas duas possiblidades no trabalho educativo com as crianças.  

Em 2005, a aprovação no Mestrado do Programa de Pós-Graduação de 

Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia, Campus I em 

Salvador, na linha de pesquisa Linha Educação, Gestão e Desenvolvimento Local 

Sustentável, representou um passo a mais para aprofundar a problemática da 

Educação Infantil no Brasil e em Salvador. A escolha de fazer um estudo referente às 

políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos para esse eixo de pesquisa, não emergiu 

fortuitamente, mas originou-se da inquietação-reflexão da minha prática como 

professora da Creche da UFBA. 

 Dois motivos foram decisivos para desenvolver o mestrado em Educação que 

abordasse as políticas públicas para Educação Infantil. Primeiro, em decorrência do 

número reduzido de vagas existente na creche da universidade, não atender a 

demanda das estudantes e dos filhos de funcionários, pois a cada semestre, ficavam 

muitos estudantes na lista de espera. Um outro fator, foram os “arranjos” observados 

em São Caetano, bairro no qual residir por 29 anos, vivenciando vários problemas 

sociais. A falta de creches e pré-escolas públicas foram uma das demandas mais 

requeridas pelas mães do bairro, criando alternativas, muitas vezes, inadequadas 

para as crianças, e também como um acesso que possibilitassem às mulheres chefes 

de famílias ou aos pais trabalharem para garantir o sustento de sua família.  

O trabalho dissertativo do mestrado se constituiu em uma proposta de 

investigação, cujo objeto de estudo foram as creches comunitárias que emergiram das 

alternativas das associações de moradores em São Caetano. O foco do estudo foram 

as políticas públicas de Educação Infantil, buscando analisar a relação dessas 

instituições com as ações governamentais do Município de Salvador, bem como as 

formas de intervenção da população, no intuito de possibilitar o acesso e permanência 
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das crianças de 0 a 06 anos, nesse nível da educação básica. Vale ressaltar que a 

grande maioria das mulheres eram mães solteiras, responsáveis pelo sustento de sua 

família. Para garantir a sobrevivência, trabalhavam como empregada doméstica ou 

diarista, precisando de um espaço de Educação Infantil, em turno integral, para 

atender os seus filhos, enquanto estivessem cumprindo a jornada de trabalho fora do 

espaço doméstico. 

Em 2007, foi realizada a defesa da  dissertação intitulada: A criança como 

sujeito de direito: as interfaces das instituições comunitárias nas políticas de Educação 

Infantil.  Estudar, descrever e analisar uma pouco da luta dos moradores do bairro 

onde começou a minha história como educadora foi extremamente significativa.  A 

banca, ao referendar o trabalho como relevante foi gratificante, pois ali também, 

estavam representados os moradores de São Caetano, que, na verdade, foram os 

protagonistas da tessitura do texto. 

No ano de 2010, também ao ser selecionada para Plataforma Freire como 

professora formadora do Programa de Formação de professores em Exercício - 

PROINFANTIL, ao trabalhar como docente formadora com a disciplina Políticas 

Públicas em Educação Infantil, no curso de Especialização em Educação Infantil, no 

Polo Camaçari, no ano de 2011 e orientação de cinco Trabalhos de Conclusão de 

Curso – TCC em 2012, várias angústias, da maioria dos professores cursistas que 

lecionavam na rede eram externados sobre os saberes, que, até então, eram 

ensinados. Os cursistas explicitaram suas angústias, expressando a dificuldade de 

aplicar, na prática, o que aprendiam no trabalho com as crianças, assim como 

revelavam a distância entre suas realidades e experiências, como professoras e 

professores, e o que traziam os livros ou os documentos legais para Educação Infantil.  

No semestre de 2011.2, com o intuito de complementar os conhecimentos 

indispensáveis sobre política públicas e a formação do professor para primeira 

infância, foi cursada a disciplina Políticas Públicas e Formação de professores de 

Educação Infantil, como aluna especial no Programa de Pós-Graduação em Educação 

e Contemporaneidade (PPGEduc), na Universidade do Estado da Bahia. 

Em 2013, ao ser convidada para ministrar as disciplinas: "Infâncias e crianças 

na cultura contemporânea e nas políticas de Educação Infantil: diretrizes nacionais e 

contextos municipais", do Curso de Especialização Docência em Educação Infantil, 
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no Polo Camaçari, também em parceria com a Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação - MEC/ SEB e com a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia, assumi, em outubro do mesmo ano, o componente curricular 

“Natureza e Cultura: Conhecimentos e Saberes”, nos polos de Dias D’Ávila e 

Jacobina. Esses componentes curriculares ministrados por mim suscitaram 

inquietações das alunas e minhas quanto o consumo e uso das mídias e tecnologias 

digitais pelas crianças. Essa experiência foi desencadeadora para propor esta 

pesquisa no DMMDC, por ecoar nos discursos das professoras participantes do curso 

uma perspectiva negativa do acesso às tecnologias pelas crianças pequenas, 

achando elas que, ao usá-las, as crianças iriam sobrepor ou anular outros modos de 

interação infantil, bem como, as brincadeiras tradicionais e simbólicas com seus pares 

no cotidiano.  

Muitas inquietações surgiram, a partir de então, e à época, ao procurar 

referências ou estudos que tratasse do uso das tecnologias digitais pelas crianças na 

Educação Infantil, ao perceber  o quão escasso era a literatura científica disponível 

sobre o tema, encontrando apenas uma referência da Revista Pátio, que abordava o 

tema: “infância e cibercultura”. Quando outras discussões apareciam, enveredavam 

pelos danos psicológicos e sociais provocados pelo uso das tecnologias digitais pelas 

crianças ou o público alvo eram crianças maiores que 7 anos. Assim, como enfatizava 

o professor Roberto Leon Ponczek, da disciplina Seminário de Tese do DMMDC, todo 

o projeto de pesquisa parte de “uma dor de mundo”. E como corrobora Almeida (2016, 

p. 35), “Experiências de vida, saberes acumulados, desafios enfrentados, história 

pessoal são, pois, a base inarredável sobre a qual se constroem as interpretações e 

as teorias nas ciências”. Se as crianças pequenas também apropriam, reproduzem e 

criam a cultura em que fazem parte é preciso investigar a partir delas. Daí surgiu o 

desejo e a inquietação de compreender como se dá esse processo do uso das 

tecnologias pelas crianças na incorporação da sua cultura lúdica ou em outros 

momentos de sua rotina nos contextos de convivência, privilegiando a escuta das 

mesmas.  

Essa trajetória profissional e acadêmica marcada pela prática e estudos 

relacionados ao processo educativo com as crianças de zero a seis anos, mais 

especificamente, na Educação Infantil, sempre emergiram preocupações pessoais e 

das famílias com as quais me relacionava no que se refere ao uso das tecnologias 
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digitais pelas crianças pequenas. Pairava uma certa insegurança em relação ao 

acesso e tempo desprendido no uso dos artefatos tecnológicos atuais nos espaços 

domésticos, de lazer, e, muitas vezes, ausentes nos espaços formais de educação, 

constituindo-se numa preocupação em viver a infância de forma solitária, isolada ou 

com massificação da informação por parte dos adultos. 

Este trabalho de investigação surgiu a partir dessas inquietações pessoais e 

profissionais ao perceber certa nostalgia, por parte dos pais e educadores, pelo fato 

de as crianças preferirem o universo virtual para suas múltiplas aprendizagens e 

diminuírem, nas suas experiências lúdicas, brincadeiras como: cantigas de roda, 

pega-pega, fazer de conta, dentre outras, em função do uso das tecnologias digitais 

na contemporaneidade. 

 Entende-se por contemporaneidade, neste trabalho, a perspectiva apontada 

por Palmeira e Menezes (1999), que reposiciona o papel da educação frente às 

dinâmicas e processos emergentes da nova fase civilizatória, desencadeada por três 

fatores da nossa historicidade: o conhecimento, a revolução microeletrônica e a 

cultura, que exige entrelaçamento entre as cultuas existentes devido ao processo de 

generalização e avanços tecnológicos da comunicação e informação atuais,  em 

virtude da crise da “cosmovisão” moderna.  A complexidade da definição do termo 

contemporâneo implica, de acordo Pereira (2015, p. 282), abarcar as experiências que 

“testemunhamos com nossa existência, não apenas no sentido cronológico, mas no 

sentido em que coloca em jogo uma época e sujeitos que, dentro dela, a espreitam e 

a problematizam”. O que não nos isenta, conforme alerta Sibilia (2012), dos riscos de 

um terreno pantanoso cheio de complexidade e contradições, mas a partir da nossa 

abertura em conhecer, possibilita expandir para outras direções, multiplicando os 

caminhos.  Isso porque 

 

[...] estamos imersos em um intermitente processo de transformações 
tecnológicas e subjetivas que se oferecem ao pesquisador 
metodologias sensíveis a esse devir.[...]. Ocorre, pois, que, se por um 
lado pesquisar o que nos é contemporâneo aguça o caráter de enigma 
e de criação que toda produção do conhecimento deve perseguir, por 
outra lado, pesquisar aquilo que emerge em permanente fluxo no 
contexto em que estamos imersos implica assumir uma certa 
parcialidade, própria a quem olha “de dentro”, e um certo desamparo 
perante o saber historicamente acumulado que muitas vezes se 
mostra insuficiente mesmo para formulações de questões (PEREIRA, 
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2015, p. 282). 

 

 As novas formas de conhecer, brincar, interagir das crianças na 

contemporaneidade, em casa, na escola, sozinhas ou com seus pares, com a 

utilização dos novos artefatos tecnológicos, como: computadores, videogames e 

smartphones, têm desencadeado desafios e, ao mesmo tempo, perspectivas ainda 

desconhecidas no modo como as crianças apropriam-se, produzem e transformam a 

cultura infantil. 

Adota-se, nesta pesquisa, sobre cultura infantil a perspectiva usada por 

Corsaro (2011, p.128) como “um conjunto estável de atividades e rotinas, artefatos, 

valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham em interações com 

as demais”. As crianças, com seus pares, criam e interpretam as informações do 

mundo adulto para lidarem com suas próprias e exclusivas preocupações, 

contribuindo com suas culturais locais e mais amplas de outras crianças e adultos no 

contexto onde estão inseridas. 

 A cultura lúdica, portanto, é parte e a principal via de acesso das relações 

interindividuais, não somente para cultura infantil, mas também à condição humana, 

porque permite transitar entre o material e o imaterial, de fazer “como se fosse”, 

relacionar com a natureza, o transcendente e consigo mesmo, o que pressupõe uma 

aprendizagem social, e assim, da cultura (HUIZINGA, 2012); (BROUGÈRE, 2000). 

Neste trabalho, concebe-se cultura lúdica na perspectiva definida por Brougère como 

 

[...] uma estrutura complexa e hierarquizada, constituída (essa lista 
está longe de ser exaustiva) de brincadeiras conhecidas e disponíveis, 
de costumes lúdicos individuais, de brincadeiras individuais, 
tradicionais ou universais (se isso pode ter sentido) e geracionais 
(próprias a uma geração específica). Essa cultura inclui, ainda, um 
ambiente composto de objetos e, particularmente, de brinquedos[...] 
(BROUGÈRE, 2000, p. 50). 

  

Vale ressaltar que a cultura lúdica é movida de elementos internos (atitudes, 

capacidades) e externos (cultura, meio social e brinquedos). Segundo Brougère 

(2000), quem dá o significado do objeto da brincadeira é a criança, todo objeto 

(brinquedo) precisa “cavar espaço”, na cultura lúdica da criança, por isso é uma 

apropriação. Muitas vezes, a cultura da indústria dos brinquedos infantis, pensada 
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pelos adultos, não é aceita ou significada pelas crianças com a mesma finalidade com 

que foram criados. Os artefatos tecnológicos como o computador e dispositivos 

móveis com suas linguagens, jogos eletrônicos, videogames perfazem uma cultura 

midiática. Assim, a inserção na brincadeira também é dada pela apropriação das 

crianças. Santaella (2010) conceitua as tecnologias, equipamentos e as linguagens 

criadas para propiciarem a escolha e consumo individualizado como constitutivo de 

uma cultura das mídias, em oposição ao consumo massivo, tais como aparelhos para 

gravação de vídeos, equipamentos tipo walkman, walktalk, fotocopiadoras entre 

outros.  Por isso, faz-se necessário conhecer os modos de ação e a configuração da 

cultura lúdica com as tecnologias pelas próprias crianças para compreendermos como 

vem sendo utilizada e significada no seu modo de viver cotidiano. 

 A relação nem sempre pacífica entre adultos e crianças causa, muitas vezes, 

polaridades entre o bem e o mal, pela falta de compreensão que as crianças, desde 

pequenas, estão imersas nos produtos culturais e práticas sociais da sociedade, por 

isso apropriam-se dos saberes e reproduzem ou transformam a cultura em que estão 

inseridas. Inclusive, Veen e Wrakking (2011) afirmam que: 

 

[...] a funcionalidade das ferramentas tecnológicas insere-se no 

âmbito de uma atividade humana. Toda atividade humana é orientada 
para um motivo e incorpora um conjunto de ações e operações 
realizadas pelos sujeitos envolvidos no motivo da sociedade. (VEEN e 
WRAKKING, 2011, p. 09) 

  

Desse modo, ao observar uma criança, por exemplo, de 1 ou 2 anos deslizar o 

dedo sob a tela de um artefato tecnológico, a repetição do ato não acontece 

fortuitamente, mas a sua constância dar-se por produzir, conhecer e interagir com 

imagens, movimentos virtuais que a faz aprender, entreter-se, brincar. Enfim, produzir 

uma cultura lúdica da infância mediada por “brinquedos tecnológicos” 

contemporâneos, que produzem múltiplos efeitos e aprendizagens, fomentando uma 

ludicidade e produção de conhecimento do seu tempo histórico.  

A distância entre as experiências das crianças com outras formas de trocas de 

saberes mediados pelas tecnologias tem sido um grande desafio para as pessoas 

adultas, haja vista que as crianças têm acesso a uma gama intensa de informações e 

processos de uma pedagogia cultural produzida fora do espaço escolar que, de certo 
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modo desloca a centralidade do adulto como único transmissor de conhecimento. 

Esse deslocamento da ação de ensino-aprendizagem posiciona a criança como um 

protagonista do processo de aquisição do conhecimento e construtora de uma cultura 

específica da infância. A partir dessas premissas, defendo a tese que as crianças 

como um dos sujeitos que constroem as práticas sociais, não só reproduzem, mas 

apropriam-se, produzem e transformam a sua cultura. 

Entretanto, ainda não sabemos do ponto de vista das crianças as múltiplas 

aprendizagens e interações que as empolgam com o uso das tecnologias, tais como 

computador, smartphones e tabletes, fazendo-as ficarem bastante tempo 

mergulhadas nas imagens virtuais. A televisão também se constitui em um recurso 

tecnológico midiático, mas a diferença entre esses artefatos digitais está na 

possibilidade de interação direta com as mãos, desafios de intervenção pela criança 

e participação. Assim como o brincar livre nas ruas, no pátio em casa, nas brincadeiras 

de faz-de-conta, as imagens virtuais dos aplicativos, games e/ou programas 

televisivos fazem as crianças não sentirem o tempo passar como nas brincadeiras 

tradicionais de outrora. Como bem enfatiza Kincheloe (2004, p.77) “enquanto os 

professores e a cultura escolar tratam as crianças como se elas não soubessem nada 

do mundo adulto, as crianças consideram a escola irremediavelmente arcaica, fora de 

sintonia com o tempo”. 

Como descrevem Veen e Wrakking (2011, p.05), “chamamos essa geração de 

Homo Zappiens, aparentemente uma nova espécie que atua em uma cultura 

cibernética global com base na multimídia”. Outros desdobramentos decorrem da 

interação das crianças com as tecnologias que requerem um estudo mais próximos 

das suas culturas de pares: as novas formas interativas de brincar coexistem com as 

tradicionais; outros modos de aprender e educar, assim como, a importância do adulto 

na mediação do uso das tecnologias quando as crianças fazem uso das mesmas. 

Ações que poderão ser elucidadas a partir do conhecimento da cultura em que as 

crianças estão inseridas.  

Conhecer a difusão dessas ações implica fazer uma intersecção com a 

Sociologia da Infância discutida (CORSARO, 2011), no que se refere à cultura infantil; 

no que concerne à cultura lúdica com Brougère (1998, 2000, 2002, 2004 e 2008); e 

os estudos culturais preconizados por Levy (1999); Steinberg e Kincheloe (2004) 

poderão elucidar esses questionamentos. Os motivos esboçados foram 
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desencadeadores para propor esta pesquisa de Doutorado no DMMDC sobre as 

configurações da construção da cultura lúdica infantil contemporânea com o uso das 

tecnologias pelas crianças de 3 a 5 anos. 

Corsaro (2011) e Sarmento (2007; 2011) alertam-nos para o 

redimensionamento das imagens da infância e ser criança. Esses autores percebem 

a infância como uma categoria geracional dotada de historicidade, pois a criança deixa 

de ser passiva, frágil e tábua rasa para um ser produtora e transformadora de sua 

cultura, copartícipe das interações com os adultos. Brougère (2000) salienta a 

capacidade infantil de ressignificar e reatualizar a cultura lúdica do jogo, brincar, lazer 

e aprendizagens, a partir das experiências, que estabelecem com os seus pares e 

adultos. Ao compartilhar com os pressupostos epistemológicos quanto ao papel ativo 

das crianças desses autores é que proponho uma investigação que privilegie a criança 

como um dos sujeitos que constroem as práticas sociais engendradas na sociedade. 

Steinberg e Kincheloe (2004) prenunciam uma nova era na infância 

contemporânea provocada pela explosão de informação e mudanças culturais no 

comportamento e valores, reconfigurando as noções tradicionais de infância.  

Anunciam para o corpus do estudo uma cultura contemporânea da infância calcada 

em novos paradigmas de participação e identidade de ser criança. Por isso, escutá-

las e observar a sua participação em contexto, torna-se importante processo 

metodológico para compreensão das culturas da infância. 

As imagens da mídia trazem para as crianças não só entretenimento, mas papéis 

sociais, valores etnicorraciais, sexuais, padrões de beleza e um brincar com todos os 

signos e aprendizagens da sociedade nos quais estão inseridas. É um novo 

“brinquedo”, que a faz participar de forma imaginativa, criativa e também passiva, pois 

os programas televisivos e aplicativos foram pensados pelos adultos, não tendo, 

portanto, nenhuma neutralidade de intenção para as subjetividades dos seus 

destinatários.  

É preciso também ter um olhar crítico sobre as representações das crianças no 

acesso e como aparecem nas mídias, assim como os adultos e as crianças interagem 

com a cultura do consumo, a tecnologia e a velocidade das informações, modificando 

não apenas as relações entre as pessoas, mas também construindo uma nova cultura 

lúdica infantil e difusão de conhecimento. 
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Diante dessa problemática, pretende-se responder à seguinte questão de 

pesquisa: de que modo se dá a produção da cultura lúdica infantil das crianças de 3 a 

5 anos com o uso das tecnologias? Com a tentativa de tentar responder a esta questão 

central e compreender as inquietações até aqui esboçadas, o objetivo geral da 

investigação é compreender a produção da cultura lúdica infantil, de crianças de 3 a 

5 anos, com o uso das tecnologias digitais, no Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI), no bairro de Pernambués, na cidade de Salvador-BA. 

O caminho para alcançar o propósito geral, desdobra-se em alguns objetivos 

específicos, para nortear a trajetória da pesquisa: 1) identificar os artefatos 

tecnológicos contemporâneos que estão presentes nos diferentes contextos que as 

crianças frequentam; 2) conhecer as concepções de crianças e infâncias emergentes 

na prática do CMEI para conhecimento de si e elementos culturais do mundo; 3) 

descrever, analiticamente, o que as crianças  aprendem e fazem com as tecnologias 

digitais; 4) caracterizar as ações que as crianças praticam com as tecnologias digitais 

e possibilitam uma percepção lúdica; 5) contrastar o uso das tecnologias pelas 

crianças de 3 a 5 anos, com e sem  a mediação dos adultos, em relação aos sentidos/a 

significação das representações/aprendizagens veiculadas.  

A fim de fazer a tessitura do processo de investigação da pesquisa, este 

trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos.  No primeiro, trago as implicações 

desta pesquisa fazer parte de um Programa de Pós-Graduação que privilegia o caráter 

multirreferencial no processo de construção do conhecimento. Além disso, é realizado 

um panorama de estudos na base de dados da produção científica brasileira de teses 

e dissertações e no Portal da CAPES, para literatura internacional, a qual abarcasse 

a faixa etária da primeira infância de 0 a 6 anos, a fim de conhecer os resultados e 

lacunas a serem aprofundados nesse estudo. Logo em seguida, no mesmo capítulo, 

foram traçadas as concepções históricas, que permeiam as concepções de criança e 

infância, elegendo como espinha dorsal, deste trabalho, a concepção da Sociologia 

da Infância por compartilhar a visão de que as crianças são sujeitos concretos e ativos, 

na medida que participam e constroem a cultura em que estão inseridas com os 

adultos. 

No segundo capítulo, os conceitos que alicerçam as concepções de cultura 

infantil e cultura lúdica que norteiam também a análise de dados balizados com os 

aportes teóricos da Sociologia da Infância de Corsaro (2011) e Antropologia com 
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Brougère (1998; 2000; 2002; 2004), além das contribuições  complementares de 

Huinzinga (2012) e Petry (2016), dentre outros, sobre o sentido ontológico do jogo.  

No terceiro capítulo, aborda-se as mudanças de comportamentos infantis frente 

à cultura digital contemporânea, à luz de aportes de estudos culturais, baseados em 

Levy (1993; 1999); Veen e Vrakking (2009), dentre outros. No mesmo capítulo, 

discutem-se os desafios geracionais com as tecnologias digitais como objetos 

culturais da era da revolução eletrônica. 

No quarto capítulo, definem-se a abordagem qualitativa e o método 

antropossociológico como base para o trabalho, buscando privilegiar a escuta e 

observação do que crianças têm a dizer, por meio de procedimentos e princípios 

éticos, os quais as respeitem como atores sociais, que nas relações interindividuais 

constroem-se como pessoas em desenvolvimento, autônomas e criativas. 

Nos capítulos cinco e seis, são apresentados os resultados empíricos com 

análise das narrativas das crianças e suas potencialidades nas interações com seus 

pares e adultos. Além disso, descreve-se a observação do uso do computador pelas 

crianças no espaço da Educação Infantil, buscando evidenciar os significados do uso 

do computador no espaço-tempo da rotina no CMEI. E, por último, no sexto capítulo, 

trazem-se as percepções dos pais e de que forma ocorre a mediação com as crianças. 

Nas conclusões, buscou-se sintetizar os resultados da pesquisa, relacionando-

os aos objetivos alcançados. No final, apresentam-se os desafios vivenciados no 

processo de investigação e recomendações para próximos estudos, tendo as crianças 

pequenas como produtoras da cultura do tempo em que vivem. 

 

1. IMPLICAÇÕES DA PESQUISA NO DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E 
MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO – DMMDC 

 

 

O Programa de Pós-Graduação do DMMDC caracteriza-se por ser multi-

institucional, ao congregar oito instituições   parceiras, a saber: Universidade Federal 

da Bahia, Laboratório Nacional de Computação Científica, Universidade Estadual de 

Feira de Santana, Universidade do Estado da Bahia, Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 
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Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia. Embora tenham em comum a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, os objetivos formativos são 

bem diferenciados transitando, em menor ou maior grau, entre as Ciências Humanas, 

Naturais, Exatas, Saúde, Inovação Tecnológica e Artes. Ao termos acesso aos 

diferentes campos do conhecimento, o processo de investigação torna-se 

multidisciplinar, entretanto, a ruptura das fronteiras disciplinares só é possível com o 

diálogo entres as diferentes áreas, a fim de alcançar a interdisciplinaridade. Petry 

(2016), inclusive, enfatiza o desafio da multidisciplinaridade pela possibilidade de 

aglutinar múltiplas abordagens de disciplinas, cada uma oferecendo uma visão 

particular sobre o objeto, exigindo uma assembleia de vozes, às vezes, dissonantes. 

Encontro possível com a superação das barreiras entre os campos, por meio da 

discussão da análise do objeto com uma visão cooperativa entre as abordagens ou 

disciplinas. 

 A perspectiva interdisciplinar nos remete também à ideia de complexidade por 

possibilitar a exploração de vários campos do saber, a fim de expressar múltiplas 

perspectivas de conhecer a realidade dentro do rigor científico, sem reduzir a 

elementos limitantes em busca da verdade absoluta, além de permitir as lógicas 

antagônicas e confluentes do fenômeno. Como afirma Abreu Jr (1996, p.39), “[...] 

entrar no cenário da complexidade implica compreender que o conhecimento, 

qualquer que seja ele, é limitado e não oferece garantia absoluta de compreensão 

completa e definitiva da realidade”.  

Desenvolver uma pesquisa no DMMDC implica em compreender a 

complexidade dos processos de geração e difusão do conhecimento, por diversas 

perspectivas epistemológicas e metodológicas de modo multirreferencial, a fim de 

abordar com responsabilidade e compromisso ético multifacetado, sem generalizar 

como única verdade. Ao mesmo tempo, requer apontar o rigor científico que o trabalho 

de investigação necessita no modo de produção de dados e análise do fenômeno, 

assim como os impactos e transformações na sociedade.  

A partir desses princípios do programa, tomou-se a decisão de submeter o projeto 

de investigação à Linha de Pesquisa Cultura e Conhecimento: Transversalidade, 

Interseccionalidade e (In) formação. Esta linha criada em 2011 e propõe-se a 

entrecruzar diversas dimensões da cognição e cultura, considerando as mediações 

epistemológicas, que tencionam os processos de aquisição e construção do 
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conhecimento. Neste trabalho, a interseccionalidade geracional (infância e as relações 

estabelecidas com os outros grupos etários na cultura mais ampla da sociedade) foi 

discutida. Assim sendo, as confluências, diferenças, paradoxos e tensões dos mundos 

culturais da infância, originados dos dispositivos culturais infantis criados e dirigidos 

pelos adultos para as crianças, em destaque neste trabalho, os jogos eletrônicos e 

outras formas virtuais, produtos que só se consolidam com a recepção das crianças. 

Assim como, a cultura infantil, como preconizada por Sarmento (2004), é produzida 

pelas crianças através dos seus modos específicos de significação e uso da 

linguagem muito utilizada entre pares, diferenciando-se dos adultos, pela típica 

pluralidade de lógicas do universo da criança, cujos elementos foram considerados 

pertinentes em todo processo de investigação. 

A análise cognitiva é o processo central dessa linha de pesquisa, por tentar 

promover e estruturar mecanismos de transdução como necessários para o 

intercâmbio das perspectivas cognitivas dos indivíduos que participam, sejam das 

comunidades epistêmicas, da prática outros modos de construção cultural nos quais 

os seres humanos transitam. Entende-se por transdução, conceito cunhado por Fróes 

(2012, p. 43), como “uma forma de representação – verbal, icônica, sonora – ou de 

um tipo de linguagem – religiosa, filosófica, científica – para outras formas de 

representação do conhecimento”. Nessa perspectiva, as diversas formas de 

linguagens das crianças traduzem a sua construção do conhecimento e apreensão 

dos modos culturais da sociedade mais ampla, com uso das tecnologias digitais da 

informação e comunicação, a partir das suas ressignificações e do seu modo de leitura 

de mundo. 

 A implicação da pesquisa desenvolvida no DMMDC requer, então, 

redimensionar um processo de investigação pautado na perspectiva da complexidade, 

exercitando o desapego, abrindo mão do controle. Com isso não é ausência de 

planejamento ou de suportes para uma pesquisa, sem rigor científico, mas é permitir 

a flexibilidade e o imprevisível, a partir das relações percebidas no contexto em que 

as crianças estão inseridas. Quanto maior a multiplicidade, a interdependência e a 

diversidade, maior a complexidade. Em termos práticos, de acordo Nussenzveig 

(2008), a principal diferença entre sistemas complicados e complexos é que, no 

primeiro caso, o conhecimento das condições iniciais em geral permite a previsão dos 

resultados. Na compreensão como sistema complexo, as mesmas condições iniciais 
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podem produzir resultados distintos, dependendo da interação entre elementos do 

sistema.   

Desse modo, não podemos pensar em infância e criança de forma homogênea 

com características universais, pois ao mesmo tempo confronta-se com uma 

heterogeneidade de experiências infantis. De acordo Sarmento (2004), a criança é um 

sujeito que tem uma produção simbólica diferenciada, produzida na interlocução da 

cultura mais ampla, através das interações com seus pares e adultos. Embora a 

criança apresente-se com uma identidade própria da infância, há também culturas 

infantis múltiplas, que são definidas conforme o contexto e as mudanças 

socioculturais, científicas e econômicas, decorrentes de um dado período histórico e 

das diferenças étnicas, de gênero, classe, origem, dentre outras. 

 

 

1.2 TECNOLOGIAS E AS CRIANÇAS: PANORAMA DE ESTUDOS E LACUNAS 

 Ao revisar os estudos que discutem a relação entre a inclusão sócio digital e a 

infância, verificamos que é um caminho sem volta, pois a disponibilização da 

informação é cada vez mais ampla, tendo a escola como um dos espaços de inserção 

digital dos cidadãos. Nesse contexto, cresce o temor das tecnologias digitais (TD) 

substituírem outras formas das crianças interagirem com seus pares e adultos, 

principalmente, as brincadeiras simbólicas, tradicionais e coletivas. 

 A escola, como espaço no qual a criança passa parte do seu dia, precisa 

atentar-se para o seu papel na integração das TD no processo de inclusão digital, 

possibilitando o acesso à informação, com vistas à compreensão, seleção, 

manipulação e transformação para o conhecimento significativo, a fim de impactar na 

vida individual e coletiva. Gilberto Lacerda (2012) enfatiza essa função social da 

escola ao inseri-la como propulsora de desenvolvimento de todos da Educação Infantil 

à Universidade, no que tange às competências, habilidades e conhecimentos com o 

uso responsável, mobilizador e autônomo das tecnologias. Inclusive, o autor inclui 

mais uma função das TD, além de informar cada vez mais em tempo real, comunicar 

com a capacidade de romper fronteiras, colocando o outro ao nosso alcance por uma 

interatividade cada vez mais abrangente. Essas funções atrelam-se, inclusive, às 

possibilidades das tecnologias serem utilizadas como meios de expressão, uma vez 
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que o pensamento e a criatividade caminham juntos para informar e comunicar da 

forma mais criativa possível, por meio de blogs, sites, imagens “o que torna a liberdade 

de expressão na escola, bem como a comunicação de conteúdos pedagógicos em 

grande escala, algo tangível, factível e incontornável” (LACERDA, 2012, p. 12).  

  Como dito no início, a relação das crianças pequenas com as TD, no debate 

acadêmico, paira entre dois polos, ora como benéfica, ora como maléfica para o 

desenvolvimento integral infantil. Lacerda (2012), ao investigar a realidade da 

Educação Infantil, no Distrito Federal, buscou avaliar o uso da informática nesse 

segmento, no trabalho de observação junto às crianças de 5 a 6 anos, além de realizar 

entrevistas com as professoras. No contato com as crianças, verificou-se um contraste 

entre a sociedade informacional e o mundo da escola, pois esta desprezava a 

capacidade cognitiva e o potencial interpretativo dos signos e informações das 

mesmas. As professoras detiam-se ao livro didático, enquanto as crianças, do outro 

lado, exerciam o papel de ouvir, repetir e expressar-se apenas quando permitido. De 

acordo Lacerda (2012) durante a pesquisa, ao observar duas crianças no espaço 

doméstico que possuíam computador e frequentavam a mesma escola, verificou-se 

que, embora ambas estivessem no processo de alfabetização, em casa visitavam os 

sítios de busca na internet com desenvoltura, trocavam e-mails com amigos, 

efetuavam leitura e compreendiam de hipertextos complexos. Evidenciou-se, 

portanto, um descompasso da escola por não valorizar e oportunizar as experiências 

das crianças fora dos seus muros com as tecnologias. 

  Enquanto na escola aprendiam de forma linear e direta, desenhando letras, 

identificando pequenas palavras e compreendendo histórias de menos complexidade 

contadas pela professora, em casa tinham acesso a saberes dinâmicos, com 

autonomia para obtenção da informação, conhecimento e entretenimento. As 

docentes as conduziam pelos caminhos que consideravam mais seguros, cumprindo 

o programa estabelecido pela rede. Ambiguidades que denotavam tédio pelo espaço 

da Educação Infantil como relata uma das crianças na pesquisa: “a tia não deixa a 

gente falar; a tia pensa que a gente não sabe as coisas; podia ter computador na 

escola” (LACERDA, 2012, p.35). 

Ainda em relação ao panorama de estudos sobre os usos das tecnologias na 

infância, foi realizada uma bibliometria, que consiste numa “técnica quantitativa e 

estatística para mensurar de uma forma mais objetiva os índices de produção e 
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disseminação do conhecimento científico” (ARAÚJO, 2006, p.12).  Os indexadores 

linguísticos ajudaram a restringir a busca e facilitar a quantificação da produção 

científica, através dos descritores (termos eleitos para representar o documento), por 

meios dos quais, de acordo Mugnani (2003), é possível acessar a identidade da 

produção científica para adentramos ao assunto propriamente dito, mesmo porque, 

na área de Ciências Humanas, há muitas metáforas, por isso faz-se necessário um 

olhar mais atento para as produções acadêmicas encontradas. Desse modo, seguindo 

essa rota e tendo os cuidados com as dissonâncias linguísticas, buscou-se nos dois 

principais bancos de dados, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e Banco de Teses e Dissertações da CAPES (BTD), as pesquisas que 

tivessem relação com o uso das tecnologias  com crianças. 

A escolha por essas duas bases levou em consideração o fato de integrarem a 

produção e difusão do conhecimento realizadas pelos Programas de Pós-Graduação 

no cenário brasileiro.  Com a finalidade de coletar e fazer um panorama do estado da 

arte do que já foi produzido e as lacunas existentes para serem investigadas e/ou 

aprofundadas. Nesta pesquisa, delimitou-se para o levantamento os seguintes 

descritores:  

● Infâncias(s), nativos digitais; 

● Criança(s), nativos digitais; 

● Educação Infantil, nativos digitais; 

● Infâncias,  tecnologias;  

● Criança(s),  tecnologias 

● Educação Infantil,  tecnologias. 

 

As palavras “crianças” e “infâncias” foram utilizadas algumas vezes, no singular e 

no plural, com o par da palavra correspondente para busca das dissertações e teses 

em ambas as bases. As pluralizações das referidas palavras denotam também uma 

concepção de ser criança e viver infância, que respeita as múltiplas e diferenças 

regionais, étnicas, sociais e de gênero das culturas infantis. No resultado da busca, 

ficou evidente a ausência de trabalhos que contemplassem essa perspectiva com 

clareza, nos títulos ou resumos, uma vez que não foram encontradas pesquisas com 

essas palavras escritas no plural, conforme justifica o debate da Sociologia da 

Infância. 
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Vale destacar  que, quando indexado na busca o descritor “crianças e tecnologias”, 

foram encontrados um total de133 trabalhos nessas bases. Ao fazer leitura dos 

resumos, introdução e conclusão dos trabalhos, esse número reduziu para 41 quanto 

à faixa etária e os tipos de tecnologias abordadas, pois nem sempre o título do trabalho 

e as palavras-chave eram claros quanto ao conteúdo da investigação. Desses estudos 

com os descritores “crianças e tecnologias”, 92 abordavam o acesso pelas crianças 

de 7 a 12 anos e sempre voltado com o papel da comunicação e informação vinculada 

apenas à TV, no que refere a assistirem desenhos animados, programas infantis ou 

propagandas, analisando a influência dessa indústria cultural à subjetividade infantil, 

no que tange ao consumo e papeis sociais referentes a classe, etnia ou gênero. 

 Na  análise total dos resultados com todos os descritores utilizados, identificou-se  

um total de 82 trabalhos que se aproximam com o uso das tecnologias (computador e 

TV) pelas crianças, direta ou indiretamente. Os resultados estão representados na 

tabela 02 e gráfico 01: 

 

Tabela 1 – Número de trabalhos encontrados a partir dos descritores pesquisados 

Descritores BTD* BDTD** 

Infâncias(s), nativos digitais 0 2 

Criança(s), nativos digitais 2 1 

Educação Infantil, nativos digitais 0 0 

Infâncias, tecnologias 4 7 

Criança(s), tecnologias 14 27 

Educação Infantil, tecnologias 7 18 

Total 27 55 

FONTE: Dados trabulados pela autora a partir da consulta às bases em 2015. 

NOTA:* Banco de Teses e Dissertações da CAPES  

** Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 
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Gráfico 1 –Produção Acadêmica no Cenário Brasileiro 

 

Fonte: gráfico construído pela autora  a partir da busca no Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES e da Biblioteca Digital  Brasileira de Teses e Dissertações, 2015. 

 

Em ambas as bases, foram encontradas 82 (oitenta e duas) produções 

acadêmicas, entre teses e dissertações, até 2014, que enfocaram a relação das novas 

tecnologias, crianças e Educação Infantil. Entretanto, o foco desses trabalhos era a 

utilização dos artefatos tecnológicos, como instrumento de ensino ou “novidade” para 

tornar o processo de aprendizagem mais atrativo e relacionado ao uso da televisão. 

Muitos estudos, inclusive, ressaltam as lacunas existentes para usá-los, na formação 

inicial ou em serviço da professora. 

Nas bases, não foram encontradas pesquisas relacionando “Educação Infantil e 

nativos digitais”, o que evidencia a revisão desse termo nomeado incialmente por 

Prensky (2001), para classificar crianças que nasceram a partir da década de 1980, 

com advento da era das tecnologias digitais, posteriormente, nomenclatura 

problematizada como mito do discurso universal em pesquisas como de Rivoltellla    

(2012) e Fantin (2016), uma vez que Presky não considerou a diversidade, os modos 

de acesso sem criticidade e dificuldades de indivíduos da geração, além das 

disparidades socioeconômicas de acesso às tecnologias que ocasionam a exclusão 

digital. 

 Já com o descritor “crianças e nativos digitais”, três estudos nas duas bases foram 

encontrados. Um desses trabalhos foi a dissertação de Fabiana Cabrera Silva (2010), 

0 5 10 15 20 25 30

Infâncias(s), nativos digitais

Criança(s), nativos digitais

Educação Infantil, nativos digitais

Infâncias,  tecnologias

Criança(s),  tecnologias

Educação Infantil,  tecnologias

BDTD** BTD*



36 
 

intitulada “Entre imigrantes e nativos digitais: usos e relações com o computador”. 

Entretanto, a pesquisa foi realizada com crianças de outro segmento da Educação 

Básica, o 1º ano do Ensino Fundamental da rede de ensino privada. Os resultados 

desta pesquisa evidenciaram que o computador para as crianças está associado à 

correlação entre infância, experiência e ludicidade, componentes fundamentais para 

a construção do conhecimento. Os pais percebem ainda como uma possibilidade que 

precisa de adaptação e orientação em relação aos conteúdos de acesso e  o tempo 

de uso. Os professores, por sua vez, resistem quanto ao uso das tecnologias, 

alegando divergência entre a qualificação e políticas de trabalho docente.  

 Já as outras duas dissertações de Flavio Marques de Carvalho Júnior, 

intitulado  “Jogos eletrônicos que encantam o universo infantil: interface lúdica e 

aprendizagem” (2011), e Luciana Rocha Mariz Clua com o título  “Mansão de 

quelícera: uma investigação sobre design de jogos com fins pedagógicos” (2011),  

investigaram a função dos jogos eletrônicos educativos, analisando o design dos 

mesmos e habilidades desenvolvidas com as crianças também do Ensino do 

Fundamental da rede municipal, quando exploravam as interfaces dos consoles. 

Ambos trabalhos concluíram que as crianças aprendem com o uso dos jogos 

eletrônicos, mas os pais não acompanham o acesso que têm em casa, expondo as 

crianças a jogos que não indicam a classificação etária regulamentada pelo governo 

federal, o que as expõe a conteúdos impróprios. 

 Nos trabalhos difundidos nas bases era unânime a importância das TD como 

um elemento tecnológico avançado e necessário da sociedade, e que, 

inevitavelmente, tanto a criança como o adulto estão envolvidos na cultura 

informatizada.  Nos trabalhos encontrados, nas duas bases, ficou evidente o consenso 

de uma análise mais social da influência das tecnologias, principalmente, o seu uso 

pelas crianças de 6 a 12 anos, indicando modificação nos modos de constituição, 

significação e desenvolvimento das relações sociais. A criança como sujeito da 

sociedade nessa relação complexa está criando a sua identidade, como bem aponta 

a tese de Daniela de Carvalho Marçal, no trabalho “Mediações do Design na 

Construção de Interfaces de Jogos Infantis Online”, na PUC/RJ em 2011. 

Claudemir Viana (2005) em sua tese, “O lúdico e a aprendizagem na 

cibercultura: jogos digitais e internet no cotidiano infantil”, buscou identificar os 

elementos que caracterizavam a interação lúdica das crianças de 8 a 10 anos com os 
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jogos digitais e a internet, em uma escola particular em São Paulo. Por intermédio da 

observação das crianças no laboratório de informática e das brincadeiras, os 

resultados evideciaram forte presença da hipermídia no lúdico das crianças, domínio 

da tecnologia e no que se refere aos jogos digitais, além de desenvolverem 

habilidades de ordem física e mental. Verificou-se que as brincadeiras tradicionais 

continuavam presentes na prática lúdica das crianças. Notou-se também que os 

professores ainda não conseguem inserir os jogos digitais e a internet no processo 

formal de educação de modo adequado.  Vale ressaltar que, embora haja 

aproximação da discussão de Viana (2005) a este trabalho em curso, o seu universo 

de sujeitos não abrangeu as crianças da primeira infância. 

 Foi identificado um trabalho de pesquisa que estabeleceu a relação entre 

tecnologia  e saúde das crianças em ambiente hospitalar, indicando a potencialização 

do uso das tecnologias para melhoria da qualidade de vida, diminuição do isolamento, 

estresse, apatia isolamento, criando pequenas comunidades de aprendizagem. 

Evidências apresentadas no trabalho de Doutorado em Educação de Marlene da Silva  

Soares sobre “Ambientes digitais virtuais em saúde: alternativa para uma melhor 

qualidade de vida de crianças hospitalizadas”, na UFRS em 2007. Os outros trabalhos 

encontrados apontam o uso das tecnologias como possibilidade de assistência digital 

para o processo de letramento, alfabetização, no trabalho de ensino-aprendizagem 

com as crianças com deficiências ou autismo.  

 Destaca-se no levantamento realizado nas bases a existência de apenas um 

trabalho com proposta de protagonismo infanto-juvenil na criação design e 

programação de filmes. A pesquisa de Doutorado deu-se na área de Engenharia 

Elétrica em 2011 na USP, com o título da tese: “Sistemas de autoria para produção 

de animações por crianças utilizando interfaces naturais”, de Alexandra Camargo 

Alves. A autora propôs-se a construção de interfaces virtuais com o público  de 05 a 

14 anos, ao inserir as crianças  de 5 a 6 anos também  como sujeitos do processo de 

criação, constituiu-se um diferencial pela construção com as criança, ao invés de para 

as mesmas. Nessa pesquisa, foram desenvolvidos filmes de animação de maneira 

fácil e intuitiva, a partir de interfaces naturais, com foco no processo de produção das 

crianças, rompendo um pouco a lógica corporativista da indústria cultural que produz 

uma cultura infantil para o mercado, com o intuito de veicular o poder simbólico de 

identidade dominante nos padrões ditados pela mídia para um determinado status 
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quo.  

 Embora haja certa resistência de inserção das TD no cotidiano da educação 

formal, os estudos demonstram que, por mais que tentem evitar o contato com 

artefatos eletrônicos, as crianças não diminuem o consumo de mídia como 

evidenciado na dissertação de Deborah Fernandes Carvalho (2012) – “Meios de 

comunicação, publicação e infância: explorando os paradigmas do proibir e ensinar” 

com a faixa etária de 9 a 12 anos. 

 No cenário internacional  foi realizado um levantamento no período de 2004 a 

2014, no Portal de Periódicos da CAPES. Ao utilizar os descritores “technologies and 

children” foram encontrados 127 trabalhos, 59 referem-se à tecnologia como 

ferramenta para a prática da Medicina com discussões referentes a acompanhamento 

fetal, fertilização, cirurgias menos invasivas, radiologia, acompanhamento de 

assistência social e saúde à criança pequena nos serviços públicos. 68 trabalhos 

estabelecem uma relação do uso das TD  e as crianças  para múltiplas finalidades, 

dentre as quais, destacam-se tecnologias assistivas como forma de facilitar a 

comunicação e aprendizagem das crianças com espectro autista; crianças cegas, 

surdas, deficiência mental totalizando 21 trabalhos com essa finalidade. 

 Ainda no bojo dos trabalhos encontrados com os descritores “technologies and 

children”, as tecnologias eram estudadas na relação com as crianças no que tange a 

importância do design e funcionalidade dos jogos eletrônicos, alfabetização e práticas 

linguísticas, aprendizagens para Música, Geografia e Matemática; Robótica, 

processos de socialização/interação em comunidades virtuais com foco na cidadania 

ativa dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Apenas, uma pesquisa realizada no espaço 

escolar e em casa preocupou-se com averiguação de doenças posturais musculares-

esquelética com o uso das tecnologias em casa e na escola. Esses estudos 

compreendiam a faixa etária de  crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. As pesquisas 

foram realizadas nos seguintes países:  Inglaterra,  País de Gales, Áustria, Costa Rica,  

Nova Zelândia, Estados Unidos, Israel, Turquia, Noruega, Grécia e Sul da índia. Vale 

destacar que, no que se refere às crianças em idade pré-escolar, dos 68 trabalhos 

foram encontrados 4 com esses descritores, os quais abordavam os brinquedos e 

jogos digitais no espaço doméstico e na escola com valores pedagógicos e fins para 

interações sociais entre as próprias crianças e suas famílias. 
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 Ainda no mesmo período de 2004-2014, foi realizado um levantamento de 

trabalhos com os descritores “digital technologies and  pre school”. Na busca foi 

encontrado um único trabalho, denominado “Pre-School Children Creating and 

Communicating with Digital Technologies in the Home”, tendo como autoria Joanna 

Mcpake, Lydia Plowman, Lydia e Christine Stephen. O foco da investigação eram as 

experiências das crianças pré-escolares com TD em casa para conhecer como 

utilizavam e com quais própositos no cotidiano. Os resultados obtidos constataram o 

papel de "tecnologias domésticas" e "brinquedos e jogos digitais" nas vidas das 

crianças pequenas. Constatou-se também na pesqusa das autoras que as tecnologias 

digitais têm o potencial de expandir o repertório de atividades das crianças neste 

contexto. Por conseguinte, é importante que os especialistas da pré-escola e dos 

primeiros anos reconheçam e respondam a experiência que as crianças já 

desenvolveram, no momento em que entram na educação formal, dada a crescente 

tecnologia de atividades comunicativas e criativas, susceptíveis de continuar ao longo 

da vida das  crianças que nasceram no início do século XXI.  

 Como ainda em alguns paises o uso do termo jardim de infância é ainda 

corrente para as crianças de 0 a 5 anos, os descritores “digital technologies and  

kindergarten” foram também aplicados para verificação de pesquisas com ênfase no 

uso das TD com crianças em idade pré-escolar no cenário internacional. No 

levantamento foi encontrado apenas um trabalho: “I Know How Much This Child has 

learned, I have proff: employing digital technologies for documentation precesses in 

Kindergarten”. O objetivo deste trabalho era, a partir do olhar das crianças, com o uso 

de câmaras e gravadores de voz, captar no seu entorno as suas conquistas de 

aprendizagens realizadas nos projetos pedagógicos. Essa pesquisa foi realizada na 

Tasmânia e na Austrália, como forma de valorizar a documentação pedagógica 

construída a partir da criação da criança.  

  Contudo, nessa breve revisão dos estudos realizados, no que se refere a 

relação das crianças com as tecnologias, evidencia-se uma discussão da interação 

com a TV e computador como um instrumento para aprender conteúdos disciplinares 

ou as crianças se tornarem hábeis no manuseio do computador em relação as 

ferramentas de buscas, mouse, ícones no Ensino Fundamental com crianças de 6 a 

10 anos. Outro aspecto observado nos trabalhos encontrados foram poucos estudos 

na rede pública de ensino, no primeiro segmento da educação básica, geralmente, os 
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estudos foram realizado na rede privada. No levantamento dos estudos acadêmicos 

efetuado constituem lacunas estudos na primeira infância2, a partir da visão das 

crianças, por meio da observação de como agem, suas  narrativas e outras formas de 

linguagens  em relação a integração com as tecnologias na Educação Infantil, assim 

como no cotidiano do contexto familiar e como as interações com as tecnologias 

digitais está configurando a cultura lúdica, a construção do conhecimento e os 

desdobramentos para as concepções de crianças e infância.  

  Este trabalho, portanto, insere-se nesse contexto de pesquisas já realizadas 

por tentar compreender, a partir da escuta das crianças de 3 a 5 anos, o que fazem e 

como aprendem com as tecnologias digitais, tanto na escola como em casa, não 

apenas na perspectiva de instrumento educativo, mas como um aparato tecnológico 

contemporâneo que entretém e permite às crianças estabelecerem interações com 

seus pares e com os adultos na sua ação lúdica. 

 

 

1.3 AS METAMORFOSES SOCIAIS DAS CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS E 
INFÂNCIAS  

 

As crianças sempre fizeram parte de toda e qualquer prática social, em todos 

os momentos históricos da humanidade, mas quase sempre foram vistas, como seres 

biológicos de pouca idade. A ideia de infância emerge com o advento da modernidade, 

a sua intensificação ocorreu, principalmente, pela institucionalização dos seus 

cotidianos em várias organizações que as abrigavam.  

Na modernidade, há toda uma norma social da infância traduzida nas 

instâncias públicas de socialização. A instituição escolar é uma agência privilegiada 

com essa finalidade. Propagaram-se, também, convenções de saberes disciplinares 

advindos da Psicologia e Ciências da Saúde Infantil, sobre “normalidades” de 

desenvolvimento das crianças, com padrões balizadores de comportamentos 

adequados e ações disciplinares, influenciando nos cuidados familiares, nas 

organizações e instituições onde as crianças viviam ou eram abrigadas. Além disso, 

engendrou-se uma administração simbólica da infância com normatizações, atitudes 

                                                           
2 A Lei 13.257 de 8 de março de 2016, no 2º artigo considera primeira infância os seis primeiros anos 
de vida da criança  (BRASIL, 2016). 
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procedimentais e prescrições nem sempre escritas, mas incorporadas pelas crenças 

e valores societais, que sempre buscaram ditar como as crianças deveriam se 

comportar (SARMENTO, 2004, p. 05). 

Os resquícios dessas concepções, historicamente construídas sobre as 

crianças, assim como o conjunto de sistemas de crenças, teoria e ideias, em diferentes 

momentos históricos, traçaram imagens sociais da infância que são muito bem 

esboçadas por Sarmento (2007). O autor classifica as imagens sociais, a partir da 

modernidade ocidental em pré-sociológica, por impregnar nas relações entre adultos 

e crianças no cotidiano de forma camuflada de significado, as imagens apresentadas 

a seguir. 

A criança má baseada no pecado original associada a ideia de que o corpo e a 

natureza precisam ser controlados. A teoria filosófica de Hobbes, de acordo Sarmento 

(2007), teve grande influência nessa concepção por postular o controle dos “excessos” 

pelo poder absoluto do Estado sobre os pais e as crianças para evitar a anarquia 

social ou as ações individuais. Essa visão incentivou medidas intervencionistas, 

principalmente, para as camadas populares da população com medidas paternalistas 

e de repressão infantil. 

Em contraposição, emerge a ideia da criança inocente, fundamentada no mito 

romântico da infância como a idade da inocência, pureza, da beleza e da bondade, 

em Rousseau encontra-se esse paradigma filosófico. A “tese aqui dominante é a de 

que a natureza é genuinamente boa e só a sociedade a perverte” (SARMENTO, 2007, 

p. 31). Essa concepção traz também uma visão da criança como futuro do mundo, 

alicerçada na crença romântica da bondade infantil. 

Outra concepção é da criança imanente, ancorada pelo modo de pensar num 

potencial de desenvolvimento da criança, não a partir da “natureza boa”, mas pela 

possibilidade de adquirir, pela razão e a experiência, o que se deseja moldar.  Essa 

ideia foi influenciada pelo pensamento filosófico de John Locke, no século XVII, que 

concebia a criança como uma tábua rasa, podendo ser impressos o vício ou a virtude, 

a razão ou ignorância, sendo papel da sociedade promover o crescimento infantil, com 

vistas a uma ordem social homogênea, coesa. 

No século XX, com influência dos estudos de Jean Piaget, desencadeou-se a 

concepção de uma criança naturalmente desenvolvida. Parte-se de dois pressupostos 
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principais, que as crianças são seres naturais, antes de serem seres sociais, e a 

natureza infantil sofre um processo de maturação biológica, que se desenvolve por 

estágios. 

Paralela a essa concepção, temos a da criança inconsciente – tendo o seu 

fundamento na psicanálise e Freud como expoente principal, que atribui ao 

inconsciente o desenvolvimento do comportamento humano, com conflitos relacionais 

na idade infantil, principalmente, com as figuras paterna e materna. Sarmento (2007) 

salienta em relação a essa perspectiva que, 

 

[...] a criança é vista como um preditor do adulto, mais do que como um 
ser humano completo e um ator social com a sua especificidade, a 
psicanálise introduz um viés interpretativo que impede a análise da 
criança a partir do seu próprio campo. Acresce ainda o determinismo 
que leva, frequentemente, a imputar comportamentos desviantes a 
vivências infantis, o que não deixa de ser uma deriva da “criança má”, 
que se revela quando adulta. (SARMENTO, 2007, p. 31-32). 

 

As diferentes imagens sociais da infância, muitas vezes, são sobrepostas e se 

confundem nos diversos espectros da sociedade, ora privilegiando a concepção de 

uma criança que precisa ser domesticada, controlada de forma repressora, ora 

incentiva-se uma criança naturalmente boa que só precisa de um ambiente adequado 

para crescer e desenvolver-se, sempre sobre a égide do vir a ser na concepção do 

adulto ou como salvadora do futuro mundo. 

Sarmento (2004) divide o universo das crianças em primeira e segunda 

modernidade, nesta última, apresenta uma encruzilhada que pode apontar para uma 

alteridade da infância frente à complexidade e rupturas provocadas pela pressão da 

perspectiva homogeneizadora de ser criança e viver a infância. No final da segunda 

modernidade, a globalização acentuou, paradoxalmente, as desigualdades e 

diferenças das crianças e as múltiplas infâncias. Como bem sinaliza: 

 

Estas rupturas são de âmbito, sentido e impacto desigual, mas todos 
contribuem para instabilização de algumas ideias fundadoras do 
espírito da modernidade: a crença na razão, o sentido do progresso, a 
hegemonia de valores ocidentais, a ideia do trabalho como base social 
(SARMENTO, 2004, p. 6). 
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A primeira ruptura que se encontrava oculta é que as crianças participam da 

economia, há um reinstitucionalização da infância no mundo do trabalho deslocado 

da indústria manufatureira tão criticada no início da industrialização para formas, às 

vezes sutis, ora velada de inserção das crianças na economia, como publicidade ou 

produtos voltados para as crianças. Ao participar do consumo e veiculação cultural 

midiática, as crianças, dentro de suas especificidades e características, são co-

partícipes das práticas sociais, o que reforça a ideia das crianças como atores sociais 

participantes da sociedade.  

Entretanto, as crianças resistem à imposição dos adultos com uma autonomia 

relativa por meio das culturas da infância. Embora exprimam a cultura societal em que 

estão inseridas, as crianças vinculam formas específicas de inteligibilidade, 

representação e simbolização do mundo (SARMENTO, 2004, p.12). 

Por isso, adota-se, neste trabalho, a crença preconizada por Corsaro (2011) e 

Sarmento (2004; 2008), que percebem as crianças como sujeitos historicamente 

situados e a infância como categoria social. Isso implica afirmar que para estudar a 

infância é preciso agregar as varáveis como classe social, o gênero ou a pertença 

étnica. Desse modo, a análise comparativa e multicultural desvela uma diversidade 

de infâncias, superando a visão de uma infância universal. As relações das crianças 

e as suas culturas devem ser estudadas com distanciamento das perspectivas e 

concepções dos adultos. No que tange às relações entre as gerações, há de se 

observar as interações entre crianças e adultos (intergeracional) e entre as próprias 

crianças (intrageracionais). 

Por considerar a riqueza da multiplicidade da vida das relações da criança, em 

ambientes sociais diversos, à medida que a criança cresce, transforma-se também 

em um sujeito social singular. Ao compactuar com as ideais até aqui esboçadas de 

que temos infâncias e crianças não como uma visão universal, unívoca e ideal dessas 

duas categorias. 

Sarmento (2008) salienta que a infância sempre foi objeto da psicologia, o que 

de certa forma a escrutinou, por um viés biopsicologizante, esquecendo-se das 

crianças como seres historicamente situados, atores sociais, portadores e produtores 

de cultura. A imersão das crianças nas práticas culturais mais avançadas da 

sociedade, destaco aqui as interações com tecnologias, constituem também como 

mecanismos de expressão, pois as crianças não são meras receptoras, uma vez que 
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as atividades humanas são permeadas pela utilização de sistemas de signos e de 

ação mediada. 

 Na perspectiva esboçada acima, as crianças não são sujeitos passivos de 

estruturas e processos sociais, mas são protagonistas da vida cotidiana do contexto 

em que estão inseridas. Numa relação de interdependência com os adultos e seus 

pares, por isso ela é histórica e cultural.  Assim sendo, este trabalho teve como fio 

condutor uma criança ativa que constrói saberes, dentro da cultura mais ampla, 

sempre com as especificidades da cultura infantil.  

Concomitante à luta do movimento feminista, a universalização do discurso da 

Psicologia e a difusão internacional das ideias de jardim de infância preconizadas por 

diversas correntes filosófico-pedagógicas europeias, muito intensas no século XI, 

influenciaram para avanços atuais no que se refere ao debate sobre a concepção de 

criança, infância e trabalho educativo de qualidade para crianças de 0 a 6 anos, no 

cenário brasileiro, com o intuito de redimensionar as práticas existentes.  

No Brasil, as crianças de 0 a 6 anos tornaram-se sujeitos de direitos no que 

concerne à educação, a partir da Constituição Federal de 1988, prerrogativa reforçada 

no Estatuo da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, e pela Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/96. A mudança de 

concepção da criança pequena como cidadã de direitos à Educação Infantil foi 

intensificada pelas lutas sociais das mulheres, proclamada em uma das suas 

bandeiras pela igualdade de gênero. Um dessas reivindicações era o cuidado e 

educação dos filhos pequenos em creches e pré-escolas, enquanto trabalhavam, 

como um dever do Estado, a fim de superar a tradição assistencialista, sempre 

presente no país como troca de favor. Visão caracterizada por um atendimento 

precário, higienista e compensatório, principalmente, para crianças de extratos sociais 

de baixa renda. 

Com o resultado da democratização da escola pública e das pressões dos 

movimentos sociais, reconheceu-se pela primeira vez, na Constituição de 1988, a 

educação das crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas como um direito da 

criança e dever do Estado a ser implementado nos sistemas de ensino. Fato histórico 

que permitiu, oito anos depois, as creches e pré-escolas serem reconhecidas como o 

primeiro nível da Educação Básica nacional, através da LDBEN Lei 9394/96. 
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Entretanto, vale ressaltar que a história brasileira para a educação das crianças 

pequenas sempre foi marcada por políticas residualistas, principalmente, para as 

crianças de extratos socioeconômicos desfavorecidos com ações baseadas no 

voluntariado e precariedade dos serviços, organizados em creches domiciliares, 

comunitárias, filantrópicas e, até mesmo, privadas com fins lucrativos, como bem 

descreve Araújo (2007), Corsino e Nunes (2011). Essas consequências decorreram 

do distanciamento entre as intenções postas no plano formal das leis à sua execução 

efetiva para população de baixa renda. 

 A fim de avançar nesse descompasso, muitos estudos em relação as políticas 

públicas de educação para crianças pequenas, pós-LDBEN, revelaram, ainda, 

insipiência de acesso e permanência qualitativa para quase a totalidade da população, 

que não tinha poder aquisitivo para matricular as crianças de 0 a 6 anos na Educação 

Infantil. No plano formal da lei também está prescrito, mandatoriamente, a concepção 

de criança e Educação Infantil, na Resolução nº 05 de 17 de dezembro de 2009 

denominada Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI ao 

conceber a Educação Infantil como: 

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no 
período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. 

 É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. (BRASIL, 2010, 
p.12). 

 

A concepção de criança das DCNEI coaduna com a concepção defendida nos 

estudos atuais da Sociologia da Infância e adotados na tessitura deste trabalho, pois 

adota a concepção  como: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p.12). 
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Embora nas DCNEI não tenha explícita a concepção de infância, pode-se inferir 

que, no texto subjacente, informa como uma categoria histórica e social, por propor 

as interações e brincadeiras como os principais eixos da proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil. Aliado a isso, as DCNEI traz diretrizes que precisam 

ser respeitadas devido às especificidades dos contextos das múltiplas crianças: 

afrodescendentes, do campo, urbana e indígena configurando em diferentes infâncias. 
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2 CULTURA, CULTURA INFANTIL, CULTURA LÚDICA: O MOSAICO DOS 

CONCEITOS 

 

A vida das crianças de hoje, em toda 
singularidade cultural, parece às vezes um 
matagal cheio de novos desafios, que não se 
pode atravessar seguindo apenas as antigas 
estradas. Não há mapas nem placas que 
garantam as direções, já que os mapas existentes 
se referem a um tempo muito diferente, quando 
não havia internet nem celulares, nem 
pulverização das formas culturais que povoam o 
cotidiano das crianças de hoje. 

(FANTIN; GIRARDELLO, 2008, p.8). 

 

Esta epígrafe nos convida a perceber as crianças como seres históricos e 

culturais. Isso implica afirmar que, assim como os adultos e idosos, que compõem 

qualquer organização social, elas se apropriam, reproduzem e transformam a cultura 

em que estão inseridas. Se a internet, celulares e computadores fazem parte da 

sociedade contemporânea, é inevitável às crianças terem acesso a esses elementos 

da era digital como mais um recurso da sua cultura. Isso não quer dizer que as práticas 

culturais historicamente construídas, antes da década de 1980, desapareceram, mas 

que fazem parte da cultura infantil, talvez em maior ou em menor intensidade, a 

depender do espaço geográfico, do contexto específico no qual as crianças estão 

inseridas. 

 A insegurança advém de nós adultos; as crianças, por sua vez, convivem com 

o velho e o novo sem perder a essência da cultura lúdica que independe de espaço e 

tempo. A compreensão dos paradoxos da interação entre o novo e o velho na era da 

sociedade da informação tecnológica, no universo das crianças, desencadeia alguns 

questionamentos para dar conta das tensões do convívio das crianças na cibercultura: 

o que permanece inalterado? Quais os desafios para educar? Que aspectos 

específicos precisam ser respeitados? A delimitação dos conceitos de cultura, cultura 

infantil, cultura lúdica, e suas interfaces no cotidiano das crianças, é a proposta deste 

capítulo.  

O conceito de cultura pode assumir, de acordo Mouritzen (1998), dois 

significados: primeiro, como uma forma de descrever o que é particularmente humano 
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em relação à natureza, nesse caso, a definição caracteriza-se pela produção, modos 

de expressão, comportamentos e instituições sociais originadas e processadas em 

um tempo particular; segundo, pode também  significar o que foi dado forma, o que foi 

incorporado numa formação distinta, caracterizado num determinado momento por 

um grupo particular da sociedade. A cultura, por esse prisma, é entendida como uma 

entidade supraindividual, produzida e reproduzida por um dado grupo. A outra 

definição dada pelo autor diz respeito às produções artísticas, simbólicas, estéticas e 

formas de expressão nos contextos nos quais as relações humanas acontecem.  E é 

nessa acepção que a definição de cultura infantil emerge, pois ao partilharem com os 

adultos a cultura em que estão inseridas, as atividades das crianças e suas redes de 

comunicação produzem uma estética e formas de expressão simbólicas específicas. 

No capítulo anterior, ao discorrer sobre as concepções de crianças no processo 

histórico de socialização, percebemos que, quase sempre, as crianças eram 

posicionadas como subordinadas à sociedade, ou seja, como prospecção de futuros 

adultos, na perspectiva do que se tornarão na ordem social pré-definida e as 

contribuições atribuídas a elas. Ao visitarmos as contribuições da Sociologia da 

Infância relacionadas às correntes que delineiam essa trajetória, verificamos em 

Corsaro (2011) dois modelos de socialização: o modelo determinista e o modelo 

construtivista. O determinista foi tratado no capítulo anterior. Já no modelo 

construtivista a criança apropria-se da sociedade. As ideias de Piaget (1999), 

conforme vimos anteriormente, e Vigotsky (1998) foram de grande influência para este 

modelo de socialização.  

Vygotsky (1998), por sua vez, também destacou o papel ativo das crianças no 

processo de socialização, no entanto, propôs que o seu desenvolvimento social é 

sempre resultado de ações coletivas e que esses modos de agir estão situados na 

sociedade. Na concepção vygotskiana, por meio da aquisição e utilização da 

linguagem, as crianças reproduzem uma cultura que contém o conhecimento de 

gerações. O salto de Vygotsky em relação a Piaget, no que tange ao modelo 

construtivista de socialização, foi buscar nos eventos culturais específicos e nas 

atividades práticas da criança, que desencadeavam a apropriação, a internalização e 

reprodução da cultura e da sociedade. Corsaro (2011, p.31) infere que nos estudos 

sociológicos da infância “a socialização da criança não é só uma questão de 

adaptação e internalização, mas também processo de apropriação, reinvenção e 
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reprodução”. Nesta visão, as crianças, numa atividade coletiva com os adultos e seus 

pares negociam, compartilham e criam cultura. Corsaro (2011) define essa 

perspectiva de reprodução interpretativa. Este último termo abarca os elementos 

inovadores e criativos da participação das crianças na sociedade.  A  teia global 

produzida por aranhas de jardins trazida por Corsaro (2011) representa, 

metaforicamente, na Figura 01, como se dá o processo de reprodução interpretativa 

pelas crianças.  

 

Figura 01 - Modelo da teia global de  reprodução interpretativa  infantil 

 

Fonte: Corsaro, 2011, p.38 

 

Os raios, de acordo Corsaro (2011), representam os locais que compõe as 

instituições socais que as crianças participam (familiares, econômicas, culturais, 

educacionais, políticas, ocupacionais, comunitárias e religiosas). A interação familiar 

ocorre em uma variedade de contextos (casa, carro da família, parques de bairro, 

casamentos, funerais, dentre outros). Nos campos educacionais, a participação das 

crianças acontece em bibliotecas, em salas de aula, salas de práticas de música, por 

exemplo. Os campos institucionais (os raios da teia), como observado na Figura 01, 

são estruturas estáveis, mas em mudança, nas quais as crianças tecerão suas teias 
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por meio das informações culturais que fluem para todas as partes da teia, ao longo 

desses raios.  

A família onde a criança nasce é o ponto de partida de inserção na cultura. 

Cada criança, em sua construção histórica, amplia o leque de participação em outras 

instituições. Vale ressaltar que esta representação, trazida por Corsaro (2011), não é 

universal, diferencia-se de criança para criança, conforme contextos culturais de 

origem. Tem crianças que da família vão para abrigos ou orfanatos (campos 

familiares), outras interagem com a pré-escola (campos educacionais), ou igrejas, 

terreiros (campos religiosos) e, assim por diante, à medida em que integra outros 

locais institucionais, vão produzindo e participando de uma série de culturas de pares. 

As espirais sombreadas (crianças [grifo nosso], pré-adolescência, adolescência e 

idade adulta) demonstram quatro culturas de pares distintas que compõem uma 

determina sociedade. Corsaro (2011) salienta que, embora as crianças   

 

[...] sejam afetadas por muitas experiências que ocorrem por 
meio de interações com o mundo adulto ou se encontrem em 
campos institucionais (ou passagens de vários raios), as 
culturas infantis de pares são produções inovadoras  e criativas 
(CORSARO, 2011, p. 39). 

 

Uma vez que a reprodução não se detém apenas na internalização do que as 

crianças fazem na sociedade e na cultura, elas contribuem ativamente para produção 

e mudanças culturais. O modelo da teia global, como metáfora da reprodução 

interpretativa, materializa-se como um processo complexo, por capturar a ideia de que 

as crianças estão sempre integrando e participando de duas culturas – a das crianças 

e a dos adultos. Por isso, faz-se necessário examinarmos suas atividades nessas 

duas culturas. Corsaro (2011) discrimina três elementos constituintes da reprodução 

interpretativa: a linguagem, as rotinas culturais e a natureza reprodutiva da 

participação da crianças na evolução de suas culturas. 

A linguagem compõe a reprodução interpretativa porque, ao participar das 

rotinas culturais, a língua é utilizada como um sistema simbólico que codifica a 

estrutura local, social e cultural. A participação nas rotinas culturais comuns do dia a 

dia transmite às crianças, e a todos os atores, segurança e confiança de 

pertencimento a um determinado grupo social: 
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Assim, ao participar da rotina, as crianças aprendem um conjunto de 
regras previsíveis que oferecem segurança e aprendem também que 
variações nas regras são possíveis e até desejáveis. Dessa forma, as 
crianças desenvolvem ideias sobre o caráter  gerativo ou produtivo da 
participação cultural  em uma rotina de jogo, da  qual elas extraem 
grande prazer (CORSARO, 2011, p. 32). 

 

À medida que as crianças se tornam parte das rotinas culturais, têm a 

possibilidade de fazer interpretações, para dar sentido aos seus lugares no mundo 

(CORSARO, 2011). Essas rotinas diárias propiciam às crianças aperfeiçoarem e 

ampliarem seus conhecimentos e competências culturais em desenvolvimento. Sendo 

assim, o ato de brincar é um dos momentos em que as crianças transformam, ao seu 

modo, os sentidos previstos pelos brinquedos manufaturados, pois elas,  geralmente, 

modificam as funções esperadas pelos adultos. Os brinquedos são suportes de 

representação, a criança, quando os manipulam, tem em suas mãos um objeto a 

decodificar, o que reforça a ação ativa, criativa e autônoma da criança quando brinca. 

O brincar confere à ação lúdica, desempenhada pela criança, a concretização das 

regras e o exercício do seu potencial criativo frente aos acontecimentos ou situações 

que lhe são interessantes no seu meio sociocultural. Essa conceituação emana do 

entendimento de que a maioria das atividades da criança, na sua relação com o 

mundo, soma-se a um só tempo, seu corpo, sua cognição, sua emoção e seu “nós”, 

ou seja, suas relações sociais significativas, vivenciadas no seu contexto sócio 

cultural.  

   Ao longo da história da humanidade, a concepção de brincar sofreu 

modificações, paralelas à percepção de criança. Manson (2002) enfatiza que, da 

antiguidade aos dias atuais, as transformações do brincar, através dos tempos, 

situaram-se na conjuntura socioeconômica de cada época, mostrando-nos, mais uma 

vez, a ausência de neutralidade de um outro elemento crucial da cultura infantil: o 

brincar.  

Nesse movimento lúdico, entre a ação da criança e o brincar, está o brinquedo 

industrializado, aparato material das brincadeiras infantis, carregado de significações 

simbólicas das situações presentes no cotidiano de uma dada sociedade.  Brougère 

(2000) salienta essa influência do brinquedo, ao afirmar que cada cultura dispõe de 
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um “banco de imagens”, situadas dentro de um espaço cultural. Quando a criança 

mergulha na brincadeira, ela se apropria ativamente dessas imagens, para não só 

manipulá-las, mas, podendo transformá-las ou negá-las.  Esse processo de inserção 

cultural é dinâmico, pois possibilita imergir em conteúdos preexistentes e, ao mesmo 

tempo, em apropriação ativa. 

Como afirma Brougère (2004), o brinquedo se tornou um elemento num 

conjunto de suportes da difusão cultural infantil, legitimado também pela criança. 

Nessa direção, o brinquedo não é uma frivolidade, mas, assim como a brincadeira é 

“coisa séria”, a sua origem, consumo e uso têm a contribuição ativa da criança. A 

maioria dos brinquedos, quer sejam criticados pelos adultos ou amados pelas 

crianças, são receptáculos  de tradições culturais que a sociedade tem da infância, do 

futuro adulto e inovações lúdicas das crianças, mesmo assim, as crianças subvertem 

a lógica do sentido atribuído. 

As tecnologias digitais constituem brinquedos contemporâneos que atendem 

às demandas lúdicas do universo infantil, desde a mais tenra idade. As crianças estão 

imersas no universo dos artefatos tecnológicos desde cedo, sentindo-se familiarizadas 

para obterem informações, jogarem sem pretensões de usá-los como instrumento de 

aprendizagem ou não. A todas as experiências resultantes do jogo espontâneo com 

suas regras e significações, livre de um propósito intencional, denominamos de cultura 

lúdica, esta que se adquire, constrói-se, brincando. Para Brougère (2008, p.26), “essa 

experiência é adquirida em jogos com os companheiros e pela manipulação cada vez 

maior de objetos”. A cultura lúdica origina-se da interação social, inicialmente com a 

mãe, depois, à medida em que as crianças vão para outros espaços de sociabilização, 

amplia-se o seu repertório, o que implica dizer que a cultura lúdica está, 

intrinsecamente, agregada à cultura da sociedade. Na infância, a cultura lúdica é 

integrante da cultura infantil e é produzida para e também pela criança. Por outro lado, 

nem toda cultura infantil é uma cultura lúdica pois, por exemplo, muitas vezes, as 

crianças de extratos sociais mais favorecidos são envolvidas em atividades como 

cursos de línguas, dança, natação e rotinas de trabalho em função do desejo dos pais. 

Nesses espaços estabelecem um convívio com os pares, mas nem sempre é 

prazeroso, divertido e ressignificado pela criança. Essa experiência é multiforme e 

depende do ambiente e das condições materiais.  

Brougére (2008) ainda sinaliza que as proibições dos adultos que convivem 
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com as crianças, assim como o espaço colocado à disposição na escola, na cidade, 

vão pesar sobre as experiências lúdicas das crianças. Mas 

 

[...] o que caracteriza a cultura lúdica é que apenas em parte ela 
é uma produção da sociedade adulta, pelas restrições materiais 
impostas à criança. Ela é igualmente a reação da criança ao 
conjunto das propostas culturais, das interações que lhe são 
mais ou menos impostas. Daí advém a riqueza, mas também a 
complexidade de uma cultura em que se encontram tanto as 
marcas das concepções adultas quanto a forma como a criança 
se adapta a elas. Os analistas acentuam, então, uns, o 
condicionamento, outros, a inventividade, a criação infantil. Mas 
o interessante é justamente poder considerar os dois aspectos 
presentes num processo complexo de produção de 
significações pelas crianças. (BROUGÈRE, 2008, p. 29). 

 

No emaranhado dessa complexidade, a cultura oferecida pela mídia, com a 

qual as crianças estão em contato, utilizam-se de modos diferentes das antigas 

tradições orais na forma de transmissão, propondo modelos de atividades lúdicas ou 

de objetos lúdicos a construir. Concordamos com a premissa de Fantin (2015) ao 

alertar pela complexidade e ambiguidade das tecnologias na contemporaneidade, 

exigindo a necessidade de olhá-las a partir das significações das crianças: 

 

[...] embora algumas brincadeiras tradicionais com bola, boneca, 
carrinho, bolinha de gude, pipa, pião, amarelinha e tantas outras 
continuem a fazer parte do repertório lúdico infantil, muitas outras são 
atualizadas com o repertório provindo das mídias, dos games, jogos 
eletrônicos e digitais. Seria inverossímil que a brincadeira da criança 
não se alimentasse das histórias, ficções e imagens da televisão, do 
cinema e do ciberespaço que também fornecem repertórios de 
linguagens, conteúdos éticos e estéticos às brincadeiras (FANTIN, 
2015, p. 197). 

 

 As próprias crianças por meio da sua ação, muitas vezes, de resistência à 

autoridade dos adultos, revelam suas subversões pelos quatro eixos estruturadores, 

que regem as culturas da infância. Por meio da interação e a ludicidade, manifestam-

se como sujeitos históricos e ativos. As interações nas múltiplas e diversas realidades 

(na família, nas relações escolares, comunitárias ou atividades sociais) é uma 

aprendizagem eminentemente nos espaços que partilham em comum, desenvolvida 

na cultura de pares que lhes permite apropriar, reinventar, reproduzir o mundo que as 
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cerca. O convívio com outras crianças, por meio das atividades e rotinas, possibilita 

exorcizar medos, representar fantasias e cenas do cotidiano. 

A ludicidade é o traço nuclear das culturas infantis e o brincar é a principal via 

de acesso, embora seja próprio dos seres humanos como uma das atividades mais 

significativas. Para as crianças, no entanto, o brincar é sempre uma “coisa séria”, 

porque é condição para aprendizagem e sociabilidade. A cultura lúdica como um 

recorte das culturas das infâncias, por meio das atividades lúdicas expressas no 

brincar livre, se constitui como criação cultural por excelência.  Ao fantasiar o real, a 

criança transpõe a realidade imediata e reconstrói criativamente pelo imaginário. Esta 

fantasia-realidade está associada, imbricada e constitui-se em sua capacidade de 

resistência diante de situações dolorosas ou ignominiosas da existência 

(BROUGÉRE, 2000). As próprias crianças constroem seus fluxos de (inter)ação em 

um processo infinito, com práticas ritualizadas, propostas de continuidades, ou 

rupturas, estabelecendo nesses fluxos, rotinas de ação, protocolos de comunicação, 

reforçam-se regras ritualizadas das brincadeiras e jogos, estabelecem pactos e 

códigos da vida em grupo. Como bem salienta, ainda, Brougère (2008): 

 

A criança adquire, constrói a sua cultura lúdica, brincando(...) E o 
conjunto de sua experiência lúdica acumulada, começando pelas 
primeiras brincadeiras de bebê evocadas anteriormente, que constitui 
sua cultura lúdica. Essa experiência é adquirida pela participação em 
jogos com os companheiros e pela manipulação cada vez maior de 
objetos de jogo. (BROUGÈRE, 2008, p. 26) 

 

Em suma, as culturas da infância são as formas como as crianças se inscrevem 

na cultura da sociedade, fazendo de forma diferente dos adultos, ao mesmo tempo 

em que difunde formas específicas infantis de compreensibilidade, representação e 

simbolização distinguidos por esses quatro eixos, até aqui esboçados. 

 Por isso, esta pesquisa se baseia na tese de que as crianças não só se 

apropriam da cultura que lhes é imposta, mas transformam e criam, como 

protagonistas mirins, as suas culturas infantis, produzindo saberes sobre o mundo e 

reconfigurando a cultura lúdica com bases nos elementos da cultura mais ampla em 

que estão inseridos. Constitui-se também, para mim, um desafio perceber e ouvir o 

que a criança traz numa postura de descentramento das minhas ideias pré-
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concebidas. Os estudos encontrados no Banco de Teses e Dissertações, na Biblioteca 

Digital Brasileira e no Portal da CAPES apresentados, no Capítulo III, relacionados ao 

uso das tecnologias e as crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, apontam, ainda, 

lacunas para o paradoxo da criança pequena no mundo virtual, o que implica em um 

desafio geracional de compreensão da cultura da infância. Como sintetiza Corsaro 

(2011, p. 138) “[...] verdade óbvia, mas raramente aplicada: as crianças são as 

melhores fontes para compreensão da infância”.  

 

2.1 SENTIDO ONTOLÓGICO DO JOGO E SUAS CARTOGRAFIAS NA CULTURA 
DA INFÂNCIA 

 

A polissemia do termo “jogo” assume, em diferentes culturas, modos 

específicos de jogar, por isso exige delimitação do conceito para compreendermos o 

seu significado no mundo infantil e sua relação com a natureza humana. Nessa 

direção, a partir da análise sócio-antropológica de Brougère (1998) e o sentido dos   

jogos digitais, com os aportes teóricos de Petry (2016) e Fantin (2014), foram 

apontadas as direções que tomamos ao considerar o jogo como um fenômeno 

educativo. 

Para a filosofia da linguagem  baseada em Wittgenstein (2014) as palavras são 

atos. Partindo dessa premissa, o significado do termo jogo dependerá da ação e do 

contexto onde ele ocorre, por isso a sua definição é polissêmica.  As contribuições da 

filosofia trazidas pelo pensamento de Aristóteles, segundo Brougére (1998), 

sustentaram o significado de jogo ou jogar como oposição complementar ao trabalho, 

por proporcionar o relaxamento das atividades laborais. Na antiguidade ocidental, 

para a sociedade romana, o jogo instaurava-se como treino e espetáculo. Aparecia na 

cultura romana como simulacro de caça ou guerra, o que impelia também os 

gladiadores para o jogo. Na Grécia antiga, o jogo assumia um caráter de concurso ou 

competição, ideia alicerçada pela palavra Agon. Em ambas as culturas, o jogo tem 

dois elementos comuns – o simulacro e o exercício, aspectos presentes até os dias 

atuais na nossa cultura. 

Na Idade Média, os princípios do cristianismo de Thomaz de Aquino deram ao 

jogo um caráter divino, com finalidade de direcionar o homem ao trabalho e à 

especulação contemplativa (BROUGÈRE, 1998). A religião e a vida social estavam 
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imbricadas com as atividades lúdicas. Os grandes mestres lecionavam por meio de 

advinhas e problemas de aritmética proferidos de forma cômica. Aos poucos, os jogos 

no período medieval foram tendo um significado de atividade frívola. 

Brougère (1998) traz também a acepção do jogo na cultura asteca, do México, 

nos séculos XVI e XVII. Concebido como atividade séria, concomitantemente, o jogo 

tinha uma conotação de renovação cósmica e objetivo de civilização. O simulacro 

lúdico era visto como expressão cultural. A etimologia da palavra jogo, naquela 

cultura, deriva da palavra tlachia, que significa o ver, o olhar. Havia, na sua origem, 

uma  dimensão antropológica por ter uma função social, simulada ludicamente na 

religião, nos ritos em geral, que expressavam os costumes e modos de vida da cultura 

nos atos sociais do cotidiano. 

É na Idade Moderna, com a forte influência medieval do significado do jogo 

como atividade frívola e, do relaxamento como oposição ao trabalho, que a noção de 

jogo se caracteriza como futilidade. Com a reavaliação da infância, o jogo rompe com 

a concepção de frivolidade e relaciona-se à educação e à visão de criança. As ideias 

de Rousseau, de acordo Brougére (1998), tiveram grande impacto no significado jogo 

pela concepção de criança como natureza boa e pura desde o nascimento, cabendo 

ao adulto deixar fluir, pela educação, a espontaneidade e sensibilidade infantil no 

processo de desenvolvimento. Visão que fez emergir a psicologia infantil ou do 

desenvolvimento. O jogo assume um caráter educativo como instrumento pedagógico 

administrado pelo educador. É nessa conjuntura que surgem justificativas científicas 

que estabelecem relações entre jogo, desenvolvimento e educação infantil. 

No final do século XIX, ainda de acordo com análise histórica traçada por 

Brougère (1998), nasce a psicologia da criança e novos discursos que estabelecem a 

relação entre jogo e educação, ancorado por princípios e conceitos de outros campos 

científicos. Piaget, com influência da Biologia, funda a Psicologia Infantil, baseada na 

compreensão da inteligência humana, a partir da gênese da criança. Embora não 

tenha se preocupado em estudar o jogo em si, investigou a ação espontânea da 

criança, possibilitando interpretar as representações das crianças em diferentes fases 

do seu crescimento, desencadeando a compreensão de suas funções semióticas. 

Freud, por sua vez, via no jogo um instrumento de interpretação da subjetividade da 

criança. Segundo os seus pressupostos, fornecia elementos simbólicos sobre os quais 

o analista se debruça para chegar ao inconsciente infantil, a fim de reconstruir sentidos 
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a partir de uma composição de evidências observadas. 

A Psicologia baseada nas ideais românticas de Rousseau e na Biologia 

constrói uma acepção do jogo como um fenômeno natural e espontâneo da criança, 

ocultando a dimensão social. No final do século XIX, a Pedagogia, alicerçada pelos 

princípios da psicologia infantil moderna outorga ao jogo um valor educativo com três 

significados: como recreação, mecanismo de fazer estimular o anseio de aprender e 

como exercício físico. Vale destacar duas ideias presentes na concepção do jogo 

como recreação: 1) jogos organizados pelos professores – com atividades educativas 

dirigidas, sem deixar a espontaneidade da criança, e; b) jogo espontâneo – como 

momento de concessão à  iniciativa da criança, em que não há qualquer intervenção 

do adulto. Brougère (2002), ao retomar as relações do jogo com educação, questiona 

como termos que parecem, aparentemente, se oporem, como trabalho e educação, 

atividade escolar e recreação, podem ser associados? Este questionamento é 

respondido com a seguinte premissa do autor: “não é o jogo que é educativo, é o olhar 

que analisa diferentemente a atividade da criança com novas noções e novos valores” 

(BROUGÉRE, 2002, p. 06). Só assim podemos inferir se o jogo possui o seu real 

potencial educativo. 

Com isso, nem toda atividade escolhida e direcionada pelo adulto, com 

intenção de apontar o potencial educativo ou desenvolvimentista, poderá proporcionar 

a prática lúdica do jogo como fenômeno educativo. Brougère (2002) sugere que a 

autonomia  e domínio da criança na atividade lúdica, voltada para o divertimento, 

poderá desvelar o real interesse educativo envolvido. Inclusive ressalta que, por muito 

tempo, o videogame foi considerado como entrave à aprendizagem, por não possuir 

uma intencionalidade educativa, pautada nos ideais românticos do jogo como artifício 

de objetivo pré-determinado. 

É preciso, portanto, analisar o jogo por ele mesmo, a partir da função social 

estabelecida pelos seus jogadores. Na sociedade contemporânea, os jogos digitais 

são novos objetos da cultura, diferenciam-se dos objetos culturais tradicionais e das 

mídias tradicionais, como a TV, por exemplo, por ser um objeto multi e interdisciplinar, 

pois, embora congregue campos disciplinares, aparentemente, dissonantes, ao 

mesmo tempo, os jogos digitais extrapolam as disciplinas e saberes, não se 

constituindo monopólio de nenhuma delas.  

É nessa direção que Petry (2016) posiciona os jogos digitais como objeto da 
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cultura, que comporta um campo de novas possibilidades ainda a serem descobertas, 

diferencia-se, mas ao mesmo tempo não se antepõe à literatura, ao teatro, ao cinema 

ou aos demais jogos não digitais. Os jogos digitais constituem-se objeto cultural  

porque estão “submetidos às regras que delimitam o conjunto dos objetos na cultura, 

na realidade, uma forma branda de dizermos que eles têm uma ontologia subjacente 

ou se fundem  em uma ontologia, ainda que, na maioria das vezes, tencionada” 

(PETRY, 2016, p. 25). Isso não significa que quem desenvolve o jogo digital proceda 

um trabalho filosófico para projetá-lo e construí-lo. Significa que, quando operamos 

com qualquer elemento da cultura, poderes e elementos ontológicos sempre estão em 

operação, uma vez que abastece-se da própria cultura. 

De acordo Petry (2016), o jogo digital tem elementos que utiliza uma tela de 

vídeo e todos os elementos presentes no sentido ontológico do jogo – regras, conflitos, 

objetivos, definição de pontos e tomadas de decisões que, por sua vez, possuem 

elementos constituintes da vida humana em geral. O espaço do jogo, ainda conforme 

o autor, produz um tempo e espaço unificado com as seguintes características 

ontológicas fundamentais segundo Petry (2016): 

1- O jogar um jogo se funda em uma livre disposição do homem: isso 

porque todo jogo e o ato de jogar acontece somente num espaço de 

liberdade, em que qualquer jogador entre livremente no espaço do jogo;  

2- No jogo, há sempre uma produção de um determinado estado de 

ânimo variável: diz respeito ao modo peculiar de disposição em estar 

dentro e no meio do jogo. 

3- Todo jogo tem regras:  para que o jogo prospere, faz-se necessário que 

o jogador siga as regras e, ao mesmo tempo, é na liberdade do jogar que 

as regras se constituem e se transformam, restringidas somente pelos 

limites físicos-lógicos do jogo e de suas construções. O que não se constitui 

como uma norma fixa, visto que, as regras podem ser modificadas durante 

o ato de jogar o jogo, ou seja, é no interior dele mesmo que as regras 

podem ser modificadas. Ao jogar um jogo as decisões pelo caminho a 

seguir, são redimensionadas o processo pelo jogador. 

Vale ressaltar, conforme salienta Petry (2016), nos jogos digitais, existem dois 

subgrupos de regras em operação. As regras são colocadas pelo design do jogo e 

construídas pelos limites digitais e de sua programação, ou seja, a inteligência 
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artificial. E, por outro lado, há as regras formuladas dentro do jogo pelos jogadores, 

que são modificadas no desenrolar dos acontecimentos do próprio jogo, em que o 

comportamento, os pensamentos e o estado de ânimo do jogador alteram-se no 

desenrolar da “partida”. 

E qual a natureza do jogo digital como produto (objeto) da sociedade e da vida 

humana? Quando os seus jogadores jogam um jogo no computador, console, 

dispositivo móvel ou tablet, cria-se um universo de densidade psíquica com 

possibilidade de experiência de emoções e sentimentos como: alegria, tristeza, 

desencanto, frustração e desafios no desenrolar do jogo. 

Os jogos digitais, conforme Petry (2016), são um objeto cultural complexo, 

polimorfo e em constante estado de mutação, possui características verificáveis e 

reificantes, não é algo novo. Além disso, podem ser pensados como objetos de 

entretenimento, como brinquedos; abrem possibilidades de sairmos, provisoriamente, 

dos limites da vida real; fazem-nos vivenciar uma experiência que não temos controle 

e  podem oferecer a capacidade de ingressarmos numa comunidade e estabelecer 

uma relação comunitária, no caso dos jogos que requerem multijogadores. 

Petry (2016) elucida a potencialização do jogo digital como algo que não é 

totalmente novo por caracterizar-se como objeto polimorfo, polissêmico e pluralista. A 

característica de não ser algo novo abriga na potência dos jogos em si mesmo. Os 

jogos digitais recebem elementos de outras áreas da cultura, que são inseridos e 

alterados conforme as características e possibilidades do meio digital interativo. 

Muitos dos elementos presentes nos jogos são oriundos do cinema, teatro, literatura, 

pintura ou desenho numa reificação transmídia (PETRY, 2016, p. 33), denominação 

dada pelo autor, por fundir todos os recursos técnicos e de linguagem das demais 

mídias. Os jogos são, por natureza, “um objeto transmídia, dado que têm a capacidade 

de incorporar o todo da cultura humana, deslocando-se entre meios e ressituando-se 

de muitos modos” (PETRY, 2016, p.33). 

Como objeto de entretenimento, caracteriza-se pela viabilidade de proporcionar 

a quem joga entrar no círculo mágico. Como salienta Huizinga (2008), o jogador é 

tomado por imersão, tendo uma experiência interna e externa particular e intrínseca 

do indivíduo. Destaca-se aqui a importância da definição apresentada por Huizinga 

(2008) do círculo mágico como um espaço definido e separado da vida cotidiana. 

Assemelha-se ao ritual que demarca um lugar sagrado, espaço no qual o jogo ou a 
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brincadeira ocorre. É “mágico” porque jogar e brincar não necessita ser, exatamente, 

como a realidade, embora tenha elementos da vida real. Os objetos, personagens 

regras e narrativas podem ter outros significados para além do que ocorre fora do 

jogo. As margens do círculo mágico existem para delimitar o que é jogo e não-jogo, 

permitindo aos jogadores saber onde o jogo acontece. Ao adentrar o círculo mágico, 

os jogadores podem construir uma nova realidade, a partir das regras e estratégias 

disponíveis no momento da ação de jogar. Brandão (2012) e Salen & Zimmerman 

(2004) ressaltam também que o círculo mágico pode ser delimitado por um elemento 

físico ou não. Nos jogos de xadrez e futebol, por exemplo, o tabuleiro e o campo, 

respectivamente, demarcam onde se joga, mas em outras situações, como o jogo de 

adivinhação, ou de par ou ímpar, há ausência de um espaço físico específico definido.   

O objeto (jogo digital) como brinquedo traz elementos evocativos da cultura, 

pois desperta a quem joga emoções, pensamentos, comportamentos e fantasias, 

potencializadas pelos instrumentos artísticos que o compõem e pelo universo 

interativo do jogo. 

O jogo digital como objeto educativo, mesmo não sendo criado formalmente 

com a finalidade de educar, de produzir ou difundir conhecimentos, os jogos 

despertam e incentivam a curiosidade, a informação, produzindo posturas de pesquisa 

relacionadas ao jogo, seu universo e seus personagens para além do que evocam. 

Os jogos digitais têm várias formas e funções na cultura contemporânea, em meio a 

todos os elementos e características que configuram a noção de jogo digital, tais 

como: liberdade, regras, produção de um estado de ânimo, capacidade de 

modificação de regras durante o decurso do jogo, a possibilidade de conflitos que 

incentivam os jogadores superarem, objetivos internos do jogo ou formulados pelos 

seus jogadores e a tomada de decisão por parte do jogador. Essas características 

compõem uma estrutura ontológica, tornando o jogo digital como um objeto 

enigmático da cultura contemporânea, ora vistos como negativos, ora concebidos 

como positivos, mas indicativos de riqueza  e potencialidades do homo ludens.  

Diante do quadro teórico exposto, verifica-se que o jogo tem uma função social 

que exige escolhas, dentro um leque de possibilidades, do sujeito que joga, a fim de 

representar papeis ou acontecimentos imaginários, dentro de determinadas regras, 

constituindo uma prática lúdica, que tem os mais diversos efeitos: educativo, 

entretenimento, prazer, terapêutico, identidade. Os jogos digitais constituem um objeto 
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(brinquedo) cultural virtual com evocações pré-programada, mas com outras práticas 

lúdicas de jogo. Possibilita à criança, adolescente ou adulto entrar no círculo mágico 

e vivenciar as experiências de ressignificações presentes na cultura e na vida, além 

de atuar também como um jogo de faz de conta, que acontece no ambiente mediado 

pela tecnologia. 

Sutton-Smith (1998) nos alerta também sobre as especulações ambíguas que 

constroem uma ‘retórica do jogo’ (SUTTON-SMITH, 1998 apud FANTIN 2015, p. 

2015). Segundo Sutton-Smith (1998) elenca sete retóricas comumente usadas para 

alicerçar o discurso do jogo: 1) retórica do progresso: baseia-se na ideia de que 

animais e crianças, adaptam-se e se desenvolve por meio do jogo; 2) retórica do 

destino: defende que as vidas e o jogar humanos são conduzidos pelo destino, 

contrasta com a definição bons jogos tem caminhos significativos; 3) retórica do poder:  

a aplicação do jogo como representação de conflito e uma maneira de fortalecer o 

status de quem o controla; 4)retórica da identidade: quando o jogo é concebido como 

meio para afirmar a tradição e o poder de uma determinada comunidade; 5) retórica 

do imaginário: sustenta a ideia de promoção da criatividade e inovação; 6) retórica de 

si:  a acepção do jogo como meio  de atender as experiências sensíveis dos jogadores 

à diversão, ao relaxamento, a fuga, assim como, as satisfações intrínsecas ou 

estéticas das performances do jogo, como defesas do consumo e os modos de vida 

do século XX; e a 7) retórica da frivolidade: o jogo como passatempo para as pessoas 

sem ocupação, sem fins específicos, “o jogo é um jogo em si” (SUTTON-SMITH, 1998, 

p. 305).  

Esses discursos, muitas vezes, consolidam-se como uma ideologia rígida, pois 

tanto os jogos físicos, quanto os digitais, poderão ter aspectos positivos ou negativos, 

cabendo investigar o que a criança faz e aprende, a partir da escuta e das 

observações das mesmas no seu cotidiano.  Por isso, faz necessário “analisar a 

prática dos jogos e dos games para sair das grandes narrativas e ver o que realmente 

está acontecendo quando as crianças estão jogando” (FANTIN, 2015, p. 201). 

 Essas ponderações da autora reforçam os argumentos de Brougère (2002) 

sobre a tensão entre as finalidades do jogo e a indeterminação do processo lúdico. 

Tal paradoxo que pode gerar dois discursos: um hostil, baseado na premissa de que 

a frivolidade não instaura um processo educativo; e um outro de adesão, 

fundamentado que o frívolo pode dar acesso à aprendizagem. O uso do jogo digital 
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na escola, mesmo dotado de intencionalidade curricular, só pode ser compreendido 

como educativo, a partir das próprias crianças, haja vista que, como sujeitos, 

participam não somente interiorizando os aspectos sociais e culturais, mas contribuem 

de forma ativa para sua transformação. Conforme salienta Fantin,  

 

[...] levam-nos a pensar nas redes digitais como cenários de 
ação e espaços diferenciados de comunicação, socialização e 
aprendizagem. Em tal paisagem, o interesse das crianças pelas 
redes, internet e mídias digitais parece não ser só de “interagir 
com a máquina” e sim com outras crianças através da 
tecnologia. Dessa forma, o que está em jogo são os vínculos 
construídos e não a interatividade em si, pois crianças de, 
diferentes contextos socioculturais, nas mais adversas 
condições estão aprendendo a brincar, a ganhar, a perder, a 
socializar e a se organizar em redes através da cultura digital 
(FANTIN, 2015, p.198). 

  

  O ciberespaço constitui, nessas circunstâncias, nova forma de comunicação, 

socialização, aprendizagem e expressão, como tal precisamos conhecer a cultura 

lúdica infantil produzida, a partir das crianças que navegam na cultura digital. 
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3 O HOMO ZAPPIENS: APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS E DESAFIOS  

 

 

Uma criança de 03 anos está brincando com um jogo digital no 

computador, quando o seu pai o interrompe, chama-o para brincar: 

“-Filho, vamos sair para brincar passear e brincar no parque? 

Criança responde: – Não pai! Não quero sair para brincar, para não 

perder tempo”. 

 

 Esse foi um relato de um pai, colega do Doutorado, na disciplina Seminário de 

Tese em 2014.2 do Programa de Pós-graduação do DMMDC na apresentação desta 

pesquisa intrigado com a preferência do filho, mostrando-se perplexo com a presente 

situação3. Tal diálogo traz paradoxos, tensões e desafios que angustiam pais, mães 

e educadores, uma vez que aquela atitude é cada vez mais precoce e frequente entre 

as crianças, de diversos contextos e classes sociais. O presente capítulo busca 

caracterizar o perfil de ambiente e comportamento das crianças que nasceram numa 

época marcada por outras lógicas de brincar, aprender e interagir, mas, também, 

marcada por inquietações semelhantes ao advento de outras tecnologias, criadas na 

história da humanidade. Paradoxos que desafiam pais, educadores e toda indústria 

cultural a uma nova configuração de homo sapiens.  

 A geração da era digital, cada vez mais cedo, tem facilidade de acesso a uma 

variedade de canais de televisão, aos consoles portáteis como celulares, tabletes, 

notebooks, exploram os jogos de computador com um simples deslizar dos dedos 

indicadores e escrevem com os polegares, em função da tecnologia touch screen. O 

que Michel Serres (2013) denomina de “polegarzinhas e polegarzinhos”. Essa geração 

desafia pais e professores a lidarem com novas implicações no comportamento para 

aprendizagem e cultura lúdica infantil.  

 O modo de referenciar as características específicas de comportamento e 

ambiente dessa geração, que nasceu conectada ao mundo digital, desencadeou em 

várias designações para identificá-la como diferente das anteriores, tais como: 

“geração de rede”, “geração digital”, “geração instantânea” e “geração ciber”. De 

                                                           
3 Embora a criança desse relato componha o corpus desta pesquisa, tal narrativa foi indicada e 
autorizada pelo pai como forma de ilustração da geração homo zappiens. Justifica-se por demonstrar 
o protagonismo da criança frente frente ao contexto exposto.  



64 
 

acordo definições de Veen e Vrakking (2009), “geração de rede” é a expressão dada 

devido à conexão com a internet; “geração digital” refere-se ao fato das crianças 

atuarem em mundos digitais on line ou lidarem com informações digitais; “geração 

instantânea” diz respeito ao fato de almejarem respostas imediatas ao que buscam e 

“geração ciber” refere-se ao acesso à informação na internet e redes sociais. Em 

outros movimentos culturais outras gerações tiveram apelidos como a geração hippie, 

por exemplo, então por que esta deveria ser diferente? Será que as diferenças em 

relação às gerações anteriores são mais importantes ou se trata apenas de outra  

geração? A diferença mais evidente até aqui é que essa geração cresceu numa era 

digital. 

 Nos estudos sobre esse novo perfil de pessoas de pouca idade, mas com muita 

habilidade para adaptar-se aos constantes avanços tecnológicos, autores como Marc 

Prensky (2001), Veen e Vrakking (2009) e Lynn Alves (2010) as nomeiam, 

respectivamente, de: nativos digitais, homo zappiens e geração C, termos para 

traduzir a configuração cultural das crianças que nasceram imersas no universo 

digital. Isso demanda reconhecer o seu potencial e as mudanças práticas com as 

quais estávamos acostumados a lidar, reconhecimento este que não exclui a 

competência das gerações mais velhas para nova forma de educar e os modos de 

viver dessa nova geração. Sendo assim, faz-se necessário caracterizar as nomeações 

dessa geração da era digital, a fim conhecer e compreender o comportamento desse 

ser humano cibernético que transita, ao mesmo tempo, entre zappear e brincar, 

aprender e entreter, confundindo-se, quase sempre, num único tempo/espaço e 

modos culturais. 

 O termo “nativos digitais” foi cunhado pela primeira vez por Marc Presky (2001), 

para definir as crianças que nasceram a partir da década de 1980, pela possibilidade 

de acesso à internet, computadores e games. Entretanto, pesquisas desmistificam 

essa nomenclatura, assim como a de “imigrantes digitais”, também denominado pelo 

autor, sobre as pessoas que nasceram antes da década de 1980, apesar da geração 

posterior a esta década apresentarem facilidades frente às novidades e 

transformações do universo tecnológico com rapidez, processo de adaptação, sem 

medo ou receios, usarem as tecnologias sem ler manuais, terem capacidade para 

fazer multitarefas ao mesmo, através de diversas telas, nas quais baixam músicas, 

jogam e ainda fazem a pesquisa de seu interesse. Entretanto, isso não significa que 



65 
 

todo o público infanto-juvenil demonstra facilidade e competências em mecanismos 

básicos como digitar um texto, filtrar as informações de forma crítica, como sinalizam 

as pesquisas (FANTIN, 2016; RIVOLTELLA, 2012), cujas evidências apontam que há 

muitas crianças e jovens com imensas dificuldades com tecnologias móveis e com 

algumas práticas de navegação na internet. Os termos nativos digitais e imigrantes 

digitais, segundo Rivoltella (2012), é mais uma “neuromitologia”, uma vez que nem 

todos pertencem à mesma classe social e tem acesso aos mesmos bens culturais, 

com a mesma desenvoltura ou igualdade. 

 Fantin (2016) problematiza os dois termos citados ao questionar de que 

crianças e adultos estamos falando, em relação ao argumento de Presky (2001), que 

as crianças são mais ágeis com as tecnologias que os adultos. Segundo a autora 

embora as crianças e jovens tenham habilidades no manuseio das TD, “nem sempre 

facilidade e rapidez significam consciência sobre seu uso, pensamento reflexivo e 

entendimento sobre seu funcionamento” (FANTIN 2016, p. 9). 

 Entretanto, não podemos perder de vista que a geração digital está acostumada 

com intenso fluxo de informação por estar familiarizada com imagens, códigos, 

símbolos, o raciocínio assemelha-se ao modo rizomático da leitura hipertextual. Como 

afirmam Nelson Pretto e Lynn Alves (1999): 

 

Nossas crianças e adolescentes vivem nesse mundo high tech (alta 
tecnologia), construindo e aprendendo novas formas de ser e pensar 
que possibilitam o surgimento de uma lógica rizomática. Lógica esta 
que se constrói a partir da diversidade que permeia o sujeito capaz de 
conhecer - em permanente processo de construção e desconstrução - 
e o mergulho dos sujeitos no mundo plural e coletivo da comunicação 
digital (PRETTO; ALVES,  1999, p. 30). 

  

 Dentro desta capacidade de multitarefas e leitura hipertextual rizomática, Alves 

(2010) agrega ainda outros aspectos inerentes às crianças que nasceram na era 

digital, a capacidade de interagirem com as tecnologias digitais de forma colaborativa 

com conectividade de conteúdos. Processo que se dá por letramento de interfaces 

computacionais por meio de ferramentas em tempo real (sincrônicas) e ferramentas 

que possuem um distanciamento de tempo entre a mensagem e a resposta 

(assincrônicas). Trocas possíveis em função da fusão de textos, imagens, em 

diferentes telas, com intuito de produzir pequenos textos para informar e comunicar a 
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um grupo de pessoas eventos do seu cotidiano. A esta geração a autora nomeia de 

Geração C, que impulsionada por um comportamento movido pela colaboração, 

conectividade [...] “tem a necessidade de saber de forma curiosa o que o seu 

semelhante está fazendo” (ALVES, 2010, p. 02). Essa produção textual e a atitude de 

dividir atenção simultânea a um artefato digital e a um orador ou professor, conforme 

ainda a autora, requer dos espaços formais de aprendizagem potencializarem essas 

habilidades na ação de ensinar e aprender na produção de conhecimento que 

extrapolem a informação pontual. 

 Em função dessas características, Veen e Vrakking (2009) denominam o perfil 

até aqui esboçado como geração homo zappiens. Em função do acesso desde a 

infância, aos múltiplos recursos tecnológicos como o controle remoto da televisão, o 

mouse do computador e, mais recentemente, ao telefone celular. As crianças têm a 

possibilidade de ter o controle sobre o fluxo e descontinuidade da informação, 

mesclam comunidades virtuais e reais, efetuam comunicação em rede, conforme suas 

demandas. 

  Ao assistir televisão zapeiam vários canais ao mesmo tempo mudando para o 

que atende ao seu interesse imediato. Aprende por meio do brincar e sua 

aprendizagem começa tão logo joga no computador. Ação que faz de modo coletivo, 

uma vez que os problemas serão resolvidos de maneira colaborativa e criativa numa 

comunidade global. Os desafios encontrados num jogo de computador pelo homo 

zappiens permitem achar estratégias apropriadas na solução, definição e 

categorização dos problemas, o que desencadeia habilidades meta-cognitivas de 

aprendizagem. Isto acontece porque, de posse da informação, as crianças interpretam 

os dados, outorgando significado a eles, facilitando a produção de conhecimento. De 

acordo os autores Veen e Vrakking (2009) o homo zappiens é 

 

[...] um processador ativo de informação, resolve problemas de maneira 
muito hábil, usando estratégias de jogo, e sabe se comunicar muito bem 
[...] quer estar no controle daquilo com que se envolve e não tem 
paciência para ouvir um professor explicar o mundo, conforme suas 
próprias convicções. Na verdade, o homo zappiens  é digital e a escola 
é analógica” (VEEN; VRAKKING, 2009, p.12).  

 

 Toda mudança sociocultural impacta distintas gerações, que convivem com as 

mesmas transformações. Na era digital não é diferente de outros movimentos culturais 
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revolucionários, pois influencia também o modo como crianças, adultos e idosos vivem 

e se relacionam. Os adultos nascidos antes da década de 1980 ficam, meio atônitos, 

frente às mudanças de comportamento das crianças. Imersos à perplexidade que são 

afligidos Jonh Palfrey e Urs Gasser (2011) os definem como colonizadores digitais – 

aquele grupo de pessoas que nasceram em um mundo analógico, mas que ajudaram 

a moldar os seus contornos. Embora estas pessoas mais velhas estejam on line, 

preferem agir nos modos tradicionais e analógicos de interação, aprenderam mais 

tarde a enviar e-mails e utilizar redes sociais. Embora utilizem as tecnologias, resistem 

ou não, se adaptam rapidamente às novidades digitais, principalmente, no que 

concerne às redes sociais. Ao ter acesso a um novo aparelho eletrônico, ou software, 

primeiro lê o manual, antes de usá-los, pois ignoram a possibilidade de que eles, por 

si só, podem auxiliar usar as ferramentas diferentes das crianças e adolescentes que 

aprendem a usar manuseando.  

 Os adultos, por sua vez, desabituados com as TD, leem primeiro as instruções 

– usam o papel - só depois começam a jogarem e descobrirem  as dificuldades. 

Enquanto os homo zappiens não usam a linearidade, começam a jogar, e quando tem 

alguma dificuldade enviam uma mensagem para um amigo tirar a dúvida, se não 

conseguem buscam a solução na internet e enviam a solução para um fórum. Como 

bem salienta Veen e Vrakking  (2009, p.32), “em vez de trabalhar sozinho, eles usam 

redes humanas e técnicas quando precisam de respostas instantâneas”. Outra 

característica dos adultos é a dificuldade de desenvolver atividades totalmente na tela 

do computador, pois precisam da materialidade para que haja produção, por isso 

grande parte deles preferem o texto impresso. Nessa inserção virtual com o uso das 

TD crianças, adolescentes, adultos e idosos sem excluírem as habilidades de um ou 

de outro grupo etário convivem com essas diferenças típicas do tempo histórico que 

estamos vivendo. 

 Sempre haverá espaços lacunares de modos de viver, aprender e interagir 

entre diferentes grupos etários, pois assim como a eletricidade foi um grande divisor 

de águas para gerações anteriores, tornou-se como uma tecnologia indispensável na 

integração da vida dos seres humanos, do mesmo modo, a informação e comunicação 

mediadas pelas tecnologias digitais fazem parte dos modos de viver das crianças, 

adolescentes, jovens e idosos. Os conflitos geracionais sempre irão coexistir, pois 

nasceram com a mediação do digital e cada geração tem um patamar de 
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conhecimento e habilidades tecnológicas (CARNIELLO; RODRIGUES; MORAES, 2010). 

 As caracterizações da geração homo zappiens nos fazem refletir e suscitar 

algumas questões que exigem uma investigação mais aprofundada no contexto 

cultural da crianças. Para tanto é preciso saber que, quando se tratar de crianças 

pequenas, algumas questões necessitam de reflexão e crítica, antes da sua execução 

no cotidiano das crianças: quais os limites os pais, educadores deverão dar ao tempo 

de uso diário das TD? Qual o lugar de outras formas de brincar quando uma criança 

prefere brincar apenas com o console? Quais os tipos de softwares as crianças têm 

acesso no seu cotidiano? Ao revisitarmos a literatura e os estudos percebemos 

controversos debates no que tange à relação das crianças com as tecnologias, 

principalmente, na primeira infância. Em detrimento desses questionamentos e 

paradoxos é que se faz necessário uma breve discussão sobre a categoria geração 

no esteio das relações sociais, que é abordado na primeira parte deste capítulo. 

 

3.1 GERAÇÃO: REFLEXÕES, CONFLITOS E CONFLUÊNCIAS 
INTER/INTRAGERACIONAIS 

 

 O conceito de geração circunscreve-se em vários sentidos a depender do 

campo científico. Geralmente, a sua abordagem enfoca a posição hierárquica de cada 

membro dentro de uma genealogia familiar ou a condição de maturação psicobiológica 

dos grupos etários na sociedade (MANHEIM 1993; FORQUIN,2003). No que concerne 

à infância como uma categoria geracional, socialmente construída, é preciso situá-la 

como uma fase da vida, que desvela as possibilidades e limites dentro da família e da 

estrutura social mais ampla. Esta condição social dada às crianças é sempre atrelada 

com as outras categorias geracionais (jovens, adultos e idosos), pois a necessidade 

de provisão dos bens sociais indispensáveis à sua sobrevivência posicionam as 

crianças numa situação de dependência e subalternidade em relação à geração 

adulta.  

No debate da Sociologia da Infância, no entanto, as crianças são concebidas 

como atores sociais, constroem a cultura com as diferenças interseccionais, tornando-

as, ao mesmo tempo, singulares e plurais influenciados pela classe, gênero, étnica 

localização geográfica em que fazem parte, numa relação paradoxal de emancipação 
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e dependência. O objetivo desta seção é elucidar a partir de aportes teóricos o 

conceito de geração no que tange à relação entre as crianças e adultos num tempo 

histórico permeado pela cibercultura, a fim de compreender os desafios e 

perspectivas, nos processos educativos, nas culturas familiar e escolar entre as 

gerações, na transmissão, socialização, formação, ensino e aprendizagem. 

Jean-Claude Forquin (2003), ao abordar as relações entre gerações e 

processos educativos na transmissão dos bens culturais acumulados e as 

transformações sociais, argumenta que educação e geração são dois conceitos 

divergentes entre si, mas que estão constantemente imbricados um no outro. Seja a 

educação concebida como um processo ou projeto estará sempre atrelada às 

sucessões e renovações das gerações. Entretanto, cabe-nos saber em que medida, 

na contemporaneidade, as transmissões educativas podem impactar nas relações 

entre gerações. 

Inicialmente, se faz necessário elucidar a noção de geração para, em seguida, 

discorrer sobre o papel do processo educativo nas transformações sociais. Forquin 

(2003) designa duas acepções muito correntes: a primeira refere-se à geração como 

filiação genealógica, diz respeito ao vínculo do indivíduo. Geralmente, as pessoas são 

classificadas como primeira, segunda ou terceira geração. Essa acepção, embora 

muito utilizada pelos etnólogos como forte fator de estruturação social, podem manter 

as relações entre as pessoas de modo enfraquecidas com a cronologia, devido à 

extensão do período de procriação, “indivíduos que se encontram no mesmo grau de 

filiação em relação a um ancestral comum podem ter idades muito diferentes e até 

mesmo nunca se encontrar numa situação de contemporaneidade cronológica” 

(FORQUIN, 2003, p.4). Outra noção de geração é a concepção como período de vida, 

relativo às características de maturação psicobiológica e/ou à definição de papéis 

sociais típicos, dividindo por fases da vida (infância, adulto, idoso), 

predominantemente, é 

 

[...] através das interações concretas existentes entre diversas 
classes de idade colocadas em situação de coexistência, que a 
dimensão educativa das relações entre gerações costuma ser 
pensada com maior frequência, principalmente, através da 
oposição estabelecida tradicionalmente entre a condição infantil 
e a idade adulta (FORQUIN, 2003, p.4).  
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 A fim de superar essas duas noções de geração é que trago as ideias balizadas 

por Karl Mannheim (1993), um dos teóricos que problematiza o conceito de geração, 

inserindo a sociologia do conhecimento, por se constituir em um fenômeno de 

natureza cultural. Este autor define geração como um grupo de pessoas nascidas no 

mesmo período, que vivenciam os mesmos acontecimentos sociais no decurso da 

formação e crescimento, partilhando da mesma experiência histórica significativa, da 

qual desencadeia uma consciência comum durante o respectivo curso de vida. 

Sarmento (2005) reforça ainda os princípios mannheimianos ao indicar que “a 

ação de cada geração, em interação com as imediatamente precedentes, origina 

tensões potenciadoras de mudança social” (SARMENTO, 2005, p. 364). Essas 

transformações sociais são traduzidas por Mannheim como “evolução intelectual” da 

sociedade. Já as tensões potencializadoras desafiam as gerações mais velhas em 

relação às mais novas, assim como as instituições educacionais no seu papel na 

transmissão dos bens culturais acumulados. Isso, porque as visões e orientações 

diferentes de mundo dificultam o entendimento, por exemplo, das tecnologias digitais 

contemporâneas como artefatos técnicos de mediação de difusão e construção de 

conhecimento. O autor propõe, para superação dessa tensão, uma interação entre 

adulto e criança, com trocas de papeis “não é só o professor que educa o aluno, 

também o aluno educa o professor. As gerações estão em constante interação” 

(MANNHEIM, 1993, p. 220).  

Mannheim (1993, p. 211) aponta cinco aspectos que marcam as mudanças 

geracionais nas sociedades, por meio de processos dinâmicos e interativos: 

 1) A constante irrupção de novos portadores de cultura: é percebida pelo 

autor como vital para dinamicidade das sociedades. Embora haja perda de bens 

culturais acumulados, nos ajuda a esquecer o que não é mais útil para nos 

apropriamos do que precisa ser conquistado, conhecido.  

  2) A saída constante dos antigos portadores de cultura: apresenta-se como 

uma ação positiva por suscitar a memória ou recordação social, isso porque o velho e 

o novo podem conviver em proporções diferentes, sem um anular o outro.  

  3) A limitação temporal da participação de uma conexão geracional no processo 

histórico: de acordo Mannheim, o que caracteriza a posição comum de crianças, 

jovens, adultos e idosos, nascidos no mesmo tempo cronológico, é vivenciar os 
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mesmos acontecimentos e processar as experiências de modos semelhantes. Os 

meios de comunicação e informação potencializam essa experiência comum em 

diferentes locais do mundo.  

 4) A necessidade de transmissão constante dos bens culturais acumulados:  

de acordo o autor sempre haverá necessidade de trocas mútuas de conhecimentos, 

valores e tradições, pois os bens culturais acompanham a dinamicidade das 

transformações sociais, por isso é importante a mediação intrageracional (entre pares) 

e intergeracional (entre faixas etárias diferentes). 

  5) O caráter contínuo das mudanças geracionais: no que tange às constantes 

mudanças sociais, o autor propõe que é fundamental o diálogo entre as gerações 

intermediárias, ou seja, as crianças precisam da mediação dos jovens, os adultos dos 

jovens, os idosos dos adultos na apropriação dos bens culturais acumulados, sem 

perda da alteridade dos grupos etários. 

 As transformações sociais influenciam profundamente as relações entre as 

gerações e os processos educativos, principalmente em relação à dimensão cognitiva. 

As múltiplas denominações à configuração da organização social contemporânea, tais 

como: “«sociedade educativa», «sociedade cognitiva», «sociedade de 

aprendizagem», «sociedade do saber», «sociedade de informação»” (FORQUIN, 

2003, p. 31) são termos que se alternam para designar, no plano do discurso da 

educação, a condição de desenvolvimento cultural da sociedade. A  produção de 

conhecimento e difusão da informação são os principais marcos de desenvolvimento 

e atributos que caracterizam a vida social. Entretanto, mais que nunca, precisa-se da 

ação mediada do par mais experiente, sem autoritarismo e proteção que impeça a 

ação autônoma da criança com o uso das tecnologias para a esfera cognitiva. Uma 

vez que 

 

[...] essa necessidade de renovação constante dos conhecimentos e 
das competências, que justifica, no cerne da noção de «sociedade 
educativa», ao mesmo tempo a ideia de uma educação permanente, 
isto é, de uma educação que se prolonga durante toda a duração da 
vida, e a ideia de uma educação entre todas as idades, que reúne todas 
as gerações numa relação de cooperação e de reciprocidade, 
acrescenta-se, para os homens de hoje, a experiência da 
superabundância de informações e de comunicações possibilitada pela 
combinação da revolução dos meios de comunicações e da revolução 
eletrônica, revolução essa que coloca uma variedade potencialmente 
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ilimitada de recursos e de suportes à disposição dos indivíduos 
interessados em se informar, em se instruir, em se formar, e que, 
simultaneamente acaba com as distâncias geográficas, culturais e entre 
gerações, e faz do mundo inteiro uma espécie de imensa rede cujo devir 
é imprevisível  (FORQUIN, 2003, p.32). 

  

Ao olharmos as crianças numa visão de infância como uma categoria 

geracional própria e o reconhecimento crítico da sua alteridade, requeremos o desafio 

de adentrar-nos na as ações das crianças e as culturas das infâncias resultantes das 

relações sociais mais amplas e interações intrageracionais. Sarmento (2005), 

inclusive, faz um convite a respeitar às peculiaridades das crianças frente às dos 

adultos ao sugerir que, 

 

[...] ao falarmos de crianças, não estamos verdadeiramente apenas 
a considerar as gerações mais novas, mas a considerar a 
sociedade na sua multiplicidade, aí onde as crianças nascem, se 
constituem como sujeitos e se afirmam como actores sociais, na 
sua diversidade e na sua alteridade diante dos adultos 
(SARMENTO, 2005, p. 376). 

  

Conviver nesse paradoxo contemporâneo entre crianças, que desejam 

avidamente liberdade de aprender, brincar com o mundo virtual e adultos, seja 

professores ou pais, suscita uma desconstrução do paradigma positivista da 

modernidade, pautado na visão do adulto maduro, conduzindo a criança imatura rumo 

à socialização. Desse modo, investigar como os adultos pensam e estabelecem a 

mediação com as crianças e as tecnologias no contexto cultural familiar pode 

evidenciar indícios da noção de geração como uma categoria, socialmente construída, 

na sociedade da informação. Nessa direção, na seção seguinte são traçados os 

avanços tecnológicos, em diferentes tempos históricos, e como os inventos afetaram, 

transformaram e continuam transformando os modos de viver de diferentes gerações. 

 

3.2 A TRAJETÓRIA DAS INVENÇÕES CRIATIVAS HUMANAS E OS ARTEFATOS 
TECNOLÓGICOS CONTEMPORÂNEOS 

 

O ser humano é organicamente social. Sem interação, não há troca, sem troca 

não há aprendizagem, que, por sua vez, impulsiona-nos a sermos criativos para novas 
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demandas para o convívio social. Lemos (2010), ao fazer uma retrospectiva histórica, 

demonstra que a comunicação e a tecnologia sempre foram meios utilizados para 

suprir as necessidades afetivas, cognitivas, físicas e sociais humanas. Ao caminhar 

pelas invenções, ao longo dos tempos, verificamos que o novo sempre traz 

paradoxos, facilita necessidades cotidianas, mas, concomitantemente, traz temores e 

desafios para o desenvolvimento humano. 

Ao revisitarmos a história da humanidade Lemos (2010) aponta que a técnica 

e a tecnologia têm uma intrínseca relação com as ações revolucionárias, engendradas 

pela relação do ser humano com a natureza e a sociedade, consolidadas em três 

espaços tempos nas revoluções: agrícola, industrial e tecnológica. O fogo, o cultivo 

da terra, a domesticação dos animais, a construção das cidades; o domínio da 

energia, a criação das indústrias e suas formas de produção; a conquista do espaço 

cósmico a tecnologia teve representações e significações em todos os movimentos 

da vida social, das primeiras sociedades até a complexidade da organização social 

contemporânea. 

 A fim de compreendermos o resultado dessas revoluções na vida cotidiana, 

faz-se necessário distinguirmos quando a técnica diferencia-se da tecnologia. De 

acordo com Lemos (2010), etimologicamente, técnica vem do grego que significa 

tekhnè, uma definição filosófica que busca delinear as artes práticas em relação ao 

saber fazer humano. Os gregos concebiam a tekhné como (saber prático), desse 

modo 

[...] todas as atividades práticas desde a elaboração das leis e a 
habilidade para contar e medir, passando pela arte do artesão, do 
médico ou da confecção do pão, até as artes plásticas ou belas artes, 
estas últimas consideradas a mais alta expressão da tecnicidade 
humana. [...] (LEMOS, 2010, p. 26).   

 

Lemos (2010) amplia o conceito de técnica para além da visão filosófica, 

trazendo-a como parte zoológica de criação e progressos dos primeiros humanos. De 

acordo com o autor, o fenômeno técnico, advindo do pensamento mágico-religioso, 

deu origem ao Homo Sapiens. Nos primórdios da vida, na terra, o homem aprendeu a 

descer das árvores, andar ereto, abrigar-se em cavernas, época caracterizada por 

grande fartura de alimento e água. Ainda não havia necessidade de sistematizar o seu 

trabalho, a pedra era sua principal matéria-prima para criar lanças e facas para caça 
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e sua defesa. O fogo, posteriormente, foi descoberto como meio para aquecer do frio 

e variação de comer os alimentos – a técnica do cozimento passou a ser útil ao paladar 

humano. 

Como afirma Galeb (2013, p. 53), “é possível perceber que a história da técnica 

é inerente à história humana. Com o tempo, a exploração do meio-ambiente, pelos 

homens e outros animais, provocou os mais diversos efeitos”. Lemos (2010) salienta 

que a escassez de alimentos levou ao homem criar animais e cultivar vegetais, 

gerando a revolução agrícola. Essa mudança trouxe consigo as técnicas de irrigação 

e construção das primeiras casas. O ser humano começa a fixar-se em um local, posto 

que era necessário produzir e armazenar. Daí, decorreram outras descobertas, como 

a roda, alavancas, curtume de peles, panelas de barros; invenções criadas com intuito 

de solucionar as necessidades emergentes de uma nova era histórica. Lemos (2010, 

p. 37) salienta que, nesse período, “A técnica é produto de uma experiência empírica 

do mundo, sem necessidade de explicações científicas (as primeiras ferramentas, 

instrumentos e máquinas)”. A técnica surgiu no período de forte intervenção agrícola, 

como instrumento para transformação do mundo, impulsionada pela ação humana. 

Por isso, Levy (1999) a aponta como início de uma fase antropocêntrica, pois, nesse 

período, já nasciam como ações idealizadas para projetar os anseios, utopias, 

interesses econômicos e mecanismos de poder do homem. 

 A partir do momento que o ser humano aperfeiçoa a técnica, exigindo um 

conhecimento científico, é que o conceito se metamorfoseia para tecnologia. A partir 

do século XVIII, a ciência moderna passa a ser o espaço legítimo de reconhecimento 

das criações humanas. Fundamentada na ideia de que todo saber teórico deveria ser 

verificado pela experimentação científica, como bem sintetiza Galeb (2013): 

 

[...] a tecnologia pode ser compreendida como um conhecimento 
científico avançado, aplicado ao processo produtivo, portanto, diferente 
da técnica. É um termo que envolve o conhecimento técnico e científico 
e as ferramentas, processos e materiais criados ou utilizados pelo 
homem (GALEB, 2013, p. 55). 

 

Nos meados do século XVIII, a efervescência do movimento de tecnologias 

testadas cientificamente para produção de novos objetos para otimizar os processos 

de produção e fabricação, em decorrência as invenções da imprensa, da bússola e da 
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máquina a vapor, a sociedade passa pela primeira revolução industrial, marcada 

também pela exploração do trabalho de homens, mulheres e crianças. O artesão deixa 

de deter o processo de produção e os meios e modos de produção, os quais passam 

a pertencer aos grandes capitalistas. Os estudos sistemáticos posteriores sobre 

eletrificação por atrito e máquina geradora de cargas elétricas deram origem a 

eletricidade, o que desencadeou com o passar dos anos a descartabilidade da mão 

de obra humana pela automação dos processos de produção em série e larga escala, 

viabilizando a segunda revolução industrial, como bem descreve Castells (2001): 

 

[...] a primeira começou pouco antes dos últimos trinta anos do 
século XVIII, caracterizada por novas tecnologias como a 
máquina a vapor, a fiadeira [...] e de forma mais geral, a 
substituição das ferramentas manuais pelas máquinas; a 
segunda, aproximadamente cem anos depois, destacou-se pelo 
desenvolvimento da eletricidade, do motor de combustão interna, 
de produtos químicos com base científica, da fundição eficiente 
de aço e pelo início das tecnologias da comunicação, com a 
difusão do telégrafo e a invenção do telefone (CASTELLS, 2001, 
p. 53).    

  

O novo modelo de produção da segunda metade do século XIX foi impactado 

pelo uso do petróleo, eletricidade, motor e crescimento das indústrias químicas. Como 

consequência, gerou-se crescimento demográfico, rede bancária e produção de 

energia, em larga escala, em função da tecnologia. Além desses avanços 

tecnológicos, Lemos (2010) pontua um incremento de novos meios de transporte e 

comunicações.  No plano social, ocorreu a primeira guerra mundial, a crise de 1929 e 

a competição entre dois polos políticos. Os princípios norteadores da sociedade 

moderna eram o acúmulo de energia, poder político, lucro e privilégio.  

No século XX, dois acontecimentos foram propulsores para o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia: a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Nesta última, 

no entanto, o combate pairou entre as disputas ideológicas das potências capitalistas 

e comunistas. Esses dois fatos históricos, cada um ao seu modo, geraram a revolução 

tecnológica, além do desenvolvimento bélico de alto alcance e distância, 

investimentos nos campos da Biologia, Física e Química, com vistas ao bem estar da 

humanidade. Vale destacar que, em função da guerra fria, fomentando segredos de 

Estado e riscos, sempre iminentes de uma possível guerra nuclear, desencadearam-
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se avanços nos meios de comunicação com intuito de manter as potências bélicas 

sempre em alerta. Podemos discriminar como invenções tecnológicas deste período: 

o rádio, telégrafo cinema, a imprensa rápida. Na segunda metade do século XX, 

contamos com o advento da televisão, do computador e da internet, que contribuíram 

para a sociedade baseada na era da informática. 

A revolução tecnológica é um momento histórico focado na informação e 

conhecimento, tendo as comunicações como o principal veículo de difusão. De acordo 

Castells (2001), o sistema capitalista utiliza-se de inovações nas suas organizações 

comerciais, sociais e culturais com armazenagem e modos de transmissão da 

informação, com o mínimo de custo e em larga escala, rompendo as fronteiras entre 

as nações. O ciberespaço como meio de comunicação permite a interconexão mundial 

entre os computadores com todo o seu mundo oceânico de informações, aliado ao 

agir humano de retroalimentação e navegação, dando origem a cibercultura, termo 

designado por Lévy (1999), como uma composição de técnicas materiais e 

intelectuais, práticas, modos de pensamento e valores, que se desenvolve, 

concomitantemente, com o ciberespaço. Nessa direção: 

 

As tecnologias digitais surgiram, então como infraestrutura do 
ciberespaço, novo espaço de comunicação, sociabilidade, de 
organização e de transição, mas também novo mercado de 
informação e conhecimento (LÉVY, 1999, p. 32). 

 

E assim, chegamos a esse universo que, ao mesmo tempo, assusta e fascina. 

Agora com outros aparelhos com tecnologias avançadas como o smartphone, tabletes 

notebooks, computadores compactos, quase todos com tecnologia touch screen e a 

possibilidade de busca com alguns clicks com o mouse ou o simples toque com os 

dedos. Para as crianças que não alcançaram a datilografia e ainda não dominam os 

códigos dos teclados do alfabeto da língua portuguesa, não há nenhum impedimento 

de interagir, descobrir com a linguagem hipertextual. Lévy (1993), inclusive, ressalta 

que os atores da comunicação ou os elementos de uma mensagem processa-se pela 

construção e remodelagem do contexto e sentido, A rede de significação é possível 

segundo o autor aos hipertextos. As possibilidades de várias interpretações de 

determinado hipertexto é caracterizada pelo autor  em função de seis princípios: 
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1) Princípio da metamorfose: a rede hipertextual é constantemente construída 

e renegociada. A composição, desenho ou extensão estão em permanente 

alteração, a partir da interação entre os atores ou elementos envolvidos, 

sejam humanos, palavras, imagens, traços de imagens ou de contexto, 

objetos técnicos, dentre outros. 

2) Princípio da heterogeneidade: os nós e conexões da rede hipertextual 

poderão assumir diversas formas como imagens, sons, palavras, diversas 

sensações, modelos etc. 

3) Princípio de multiplicidade e de encaixe de escalas: uma determinada 

construção textual será relacionada a uma rede de outros textos de modo 

fractal, ou seja, cada nó ou conexão pode revelar, sucessivamente, outros 

nós e conexões com outros graus de precisão. 

4) Princípio da exterioridade: as escolhas dos caminhos em um hipertexto 

dependem das interações entre seus usuários e equipamentos. 

5) Princípio de topologia: nos hipertextos tudo funciona por proximidade, o 

curso das situações é uma questão topológica, vinculadas a construção de 

caminhos. 

6) Princípio da modalidade dos centros: a rede hipertextual não possui centros, 

cada texto, cada som, cada imagem que estão interligados possui um centro 

de significância próprio. 

E como se dá a produção do conhecimento na revolução tecnológica? Qual o 

papel do educador? A construção do conhecimento exige uma presença curiosa frente 

ao mundo, por isso, essas indagações poderão ser respondidas somente conhecendo 

os modos culturais de interação dos internautas digitais. O que requer, também, ação 

transformadora sobre a realidade, numa busca constante de invenção e reinvenção. 

Freire (1996, p. 70) afirma que “o trabalho com crianças deve estar atento à difícil 

passagem ou caminhada  da heteronomia para a autonomia”. A presença do professor 

pode ser auxiliadora ou perturbadora. O professor não se constitui o principal difusor 

de conhecimento, que na contemporaneidade é realizado de modos mais eficazes por 

outros meios. O seu papel consiste em deslocar-se como incentivador da 

aprendizagem e do pensamento, a sua ação será acompanhar e gestar as 

aprendizagens, incitando as trocas de saberes, a mediação relacional e simbólica, a 

condução personalizada dos percursos individuais e coletivos. O ato de conhecer 
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reclama: 

 

[...] reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo 
qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o 
“como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido 
o seu ato. Conhecer é tarefa de sujeito não de objetos. E é como sujeito 
e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer 
(FREIRE, 1992, p.27). 

 

O conhecimento se processa por meio de signos e usos de meios artificiais, o 

sentido e significados só são possíveis pela atividade mediada entre os sujeitos e 

objeto a conhecer. A aprendizagem só ocorrerá quando a mediação acontecer 

destituída de mera transmissão ou repetição dos conteúdos. Os artefatos digitais, 

assim como as tecnologias de outrora, são apenas instrumentos da sociedade da 

informação a mediação dos agentes educativos inseridos no processo em diversos  

espaços formais ou informais, que darão o tom ao processo de ensino-aprendizagem 

para a construção do conhecimento. 

As crianças, quando chegam à escola, já trazem conhecimentos prévios, seja 

pelo contato com seu meio físico e social, seja por via da multimídia4. Os suportes 

impressos, a televisão, o cinema, os jogos digitais, a internet também, colocam em 

jogo na recepção da mensagem diversas modalidades perceptivas. O impresso de 

uma história contada ou o simples folhear utiliza-se da visão e do tato. O cinema 

envolve a audição e a visão. As realidades virtuais colocam em jogo a visão, audição, 

o tato e o sentido interno dos movimentos proporcionados pela cinestesia. Toda essa 

vasta experiência infantil é mediada por conteúdos, signos e representações nas 

crianças, no entanto, apropriam-se, reproduzem e transformam as práticas sociais em 

que estão inseridas. A cultura escolar, como uma das responsáveis na disseminação 

e produção do conhecimento, precisa compreender a capacidade de aprendizagens 

das crianças pequenas para, a partir da interação com as pessoas e objetos, construir 

modos mais complexos de agir, pensar e sentir rumo à autonomia das crianças, pois 

assim, podem estabelecer novos significados. 

Nesse desenho dos atos de conhecer e aprender, o adulto-professor assume 

                                                           
4 Multimídia empresta-se aqui a definição de Lévy (1999) tudo o que se utiliza de vários suportes ou 

veículos de comunicação. 
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um papel de investigador das curiosidades das crianças, buscando dar sentido às 

explicações do mundo que as cerca, a fim de formar um coletivo de aprendizes 

curiosos e reflexivos. Tal coletivo poderá ser um ponto de partida para avaliação dos 

caminhos necessários para promoção do desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicomotor e social das crianças com a inevitável Revolução Tecnológica.   

As tecnologias digitais, nas mãos das crianças, podem ter uma função diferente 

daquela proposta pelos educadores ou seus familiares, são objetos-ferramentas, 

assim como, brinquedos manufaturas pensados, a priori, com determinados objetivos, 

como bonecas-bebês, carrinhos, utensílios domésticos ou de marcenarias, por 

exemplo. O que importa, na sua funcionalidade, são as atitudes lúdicas infantis nas 

culturas de pares ou sozinhas, pois estas podem desmitificar os fins específicos para 

os quais os adultos tentam direcionar os jogos digitais ou o acesso à internet. As 

tecnologias digitais, como tabletes, smartphones e/ou computadores são objetos 

veículos do jogo ou a brincadeira, a representação e seu uso vai depender da prática 

e experiência da criança. Brincar é educativo em si, o universo virtual dos jogos 

eletrônicos ou outros mecanismos de comunicação podem também socializar, 

aprender, conteúdos/conceitos curriculares ou não, promover desafios e habilidades, 

criar e romper regras, mesmo em ambientes pré-definidos, a partir da experimentação 

criativa e autônoma das crianças, cabendo à escola e familiares observar as 

potencialidades desenvolvidas, estabelecer os limites, quando necessário, tomar as 

posturas das crianças com as TD como ponto de partida para outros desafios 

relacionados ao desenvolvimento criativo e autônomo da criança. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO: PRINCÍPIOS E UNIVERSO DA PESQUISA  

 

 

A partir do meado do século XVIII, a criança passou a fazer parte da pesquisa 

científica na condição de objeto a ser observado, medido, descrito e analisado. Em 

função do modelo de ciência, que sempre explicou a nossa relação com a natureza, 

na ação de aprender e conhecer, os estudos sobre a criança analisavam os sujeitos 

entendidos como crianças, de uma forma objetiva, baseado nos princípios do 

racionalismo ou empirismo (CAMPOS, 2008). Concepções essas que, ora privilegiam 

o primado do sujeito, ora do objeto, numa perspectiva dicotômica na relação do sujeito 

com o ambiente, para conhecer o mundo. 

A formulação da Teoria da Relatividade, somada à Teoria Quântica, trouxe uma 

nova leitura dos fenômenos naturais e sociais, por esvaziar os princípios que regiam 

a visão linear do mundo, como bem sinaliza Moraes (1996): 

 

As descobertas relacionadas à Teoria da Relatividade e à Teoria 
Quântica acabaram de esfacelar os principais conceitos da visão de 
mundo cartesiana e da mecânica newtoniana relacionados à noção de 
espaço e tempo absolutos, às partículas sólidas elementares, à 
objetividade científica, à causalidade e à superatividade, fazendo com 
que nenhum desses conceitos pudessem sobreviver às novas 
descobertas da Física (MORAES, 1996, p. 57). 

 

Inaugura-se, então, um novo paradigma, pautado na complexidade, a 

imprevisibilidade e a “incerteza” não são sinônimos dos defeitos ou anomalias dos 

mecanismos de medidas, mas sim, da intervenção ativa do sujeito e objeto 

observados. Aspecto que ocorre quando o pesquisador, como estranho, ingressa no 

universo da pesquisa, alterando, mesmo sem a intenção, o modus operandi da cultura 

do contexto, desafiando assim,  

 

[...] a noção de causa e efeito, um dos pilares da física clássica e a 
separação existente entre sujeito-objeto e processo de observação, a 
partir da compreensão de que o observador perturba a situação de 
medição, mudando a velocidade das partículas (MORAES, 1996, p. 58). 
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A partir do paradigma da complexidade, é possível compreender que a criança 

aprende de forma integrada, tendo o brincar e as interações como as principais vias 

de acesso ao conhecimento do mundo, de si e do outro. Essa perspectiva de conhecer 

aponta para uma criança, que, ao interagir com o meio, se auto-organiza, pois, como 

parte da sociedade emergem suas necessidades, apropria-se, transforma e produz 

de forma criativa e dialética a cultura, sem linearidade e hierarquia como nos 

paradigmas racionalista e empirista. Desse modo, os processos de pesquisa 

necessitam possibilitar a escuta das crianças para que possamos perceber suas 

vozes, os traços e marcas dessa cultura que se forja. 

A postura epistemológica multirreferencial de crítica e criação científica 

abrange a complexidade do fenômeno, por permitir romper as fronteiras dos campos 

dos conhecimentos e possibilitar uma concepção interacionista entre o sujeito e o 

objeto, de forma dialógica e dialética no processo de investigação. Jacques Ardoino 

(1993) afirma que o paradigma multirreferencial analisa os fatos, as práticas e as 

situações dos fenômenos educativos com uma leitura plural de seus objetos, a partir 

de diferentes ângulos, distintos sistemas de referência, a fim de evitar o reducionismo.  

Fróes (1998) também argumenta que ao pesquisar de modo multirreferencial 

apreende-se a realidade por meio da observação, da escuta do entendimento, da 

descrição, por óticas de sistemas de referência diferentes, irredutíveis uns aos outros 

e traduzidos por linguagens distintas.  

Nessa direção, este trabalho será guiado por uma metodologia 

antropossociológica, baseada em Sônia Kramer (et. al., 2008), em pesquisas também 

realizadas com crianças da primeira infância, por possibilitar compreender as relações 

entre infância, cultura e sociedade, de forma multirreferencial, dialógica e dialética, 

tornando-se essencial ver e ouvir de outra maneira, como bem definem as autoras: 

 

Ver: observar, construir o olhar, captar e procurar entender, reeducar 
o olho e a técnica. Ouvir: captar e procurar entender; escutar o que foi 
dito e o não dito, valorizar a narrativa, entender a história. Ver e ouvir 
são cruciais para que se possa compreender gestos, discursos e 
ações. Esse aprender de novo a ver e ouvir (a estar lá e afastado; a 
participar e anotar; a interagir enquanto observa a interação) se 
alicerça na sensibilidade e na teoria e é produzida na investigação, 
mas é também um exercício que se enraíza  na trajetória vivida no 
cotidiano. (KRAMER; SILVA; BARBOSA, 2008, p. 86) 
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Quatro autores auxiliam na compreensão dos princípios desse método de 

investigação: Corsaro (2011), Brougére (2000), Wittgenstein (2014) e Kohn (2016). 

Corsaro (2011) e Brougère (2000) apontam um conceito da infância na cultura 

contemporânea, posicionando a criança como um sujeito produtor da cultura com 

significações e práticas incorporadas e transformadas, conforme o contexto em que 

está inserida. Ambos os autores valorizam o processo criativo e de reinterpretação 

das crianças nas suas rotinas culturais, sejam quando brincam com seus pares, os 

brinquedos os quais têm acesso ou nas relações sociais com os adultos no contexto 

familiar. O próprio Brougère salienta essa semelhança de concepção: 

 

[...] a criança atua na construção do seu ser social e cultural, na sua 
socialização ou aculturação. Esta pode, então, aparecer como 
reprodução interpretativa, segundo a expressão de Willian Corsaro, ao 
destacar a dimensão inovadora e criativa da participação da criança 
na sociedade, assim como o fato de ela não se contentar em 
interiorizar a cultura, mas participar de sua produção. Como todos os 
membros da sociedade, ela está ligada ao processo de reprodução 
social do qual participa. Ela não recebe passivamente as imagens, 
mensagens, as normas e sim as interpreta, a o fazer isso lhes dá um 
sentido específico, o que faz com que no mesmo contexto produza 
indivíduos diferentes, que não podem ser reduzidos ao efeito do 
contexto, mesmo que sejam produzidos no mesmo contexto 
(BROUGÈRE, 2004, p. 249). 

  

Wittgenstein (2014), no segundo momento de sua obra, no período de 1936 a 

1951, concentrou-se em reformular sua visão sobre a linguagem, em três importantes 

obras: The Blue and Brown Books e Observações sobre os Fundamentos da 

Matemática e Investigações Filosóficas. Nesta última, destacou aspectos sobre a 

importância da linguagem que permearam os princípios da metodologia deste trabalho 

de pesquisa sobre o uso das tecnologias pelas crianças na configuração da cultura 

lúdica nos seus modos de viver. Em Investigações Filosóficas, ao invés de deter-se 

sobre “o que” são as coisas, o autor se debruça sobre “como se usam” as palavras, 

com as quais nomeamos as coisas, uma vez que temos multiplicidade de jogos de 

linguagem, cujo fundamento último é nossa própria forma de vida. Nessa perspectiva, 

pragmática busca-se esclarecer o uso que fazemos das palavras (WITTGENSTEIN, 

2014). Essa sua estratégia possibilitou desconstruir toda visão filosófica sobre a 

linguagem, anteriormente defendida em Tractatus Lógico-Filosóficos, publicada em 
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1922, que concebia a lógica como a essência da linguagem no mundo. 

Ao romper com a visão lógica da linguagem, Wittgenstein (2014) reelabora e 

considera ser necessário atentarmos para o lugar de onde perguntamos, medimos, 

avaliamos, os desdobramentos da escuta, a partir do lugar exterior em que o 

pesquisador se encontra, uma vez que a linguagem não é independente de seu 

contexto de utilização. Cada contexto deve ser, portanto, associado ao seu modo 

específico de linguagem. De acordo seus princípios sobre a linguagem um termo 

semelhante poderá ser revestido de um sentido diferente, a depender do que dele é 

feito. Não há uma “essência” dos jogos de linguagem, no máximo, “semelhanças da 

família”. Estas se distribuem de maneira aleatória, sem padrão constante que possa 

sugerir o apelo a uma essência, negando assim a tese tractiana da ideia de uma 

linguagem universal (WITTGENSTEIN, 2014). O seu uso concreto é que irá definir o 

seu significado. Na visão do filósofo, a linguagem nada pode revelar em si mesma se 

não for remetida às formas de vida em que ela toma sentido, em função de haver 

inúmeros e diversos modos de utilização de tudo que denominamos de “signos”, 

“palavras”, “frases”. Nessa acepção, os “jogos de linguagem” expressam que o falar 

faz parte de uma atividade e modo de vida. Nesse trabalho, as práticas culturais das 

crianças mediada por suas múltiplas linguagens poderão evidenciar o sentido com o 

uso das tecnologias no seu cotidiano.  

Kohn (2016) complementa, quanto ao cuidado de ver, ouvir e escrever, outro 

processo da pesquisa – a observação. A autora alerta ao modo como percebemos e 

descrevemos os fatos humanos, além disso, desafia a nós, observadoras (es), a nos 

acostumar com os paradoxos do contexto a ser observado. Fixar e confrontar as 

diferenças, as contradições, as forças históricas condicionantes, as relações de poder, 

a fim de entender que o objeto pesquisado, nas ciências humanas, tanto quanto o 

pesquisador, é sempre sujeito implicado, interessado, situado. Ao descrever, 

analiticamente, as coisas observadas é preciso ter cuidado com o uso e a escuta da 

linguagem, pois estamos, transitoriamente, no cotidiano. É preciso também fazer 

relações com os acontecimentos do passado e relacioná-los com o presente e futuro, 

dentro das possibilidades do tempo e espaço do fenômeno. Nessa direção, a autora 

adverte: 

 

Como a gente não pode tudo ver, a gente também não pode tudo dizer. 



84 
 

A linguagem não representa a realidade tal qual, inteira. [...]  Nomear 
as coisas é explicar certos aspectos do que se passa. É criar 
significações a partir de fatos concretos. Isto é fazer existir as coisas 
de outra maneira, apenas, passando por elas. A palavra já é uma 
tomada de poder sobre o mundo. Um certo reconhecimento e 
apropriação das coisas. Quem vai nomear as coisas, em qual 
linguagem, em benefício de quem? (KOHN, 2016, p. 91). 

 

Assim, esta pesquisa se entrelaça em quatro campos teóricos que compõem o 

fenômeno: os estudos da Linguagem, posicionamento em que o outro ocupa no seu 

contexto, cujo papel é de fundamental importância na construção do conhecimento, 

tendo os aspectos da Ciência da Comunicação e Informação como elos das práticas 

sociais; o estudos da Antropologia, que traz contribuições essenciais para 

compreensão das significações atribuídas pelo outro; e os estudos da Sociologia da 

Infância, por considerar as crianças como sujeitos ativos da sociedade. 

Nesse sentido, para que no percurso metodológico, as crianças sejam 

respeitadas como parceiros colaboradores da pesquisa é preciso escutar suas 

narrativas, por suas múltiplas linguagens e observá-las, esmiuçar e superar as 

configurações de crianças e infâncias, que há muito tempo foram calcadas por uma 

visão racionalista e empirista de construção do conhecimento. Para tanto, é preciso 

fortalecer um paradigma de reconhecimento da criança também como protagonista 

social, com as especificidades culturais da infância, que interage nos seus contextos 

com outros segmentos etários da sociedade como jovens, adultos e idosos, cada 

grupo com suas características peculiares e exercício do seu protagonismo.  

Nessa direção, no processo de investigação, pretende-se relacionar e 

privilegiar a criança de 03 a 05 anos como produtora de uma cultura que lhe é própria, 

fazendo-se necessário, conhecer e compreender como representam, no cotidiano, a 

utilização das tecnologias digitais, relacionando com os aspectos teórico-práticos, em 

diferentes espaços que atuam: em casa, na escola e em outros espaços de 

convivência. A pesquisa foi pautada em uma abordagem qualitativa, sem desprezar a 

análise dos dados quantitativos, procurando trabalhar com 

 

[...] o universo dos significados, aspirações, crenças valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 22). 
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Nessa perspectiva, não se pode pensar em infância e criança de forma 

homogênea, com características universais, pois, ao mesmo tempo, confronta-se com 

uma heterogeneidade de experiências infantis. A criança é um sujeito que tem uma 

produção simbólica diferenciada, resultante na interlocução da cultura mais ampla, 

embora se apresente com uma identidade própria da infância, assim sendo, 

considera-se, nesta pesquisa, que há múltiplas culturas infantis e que são construídas 

conforme o contexto em que estão inseridas. 

As atividades lúdicas mediadas pelos artefatos ou recursos midiáticos são 

carregados de significados simbólicos, de forma paradoxal. Ao mesmo tempo em que 

as crianças aparecem como sujeitos ativos na produção de uma cultura lúdica infantil, 

as mesmas são cooptadas por imagens simbólicas dos adultos, as quais, por sua vez, 

produzem os programas ou jogos eletrônicos nas tecnologias digitais para o público 

infantil.  

Pensar numa perspectiva metodológica que estude a configuração das culturas 

infantis e interações das crianças com os recursos tecnológicos na sociedade é 

compreender a infância com outras variáveis como: a classe social, etnia e gênero, 

por exemplo. Essas variáveis revelam uma variedade de infâncias, como um 

fenômeno singular, e não universal. Na perspectiva esboçada acima, as crianças não 

são sujeitos passivos das estruturas e processos sociais, mas indivíduos ativos que 

participam no cotidiano, agindo de acordo as especificidades de sua geração. Pensar 

numa pesquisa que utilize de substratos etnográficos é abarcar uma visão 

sociocultural da infância, uma vez que as atividades humanas são permeadas pela 

utilização de sistemas de signos e ação mediada. Partindo desses princípios, esta 

pesquisa se caracterizou por uma perspectiva metodológica antropossociológica, 

tendo o espaço institucional da Educação Infantil, como lócus de pesquisa, no bairro 

de Pernambués, na cidade de Salvador- BA, como um dos ambientes nos quais as 

crianças agem ativamente, sem desprezar as informações trazidas pelas narrativas 

das crianças, assim como, a produção de dados dos pais do campo familiar.  

 

 

 



86 
 

4.1 A BUSCA E O ENCONTRO DO LÓCUS DE PESQUISA 

 

Nesta seção, será traçada uma descrição do percurso que desencadeou na 

escolha do lócus da pesquisa, a partir dos espaços onde as crianças vivenciam suas 

culturas infantis5. Em 2015, nos meses de setembro e outubro, iniciou-se a jornada 

para escolha do espaço de pesquisa. Esse momento inicial constituiu-se, apenas, 

para observar alguns espaços em que as crianças evidenciam a produção de cultura 

para a escolha, definitiva, do local de investigação. A partir desse momento, três 

contextos foram observados: dois espaços de lazer e uma instituição de educação 

infantil com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. A observação, nessa etapa da 

pesquisa, não se destinou a interagir ou efetuar interlocução com as crianças, nem 

com os pais. O que implicaria em certos cuidados éticos de autorização do 

responsável, com assinatura do Termo Livre e Esclarecido, inclusive, com 

consentimento de fotografá-las. Esses procedimentos éticos legais foram realizados 

após a escolha do campo de pesquisa. 

 O ponto de partida de observação das crianças foi na Praça do Campo Grande, 

localizada no centro de Salvador, área de lazer público, próxima a alguns bairros de 

classe média de Salvador. O objetivo da observação era perceber se, além das 

possibilidades do espaço, ao ar livre, as crianças faziam uso dos smartphones e/ou 

tabletes, apesar das possiblidades que tinham no espaço para brincar, interagir. A 

Praça do Campo Grande é uma das poucas áreas de lazer aberto, relativamente 

arborizado, a priori, sem custo financeiro. Além disso, há diversas linhas de 

transportes públicos que circulam no local que podem facilitar o acesso de crianças e 

famílias de todas as camadas sociais, em busca de momentos e possibilidades de 

lazer. Embora, durante a semana, as crianças que moram próximo são as que mais 

frequentam, a observação deu-se em dois finais de semana: aos sábados e domingos, 

alternando no turno da manhã e tarde, devido ao fato desses dias congregarem, em 

diferentes horários, crianças de diversas etnias e classes sociais.  

A praça tem 2.400 metros, possui algumas árvores, tem um lago onde adultos 

e crianças ficam ao redor para contemplar algumas espécies de peixes, uma pista 

                                                           
5 Em função da implicação,  como uma pesquisadora-situada com o estudo, e fazer uso de procedimentos 
etnográficos que explicitam a rotina e modos de ser e viver das crianças no seu cotidiano, fez-se necessário nos 
momentos dessas imersões, narrar os fatos e a análise da produção dos dados na primeira pessoa. 
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para caminhada e dois espaços nos quais as crianças brincam, a maior parte do 

tempo, sempre acompanhadas e protegidas pelo adulto, seja para jogar bola, brincar 

de patinetes ou no playground público, confeccionado em madeira, instalados no 

parque com escorregadeiras, balanços, barreiras para subir, além de pula-pula. Este 

é o único brinquedo que cobrava de 05 a 10 reais, a depender do tempo que os pais 

pudessem pagar. Realidade bem comum, na atualidade, devido à falta de espaços ao 

ar livre para brincar próximas aos lugares onde as crianças residem, ocasionando em 

um brincar com custo financeiro, controlado, vigiado, institucionalizado, cercado de 

tantos cuidados que, muitas vezes, suprimem as múltiplas formas das crianças 

desafiarem as suas potencialidades corpóreas proporcionadas pela livre 

experimentação do seu movimento.  

Nas observações percebeu-se que algumas crianças usavam os smartphones 

dos pais para jogar. Estes, por sua vez, pareciam preocupados no furto do objeto, 

quando percebiam a aproximação de uma pessoa, demonstravam insegurança em 

seu filho usar o smartphone na praça pública. Constatei duas situações similares a 

essa, de modo que os adultos tomavam das mãos das crianças abruptamente. 

Infelizmente, nesses momentos, as crianças choravam e ficavam sem entender o 

motivo da supressão. Mas logo depois de guardar o dispositivo móvel, a pessoa 

responsável indicava a possibilidade de brincar nos brinquedos do parque.  

A observação dessas crianças aconteceu, discretamente, até o horário da 

saída para ver se eram da proximidade ou de um bairro mais distante. As duas 

crianças  moravam pelas redondezas porque não pegaram ônibus. Entretanto, a 

maioria das crianças brincavam no escorregador, nas barras para subir e descer, o 

balanço era o mais disputado. Os adultos sempre tentavam proteger as crianças por 

onde  circulavam ou brincavam. A Figura 01 mostra os espaços mais frequentados 

pelas crianças na Praça do Campo Grande: 

 

Figura 02 - Playground Público da Praça do Campo Grande 
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Fonte: Produção fotográfica da autora (2015). 

A sala de jogos de entretenimento infantil no shopping center foi a próxima 

parada de observação, não por acaso, tem a nomenclatura em inglês “Game Station” 

(Figura 02). Realmente, se trata de uma estação, onde só tem jogos eletrônicos para 

todos os segmentos etários, crianças, adolescentes e adultos. Os jogos que as 

crianças arremessam bolas, animais eletrônicos que balançam são para as menores 

de 4 anos e tem sempre o acompanhamento do adulto, os jogos que executam tiro ao 

alvo ou navegam em etapas virtuais, que garantem acumular pontos e tickets para 

troca de brinquedos. Esses jogos são usados pelas crianças acima de 05 anos. Alguns 

jogos possibilitam brincar em dupla, geralmente, um amigo ou um dos pais, mas a 

maioria das crianças brincam sozinhas, numa avidez de ganhar muitos tickets. Os  

brinquedos eletrônicos com jogos de corrida são os mais disputados por serem mais 

desafiadores e por exigirem uma alta pontuação ofertam brindes melhores. Por isso, 

as crianças se interessavam a  jogar muito tempo e avançar com êxito em todas as 

etapas. 

 Percebeu-se também que as crianças de 01 a 04 anos, nesse espaço, 

preferem brincar com jogos que envolvem movimentos corporais. Já as maiores, 

privilegiavam brincar com os jogos que requerem apenas o uso dos movimentos das 

mãos. Outro aspecto importante a observar é o custo financeiro para abastecer os 

créditos do cartão da estação eletrônica, o que limita o acesso a uma classe social 

mais privilegiada, porque o mínimo era 25 reais à época da observação.  
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Figura 03 - Estação de jogos de um Shopping  de Salvador- BA 

 

Fonte:http://www.peixeurbano.com.br/salvador/game-station-salvador (2015). 

 

Nas itinerâncias, de observação entre a praça e o shopping, ficou constatado 

que o brincar era o que movia a escolha, seja para brincar com jogos eletrônicos ou 

para as crianças desafiarem suas possibilidades psicomotoras amplas. O que 

evidencia o brincar como uma característica fundamental e permanente da cultura 

infantil. Embora existam os artefatos tecnológicos, há uma preocupação, por parte dos 

adultos responsáveis pelas crianças, de que elas brinquem, talvez pelas limitações de 

opções dos lugares para brincar onde residem. Mesmo com o controle do adulto, as 

crianças criam mecanismos transgressores de escolher o que mais lhes divertem e 

desafiam suas potencialidades. Como em um certo momento, no game station, um 

pai tentou colocar um menino, aparentando 06 anos, num jogo de arremessar bolas e 

ele correu e ficou entretido no de tiro ao alvo. Como bem  corrobora Janet Moyles 

(2002): 

 

[...] Porque brincar? É que ele garante que o cérebro – e nas crianças 
quase sempre o corpo – fique estimulado e ativo. Isso, por sua vez, 
motiva e desafia o participante tanto a dominar o que é familiar quanto 
responder ao desconhecido em termos de obter informações, 
conhecimentos, habilidades e entendimento. (MOYLES, 2002, p.19) 

 

Outro espaço escolhido pela característica da permanência mais prolongada 

da criança, fora do ambiente doméstico, e que constituiu-se num contexto de produção 

das culturas infantis, foi uma instituição de Educação Infantil. A partir desses aspectos, 
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seguiu-se a caminhada na procura de uma unidade escolar. O filtro da escolha foi pelo 

do site da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), para ver se tinha 

alguma unidade que oferecia às crianças acesso às tecnologias, além da TV, uma vez 

que as DCNEI determinam que as práticas busquem articular “experiências e saberes 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental e 

científico tecnológico [...]” (BRASIL, 2010, p. 12). Práticas essas que devem ser 

movidas pela utilização de computadores e outros recursos tecnológicos midiáticos.  

Além disso, no Referencial Curricular Municipal para Educação Infantil de 

Salvador – RCMEI (2015) em vigor, reforça-se a necessidade de inclusão da 

mediação tecnológica, por meio do uso de diferentes aparatos tecnológicos digitais, 

não só através do uso da televisão, mas pode-se explorar o manuseio de dispositivos 

móveis e jogos eletrônicos, por estarem presentes na vida cotidiana das crianças. O 

RCMEI, em suas diretrizes, define assim o acesso às tecnologias para fins de noções 

conceituais: 

 

Neste sentido, as instituições de Educação Infantil devem se 
constituir em ambientes de aprendizagem lúdicos e prazerosos 
onde as crianças, mediadas por uma diversidade de aparatos 
culturais, incluindo os digitais, possam satisfazer suas 
curiosidades e ao mesmo tempo se mobilizarem para novas 
descobertas. Os tabletes e smartphones, dispositivos móveis, 
muito frequentes no dia a dia dos pequenos, por exemplo, 
podem ser interessantes para explorar aspectos de localização 
geográfica, através de aplicativos como o Google Earth, que 
permite reconhecer locais em alta definição.  Algo que pode ser 
prazeroso e potente, do ponto de vista da aprendizagem, se 
relacionando, por exemplo, à identificação da casa ou escola da 
criança. 

[...] os jogos digitais educativos, em sua maioria, gratuitos na 
internet e até possíveis de serem jogados off–line, contribuem 
para o conhecimento de cores, números, formas, e a depender 
de sua narrativa, são bons elementos para atividades que 
objetivem recontos recriação de personagens e manifestações 
teatrais, dentre outras possibilidades pedagógicas. 
(SALVADOR, 2015, p. 24) 

 

De acordo ainda com os referenciais da SMEC (2015), a inserção das 

tecnologias nos espaços de Educação Infantil não deve negligenciar as brincadeiras 

tradicionais, cantigas de roda, pois cada uma, ao seu tempo, representam produtos 

culturais, cabendo ao educador proporcionar práticas de recepção crítica do uso das 
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tecnologias junto às crianças e em diálogo com as famílias, pois as tecnologias digitais 

constituem, também, agentes de formação social. 

 Ao visitar o site da SMEC verifiquei que, em 2014, mantinha-se um projeto 

denominado Kidsmart, implementado em 2008 em parceria com a International 

Business Machines – IBM. A proposta desse trabalho era integrar a tecnologia ao 

sistema educacional básico da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. À época, a 

empresa multinacional tinha objetivo de promover uma ação global desenvolvida pela 

área de Relações Comunitárias/Responsabilidade Social para a melhoria desses dois 

níveis de ensino, de acordo um dos objetivos registrado no site da SMEC. Os 

computadores se assemelham a brinquedos, em tons coloridos para aguçar o 

interesse das crianças em conhecer a máquina, podendo sentar juntas, duas crianças 

por vez. A Figura 04 mostra o equipamento: 

 

Figura 04 - Computador do CMEI da sala do Projeto KIDSMART 

 

Fonte: Produção fotográfica da autora (2015). 

 

Após as observações na praça, no espaço de entretenimento infantil no 

shopping center e a pesquisa no site da SMEC, na cidade de Salvador-BA, optou-se 

como lócus empírico do estudo um espaço formal, nessa etapa educativa que compõe 

a Educação Básica. O motivo se deu em função da SMEC ter implementado, em 2008, 
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o Projeto de inclusão digital voltado para primeira infância, chamado KIDSMART em 

22 instituições da Educação Infantil, o que facilitaria a metodologia de pesquisa, os 

processos, os procedimentos protocolares éticos com os responsáveis. Além disso, 

possibilitaria compreender como e qual a finalidade as crianças estão usando as 

tecnologias, nesse caso o computador, no espaço da Educação Infantil. Outro fator 

importante pela escolha de uma instituição escolar foi a possibilidade deste universo 

de pesquisa proporcionar uma observação e escuta dos participantes mais contínua, 

uma vez que o fluxo das crianças é permanente num período de 1 ano letivo, somado 

ao tempo médio de 4 horas por dia, que ficam fora do ambiente familiar. Motivos pelos 

quais facilitaram a descrição com a imersão mais prolongada na cultura 

compreendida/conhecida, durante a realização da pesquisa.  

Dentre as 22 instituições incorporadas ao projeto, o Centro Municipal de 

Educação Infantil do Centro Social Urbano, em Pernambués, foi a única instituição da 

Educação Infantil a mantê-lo, por iniciativa própria, mesmo com o projeto Kidsmart 

enfrentando dificuldades de espaço e de manutenção dos equipamentos, realizada 

apenas por um funcionário técnico-administrativo da instituição. Essa constatação foi 

efetivada após ligar para as instituições listadas no site, visita ao google e consulta a 

profissionais que trabalham na secretaria para saber quais as instituições 

continuavam a desenvolver o projeto.   

O CMEI está localizado no Centro Social Urbano em Pernambués, espaço 

público multidisciplinar, que atende à comunidade no âmbito da educação, saúde e 

lazer, localizado geograficamente na área mais afastada do centro do Município de 

Salvador, na Bahia, Unidade da Federação do Brasil, constituída majoritariamente por 

uma população com crianças negras e de baixa renda. Em 2016, a instituição tinha 

um total de 182 crianças matriculadas, nos grupos III do segmento etário da creche6, 

apenas as crianças de 03 anos, e a parcela em idade pré-escolar, dos grupos IV e V, 

crianças de 04 a 05 anos, ambos os segmentos em tempo parcial, nos turnos matutino 

e vespertino, discriminado na Tabela 02. O grupo III tinha uma turma pela manhã e 

uma à tarde; o grupo IV tinha uma turma pela manhã e duas à tarde; já o grupo V tinha 

duas turmas pela manhã e uma à tarde. Na Tabela 02, verifica-se a distribuição e 

                                                           
6A Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 estabelece que as crianças de 0 a 3 anos 
serão atendidas em creche e as de 4 a 6 anos em pré-escola. Outros documentos da política para 
educação infantil denominam que o atendimento para os dois segmentos recebe a nomenclatura de 
Centro de Educação Infantil (BRASIL, 1996). 
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quantidade de crianças por grupo e turno. 

 

Tabela 02 – Quantidade de crianças matriculadas por turno e grupo etários  

 

Turnos 02 Grupos III 

(3 anos) 

03 Grupos IV 

(4 anos) 

03 Grupos V 

(5 anos) 

Matutino 19 23 45 

Vespertino 20 50 25 

Total/por grupo 39 73 70 

Fonte: Compilação dos dados realizado pela autora a partir de informações 

 fornecidas pela gestão do CMEI(2016). 

 

 

4.2 A CARTOGRAFIA DO PROJETO KIDSMART DA EUROPA À SALVADOR 

 

O cerne da pesquisa foi compreender a relação das crianças com as 

tecnologias e quais as reverberações para cultura lúdica infantil contemporânea. À 

medida que foi-se efetuando o percurso em busca do lócus de investigação, que 

possibilitasse uma inserção mais aprofundada com um número razoável de 

participantes da primeira infância, foi possível conhecer o Projeto Kidsmart. Por isso, 

fez-se necessário demonstrar a intencionalidade da proposta, análise de sua 

implantação em outros contextos e como se processou a sua implantação em 

Salvador. 

O Projeto Kidsmart tem uma série de 8 programas com jogos que envolvem 

conhecimento lógico-matemático, ciências, localização espaço-temporal, leitura de 

imagens e criação de figuras no CMEI. Cada turma tem um dia na semana para ter 

acesso ao Kidsmart, nos turnos e horários: matutino de 10h e 20min às 11h e 20min 

e no vespertino de 15h e 20min às 16h e 20min. Quando um grupo de crianças da 

turma está no laboratório de informática, outras estão em outras atividades com a 
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auxiliar, com atividades variadas, como baú da fantasia, de histórias e brinquedos na 

sala. O que oportuniza a todas as crianças terem acesso ao computador, vivenciarem, 

experimentarem diferentes culturas lúdicas. Desse modo, em função do uso do 

computador estar integrado na rotina pedagógica com um projeto que envolve o 

acesso das crianças aos jogos digitais esta foi a principal razão da escolha desse 

CMEI, em Pernambués.  

Ao se debruçar sobre a classificação e objetivos do projeto, pode-se verificar 

que, no campo da ciência da computação e informação, os jogos digitais do Kidsmart, 

enquadram-se na categoria serious games.  Este termo foi conceituado por Abt (1987) 

como jogos com dispositivos educacionais, podendo ser utilizados por estudantes de 

diferentes faixas etárias, contêm um alto grau de motivação, resolução de problemas, 

comunicam conceitos e fatos de forma eficaz, de maneira que os jogadores assumam 

papeis, desenvolvam estratégias, para que tomem decisões e tenham o feed-back 

instantaneamente. Bergeron (2006) sinaliza também que os serious games 

caracterizam-se como uma execução computacional interativa, com objetivos 

desafiadores, com uma estrutura voltada para diversão, com vistas a aquisição e 

construção de conhecimentos, assim como, promover atitudes e competências para 

os estudantes atuarem em situações reais posteriores. Quanto à dimensão de seu 

uso pedagógico, Ratan e Ritterfeld (2009) discriminam quatro aspectos: 1) o conteúdo 

educativo (pode-se trabalhar aspectos da área acadêmica, saúde, mudança social, 

trabalho ou marketing); 2) princípio da aprendizagem (tem o propósito de resolver 

problemas cognitivos ou sociais); 3) faixas etárias (as aplicações computacionais 

adequam-se ao respectivo nível educacional dos seus jogadores: pré-escolar, ensino 

fundamental, ensino médio e superior) e 4) plataforma (PC, consoles, handhelds e 

móveis). 

Após constatar a existência do projeto Kidsmart, como meio para inclusão sócio 

digital de crianças na educação infantil em Salvador em 2008, iniciou-se a procura em 

conhecer a sua eficácia em outros países, e em outros estados do Brasil, nas 

pesquisas difundidas na comunidade científica. Nessa busca de informações, 

identificou-se que o Kidsmart é um projeto de inclusão sociodigital, voltado para as 

crianças pré-escolares de iniciativa da IBM. Nas últimas décadas, a empresa ampliou 

a sua rede de investimento para além de impressoras e computadores, a fim de 

prestar serviços de consultoria e serviços nas áreas de Ciência, Voluntariado, 
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Diversidade, Desenvolvimento Econômico e Educação e Cultura. Em 1998, deu início 

ao programa Kidsmart para crianças de 03 a 06 anos nos Estados Unidos, com 

objetivo de minimizar as disparidades do acesso à tecnologia entre as crianças de 

classes de baixa renda e mais favorecidas. Criou-se então um computador no formato 

de brinquedo com aplicativos educacionais nas áreas de Matemática, Ciências e 

Linguagem com tratamento da informação e comunicação para as especificidades da 

idade da faixa etária.7 Os jogos disponíveis possuíam um design dinâmico envolvidos 

por conteúdos em 8 grupos de jogos, conforme discriminado no Anexo A.  

De acordo Gawell (1999), o programa, quando começou, foi implantado em 50 

centros de educação nos Estados Unidos; em 1999, já atingia 250.000 crianças. Foi 

preciso, depois de algumas sugestões e melhorias, desenvolver cursos de formação 

e um website interativo para esclarecimentos de possíveis dúvidas.  

A partir do desempenho positivo naquele país, estendeu-se por outras partes 

do mundo, a começar pela Inglaterra. No trabalho de Brooker (2013), tem uma análise 

da inserção do computador na educação das crianças inglesas, em idade pré-escolar. 

Verificou-se que o software era compatível com a educação curricular, mas os 

professores tinham resistência em colocar os computadores nos primeiros anos da 

educação formal, por acharem que as máquinas poderiam tornar as crianças 

dependentes da tecnologia e afastá-las do contato com a natureza, blocos de madeira 

e convívio com seus pares. A autora concluiu, nas suas observações, que essas 

preocupações são dissipadas quando as tecnologias são desvencilhadas da posição 

central e integram-se no cotidiano. Constatou-se que as crianças tinham ganhos no 

desenvolvimento linguístico, cognitivo e habilidades sociais pela possibilidade de 

brincarem em duplas no computador do Kidsmart. 

 O programa expandiu-se para outras países da Europa: França, Alemanha 

Itália, Espanha e Portugal. John Siraj-Blatchford  e Iram Siraj-Blatchford (2004) 

publicaram um relatório com avaliação da sua implementação nesses países. A 

pesquisa foi realizada no período de outubro de 2001 a novembro de 2003, para 

avaliar execução do programa em um ano, em 117 pré-escolas que tinham o Kidsmart. 

Cada instituição recebeu três visitas dos  pesquisadores. Após a coleta, foi aplicada 

uma escala num ambiente da TD para demonstrar o progresso no desenvolvimento 

                                                           
7 Informações obtidas nas páginas do site da IBM indicadas nas referências do trabalho. 
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curricular, desde o nível inadequado (nível 1), passando pelo o nível bom (nível 5) até 

o nível excelente (nível 7) nos seguintes aspectos: 1) manejo da informação e 

habilidades de comunicação; 2) acesso e controle de outros equipamentos periféricos 

de tecnologias digitais, como  câmeras digitais, scanners e até mesmo microscópios 

digitais, em função das crianças mostrarem-se curiosas em conhecer o mundo físico 

e natural depois da utilização do computador do Kidsmart; e 3) aprendizagem sobre 

os usos das TD.  

 Nos países europeus, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: um questionário para os pais, contendo detalhes sobre a ocupação dos pais e 

da provisão de TD e entrevistas com gestores pré-escolares e professores e análise 

de evidências fotográficas a partir das observações. Os autores verificaram que o 

programa Kidsmart conseguiu melhorias substanciais no ensino e aprendizagem, por 

encorajar a alfabetização, o conhecimento matemático e habilidades científicas, em 

apenas um ano, em cinco dos seis países pesquisados, embora nos primeiros anos 

os professores tinham um grau de ceticismo sobre o valor dos computadores na pré-

escola. As crianças mais novas (3 a 4 anos) demonstraram saber integrar as 

tecnologias ao cotidiano do fazer pedagógico, aos jogos de papel sócio-dramático e 

às configurações mais inovadoras, no que tange aos seus próprios propósitos 

produtivos como criação de filmes e histórias.  

Após apenas um ano, todas as escolas da Itália, Portugal e Reino Unido 

atingiram a classificação de 'muito bom' em dois dos três elementos. A França obteve 

"bom" em dois dos três elementos. Espanha e Alemanha começaram a partir de uma 

base muito menor, mas dobrou suas pontuações em pouco mais de 18 meses e a 

melhoria continuou ascendente, segundo o relatório das autoras. Esse grau de 

sucesso surpreendeu até mesmo os pesquisadores. Verificou-se, em todos os países, 

que as crianças apresentavam autonomia e confiança nos jogos do aplicativo, mas 

que o papel do professor foi fundamental na mediação das tecnologias. 

Questionamentos das crianças sobre o quê e o porquê estavam realizando 

determinados caminhos intensificaram um processo de apreensão dos conceitos, 

quando jogavam. Outro aspecto destacado na pesquisa foi o aprendizado em dupla 

e, em alguns países, em grupo de 4 ou 5 crianças. 

 De acordo John Siraj-Blatchford e Iram Siraj-Blatchford (2004), os 
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professores envolvidos no programa Kidsmart desenvolveram uma compreensão 

mais ampla da natureza das tecnologias, quando indagados sobre o que as crianças 

aprendiam com o uso do computador e como era utilizado para auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem. Nas observações iniciais do desenvolvimento da coordenação 

ocular manual e do "turn taking"8 com o mouse, constatou-se o aprendizado precoce 

das crianças, nas quais predominam o desenvolvimento da operação básica do 

computador e das habilidades cooperativas.  

 O papel das famílias, de acordo com os autores, foi de extrema importância, 

posto que, em sua grande maioria, tratavam-se de famílias em condições 

socioeconômicas de baixa renda, e a relação entre as crianças e os pais foi sendo 

intensificada, uma vez que a sala de professores foi usada para que os pais 

trabalhassem com seus filhos no computador e os pais acharam o seu uso muito útil. 

O que gerou uma melhor compreensão e atitudes mais positivas por parte dos 

professores e dos pais sobre os papéis, uns dos outros, e também sobre o melhor 

desempenho das crianças. 

 De acordo Galeb (2013, p. 34), com os resultados positivos do Kidsmart nos 

Estados Unidos e na Europa, a IBM expandiu a sua implementação em 60 países, 

dentre os quais: África do Sul, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Jordânia, Malásia, México, 

Nova Zelândia, Peru, Taiwan, Tailândia, Venezuela e outros.   

 No Brasil o projeto foi oferecido a partir de 2002, às Secretarias Municipais 

de Educação em algumas cidades do país: Belo Horizonte (MG), Caraguatatuba (SP), 

Cascavel (PR), Caxias do Sul (RS), Chapecó (SC), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), 

Hortolândia (SP), Itaquera (SP), Mangaratiba (RJ), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), 

Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). O Kidsmart foi implantado com 

a consultoria do Instituto Avisa Lá9, incumbida em promover a formação dos 

professores, a fim de adequar a metodologia do programa às diversas realidades 

                                                           

8 É termo que se aplica às mudanças de posição dos interlocutores no decurso de uma conversa ou no 
discurso em geral: por exemplo, dois participantes são alternadamente o locutor quando falam, e 
alocutário quando ouvem. No caso em questão é a livre negociação entre as próprias crianças do turno 
da vez para usar o mouse. Dicionário de Termos Linguísticos, Lisboa, Cosmo, 1990. 

 
9 É uma organização não governamental (ONG), que presta serviços de consultoria e assessoria 

educacional as ONGs, agências governamentais, instituições de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental. 
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brasileiras. 

 No banco de teses e dissertações consta apenas um trabalho que avalia o 

processo de implantação do projeto Kidsmart no Brasil. É a dissertação de Maria da 

Glória Galeb (2013). A pesquisa avaliou a implantação, desenvolvimento e 

contribuições do projeto para os Centros Municipais de Educação Infantil em 

Curitiba/PR, a partir da visão das professoras, com aplicação de questionário 

eletrônico a professoras de 68 CMEIs participantes do projeto. O objetivo geral da 

pesquisa era compreender como as professoras se apropriavam e integravam o 

Projeto Kidsmart na prática pedagógica da Educação Infantil. De acordo a autora, o 

processo de formação dos cursos da SMEC de Curitiba enfatizou que o Kidsmart 

deveria estar atrelado à proposta pedagógica da instituição, considerando as 

especificidades da infância. A sua implementação se deu em 2008 e para o público 

etário de crianças de 4 a 5 anos do município. 

  Na Rede Municipal de Curitiba, de acordo Galeb (2013), dos  171 Centros de 

Educação Infantil, 166 desenvolviam o projeto. Destes, 68 desenvolviam desde 2008 

e os outros 98 começaram a receber os equipamentos em 2011. Nos resultados da 

autora, evidenciou-se que as professoras são favoráveis ao uso da tecnologia na 

educação, o seu uso na infância, porém, isso altera o espaço, a rotina, saberes, 

práticas e aprendizagens de crianças e profissionais. Em relação à apropriação e 

integração do Projeto Kidsmart, os resultados apontaram, também, como necessidade 

um investimento em formação continuada dos docentes. Segunda a autora, 40% do 

total dos professores que participaram da pesquisa possui um conhecimento das 

possibilidades do computador para a criação de vídeos e blog como canal de 

comunicação, entre a escola e as famílias, mas nem todos usufruíam das múltiplas 

oportunidades de uso do computador e sua integração em momentos diferentes da 

rotina. A pesquisa apontou como uma possível solução para o problema, uma 

formação continuada para garantir uma visão do todo pelos profissionais para um 

olhar complexo do seu papel durante a própria atuação.  

 É importante salientar que a implementação do Projeto Kidsmart, no Brasil, 

teve um material de apoio à formação, em parceria pedagógica com o Instituto Avisa 

lá, que previa cantos de atividades diversificadas na integração do computador às 

outras atividades da rotina. No processo de busca do material didático, no site da ONG 

durante a pesquisa, foi encontrado um Manual de Orientação. Após leitura e análise 
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do manual, algumas considerações se fazem necessárias quanto ao seus objetivos,  

teor de sua proposta e sua aplicabilidade. Desde a sua origem nos EUA, o projeto 

Kidsmart previa 01 computador por sala. O objetivo do guia era propor a organização 

e gestão do tempo didático de modo a proporcionar no planejamento da rotina nas 

instituições de Educação Infantil, o atendimento às aprendizagens das crianças, 

atrelado aos novos desafios de uso do computador. Três questões norteadoras 

subsidiaram a execução dos cantos diversificados de atividades: 

 

[...] como garantir momentos nos quais a criança possa escolher 
onde vai ficar e que tipo de atividade irá desenvolver?  

como garantir uma exploração dos softwares   de forma que haja 
possibilidades de resolver problemas por meio de situações de 
cooperação com as outras crianças? 

como realizar um atendimento mais individualizado com a 
possibilidade de acesso a informações específicas? 
(INSTITUTO AVISA LÁ, 2002, p.12). 

 

A partir dessas questões, o material que subsidiou a condução da formação de 

todos os professores brasileiros da Educação Infantil propôs, como uma das 

modalidades de organização do tempo didático, a montagem de cantos de atividades 

diversificadas. Estes não deveriam suprimir as atividades permanentes como parque, 

refeições, leitura pelo docente e os projetos ou sequências didáticas com fins 

específicos de aprendizagens. O tempo médio para participação das crianças na 

atividade de cantos, de acordo as instruções da proposta são de 40 minutos. O 

objetivo da organização da rotina em cantos era garantir às crianças vivenciarem 

diversas atividades, experimentadas de acordo com sua livre escolha, a fim de 

exercerem a autonomia e conhecerem as suas próprias necessidades, preferências e 

anseios, relacionados à construção do conhecimento e relacionamento interpessoal. 

Dentro dessa perspectiva organizativa, poderia, também, trabalhar os conteúdos 

contemplados no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – RCNEI 

(2008), atrelados à formação pessoal e social, ao brincar e à linguagem oral e escrita.  

As atividades diversificadas propostas no manual seriam divididas em seis cantos, a 

saber: 

1) Canto do jogos – composto por jogos de tabuleiros como percurso, trilha, 

dama, pega-vareta, memória, bingo, dominó, jogo da velha, futebol de 
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mesa, futebol de botão, 5 Marias, quebra-cabeça, mosaico mágico, pino 

mágico, lego/monta tudo, blocos de madeira e outros. 

2) Canto de faz-de-conta – com utensílios que induza ou possibilite a criança 

desenvolver a brincadeira simbólica, com elementos que remete à cultura 

local da criança, tais como: casinha, cabana, escritório, feira/supermercado, 

médico, farmácia, sorveteria/doce, desfile/fantasia, oficinas de consertos 

em geral, restaurante/disk pizza, carrinho, mecânico, bonecas, animais, 

fantoche/teatro, marcenaria, príncipes e princesas, astronauta, super 

heróis. 

3) Canto “faça você mesmo” – com intuito das crianças construírem seus 

próprios brinquedos e objetos para as brincadeiras. As sugestões de 

construção eram boneca de papel, dobradura, construção de brinquedos 

com sucata, pipa, máscara, escultura com argila, massinha. 

4) Canto das Artes Visuais – experiências com diferentes linguagens como 

desenho, colagem, modelagem. 

5) Canto de leitura – livros de diferentes gêneros da Literatura Infantil e 

revistas de fácil acesso e manuseio. 

6) Canto do computador – prevê introduzir este canto em diferentes tempos 

pedagógicos, previamente planejados, para garantir que todas as crianças 

tenham acesso, em função dos softwares do programa Kidsmart e diversas 

possibilidades de uso do computador para propostas pedagógicas. Sugere 

que, inicialmente, prepare o grupo para receber o computador na sala, com 

as seguintes sugestões: a) fazer um levantamento do que cada criança 

sabe sobre a máquina; b) organizar modos de uso com rodízios, listas de 

usuários ou sorteios, etc); c) combinar a espera da vez de cada um; d) 

discutir diferentes possibilidades de interação entre as crianças, e; e) 

informar importantes cuidados com o uso da máquina.  

 

No que tange, ainda, ao canto do computador, há sugestão de que as crianças 

tenham acesso, diário com ajuda dos adultos e crianças mais experientes, a fim de 

executar ações próprias ao uso até agirem sozinhas. Quanto ao tempo e quantidade 

de uso a indicação é de 20 minutos/diários, com a média de 3 crianças por vez. Na 

proposição do compêndio para formação dos professores tem um rol de competências 



101 
 

esperadas, tanto para as crianças de 5 e 6 anos, quanto aos professores. No que se 

refere às possíveis aprendizagens das crianças, o documento propõe: 

 

[...] aproximem-se do sistema de convenções que rege a linguagem 
do computador. Utilizem o mouse com agilidade, saibam manipulá-lo, 
coordenando os movimentos; 

aprendam os cuidados que devem ter no uso do computador; 

conheçam alguns usos do computador:  edição de textos, edição de 
imagens, impressão,  jogos, passa-tempos, etc; 

iniciem uma familiarização com a estrutura de organização do 
computador: diagramação, barras de ferramentas,  diferentes 
comandos, ícones de  acesso e de fechamento etc.; 

conheçam alguns dos recursos do editor de texto: reformular,  usar 
diferentes fontes, copiar, recortar  e colar textos, etc.; 

avancem nos conhecimentos sobre leitura e escrita (INSTITUTO 
AVISÁ LÁ, 2002, p.19). 

  

O programa Kidsmart, em sua origem, permitia o acesso das crianças de 3 a 5 

anos; no manual do curso de formação, entretanto, indica o uso do computador para 

as crianças de 5 e 6 anos. Como sempre, na história da educação para infância, 

tentou-se transformar a Educação Infantil em uma antessala do ensino Fundamental, 

talvez essa tenha sido a intenção da proposta de formação atender o segmento etário 

em questão. O que se evidencia nas aprendizagens esperadas das crianças em 

relação ao uso do computador, como uma perspectiva redutora de alfabetização (ou 

letramento), quando em um dos objetivos se propõe o contato das crianças com editor 

de texto para conhecimentos sobre leitura e escrita, tendo em vista que a Educação 

Infantil deve ocupar-se da cultura da escrita, favorecendo às crianças a vivência do 

universo cultural com a oralidade espontânea e as expressões características dos 

discursos da escrita. É fundamental, nessa etapa educativa, evitar a antecipação do 

ensino das letras numa perspectiva tecnicista, sem uma inserção na cultura da escrita 

que respeite o tempo da infância, o que implica edificar as bases de participação crítica 

das crianças, na organização do discurso escrito e experimentação de diversos modos 

de pensar o escrito. Alfabetizar é incluir em universo cultural complexo, em que o 

escritor é mediador de valores e formas de conhecimento, como bem salienta Britto 

(2005), na Educação Infantil: 

[...] ao ler com os ouvidos, a criança não apenas se experimenta na 
interação, na interlocução no discurso escrito organizado, com suas 
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modulações prosódicas próprias, como também aprende a voz escrita, 
aprende a sintaxe escrita e as palavras escritas (BRITTO, 2005, p. 19). 

 

Em relação aos professores, a proposta do curso de formação do Kidsmart 

propõe competências gerais e específicas, que, respectivamente, são: 

 

interessar-se pelo uso desta tecnologia, utilizando-a no seu dia a dia, 
servindo de modelo de usuário para seus alunos; 

saber organizar o tempo na sala de aula, para que todos participem, 
acompanhando de perto as necessidades de cada grupo ou de cada 
criança; 

refletir sobre sua prática e a integração com as concepções 
curriculares vigentes; 

saber criar situações didáticas  próximas às práticas sociais reais  
usando  o computador;  

saber reconhecer conteúdos (oportunidades de aprendizagem) que 
podem se transformar em proposta para crianças usando a tecnologia; 

saber criar indicadores para avaliar as aprendizagens; 

saber selecionar softwares, CD-ROMs, endereços de sites para o uso 
dos alunos, levando em consideração critérios de conteúdo, estética, 
concepção e ludicidade . 

conheçam o sistema de convenções que rege  uso do computador  e 
saibam ensiná-lo às crianças; 

auxiliem as crianças no uso do computador; 

conheçam bem os recursos, os programas, e navegabilidade dos 
mesmos, antes de demonstrar o uso para os alunos; 

saibam explicitar as ações que realizam, inclusive utilizando 
vocabulário específico para que as crianças se apropriem da 
linguagem utilizada na informática; 

saibam propor atividades que levem as crianças a elaborarem, 
digitarem e editarem textos (INSTITUTO AVISÁ LÁ, 2002, p.19). 

 

 Na Prefeitura de Salvador, o curso de formação foi oferecido para poucos 

professores da rede municipal de Educação, em 2008, para serem multiplicadores em 

suas unidades. Em Salvador, foram contempladas com o Programa Kidsmart 21 

unidades de Educação Infantil, mas a proposta não se consolidou até então. Quando 

procurei instituições de Educação Infantil, que trabalhassem com o projeto na 

Secretaria Municipal de Educação, disseram-me que o projeto tinha acabado. Ao 

entrar em contato com as instituições, encontrei, apenas, o CMEI em Pernambués 

mantendo o projeto de inclusão sociodigital por conta própria, como dito no início deste 
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trabalho. 

Embora o manual de formação, ao longo do texto sugira os tipos e modos de 

uso dos cantos, no compêndio, apresenta-se como um receituário para os 

professores, com as indicações de como introduzir a proposta, como selecionar e 

organizar os materiais, como intervir junto às crianças e o que as crianças podem 

aprender, sem considerar as diversas e díspares realidades, além da complexidade 

de prever os acontecimentos quando trabalhamos com crianças. A proposta  fica, 

desse modo, no plano do ideal quando muito detalhada em caminhos a seguir. No 

CMEI de Pernambués, por exemplo, os 03 computadores doados pela IBM foram 

alocados em uma sala em separado, denominada sala do Kidsmart, como se fosse 

um minilaboratório de informática, não adotando a proposição dos cantos de 

atividades diversificadas do módulo de formação dos professores. 

O horário na sala do Kidsmart, no CMEI, é alternado com outras atividades 

livres da sala de aula, de modo que cada turma utiliza 1 hora por semana, em cada 

turno (manhã e tarde). De acordo a direção, essa foi a melhor forma de inserir a 

atividade na rotina escolar, uma vez que a instituição tem 4 salas e recebeu apenas 3 

computadores. Além disso, alegaram que se 1 computador fosse colocado na sala 

poderia gerar muitos conflitos entre as crianças. A alternativa encontrada pelos 

profissionais foi alocar os 3 computadores em uma única sala, o que possibilita um 

grupo de 6 crianças por vez usar o computador, uma vez que o mobiliário permite 2 

crianças usar por vez. O tempo de utilização é de 15min a 20 min, para cada grupo 

de 06 crianças. Sempre tem uma professora mediando a utilização, enquanto as 

demais crianças ficam brincando ou realizando uma atividade de modelagem, 

desenho ou pintura, na sala, acompanhada pela auxiliar da sala. Durante a semana, 

o horário entre os grupos no CMEI, para acesso à sala do Kidsmart, é distribuído em 

atividades diversificadas entre os grupos com horário para o parque, a horta e 

atividades de movimento na área externa, já explicitados anteriormente, ficando 

organizado na rotina, conforme quadros 1, 2 e 3: 

Quadro 1 – Distribuição dos horários entre o parque e a horta 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

(10:00-10:30) Grupo 3A Grupo 5A Grupo 4A Grupo 5B --------- 

(15:30-16:00) Grupo 5C Grupo 4C Grupo4C Grupo 4B --------- 
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Fonte: Cronograma fornecido pela direção do CMEI (2016). 

 

Quadro 2 – Distribuição dos horários para o Projeto Kidsmart 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

(10:00-11:00) Grupo 4A Grupo 5B Grupo 5A Grupo 3A --------- 

(15:30-16:30) Grupo 4C -------------- Grupo 5C Grupo 3B Grupo 4B 

Fonte: Cronograma fornecido pela direção do CMEI (2016). 

Quadro 3 - Atividade de Movimento na Área Externa 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

(10:00-10:30) ------------ Grupo 3A Grupo 5B Grupo 5A Grupo 4A 

(15:30-16:00) ------------ Grupo 3B Grupo 4B Grupo 5C Grupo 4C 

Fonte: Cronograma fornecido pela direção do CMEI (2016) 

 

No esboço dos horários mostrados nos quadros 2, 3 e 4, podemos ver que 

todos os grupos participam em todas as atividades, entretanto, a sobrecarga de 

“trabalhinhos”, exigidos pela rede municipal, suprimem um pouco outros momentos, 

nos quais as crianças podem exercer, construir a sua cultura lúdica como o momento 

de atividades, que envolvem movimento que fica restrito a 30 min. E o tempo de uso 

do computador, por apenas 15 minutos, deixa sempre um ar de quero mais, quando 

as crianças estão brincando com os jogos. Por mais que a professora e as próprias 

crianças tentem administrar o turno da vez para que as duplas usem o computador 

num tempo equânime, fica difícil no tempo de, apenas, 60 minutos, para o um 

quantitativo de 20 ou 21 crianças, a depender do número de crianças que frequentam 

no dia. 

 

4.3 PERSPECTIVA ÉTICO-METODOLÓGICA NA PESQUISA COM CRIANÇAS  

 

Algumas considerações iniciais são necessárias por esta pesquisa envolver 

crianças, em detrimento da invisibilidade, geralmente, dada à infância ao longo dos 

anos em muitos estudos e práticas.  A pesquisa com participantes na faixa etária de 
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03 a 05 anos requer repensar as relações de poder intergeracional (crianças-adultos), 

os desafios hierárquicos dos protocolos juntos à Comissão de Ética e evidenciar as 

vozes e a ações das crianças como um copartícipe histórico e cultural do contexto em 

que estão inseridas. 

Natália Fernandes (2016) pontua algumas reflexões pertinentes abarcadas 

para a realização dessa investigação, no que tange à ética na pesquisa com crianças. 

O primeiro argumento a considerar é uma história, relativamente recente, de outorgar 

às crianças o mérito de atores sociais, com uma função mais ou menos ativa, no que 

concerne a importância do conhecimento que se constrói acerca dela. Para isso, se 

efetivar no campo científico, foi necessário legitimar nos discursos da Sociologia da 

Infância, o lugar da criança dentro das pesquisas acadêmicas, a fim de salvaguardar 

os mesmos princípios éticos, bem como outros específicos, quando os participantes 

são apenas adultos falando por elas. A renovação entre ética e ciência é 

continuamente renovada com o intuito de repensar os princípios epistemológicos, que 

orientam o olhar do/da pesquisador/a, assim como as complexidades concretas em 

que a pesquisa é realizada. 

Ainda de acordo com a autora, as primeiras discussões que trazem como mote 

a ética na pesquisa com as crianças datam de meados da década de 1990. O trabalho 

de Alderson (1995) aponta dois argumentos que muito influenciaram a invisibilidade à 

infância: o primeiro era a crença de que dados obtidos com crianças não eram 

confiáveis, por serem definidos a partir de registros de déficits e incompetências, por 

sua natureza incompleta, e assim, por muito tempo, dispensou-se as opiniões das 

crianças na construção do conhecimento sobre o seu modo de vida.  

O segundo argumento para ausência da escuta das crianças era sua 

vulnerabilidade junto ao pesquisador, podendo este manipulá-las e explorá-las. As 

perspectivas que passam a conceber a criança como um ator social apontam para 

posturas menos adultocêntricas ou de invisibilidade das crianças, uma vez que as 

concebem como sujeitos de direitos dentro do universo a que pertencem, construindo 

relações sociais infantis dentro das especificidades de ser criança, como sinalizadas 

pelos autores (QVORTRUP, 1991; SARMENTO, 2004; CORSARO, 2011). Nessa 

direção, redimensionam-se atitudes de encarar as crianças como sujeitos 

significativos com os quais se pode edificar conhecimento científico pertinente. A partir 

desse pressuposto, no percurso metodológico, alguns aspectos foram desafiadores: 
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a horizontalidade no trato com as crianças, que, ao mesmo tempo, requer 

sensibilidade e flexibilidade no processo de recolha das informações, pondo em 

evidência as vozes das crianças, a fim de evitar enquadramentos em categorias 

conceituais pré-estabelecidas na concepção de uma mãe ou professora adulta, aqui 

já incluo minha implicação. 

Daí decorre a complexidade do processo de produção de dados com as 

crianças, uma vez que, deve-se ter o cuidado de evitar a negligência de alguns 

aspectos importantes para não acarretar dúvida acerca da validade dos dados, como 

meio de (re)construção de conhecimento relacionado às culturas das infâncias 

merecem atenção, no que se refere às implicações metodológicas para escuta das 

vozes das crianças, em três dimensões: 1) o contexto onde o trabalho é realizado com 

as crianças; 2) o papel do pesquisador como “entrevistador”/interlocutor e 3) a 

utilização de estímulos para promover o envolvimento das crianças. Essas 

precauções são necessárias, principalmente, pela peculiaridade das vozes das 

crianças serem reveladas por diferentes linguagens, principalmente, entre as crianças 

da faixa etária do universo da pesquisa.   

Júlia Oliveira-Formosinho e Sara Araújo (2008), no que tange ao contexto em 

que o trabalho de recolha das vozes das crianças é realizado, sugerem que o 

ambiente seja dentro dos domínios da criança. Isso porque o local onde são realizadas 

as “entrevistas” influencia no modo como as crianças respondem. No contexto que 

lhes é familiar, os discursos delas tendem a ser mais extensos, claros e complexos, 

principalmente, quando estão com adultos e outras crianças com vínculos já 

estabelecidos. Nesse sentido, o contexto familiar ou o escolar são espaços favoráveis 

por serem familiares às crianças, podendo promover a sua motivação e reduzir a 

ansiedade. 

O papel do “entrevistador”10 é de extrema importância para o diálogo fruir. 

Oliveira-Formosinho e Araújo (2008) quanto a este aspecto alertam para dois erros 

muito correntes: o primeiro, de considerar as crianças imaturas do ponto de vista do 

desenvolvimento para pensarem conceitualmente ou utilizarem a linguagem 

necessária para expressarem suas ideias. O que denota desrespeito ao conhecimento 

que as crianças têm acerca do mundo. O segundo equívoco é exigir que as crianças 

                                                           
10  As aspas se justificam por não ser conveniente entrevistas diretivas individualizadas com crianças 

como fazemos com adultos. 
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percebam a situação como os adultos a percebem, com o equilíbrio semelhante ao 

poder e das regras de interação, assumindo posturas de encaminhamento rígido das 

perguntas.  

As autoras sugerem algumas possibilidades para evitar esses erros: a) o 

entrevistador poderá apresentar às crianças as suas próprias perspectivas e ideias 

sobre o assunto, o que poderá estimular o pensamento da criança, quando esta não 

apresenta uma inciativa espontânea. Nesse caso, deve-se ter o cuidado para não 

induzir as crianças a repetirem as ideias já postas pelo adulto. Daí, decorre extremo 

cuidado e reflexão no processo de escuta; b) a entrevista deverá ocorrer em pares ou 

pequenos grupos, formato em que as crianças se sentem confortáveis, por estarem 

com os seus pares mais próximos; c) o entrevistador deverá ser flexível, uma vez que 

as crianças tendem a pedir maiores esclarecimentos e/ou orientações do que os 

adultos, principalmente, quando não estão relativamente seguras quanto ao conteúdo 

das questões levantadas; d) respeitar as crianças que não desejam falar no momento, 

por qualquer motivo.  

No que tange aos estímulos para promover o envolvimento das crianças no 

universo infantil, vários instrumentos podem ser utilizados para proporcionar a livre 

expressão do seu pensamento e reflexão e atenuar o formato pergunta-resposta, 

geralmente, altamente controlador e centrado no adulto. Brooker (2001) sugere alguns 

recursos na investigação com as crianças: 

 

a) bonecas, fantoches como recursos para as crianças 
expressarem atitudes e sentimentos; 
b)  bonecas como forma de representação de pessoas específicas 
para ajudar as crianças a construírem uma narrativa ou contexto 
acerca de uma pessoa mais “real”; 
c)  fotografia e desenhos  por possibilitarem à criança  classificar, 
agrupar, apontar para imagem  caso tenha alguma dificuldade na 
comunicação verbal ou  pelo fato do registro lhe ser familiar, fala sobre 
a imagem sem parcimônia; 
d) desenhos e pinturas das próprias crianças como uma forma de 
iniciar uma conversa. De acordo a autora, essa utilização demonstra 
respeito pela criança ao utilizar sua própria produção (BROOKER, 
2001, p.166-167). 

 

No que diz respeito à consistência e validade dos conteúdos do trabalho de 

pesquisa com crianças, Júlia Oliveira-Formosinho e Sara Araújo (2008) apontam 

alguns cuidados para promoção da qualidade dos dados resultantes da escuta das 
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vozes das crianças. Aliado aos cuidados com os procedimentos, o pesquisador 

precisa adequar os temas e questões direcionados às crianças, aprimorando suas  

competências. Ao abordar as crianças para escuta das suas narrativas, dar 

importância a reflexividade e recorrer a procedimentos metodológicos como a 

triangulação. 

A composição de outras evidências do contexto, podem auxiliar nas 

interpretações das percepções que as crianças trazem acerca dos usos das 

tecnologias para a produção da sua cultura lúdica. Observações informais ou 

sistemáticas, entrevistas com os pares, pais ou profissionais, suportes iconográficos 

como: fotografia, vídeos e ainda produções das crianças poderão complementar e/ou 

ratificar a escuta das narrativas das crianças. 

 No que tange aos temas a serem abordados e também às questões, é preciso 

ter algumas precauções na formulação das mesmas, nessa direção as autoras 

sugerem: verificar se as questões a serem colocadas às crianças traduzem de fato o 

conceito/variável, que se pretende com o objetivo da pesquisa; evitar a ambiguidade 

e certificar-se que as crianças interpretarão as questões de acordo com o que é 

pretendido e, por último, observar se as questões são pertinentes e relevantes à 

experiência social, emocional, familiar e cultural das crianças. 

A competência no momento de direcionar as perguntas às crianças requer, 

também, atenção para favorecer a qualidade da produção de dados. Para tanto, é 

importante estabelecer determinadas linhas de orientação, por combinados e 

comunicar a estrutura de como o trabalho será executado com as crianças para 

potencializar a capacidade de respostas e deixá-las mais à vontade no contexto de 

recolha das narrativas. Dentro da dimensão de competências do investigador, no 

momento da entrevista com as crianças, Oliveira-Formosinho e Araújo (2008) 

enfatizam que é preciso evitar, o máximo possível, entrevistas estruturadas: faz-se 

necessário dar às crianças instruções não ambíguas e compreensíveis, ao que vai 

ocorrer no decurso do trabalho, a fim de evitar questionamentos diretivos, pois, pode 

gerar desconforto à criança. O que poderá gerar recusa ou respostas monossilábicas 

pelo fato das crianças se sentirem pressionadas. 

A reflexividade é outro aspecto indispensável no âmbito de um paradigma 

qualitativo, pois demanda do pesquisador distanciamento, diálogo interno e análise 

diária do processo de investigação, no que se refere às interpretações das 
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experiências de campo. No estudo com crianças, esse processo é dual porque é 

necessário analisar a linguagem do investigador de maneira a apreender as 

diferenças entre a cultura do investigador e as culturas das crianças. Estas não são 

meros respondentes, mas intérpretes do processo de investigação, dando-lhes 

espaço elas poderão contribuir para modelagem do processo de investigação.  

Diante das precauções ética-metodológicas envolvidas no processo de 

investigação, em outubro de 2015, após trâmites protocolares e autorização do setor 

de pesquisa da SMEC para apresentação como pesquisadora à gestão do CMEI, deu-

se início do processo de observação participante. Entende-se por observação 

participante a visão adotada por Macedo (2004), da postura do pesquisador cultivar 

um processo científico antropossocial, conectado e crítico com o campo da realidade 

concreta, a fim de reduzir as distâncias entre sujeito e objeto de estudo, cabendo ao 

pesquisador esforçar-se “em desempenhar um papel e adquirir um status no interior 

do grupo ou da instituição que estuda, o que lhe permite participar ativamente das 

atividades como um ‘membro’ aceito” (MACEDO, 2004, p.157).  

Além disso, em função do envolvimento de seres humanos na investigação, em 

maio de 2016, o projeto de investigação foi submetido à Plataforma Brasil, a fim de 

direcionar a um Comitê de Ética de Pesquisa – CEP. A análise e aprovação ficou a 

cargo do CEP da Faculdade de Medicina da UFBA, o qual deu parecer favorável para 

reiniciar, a partir de 20 de julho de 2016, dentro dos parâmetros legais e éticos da 

pesquisa com as crianças, registrado com o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE)  nº  56330616.2.0000.557 e parecer nº 1.642.051.  

 

4.3.1 Participantes da pesquisa  

 

O registro das falas infantis foi realizado com a participação de 66 crianças, de 

3 a 5 anos, faixa etária que frequenta o CMEI de Pernambués.  Os princípios éticos 

foram considerados, no registro e divulgação das imagens das crianças, os quais 

foram realizados com a assinatura dos pais e/ou responsáveis pelas crianças no 

Termo de Consentimento, Livre e Esclarecido (Apêndice D), assim como a anuência 

das próprias crianças no decurso da produção de dados, com as mesmas, no 

cotidiano da instituição.  
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Segundo Sarmento (1997), Quinteiro e Demartini (2005), a escuta das vozes 

das crianças é condição fundamental para conhecer as culturas infantis, pois através 

das suas falas é possível captar os mundos sociais e culturais da infância para, desse 

modo, construir elementos para a análise das relações entre conhecimento e cultura 

lúdica infantil. As orientações teórico-metodológicas com crianças implicam ainda, 

segundo Quinteiro (2005), um “descentramento” do olhar do adulto como condição 

para perceber a criança como produtora de sua cultura para, gradativamente, 

estruturar o conhecimento produzido, em uma construção dialógica com a descrição 

dos contextos e a conceptualização teórica. 

Como esta pesquisa adota a intersecção intergeracional, entre adultos e 

crianças, para trazer a complexidade do fenômeno, paralelamente à investigação 

junto às crianças, foi aplicado um questionário semiestruturado (apêndice B), com 66 

pais para identificar os artefatos tecnológicos utilizados em casa pelas crianças, como 

se processava a mediação dos adultos e o que pensavam sobre o uso das tecnologias 

no CMEI.  

 

4.3.2 Perfil socioeconômico das crianças  

 

Ao inventariar as informações das fichas de matrícula que continham dados 

relacionados às condições socioeconômicas das crianças, assim como seus portfólios 

que traziam as preferências individuais relacionadas aos brinquedos preferidos, sono, 

alimentação, pude conhecer, por meio do acesso a essas duas documentações, a 

origem e quem eram os sujeitos participantes da pesquisa.   

Quase todas as crianças residem próximas ao CMEI. 90% delas em 

Pernambués, 9% nos bairros adjacentes, Saramandaia e Jardim Brasília. Apenas uma 

criança mora num local mais distante, em Engomadeira, local que requer transporte 

público para ir e vir à instituição. Devido ao fato do CMEI estar próximo à Universidade 

do Estado da Bahia, Campus I, há, ao longo do ano, algumas parcerias com a unidade 

pesquisada e atividades de extensão ministradas por docentes e graduandos, 

principalmente, da área de saúde.  

 O funcionamento da instituição é em regime parcial, o que possibilita atender 

uma quantidade maior da demanda do bairro. Um grupo de crianças de 03 a 05 anos 
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frequenta o turno matutino, outro o vespertino. Esta composição também é em função 

de não haver estrutura física para o funcionamento em tempo integral, o que suscitaria 

espaço e tempo para sono, banho, dentro outras necessidades na rotina. 

O CMEI em 2016 tinha 3 crianças com necessidades especiais nos dois turnos, 

1 menino e 1 menina com Síndrome de Down e 1 menino com espectro autista. A 

menina tinha um acompanhamento em alguns dias da semana, na Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE).  A assistência e parceria, segundo comentários 

das professoras, promoviam um certo diferencial em autonomia e desenvolvimento 

integral em relação às duas crianças que não tinham o acompanhamento no turno 

oposto. Os outros dois requeriam uma atenção mais individual de uma auxiliar de 

classe o tempo todo, devido a algumas dificuldades de concentração e certa 

dependência para algumas atividades como ir ao banheiro sozinhos. Entretanto, os 

três tinham uma equipe multidisciplinar de saúde que os acompanhavam no próprio 

posto do Centro Social Urbano, onde estava localizado o CMEI ou em redes 

conveniadas com SMEC com fonoaudiólogo, médico clínico e dentista. 

Nas fichas, não constavam a escolaridade dos membros das famílias, mas as 

profissões e o número de filhos já demonstravam o perfil socioeconômico do contexto 

social das crianças. No que se refere à ocupação dos pais das crianças do grupo 3 

(G3), a atuação laboral restringia-se às seguintes: eletricista, motorista, carpinteiro, 

moto boy, segurança, serviços gerais, pedreiro e padeiro. A atuação das mães era 

como donas de casa, balconistas, operadora de vendas, doméstica, caixa, havia 

algumas desempregadas. As famílias são relativamente grandes, as crianças têm de 

02 a 09 irmãos. Além disso, 30 por cento dos pais moravam com os avós ou outros 

parentes, como tios. As brincadeiras e os brinquedos preferidos das crianças do G3 

eram dançar e cantar, carrinhos, bolas, andar de velotrol, bonecas, utensílios de uso 

doméstico (panelas, fogão), tabletes, bonecos de luta, ursos de pelúcia.  

As ocupações das famílias do grupo 4 (G4) dos pais: comerciário, segurança 

de vigilância, pedreiro, eletricista, pedreiro, motorista, carpinteiro, marceneiro, 

servente de construção, garçom, porteiro e apenas 01 é empresário aposentado. As 

atividades laborais das mães consistiam: auxiliar de serviços gerais, cuidadora de 

idoso, auxiliar de cozinha, doméstica, autônoma, babá, dona de casa, caixa, diarista, 

vendedora, recepcionista e manicure. Entre as pessoas de ambos os sexos, o índice 

de desemprego nesse grupo era em torno de 20%, conforme dados das fichas de 
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matrícula, muitos afirmaram fazer “bicos”, que são trabalhos esporádicos para 

sustentarem suas famílias. A média de irmãos das crianças é de 02 a 05, nesse grupo, 

com faixa etária compreendida entre 01 a 20 anos. As brincadeiras e brinquedos 

preferidos das crianças do G4 em seus domicílios eram bonecas, ursos, casinhas, 

vídeo game, bolas, bicicletas, carros de corrida, trem, jogar no celular, jogos de 

montar, tablet, brincar no computador. 

 

 No grupo 5 (G5), o perfil das ocupações dos pais era de pintor automotivo, 

pintor da construção civil, pedreiro, marceneiro, doméstico, autônomo, serviços gerais, 

vendedor, lavrador, encanador, lavador de carro, porteiro, inspetor de segurança, 

aposentado, serviços gerais e ajudante de depósito. Já o perfil sócio-demográfico das 

mães apontou que ocupavam-se em atividades como dona de casa, doméstica, 

cabeleireira, diarista, porteira, estudante, babá, cozinheira, recepcionista e lavradora. 

O índice de pais desempregados era menor, em torno de 5%, em relação aos G3 e 

G4, conforme informações registradas nas fichas. A média de irmãos que moravam 

com as crianças era de 2 a 8, com faixa etária que variava de 2 a 20 anos. Os 

brinquedos e brincadeiras preferidas das crianças desse grupo eram em casa: 

bonecas, casinhas, bola, tabletes, jogar no celular, carros e bicicleta. 

Em todos os grupos evidenciaram-se, nas preferências das meninas, 

brinquedos relacionados à maternagem e cuidados com a casa; para os meninos, 

brinquedos que representassem atuação fora do espaço doméstico e “masculinidade”, 

como jogar futebol e brinquedos de luta. As bonecas e ursos, no entanto, eram mais 

presentes no G3. A incidência da presença dos bichos de pelúcia, segundo Brougère 

(2004), permite à criança estabelecer uma ralação afetiva, por simbolizar doçura, 

representação até os dias atuais, que insere um novo universo lúdico, “o da afeição 

desligada de qualquer relação materna (ao contrário da boneca), que se dirige aos 

dois sexos sem distinção” (BROUGÈRE, 2004, p.19). Além disso, o autor infere que, 

no imaginário dos pais, o bicho de pelúcia é uma presença afetuosa e protetora, que 

pode dialogar com a criança e servir de suporte para o sono (BROUGÈRE, 2014). 

Inclusive nas fichas, esse era um dos brinquedos favoritos pelas crianças no momento 

de dormir. Já para as crianças de 4 a 5 anos, a TV e o smartphone eram considerados 

como suporte ao sono, à noite, em suas casas. 
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No que se refere ao número de crianças, por sexo no CMEI, verificou-se certo 

equilíbrio na distribuição entre as turmas, embora predominem em todos os grupos 

uma quantidade maior de meninos, com um percentual total de 54% em relação a 

46% de meninas, como demonstrado no Gráfico 02. As crianças de 03 anos que 

compõem o grupo III somam um total de 39 crianças, sendo 22 do sexo masculino, a 

diferença entre ambos é de 05 crianças, nesse grupo, em relação ao sexo feminino. 

O grupo IV tem um total de 72 crianças, dentre as quais, 39 são do sexo masculino, 

representando a mesma diferença de 05 crianças do G2, no que diz respeito ao sexo 

feminino. Já os três grupos V compõem um quantitativo total de 71 crianças, sendo 

34 meninas com o acréscimo de 02 meninos, se comparado ao total nos demais 

grupos, conforme visualizado no Gráfico 03. 

 

Gráfico 02 – Percentual das crianças por sexo 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir da tabulação de dados (2017). 

 

 

Gráfico 03 – Representação das crianças por sexo/grupo etário 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir da tabulação de dados (2017). 

Do total das crianças do CMEI, 148 foram declaradas, pelos pais, como pretas 

ou, na sua grande maioria, como pardas, representando um total de 81% de crianças, 

09 crianças brancas, correspondendo a 5% e 14% dos pais não informaram a cor de 

pele de seus filhos. Dados que evidenciam um contingente grande de crianças negras 

frequentando o CMEI, como instituído na Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, do 

Estatuto da Igualdade Racial, no seu art. 1º, alínea  IV  “população negra: o conjunto 

de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça 

usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que 

adotam autodefinição análoga”. O Gráfico 04 demonstra essa  predominância no lócus 

de pesquisa.  

Gráfico 04  -  Representação das crianças por cor da pele

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir da tabulação de dados 
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Contudo, nos dados coletados sobre quem são os participantes mirins do 

universo da pesquisa, percebe-se crianças negras originadas de famílias de baixa 

renda, a partir das evidências do número dos membros que compõem os arranjos 

familiares, com quem moram e onde residem, assim como, as ocupações dos pais e 

responsáveis. Evidencia-se que há incidência de crianças e infâncias semelhantes, 

na sua grande maioria, do ponto de vista das origens étnico-raciais e das condições 

materiais e sociais em que estão inseridas, com poucos aspectos diferentes no que 

tange ao perfil socioeconômico. Essa diferenciação é mais visível nos grupos 5, em 

que o leque de ocupações laborais dos pais é mais diversificado e um quantitativo de 

desempregados e menor. 

 

4.3.3 Procedimentos de produção de dados  

 

Ao adotar um método antropossocial, conforme balizado por Kramer, Silva, 

Barbosa (2008), foram utilizadas as técnicas associadas, tais como: observação 

participante, com registro em diário de campo, para posterior descrição analítica do 

cotidiano observado, grupos focais com as crianças, para escuta das narrativas 

infantis, em rodas de conversa, gravadas em áudio e vídeo  e desenhos das crianças 

também serão  instrumentos de produção de dados. 

A partir dos princípios abordados pelos autores acima, acerca das implicações 

metodológicas para escuta das vozes das crianças para o conhecimento das suas 

percepções sobre a função social do uso das tecnologias digitais, na produção cultural 

no seu cotidiano, procedeu-se com algumas escolhas e cuidados na produção de 

dados com as crianças. Em 2015, o projeto de pesquisa foi apresentado no protocolo 

da SMEC para autorização de acesso ao CMEI. 

A fim de tornar-me conhecida para as crianças e profissionais, após os trâmites 

na SMEC para acesso à instituição, deu-se início em outubro de 2015 a pesquisa de 

campo com observação. Essa primeira etapa foi concluída em dezembro do mesmo 

ano letivo. Nesse período, ocorreram as primeiras observações das crianças na sala 

do Projeto Kidsmart. A observação aconteceu em 02 dias na semana manhã e tarde, 

até observar todos os grupos da faixa  etária de  03 a 05 anos. 

 Cada grupo de 06 crianças tinha, em média de 15 a 20 minutos de acesso aos 
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jogos digitais do Kidsmart, a depender do número de crianças que frequentavam no 

dia, o tempo de uso não excedia a 20 minutos. No ano de 2015, as professoras ou as 

auxiliares acompanhavam o manuseio das crianças com os jogos do Kidsmart, a 

depender da dinâmica de cada professor.  

Em julho de 2016, foi retomado o trabalho de campo, em função da sala 

Kidsmart estar ocupada por materiais didáticos concedidos pela SMEC para serem 

distribuídos em todos os grupos, como a instituição não tinha outro espaço de 

armazenamento a sala ficou impedida de funcionar por, aproximadamente, 4 meses, 

de março a junho do referido ano. 

 Além disso, a greve dos professores da rede, deflagrada 02 de março de 2016, 

cuja a principal reivindicação era a universalização da reserva de um terço da jornada 

para atividades extraclasse inerentes à profissão como:  planejamento, estudo, 

preparação de atividades de sala e relatórios terminou em 21 de março de 2016. Fato 

que acarretou reformulação do planejamento e da distribuição da carga horária do 

CMEI. Em função da ausência do professor efetivo um dia na semana, para 

cumprimento do exercício do direito da jornada de reserva de vaga, toda a rotina teria 

que ser reformulada. A gestão teve que aguardar a contratação temporária de 

professoras do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Fator que também 

influenciou para as atividades do Kidsmart serem retomadas no meio do ano letivo, o 

que consequentemente, adiou o trabalho de retomada de observação na sala do 

Kidsmart. Toda essa situação conjuntural do contexto  foi esclarecida em reunião com 

a autora desta pesquisa, no dia 13/07/2016 com as gestoras do CMEI, que explicaram 

os motivos, naquele período, de postergar as etapas da pesquisa de observação e 

trabalho com as crianças. 

  Nessa reunião as gestoras, comunicaram que, em função dos ajustes da 

rotina decorrentes da inserção das professoras do REDA e ausência das professoras, 

que estariam na jornada da reserva de vaga, seria bom aguardar o processo de 

adaptação para retomar a pesquisa de campo a partir de julho de 2016. Na mesma 

reunião, justificou-se também a ocupação da sala do Kidsmart com armazenamento 

dos compêndios didáticos da Educação Infantil até o final do primeiro semestre. De 

acordo as gestoras, os materiais ainda se encontravam na sala, porque faltavam 

alguns exemplares para serem distribuídos nos grupos. Aliada a essa necessidade 

estrutural, as professoras necessitavam de uma reunião para explicar a funcionalidade 



117 
 

do material didático junto às crianças, antes de utilizarem com as mesmas.  

Em função da situação de organização de horário e espaço explicados acima, 

a partir de julho de 2016, foram retomadas as observações na sala do Projeto Kidsmart 

com as professoras recém contratadas pelo sistema REDA. Essas professoras 

assumiram, além de outras atividades pedagógicas, o planejamento e execução do 

trabalho com crianças de acesso aos jogos do computador. 

Após o período de 6 meses, entre outubro a dezembro de 2015 e julho a 

setembro de 2016, com observação no Kidsmart e participação em todos os eventos 

festivos do CMEI, que tinha como objetivo posterior fazer a análise das evidências da 

participação e formas de interação das crianças no cotidiano da instituição, seguiu-se 

a etapa seguinte da pesquisa.  

Essa fase foi iniciada com apresentação dos objetivos do projeto, na reunião 

com os pais e/ou responsáveis, no dia 09 de agosto de 2016. Nesse momento, 

explicou-se também os princípios éticos do processo de investigação e a finalidade 

de solicitar a autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das famílias 

das crianças. Na mesma reunião, foi informado aos pais que seria entregue, logo após 

a reunião, um questionário para conhecer as tecnologias digitais que as crianças 

utilizavam em casa: do uso da TV aos smartphones. Aos pais ausentes na reunião, o 

instrumento foi encaminhado no dia seguinte, anexado à agenda dos filhos, dando um 

prazo de 8 dias para devolução. Pretendeu-se, com esse procedimento de produção 

de dados, fazer uma interpretação analítica gráfica dos dados com as questões 

objetivas e as perguntas abertas, bem como uma categorização da retórica dos pais 

sobre o que pensavam do uso no CMEI e como efetuavam a mediação em casa com 

as crianças. 

A consulta aos pais foi adaptada com base na pesquisa realizada por Pereira e 

Almeida (2014), no segmento da Educação Infantil do Colégio D. Pedro II, no Rio de 

Janeiro. As autoras constataram que as tecnologias como tablet e computadores são, 

bem próximos do cotidiano das crianças no seu seio familiar, mas ainda constituem-

se um desafio a sua aplicabilidade no espaço formal de educação. A fim de adaptar a 

pesquisa em curso, duas questões abertas foram acrescentadas relativas ao aspecto 

geracional entre pais e filhos, assim como uma consulta para conhecer o que 

pensavam sobre a importância do acesso aos artefatos tecnológicos no CMEI e em 

casa. As questões objetivas foram destinadas a identificar: os tipos de aparelhos 
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tecnológicos que as crianças tinham acesso em casa; quantos dias por semana os 

filhos tinham acesso, em casa, às tecnologias listadas; com qual finalidade tinham 

acesso. As perguntas abertas pretendiam conhecer se havia algum tipo de 

acompanhamento do adulto no momento em que a criança fazia uso da tecnologia e 

o que os pais pensavam sobre o manuseio das tecnologias pelas crianças em casa e 

na escola (Modelo do questionário anexado como Apêndice B). Além disso, o contexto 

de Salvador é diferenciado do artigo de Pereira e Joelma Almeida (2014), pelo fato da 

Secretaria Municipal de Educação ter implantado em 2008 como projeto de inclusão 

digital voltado para primeira infância, o Projeto Kidsmart 

 Devido às demandas da rotina da instituição, como explicitado, inicialmente a 

escuta das narrativas das crianças, nos grupos focais, começou em outubro de 2016. 

A partir dos cuidados apontados por Oliveira-Formosinho e Araújo (2008), na escolha 

e modo de executar os procedimentos, a etapa de realização dos grupos focais para 

escuta das vozes das crianças foi em um horário, previamente acordado, com as 

gestoras e professoras do CMEI para não atrapalhar a rotina das atividades 

pedagógicas.  

A técnica de grupo focal como instrumento de produção de dados, segundo as 

autoras Godim (2003) e Gatti (2005) tem como objetivo, a partir das trocas realizadas 

no grupo, captar conceitos sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações.  A 

condução do trabalho no grupo focal, segundo as autoras, requer o respeito às 

opiniões do grupo, cabendo ao pesquisador ser o moderador e facilitador, sem fazer 

intervenções afirmativas ou negativas. Como afirma Bernadete Gatti (2005), a técnica 

de grupo focal requer o princípio da não diretividade absoluta, sem a prática do tipo 

laissez–faire, pois os encaminhamentos deverão ser realizados com vistas ao tema 

de estudo com intervenções, que facilitem as trocas, cabendo ao moderador deixar 

fluir a discussão entre os participantes. Uma vez que “o grupo focal permite fazer 

emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio 

contexto de interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros 

meios, poderiam ser difíceis de captar” (GATTI, 2005, p. 09).  

Na organização e desenvolvimento do grupo focal, buscou-se seguir as três 

orientações sugeridas por Gatti (2005) para sua consecução com vistas aos objetivos 

da pesquisa: a primeira recomendação é a composição do grupo ter algumas 

características homogêneas dos participantes, mas com suficiente variação entre 
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eles, para que fossem emergidas opiniões divergentes ou semelhantes, no caso do 

estudo, crianças do mesmo nível de ensino, Educação Infantil, com faixa etária de 

diferentes estágios de desenvolvimento, ou seja, crianças de 3 a 5 anos. A realização 

do grupo focal foi realizada por faixa etária, por facilitar a realização da comunicação 

intragrupal, aspecto relevante apontado pela autora; a segunda orientação é o local 

das sessões e registros das interações. De acordo Gatti (2005), eles devem favorecer 

as interações dos participantes. Nessa perspectiva, a disposição dos participantes foi 

realizada em círculo com as crianças e pesquisadora sentadas no chão, por permitir 

horizontalidade nas trocas e mediação. No que se refere ao meio para registro do 

trabalho seguiu-se as orientações da autora com gravação em áudio de qualidade. 

Optou-se, então, pelo registro em vídeo, com o uso do smartphone, fixado num tripé, 

de modo a visualizar todo o grupo no círculo e um gravador digital no centro para 

captação das falas, todo equipamento era testado antes da realização dos grupos 

focais. A fim de identificar as falas individuais dos participantes foram colocadas 

etiquetas adesivas nas blusas das crianças, explicando os motivos antes da colocação 

com os nomes de registro e os codinomes sugeridos pelas mesmas; e o terceiro e 

último aspecto a considerar são o papel do moderador e o desenvolvimento do grupo 

focal. Segundo a autora, a abertura é uma condição indispensável para criação de 

condições favoráveis à participação dos componentes do grupo. Nesse sentido, a 

autora sugere a exposição dos objetivos, o direito a não participação e que as 

questões norteadoras estejam dentro do propósito da pesquisa, mas que, ao mesmo 

tempo, permita emergir tópicos não previstos. A autora também sugere ao final do 

trabalho em grupo outra forma complementar de registro, nesse caso optou-se pelo 

desenho, por corresponder uma outra forma de expressão muito apreciadas pelas 

crianças dessa faixa etária. 

Todo o processo de realização das rodas de conversas nos grupos focais foi 

registrado em vídeo e gravador digital para posterior transcrição das falas, 

devidamente situadas no contexto, exceto nos momentos informais de interações com 

as crianças que foram utilizados registros nos diários de campo e, quando possível, o 

gravador do smartphone. Após o recolhimento das informações da observação e das 

vozes das crianças nas rodas de conversas foram extraídas as categorias emergentes 

para análise de conteúdo do contexto e das falas das crianças, como respostas à 

questão da pesquisa e seus objetivos.  
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Foram 07 encontros, em grupos focais de 06 a 10 crianças, perfazendo um total 

de 66 crianças, com duração de 20 a 40 minutos, cada. Os grupos focais tiveram como 

fio condutor uma história; as fotos das crianças das observações realizadas usando 

os jogos do Kidsmart; imagens com as logomarcas de 02 redes sociais Facebook e 

Whatsapp e uma página inicial do jogo Minecraft11. 

O fio condutor para a realização dos grupos focais foi, a partir de uma história, 

adaptada pela autora deste trabalho, acerca das grandes invenções humanas, 

baseada nas discussões de Schevenko (2001), que descreve criticamente, as 

mudanças e implicações das invenções tecnológicas ao longo da história da 

humanidade até os dias atuais, desencadeando atitudes paradoxais como coragem, 

medo, espanto, normalidade. O autor assemelha as mudanças tecnológicas ao 

estarmos numa montanha-russa, ao entrarmos nela, segundo Schevenko (2001, 

p.13), “[...] compreendemos o que significa estar expostos às forças naturais e 

históricas agenciadas pelas tecnologias modernas”. Os registros foram efetuados em 

vídeo e em gravador digital. O enredo e ilustração foram apresentados, através de 

slides no notebook, com imagens que representassem a cena do enredo. Inicialmente, 

a história discorria sobre a forma como os homens primitivos relatavam, por meio de 

pinturas campestres, nas paredes das cavernas, as suas aventuras de caça e 

conquistas como um modo de informar e comunicar as pessoas à sua volta os 

acontecimentos. Sendo esaa, a primeira tecnologia da humanidade mediada pela 

representação iconográfica. 

 No decorrer da narração interativa, outras invenções revolucionárias 

importantes da humanidade eram relatadas às crianças, tais como: a imprensa que 

deu origem à máquina de escrever, o jornal escrito, o cinema, a televisão, o 

computador, o celular, o notebook. Enquanto a história estava sendo narrada, as 

imagens representativas das invenções humanas eram visualizadas nos slides. Ao 

mesmo tempo, era indagado às crianças, se conheciam e/ou utilizavam as tecnologias 

apresentadas. 

 O término da história culminava com a imagem do computador da sala do 

Kidsmart. Quando chegava nessa parte da narração da história, as crianças 

                                                           
11 A escolha da página inicial do Minecraft partiu em decorrência das falas dos pais na reunião de 
apresentação dos objetivos da pesquisa, pontuaram que as crianças em casa brincavam muito com 
este jogo. 
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reconheciam o local e começavam a falar o que faziam no espaço. Após uma 

tempestade de narrativas sobre o que faziam, logo em seguida, era apresentada as 

fotos de algumas crianças jogando na sala do Kidsmart, imagens da tela inicial dos 

jogos, intercalando com algumas perguntas norteadoras. Só seguia para a questão 

seguinte quando quase todas as crianças do grupo falavam. À medida em que 

expressavam suas percepções, ideias sobre o que aprendiam, faziam, porquê  e para 

que  faziam uso das novas tecnologias, tecendo com as seguintes questões 

condutoras, a priori pensadas: 

1) O que vocês gostam de jogar na sala do Kidsmart? 

2) Você aprende na sala do Kidsmart?  

3) O que mais você gostaria de aprender e fazer com o uso dos computadores 

no Kidsmart? 

4) Vocês conhecem esses símbolos? (imagens do símbolo do Facebook, 

Whatsapp e tela inicial do jogo Minecraft). 

 

Após ouvir as percepções das crianças sobre o uso do computador na sala do 

Kidsmart e outras tecnologias em espaços externos ao CMEI, no término da narração 

da história, solicitei às crianças que representassem, por meio do desenho, o que mais 

gostam de fazer com o computador, seja na sala do Kidsmart ou com outros artefatos 

tecnológicos em casa ou em outros espaços.  

 No mês de novembro de 2016, foi realizada uma observação participante mais 

ampla para ter uma ideia da totalidade da rotina das crianças na instituição. Momento 

também muito rico de escuta das crianças por outras linguagens, como nas 

brincadeiras em grupos, individuais mais livres, o que possibilitou também perceber e 

ouvir suas narrativas sobre o uso das tecnologias. De acordo Viana (2003) e Macedo 

(2004), a principal característica do observador é  fazer parte das atividades que 

acontecem no campo da pesquisa. Macedo (2004) apresenta, inclusive, seis 

indicadores para compreensão e validação dos registros efetuados durante a 

observação: 1) o tempo - permite o pesquisador/pesquisadora conhecer em 

profundidade as pessoas de um determinada cultura, o que falam a respeito de certos 

assuntos; 2) o lugar - nele atualizam-se as ações, revelando o pulsar cotidiano da 

vida das pessoas que constroem as práticas; 3) as circunstâncias sociais 

possibilitam ao  pesquisador/a pesquisadora observar as reações do grupo diante das 

experiências, organizadas ou não, as estratégias construídas, os conflitos instalados; 

4) a linguagem quanto mais familiarizado com a comunicação do grupo o 
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pesquisador/a pesquisadora estiver mais apuradas podem ser suas interpretações; 5) 

a intimidade quanto mais o pesquisador/a pesquisadora “se envolver” com os 

membros do grupo, mais será capaz de compreender os significados e as ações 

emergidas do cotidiano e 6) o consenso social  permite ao pesquisador/a 

pesquisadora extrair, a partir dos sentidos, que permeiam e perpassam as práticas 

dentro da cultura as regras da cena social e como são edificadas e mantidas. 

 A partir da compreensão dos princípios da observação participante, 

prosseguiu-se à etapa seguinte do registro da rotina diária de cada grupo, da chegada 

até a saída das crianças. Todas as atividades que aconteciam dentro e fora da sala 

eram observadas atentando para os sentidos, conflitos, significados, a fim de ter uma 

ideia da totalidade da rotina e captar outras falas da produção da cultura infantil, nas 

brincadeiras livres, no momento da rodinha, no parque, na roda, nas atividades 

propostas pelas professoras. Esses registros ajudam na análise dos dados para 

compreensão da totalidade e as nuances da cultura  infantil, pois a todo tempo o 

universo virtual de forma indireta, também, se fazia presente no cotidiano das 

crianças, principalmente, no momento da brincadeira livre e em algumas atividades 

dirigidas do CMEI. 

 

 

4.3.4 Caminhos para análise de dados 

 

As culturas das infâncias, conforme abordado por Corsaro (2011), possuem 

modos de significação e diferenciação de apropriar-se da cultura mais ampla, 

reproduzir e, ao mesmo tempo, transformar o seu modo de conhecer de modo 

diferente ao adulto. A cultura lúdica, como parte essencial da representação infantil, 

apresenta no brincar sua principal ação como parte da cultura infantil. Desse modo, 

para extrair as evidências nas categorias de análises foram realizadas triangulação 

dos dados, a partir da escuta das crianças nos grupos focais, conversas informais, no 

processo de observação da rotina, e das crianças usando o computador no Kidsmart, 

assim como, os desenhos das crianças como uma das formas de representação do 

significado do uso das tecnologias digitais nos contextos em que estão inseridas.  

A análise de conteúdo foi a estratégia escolhida para compreender, sintetizar, 
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descrever os sentidos e significados das palavras, imagens, gestos, ações, silêncios 

sobre o uso das tecnologias digitais, por assentar-se nos princípios de uma concepção 

crítica e dinâmica da linguagem, enfim, estar à escuta. Ao adotar o conceito de Bardin 

(2011, p. 37), entende-se por análise de conteúdo “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações”, valendo-se de estratégias sistemáticas e objetivas de descrição 

do conteúdo das mensagens, por inferências, a partir do conhecimento das condições 

de sua produção, recorrendo a indicadores quantitativos ou qualitativos, dependendo 

dos objetivos da pesquisa e abordagem metodológica. A linguagem, como expressão 

da condição humana e construção da realidade, em distintos momentos históricos, 

elabora e desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se 

estabelece entre linguagem, pensamento e ação (WITGGESTTEIN, 2014; FRANCO, 

2005). Por isso, o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem em suas 

múltiplas manifestações: “verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa 

documental ou diretamente provocada” (FRANCO, 2005, p.13). 

  A intenção do analista é fazer inferências sobre qualquer elemento da 

comunicação de maneira lógica, mas, ao mesmo tempo, cuidadosa pois os conteúdos 

das mensagens manifestas  podem estar associados a outros aspectos que podem 

prejudicar sua compreensão, tais como: o emissor, suas condições de produção, seu 

meio mais abrangente, dentre outros. Bardin (2011) define a análise de conteúdo 

como um procedimento intermediário que está entre a primeira etapa, a descrição (a 

enumeração das características do texto, sintetizada após tratamento) e a última 

etapa a interpretação (significação dada a estas características). Nessa perspectiva, 

a análise de conteúdo oscila entre dois polos:  a observância do rigor da objetividade 

e fecundidade da subjetividade. 

Neste trabalho, buscou-se captar o aspecto individual, coletivo do dito e não 

dito como exemplifica Bardin (2011, p. 45) “o analista é como arqueólogo. Trabalha 

com os vestígios: documentos12 que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são 

a manifestação de estados, de dados, fenômenos”. Na operacionalização da análise 

de conteúdo, a autora aponta três estratégias para tratamento dos dados: 1) a pré-

análise; 2) exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

                                                           
12 Bardin (2011) denomina dois tipos de documentos que podem ser submetidos à análise: os 
emergidos pela necessidade de estudo ( questionários, experiências, testes, entrevistas, dentre 
outros) e documentos naturais produzidos de forma espontânea na realidade. 
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interpretação. Ao associar essas etapas, conforme Bardin (2011) define, com os 

desdobramentos das estratégias adotadas para análise dos dados, pode-se 

compreender melhor os resultados da pesquisa: 

1) a pré-análise -  envolve  escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das  hipóteses e/ou objetivos e a indicadores que fundamentem a 

interpretação, fatores segundo Bardin (2011), não se sucedem necessariamente em 

ordem cronológica. No que tange aos “documentos” criados pelo pesquisador para 

recolher os dados, ou o próprio ambiente natural onde a pesquisa foi realizada, 

segundo a autora, representa o corpus que será submetido aos procedimentos 

analíticos. No caso do processo de investigação deste trabalho foram: as observações 

no Kidsmart e a rotina das crianças com registros em diário de campo e em imagens 

fotográficas das situações, os questionários aplicados com os pais, os grupos focais 

com as crianças e seus desenhos.  

No que se refere às hipóteses e/ou objetivos da fase da pré-análise, optou-se, 

nesta pesquisa, não definir as hipóteses a priori, como a própria Bardin (2011, p.128) 

salienta “não é obrigatório ter como guia um corpus de hipóteses, para se suceder a 

análise”. Nessa direção, a escolha partiu dos objetivos específicos do trabalho e 

categorias conceituais relacionadas com a produção de dados dos procedimentos 

(instrumentos) exploratórios, aplicados na empiria, que fundamentaram a análise da 

interpretação final, como enfatiza Bardin (2011), o que não deixa de ter hipóteses 

implícitas.  

No esteio desses pressupostos e, com base na readaptação do modelo de 

planejamento metodológico de análise da pesquisa de Café (2017), seguindo esse 

caminho foi estabelecido, a partir das categorias conceituais fundamentadas sobre 

infâncias e crianças, Sarmento (2004, 2007), cultura infantil (2011), cultura lúdica em 

Brougère (2000, 2008), Jogo digital Petry (2016) e retórica do jogo em Sutton-Smith 

(1998), assim como, os quatro últimos objetivos específicos da pesquisa e os 

instrumentos correspondentes para produção de dados, conforme demonstrado no 

Quadro 4. 
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Quadro 4- Planejamento metodológico 

Objetivos específicos Fontes 
Categorial 
conceitual 

Conhecer as concepções de crianças e 

infâncias emergentes na prática do CMEI 

para conhecimento de si e elementos 

culturais do mundo  

Observação da 

rotina  

Infâncias e crianças  

Descrever, analiticamente, o que as 

crianças aprendem e fazem com as 

tecnologias digitais em casa e na escola 

Questionário dos 

pais 

Observação no 

Kidsmart  

Jogo digital (objeto de 

entretenimento, como 

brinquedo, objeto 

educativo).  

Caracterizar as ações que as crianças 

praticam com as tecnologias e possibilitam 

uma percepção lúdica 

Grupos focais 

Desenhos 

Conversas informais 

nas observações da 

rotina 

Cultura Infantil/ 

Cultura Lúdica 

Contrastar o uso das tecnologias   pelas 

crianças de 03 a 05 anos, com e sem  a 

mediação dos adultos, em relação aos 

sentidos/significação das 

representações/aprendizagens veiculadas 

Questionário dos 

pais (as duas 

questões abertas) 

Observação no 

Kidsmart 

 

Geração 

(intrageracional e 

intergeração) 

 

Retórica do 

Jogo/brincar (retórica 

de si, do progresso, 

destino, poder, 

identidade imaginário 

e de frivolidade). 

Fonte: Adaptação elaborada pela autora a partir do trabalho de Café (2017). 

 

2) A exploração do material para proceder à codificação corresponde a segunda fase 

da análise de conteúdo, etapa segundo Bradin (2011, p. 131) “longa e fastidiosa, 
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consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração, em função das regras previamente formuladas". Entende-se por 

codificação, de acordo ainda com a autora, a transformação dos dados brutos das 

fontes de pesquisa, por recorte, agregação e enumeração, com a finalidade obter uma 

representação do conteúdo ou de sua expressão. Desse modo, a partir das  

evidencias manifestas ou latentes do contexto da pesquisa, levantadas na produção 

de dados foram nomeadas unidades temáticas de significação dos fazeres, o sentido 

e significado do uso das tecnologias utilizadas pelas crianças nos seus contextos para 

redimensionamento da cultura lúdica contemporânea, apropriação e conhecimento do 

mundo, efetuar uma análise temática reside “em descobrir ‘os núcleos de sentido’ que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, pode significar 

alguma coisa para o objeto analítico escolhido” (BARDIN, 2011, p. 135).  

3) O tratamento dos resultados obtidos e interpretação – última etapa da análise de 

conteúdo que consiste em dispor os resultados significativos, podendo propor 

inferências e adiantar interpretações, com vistas nos objetivos previstos ou identificar 

outras descobertas inesperadas. 

 

5.3.5 Estratégias de sigilo 

 

Uma questão de caráter ético, igualmente importante, é a do anonimato, tendo 

em vista que nesta pesquisa, fundamentou-se no princípio que a infância é uma 

categoria construída socialmente e as crianças são protagonistas, cidadãs, sujeitos 

da história, indivíduos que produzem cultura. Esse foi um dilema no momento da 

identificação, ou não, dos nomes das crianças, haja visto que o parecer do CEP exigiu 

o anonimato dos informantes da pesquisa e, ao mesmo tempo, foi aprovado o TCLE 

que autorizava a publicação de imagens das crianças, na publicação acadêmica do 

texto. Diante dessas ambiguidades e desafios, Kramer (2002) deu alguns subsídios, 

a fim de possibilitar que as crianças entrassem como autoras, mas de modo a não 

expô-las. 

Kramer (2002), ao discorrer sobre a problemática da autoria e autorização de 

pesquisa com crianças, expõe no seu texto que, na medida do possível, cabe ao 



127 
 

pesquisador ser coerente no momento dos resultados da investigação com a 

concepção de infância e criança. Ao mesmo tempo, tenciona ao trazer alguns 

exemplos de pesquisa que colocavam a vida das crianças em risco, ao revelar os seus 

nomes e a instituição, ou em trabalhos realizados em comunidades quando 

apresentam atrocidades contra as crianças, seja pelo poder de polícia ou tráfico de 

qualquer natureza. A fim de criar uma estratégia de sigilo que possibilitasse às 

crianças serem autoras e, ao mesmo tempo, preservar o anonimato  foi solicitado das 

próprias crianças sugestões de outros nomes como no jogo de faz de conta, a fim de 

que não fossem identificadas. Após as crianças aceitarem esse combinado, e ficarem 

muito contentes com a proposta, indicaram vários nomes, seja do universo lúdico de 

suas brincadeiras, animais de estimação, ou mesmo de pessoas que admiravam. 

Como alguns repetiram o mesmo pseudônimo para diferenciar foi colocada sequência 

numérica em algarismos romanos, exemplo, Homem Aranha I, II.  Então, abaixo nos 

Quadros 05 a 07 as relações dos codinomes, por grupo, sugeridos pelas próprias 

crianças, os quais foram anotados na tabela em mãos dos nomes de registro e 

colocados uma etiqueta adesiva no momento dos grupos focais, para facilitar a 

identificação no momento das transcrições.  

 

Quadro 05 – Relação dos codinomes do Grupo 3  

Grupo 3 A Grupo 3B 

1. Mimi (nome do animal de 

estimação da criança) 

2. Homem Aranha I 

3. Hulk 

4. Pepa 

5. Super Man 

6. Homem Aranha II 

7. Monster High Pelúcia 

8. Neymar 

1. Elsa de Frozen 

2. Powers Ranger Azul 

3. Powers  Ranger Samurai 

4. Anna de Frozen 

5. Elsa de Frozen II 

6. Powers Ranger força animal 

Fonte: Elaboração realizada pela autora a partir das sugestões das crianças (2016). 
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Quadro 06 – Relação dos codinomes do Grupo 4 

Grupo  4A Grupo 4B 

1. Branca de neve 

2. Homem Aranha III 

3. Tinker Bell I 

4. Tinker Bell II 

5. Steve I 

6. Ariel 

7. Neymar  

8. Ben 10 

9. Steve II 

10. Hulk I 

11. Barbie 

 

 

1. Dory 

2. Cinderela 

3. Anna I 

4. Elsa 

5. Homem Aranha IV 

6. Hulk II 

7. Steve II 

8. Super Homem 

9. Steve III 

10. Neymar 

 

Fonte: Elaboração realizada pela autora a partir das sugestões das crianças (2016). 

 

Quadro 07 – Relação dos codinomes do Grupo 5 

Grupo 5A Grupo 5B Grupo 5C 

1. Elsa I 

2. Homem Aranha I 

3. Steve I 

4. Steve II 

5. Hulk I 

6. Mulan I 

7. Power Rangers 

Vermelho 

8. Ben 10 

9. Dinossauro Rex 

10. Cinderela 

 

1. Elsa II 

2. Anna 

3. Homem Aranha II 

4. Hulk II 

5. Neymar 

6. Tatá 

7. Steve III 

8. Emília 

9. Elsa III 

10. Steve IV 

 

1. Mulan II 

2. Homem Aranha III 

3. Homem Aranha IV 

4. Barbie  

5. Emília 

6. Elsa III 

7. Steve V 

8. Messi 

9. Anna 

10. Mulan III 

 

Fonte: Elaboração realizada pela autora a partir das sugestões das crianças (2016) 

 

Quanto às imagens, em fotografia, como foram tiradas nos momentos de sua 

potência enquanto sujeitos criativos e participantes do contexto e não envolvia 

constrangimento. Foram colocadas aquelas fotos autorizadas pelos pais que 
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assinaram o TCLE e com anuência das próprias crianças, no momento dos grupos 

focais  as fotos foram  sendo mostradas, perguntando aos meninos e meninas se 

poderia colocar num “livro-tese” que estava escrevendo. Como justifica Kramer 

(2002): 

No caso da pesquisa com crianças, a fotografia é também um vigoroso 
e potente instrumento de resguardar a memória e de construir a 
subjetividade, por permitir que as crianças e jovens possam se ver, ver 
o outro e a situação em que vivem. [...] um procedimento ético 
fundamental tem sido o de consultar pessoas fotografadas ou filmadas, 
solicitando sua autorização e indagando às pessoas que mostram seu 
rosto e o deixam fixar, na imagem, se essa imagem pode ser impressa, 
projetada vista como texto (KRAMER, 2002, p. 52).  

 

A partir desses caminhos propostos pela análise de conteúdo e cuidados na 

preservação do anonimato das crianças, os capítulos seguintes compuseram as 

discussões dos resultados da pesquisa.  
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5. O USO DAS TECNOLOGIAS NOS CONTEXTOS DE CONVIVÊNCIA DAS 
CRIANÇAS 

 

As metáforas nunca são inocentes, possuem 
sempre uma riqueza de sentidos que extrapola 
seu significado estritamente contextual e 
contamina as margens das palavras. 

(SIBILIA, 2002, p. 205) 

  

Como bem infere Sibilia (2002), as metáforas figuram os sentidos dos 

fenômenos com um significado de uma palavra para outra. Entendê-las implica em 

situar o contexto em que foram produzidas, a fim de compreender as analogias a partir 

dos sentidos semânticos dos interlocutores envolvidos na comunicação. A tradução 

do termo em grego metaphorá significa “mudança” e transposição”13. No esteio desta 

pesquisa, os sentidos dos modos de ser e estar no mundo das crianças, com o uso 

das tecnologias digitais, entraram em figuração com universo das teias de aranhas, 

porque a infância, como categoria social, e as crianças como sujeitos, implicam 

analisar, de forma crítica, as relações estabelecidas entre seus grupos de pares14 e 

adultos. Por isso, partindo da premissa proposta por Corsaro (2011) de que o 

desenvolvimento individual das crianças é incorporado na produção coletiva de uma 

série de cultura de pares, que, por sua vez, contribuem para reprodução e alteração 

na sociedade ou na cultura mais ampla da sociedade, retomo a representação da teia 

de aranha como um dispositivo investigativo eficaz para as evidências empíricas da 

reprodução interpretativa das crianças com seus pares e outras gerações em relação 

ao uso das tecnologias e suas reverberações para a cultura lúdica e modos de ser e 

estar no mundo. 

A arquitetura das construções das teias de aranha tem várias finalidades, tais 

como: teia de captura, teia para reprodução, teia de refúgio, teias de muda. Outra 

característica das teias é sua mutabilidade, algumas são tecidas por uma noite e 

depois são destruídas pelas próprias aranhas; outras as mantêm por vários dias ou 

                                                           
13 Significado disponível no site https://www.significados.com.br/metafora/ acesso em 05 de novembro 
de 2017. 
14 O termo pares é adotado por Corsaro (2011) como referência ao grupo de crianças que passa seu 
tempo juntos quase todos os dias. 

https://www.significados.com.br/metafora/
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até meses, consertando-as sempre15. As crianças, nas suas culturas, também 

constroem seus saberes e práticas sobre o mundo, tecendo vários fios em constante 

processo de reconstrução para apropriar-se, culturalmente, do universo que as cerca. 

As metáforas dessas teias intercaladas com um conto popular de Badoe (2006) da 

região de Gana, da África Ocidental de uma aranha chamada Ananse, que se 

comporta como gente, aprendendo com suas peripécias e artimanhas a ser mais 

copartícipe do grupo comunitário ao qual pertence, poderão elucidar os sentidos dos 

usos das tecnologias pela criança. 

Os terrenos da tecelagem infantil serão estabelecidos entre os campos de suas 

casas e a escola, ambientes de socialização e desenvolvimento individual das 

crianças. A escola é um espaço de construção social que promove o conhecimento, 

participação e interações de quem nela convive, constituindo-se, desse modo, para 

as crianças, num território de experimentação, de várias ações brincantes e relações 

interpessoais. Como salienta Sodré (2011): 

 

O primeiro espaço que a criança vive uma experiência coletiva, depois 
do espaço familiar, é a escola. Assim mediante experiências em 
diferentes realidades é que a mesma começa a definir limites e 
territórios, e as vivências de deslocamento são de vital importância 
para o desenvolvimento de suas habilidades. É no decurso das 
interações com os outros e com o meio que os indivíduos constroem 
continuamente seu conhecimento, vivenciam suas relações socais, 
interagindo com os mesmos e dividindo neles o processo de 
construção das ideais nos diálogos, debates, jogos. Realizam, pela 
experimentação, oportunidades para desenvolver e organizar seus 
pensamentos (SODRÉ, 2011, p. 135). 

 

 Como as crianças tecem relações com os adultos também, em um primeiro 

momento, foram traçados os aparatos tecnológicos digitais que as crianças utilizam 

em casa, a partir de uma análise da representação gráfica dos dados produzidos pelas 

famílias das crianças. Em um segundo momento, foram levantadas as categorias 

emergentes das análises, por meio de unidades de sentidos dados pelas crianças na 

sua cultura de pares, seja pela observação, usando os jogos digitais no Kidsmart, seja 

pelas suas narrativas orais e iconográficas dos seus desenhos. Como afirma Corsaro 

                                                           
15  Informações sobre como as aranhas constroem suas teias fornecidas pela bióloga Irene Knysak, 
do Instituto Butantan, em São Paulo. Disponível em https://mundoestranho.abril.com.br/mundo-
animal/como-e-feita-a-teia-de-aranha/ . Acesso 06 de nov 2017. 

https://mundoestranho.abril.com.br/mundo-animal/como-e-feita-a-teia-de-aranha/
https://mundoestranho.abril.com.br/mundo-animal/como-e-feita-a-teia-de-aranha/
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(20011, p. 128) “as crianças e suas culturas de pares são dignas de documentação e 

estudo por si”.   

  

 

5.1 A CRIANÇA NA CIBERCULTURA: O USO DAS TECNOLOGIAS EM CASA  

  

As teias estabelecidas em casa com as tecnologias digitais são maiores que as 

utilizadas na escola, uma vez que no CMEI as crianças só têm acesso ao computador 

e com os jogos específicos do Kidsmart. Os artefatos tecnológicos estão inseridos 

nesse contexto, como enfatiza Levy (1999), para a criação de uma nova cultura 

informatizada. A criança, de posse dessa linguagem denominada pelo autor como 

uma cultura hipertextual, vai interagindo com o mundo que a cerca, seja na escola, no 

lazer e nas interações sociais com os adultos e seus pares, transformando informação 

em conhecimento. 

Como explicitado no capítulo que problematiza o conceito de geração, 

diferenciar a infância como uma categoria social do tipo geracional e criança como um 

sujeito concreto, que integra esse grupo etário com suas diferenças pode ajudar a 

minimizar os conflitos intergeracionais e atitudes autoritárias diante das crianças. O 

reconhecimento crítico da alteridade da infância torna possível o olhar à criança como 

múltiplos-outro, diante dos adultos, face às variadas condições sociais e materiais. Ao 

seguir esses pressupostos, uma das etapas do processo de conhecer as culturas da 

infância, no que concerne ao uso das tecnologias digitais, foi identificar os aparelhos 

aos quais elas têm acesso no cotidiano das suas casas, tempo e finalidade de 

utilização. 

As análises das questões objetivas que foram destinadas a identificar: os tipos 

de aparelhos tecnológicos que as crianças tinham acesso em casa? Quantos dias por 

semana os filhos tinham acesso em casa as tecnologias listadas? Com qual finalidade 

tinham acesso? Serão tecidas por meio de representação gráfica, após a tabulação 

das respostas dos questionários numa planilha do Excel, por trazer elementos 

quantitativos de frequência de uso das tecnologias. Já as perguntas abertas, que 

pretendiam conhecer se havia algum tipo de acompanhamento do adulto no momento 

em que a criança fazia uso da tecnologia, e o que os pais pensavam sobre o manuseio 
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das tecnologias pelas crianças em casa e na escola, as interpretações analítica de 

sentido serão tecidas na última seção do sexto capitulo da tese, por trazerem 

respostas dissertativas e trabalharem com as relações intergeracionais, no que diz 

respeito ao uso das tecnologias pelas crianças nos contextos de convivência com 

suas famílias. 

Nas representações gráficas, visualiza-se os resultados da relação das 

crianças com as tecnologias em suas casas. Como enfatiza Kramer (2011), atrás dos 

números temos pessoas que participam da sociedade. Os dados quantitativos 

revelam, portanto, suas ações e demandas. No que tange aos tipos de aparelhos aos 

quais têm acesso, a TV ainda representa 100% em relação aos outros aparelhos, pois 

todas as crianças têm acesso. O smartphone como modalidade de tecnologia de fácil 

acesso comercial com a funcionalidade touch screen, confere o uso em casa por 58 

crianças do total de 66, representando o segundo artefato tecnológico mais utilizado, 

principalmente pelas crianças do G5 (cinco anos de idade). Em terceiro e quarto, 

respectivamente, estão o tablet e o videogame, sendo, este último, em menor 

frequência, talvez pela dificuldade financeira para adquirir e pelo fácil acesso aos 

jogos digitais em outras plataformas de interação pelo smartphone, dados constatados 

no Gráfico 05: 

 

Gráfico 05 – Tipos de aparelhos utilizados pelas crianças 

  

Fonte: Produção de dados a partir dos questionários aplicados aos pais (2016). 
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No que tange à quantidade de vezes que as crianças tinham acesso durante a 

semana, foi constatado que a TV e o smartphone fazem parte da rotina diária das 

crianças no manuseio; 53 crianças assistem todos os dias e 24 crianças acessam 

todos os dias. O tablete, em menor proporção, o computador e o notebook quase não 

têm acesso, como representado no Gráfico 06: 

 

Gráfico 06 -  Quantidade vezes por semana as crianças acessam as tecnologias 

 

Fonte: Produção de dados a partir dos questionários aplicados aos pais ( 2016). 

 

Quanto à finalidade de uso das tecnologias pelas crianças de 03 a 05 anos, 

ficou evidente que 48% acessam para jogar, 23% para desenhar e 21% para assistir 

vídeos. Perpert (2008, p. 15) já destacava a variedade de uso das tecnologias pelas 

crianças além dos jogos, “elas usam computadores para escrever, desenhar, 

comunicar-se, obter informações”. Amante (2007), inclusive nas suas 

experimentações com as tecnologias incorporadas à prática educativa na pré-escola, 

constata que as crianças são encorajadas, principalmente, quando utilizam programas 

abertos, que impulsionam a exploração e a fantasia. No caso dos programas de 

desenho, em que as crianças fazem relatos enquanto desenham, deslocam objetos, 

elaborando histórias, a partir dos desenhos realizados no computador. Os dados do 

Gráfico 07 revelam uma era de rupturas quanto os novos meios das crianças para 

lidar com a tecnologia digital como forma de expressão criativa, a exemplo, o desenho 
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possibilitado pelos softwares de rabiscar e imprimir as ideias do seu imaginário, por 

uma linguagem iconográfica, substituindo o papel pela tela digital, o lápis pelo mouse 

ou o seu próprio dedo sob a superfície touch screen, como afirmam Veen e Vraking 

(2009, p. 57) “O homo zappiens  parece desenvolver estratégias com base no modo 

pelo qual ele conhece a informação, que são telas cheias de cores e a multimídia 

interativa”.  

   

Gráfico 07 -  Finalidade de uso das tecnologias usadas pelas crianças 

 

 

Fonte: Produção de dados a partir dos questionários aplicados aos pais (2016). 
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fio de livre conectividade. O que reforça o estudo de Fantin (2016) sobre alguns mitos 

dos discursos da universalização da cultura digital. É importante considerar as 

desigualdades sociais devido “às condições de pertencimento econômico e social de 

crianças e jovens, ainda mais num contexto de exclusão digital” (FANTIN, 2016, p. 9).  

 

Gráfico 08 - Finalidade do uso da internet pelas crianças 

 

 

Fonte: produção de dados a partir dos questionários aplicados aos pais ( 2016). 
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crianças e jovens de modo a sistematizar e problematizar certas 
práticas (FANTIN, 2016, p. 22) 

 

As tecnologias são recursos midiáticos, que exercem uma função educativa nas 

culturas infantis, como salientam Steinberg e Kincheloe (2004) pois, cada vez mais, 

as crianças são expostas a uma grande quantidade de informações, detendo muitas 

vezes, mais conhecimento que os adultos, o que supera a lógica da educação 

tradicional que o adulto controla todo o processo de construção e difusão do 

conhecimento. Para alguns pais isso é ruim; outros posicionam as crianças como 

sujeitos sociais, como expressou um dos pais: “Eu acho bom por meus filhos saberem 

usar um computador até melhor que eu”. 

A análise dos dados da vivência das crianças em casa demonstrou a 

necessidade de uma política educacional que privilegie também a inclusão sócio 

digital na Educação Infantil, uma vez que o número restrito de computadores 

adaptados para as crianças na instituição observada interfere no tempo de acesso e, 

consequentemente, inviabiliza as múltiplas possibilidades da linguagem hipertextual. 

A virtualidade possibilita escritas e leituras não lineares, apresentando outros códigos 

de significação para aprender e interagir a cultura da escrita e outras formas de 

brincar, desenvolvendo outras habilidades nas crianças. O que já se evidencia no 

espaço fora da escola. 

Entre as crianças que brincam com bonecas, lançam pião ou as que usam o 

computador para se divertirem, existe um universo de diferenças de condições sociais, 

valores, referências simbólicas, contexto, perspectivas, mas há um elemento comum 

que perpassa o uso de diferentes tipos de brinquedos, a experimentação das 

situações do jogo e da construção imaginária de contextos de vida. Nessa perspectiva, 

as tecnologias digitais podem exercer dentro da cultura lúdica infantil uma função 

similar do parque ou do jogo protagonizado no brincar livre da Educação Infantil, se o 

professor oferecer os aplicativos que possibilitem a  exploração criativa das crianças.  

Brougère (2008), inclusive, afirma que a cultura lúdica resultante das experiências das 

crianças possibilita aprendizagem, independente da intenção do brinquedo ou jogo 

idealizado pelo adulto.  

 

A tecnologia toma então o sentido social original e culturalmente no 
saber-fazer- comunicar-se, na prática do ser humano desde sempre. E 
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nesse sentido a tecnologia da informação é mais do que mera 
ferramenta. É ao mesmo tempo produto e processo produtivo 
originando e interferindo dos/nos modos do ser humano se perceber e 
de se expressar no mundo e de transformá-lo, num viés benéfico para 
a humanidade, noutro perigoso, pois que a trilha da realização 
possivelmente levará ao desconhecido. A tecnologia da informação tem 
sentido naturalmente no modus vivendis e ganha sentido pela força e 
acumulação de trabalho humano no mundo do trabalho e seu valor de 
uso sob múltiplos modos é um ato histórico. (SOUSA; CANTUÁRIA; 
VASCONCELOS; BARRETO; SANTOS, 2011, p.5) 

 

Nas informações trazidas pelos pais, verificou-se que no campo da família, 

como primeiro espaço de socialização, as tecnologias fazem parte da teia de relações 

das crianças nos seus modos de viver, como um objeto da cultura mais ampla da 

sociedade da informação. Mesmo com as desigualdades sociais para acesso 

equânime à internet, as crianças têm acesso aos artefatos tecnológicos representados 

nos fios que tecem contatos com as tecnologias em suas casas, na Figura 5.  

Figura 05 - Teia de identificação dos tipos de artefatos tecnológicos usados em casa 

 

Fonte: Síntese representada pela autora (2017). 
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“nudez” das paredes também revela uma visão pedagógica de ausência de 

credibilidade do que está sendo realizado. As paredes e práticas falam porque 

documentam um trabalho à luz das concepções de homem/mulher, educação e 

sociedade subjacentes. Olhar os gestos, atitudes e registros constitui, também, meio 

de escuta para compreender as evidências reveladas pelas crianças.  A 

documentação pedagógica e práticas da cultura escolar constituem uma mensagem 

curricular, que refletem as concepções de modelo educativo fundamentadas em 

concepções, (in)conscientes, de crianças e infâncias. 

 Nas observações das paredes e práticas realizadas no CMEI, era notória certa 

tensão entre o que a SMEC propunha como educação para infância de 03 a 05 anos 

e a percepção das professoras. O tema da jornada pedagógica de 2016, “Por uma 

infância com menos papel e mais experiência”, traduzia as inquietações e críticas das 

professoras em relação aos compêndios didáticos distribuídos para toda a rede 

municipal, pautada numa pedagogia do papel. Era notória a insatisfação das 

professoras quanto aos portfólios com tarefas pré-formatadas para cada idade. 

Inclusive, essas tarefas eram incompatíveis para o que se pensa nos estudos atuais, 

no que tange às aprendizagens e habilidades esperadas para crianças pequenas. 

Resquícios da concepção da criança como uma tábua rasa ou como uma planta que 

deveria ser sempre regada.  

Numa perspectiva de concepção de uma criança ativa e infância historicamente 

situada, a produção do portfólio deveria ser compreendida, pelas crianças, como 

difusor da ligação entre o passado e o presente, que evidencia, nessa conexão, um 

tempo de aprendizagem e desenvolvimento, pois registrar é deixar marcas, marcas 

de uma história vivida. Os compêndios didáticos implementados pela SMEC impedem, 

de certa forma, a percepção gradativa do desenvolvimento infantil, por trazerem 

exercício de repetição, constatação para priorizar um resultado padrão de 

aprendizagem. Enquanto que, nos portfólios construídos pelas próprias crianças, elas 

imprimem suas marcas gradativas de habilidades e desenvolvimento ao longo das 

múltiplas experiências de aprendizagem e valorizam as diferenças intrínsecas de cada 

criança. De acordo Oliveira-Formosinho e Azevedo o portfólio é 

 

[...] um instrumento que conta a história de aprendizagem do seu autor 
ao longo do tempo. As crianças constatam que a sua história de 
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aprendizagem é narrada através da documentação múltipla das suas 
experiências de aprendizagem – os seus trabalhos (pinturas, 
desenhos, colagens, amostra de escrita), imagens fotográficas que 
retratam suas ações e interações e o seu envolvimento em atividades 
significativas (as suas interações nas áreas da sala e no exterior, as 
atividades desenvolvidas em torno dos projetos) e a escrita dos 
adultos significativos (educadoras e pais) que colaboram no processo 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO; AZEVEDO, 2008, p.121). 

 

Ao mesmo tempo em que as professoras tinham que cumprir os registros nos 

portfólios dos compêndios didáticos distribuídos pela SMEC, no cotidiano, 

transgrediam com práticas que possibilitassem às crianças criarem, expressarem, 

brincarem, interagirem como princípios fundamentais de suas ações pedagógicas. Em 

contrapartida, havia um certo cansaço em ter que cumprir duas práticas opostas de 

educação para infância, uma vez que havia uma cobrança pautada na visão passiva 

que a SMEC pedia e a outra de operacionalizar uma prática dentro da concepção de 

crianças como seres ativos e historicamente situados. Contudo, toda a equipe do 

CMEI tentava privilegiar, na prática pedagógica, o protagonismo infantil. O poema 

apresentado na Figura 6 afixado logo na entrada do portão principal traduzia um pouco 

dessa dinâmica transgressora no fazer pedagógico dos profissionais do CMEI: 

 

Figura 06 – Concepção de criança expressa à entrada do CMEI 

 

Fonte: Poema de autoria de Aldo Fortunati afixado no portão principal do CMEI (2016). 
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A partir das categorias de concepção de criança do poema acima afixado no 

portão principal do CMEI, serão apresentadas algumas situações registradas na 

documentação pedagógica e nas experiências vividas no CMEI pelas crianças. 

Vivências que evidenciam e corroboram para concepção de crianças e infâncias no 

cotidiano. Nas observações, pude perceber que a ideia de uma criança rica na 

encruzilhada do possível, mesmo com as dificuldades do espaço, no cotidiano, os 

cruzamentos mostraram vários caminhos de possibilidades das crianças se 

desenvolverem integralmente – nos aspectos físicos, emocional, social, psicomotor e 

cognitivo, com vistas ao aprendizado que impulsionasse o seu desenvolvimento até a 

transição para o Ensino Fundamental. As atividades propostas realizadas com as 

crianças sempre respeitaram os principais eixos da cultura da infância: as brincadeiras 

e interações. A flexibilidade e as variedades de atividades no fazer diário 

demonstravam a preocupação de favorecer aspectos da cultura infantil, percebendo 

as crianças como crianças que apreendem o mundo com um olhar diferente do adulto. 

Um exemplo prático foram os temas retratados na enquete promovida entre os 

profissionais do CMEI para escolha do tema da Mostra Pedagógica 2016. O sentido 

da visão estava em todas as sugestões de títulos como forma de revelar as intenções 

dos projetos temáticos em cada turma: as crianças tem um olhar diferenciado de 

significações do mundo (Figura 07). 

 

Figura 07 – Formulário com temas sugeridos para enquete do título da Mostra da Pedagógica 

 

Fonte: CMEI CSU Pernambués (2016). 
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A ideia de criança ativa retratada no mosaico da Figura 06 demonstra uma 

percepção de autonomia e liberdade no momento de as crianças escolherem suas 

brincadeiras e brinquedos, com os materiais ao alcance de sua altura para manipular, 

explorar, jogar, sem o constante controle e intervenção do adulto. Horn (2004) afirma 

que  

Este é um fazer pedagógico que possibilita o descentramento da figura 
do adulto, levando em consideração as necessidades básicas e as 
potencialidades das crianças. essa forma de organizar o espaço 
permite quebrar o paradigma de uma escola inspirada em um modelo 
tradicional de classes alinhadas, uma atrás das outras. (HORN, 2004, 
p. 85). 

 

 

Figura 08 – Experiências e brincadeiras livres das crianças no CMEI 

 

Fonte: produção fotográfica produzida pela autora (2016). 
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A ideia de uma criança forte que rejeita a sua identidade ser confundida 

com a do adulto pude perceber nos jogos trabalhados no período das Olimpíadas. 

Em um primeiro momento as crianças aprenderam os tipos de jogos esportivos, depois 

elas socializaram, ao seu modo, como se jogava o jogo para todas as crianças do 

CMEI, e, também, nas brincadeiras de cantigas de roda, momentos em que adultos e 

crianças interagiam, numa perspectiva intergeracional de cooperação e trocas 

mútuas. 

A ideia da criança questionadora, ao abordar o aspecto da sociabilidade no 

poema, trago como exemplo a situação do diálogo, a partir da história do Cabelo de 

Cora, quando perguntei a um grupo de crianças que estava ao meu redor do que se 

tratava o desenho da representação do referido conto (Figura 07). As crianças 

começaram a explicar que era de uma história de uma menina que se achava linda 

porque tinha cabelos crespos, ela os enfeitava de várias formas, quando saia para 

passear. Aproveitando o ensejo, perguntei que cor era a pele da menina. Todas 

responderam negra. Então, emendei igual a minha. Algumas crianças balançaram a 

cabeça que sim, uma disse que não e foi argumentando com a pesquisadora o motivo 

pelo qual  não era negra.  

Figura 09 – Desenho da representação da história “O cabelo de Cora” 

   

Fonte: Desenho de Mulan, criança de 5 anos do CMEI (2016) 

No diálogo abaixo as crianças explicitaram suas ideais sobre questões 

Mulan 
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etnicorraciais: 

 

Pesquisadora: Vocês trabalharam o que durante esta semana? 
Homem-Aranha: Nessa semana a gente trabalhou a consciência 
negra. 
Pesquisadora: E o que é consciência negra? 
Anna: As pessoas que é diferente. 
Pesquisadora: Diferente como? 
Anna: as pessoas que é branca, as pessoas que é negra, as pessoas 
que é morena. 
Pesquisadora: E você que cor é?  
Anna: negra 
Pesquisadora: e você? (pergunto a colega que estava ao lado) 
Elsa II: eu sou branca. 
Elsa I: eu sou negra. 
Pesquisadora: eu também sou negra. 
Homem-aranha: mentira, você é branca. Você é morena. 
Anna: você é negra! referindo-se a pesquisadora 
Homem-Aranha: Eu sou misturado com branco. 
Pesquisadora: E o que mais vocês fizeram? 
Pesquisadora: Do que vocês trabalharam esta semana sobre a 
Consciência Negra o que mais gostaram? 
Emília: a história do Cabelo de Cora. Ela se olhou no espelhou e não 
gostou do cabelo porque era todo bagunçado. 
Pesquisadora: E era bagunçado por quê? 
Homem-Aranha: Mentira, mentira era grandão. 
Professora da sala: intervém e pergunta - Vem cá Emília, quem falou 
isso com ela? 
Elsa I: a amiga dela disse que era feio, aí ela disse que era lindo 
porque o da avó e bisavó era igual. 
Pesquisadora: E na televisão passa pessoas iguais a Cora? 
Crianças: Não! 
Homem-aranha: vamos tocar um instrumento que tem uma bola só e 
uma corda. 
Pesquisadora: Berimbau? 
Crianças confirmam: sim! 
Homem-aranha: vamos jogar capoeira com ele. 

 
Confrontos de ideais que ajudam a compreender o seu pertencimento étnico e 

outras questões socais que fazem parte da sociedade mais ampla e afetam, através 

do poder simbólico, a cultura infantil, como demonstrado na quarta estrofe do poema 

afixado na entrada do CMEI “para construir novos pontos de vistas e conhecimento”. 

Em a ideia de uma criança artesã está a concepção de que reconhece que a 

produção da criança tem significado e deve-se respeitar o processo criativo das suas 

produções, mesmo ainda não dominando certas habilidades, pois as crianças têm 

outras formas de representar suas ideias acerca do mundo. O desenho que traduz 

uma estrofe do poema de Cecília Meireles, na Figura 08 de Steve I do grupo V, revela 
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sua leitura representado no desenho do seu entendimento da estrofe: 

 

Figura 10 – Desenho a partir da estrofe do Poema Leilão do Jardim de Cecília Meireles 

 

Fonte: Desenho de Steve I  do Grupo 5A  do CMEI (2016) 

 

A ideia de criança curiosa: o tempo todo no cotidiano da instituição a criança 

era instigada a indagar e investigar, seja no cultivo das hortaliças na horta, nos 

projetos pedagógicos desenvolvidos na instituição, no espanto e maravilha de brincar 

ou no conhecimento do universo virtual. A cena representada na Figura 11 em que a 

professora acompanha este caminho inevitável da criança ativa e historicamente 

situada, despertada pela curiosidade de interagir também com as tecnologias digitais, 

retrata esse trilhar das evidências da concepção de crianças e viver infância no CMEI.  

 

Figura 11 –  Crianças na sala do Kidsmart com mediação da professora 

 

Fonte: produção fotográfica da autora (2016). 
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Percebe-se, ao longo deste capítulo, que toda política educacional e práticas 

tem uma concepção de criança e infância intrínseca. Às vezes, já trazem 

explicitamente na proposta pedagógica, mas é no cotidiano, nas relações 

estabelecidas que são efetivamente reveladas, através dos registros, atos, gestos, 

paredes, os não ditos, dentre outras formas de marcas, que evidenciam a ausência 

de neutralidade de concepção filosófica no fazer pedagógico. Compreender os modos 

da produção cultural das crianças ajuda-nos também a conhecer os mecanismos de 

expressão e ressignificação da realidade. No CMEI, as crianças são consideradas 

como protagonistas da cultura educacional, uma vez que a alteridade das 

especificidades da infâncias são respeitadas nas relações das culturas de pares e 

com os adultos, como podemos ver os fios de concepções de crianças que entrelaçam 

a cultura infantil na Figura 12.  

 

Figura 12 – Concepções de crianças e infâncias no CMEI 

 

 

 

Fonte: síntese elabora pela autora a partir das observações da rotina (2016). 
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A criança como ser ativo, reforça o pensamento Sirota (2001), da necessidade 

de resgatar nos espaços institucionais educativos a noção de “ofício de criança” que 

corresponda à natureza infantil, onde se operam livremente os processos de 

maturação e desenvolvimento, não como aluno/aluna, a  fim de cumprirem a sua 

função socializadora, adequando o que a instituição define, como recomenda Kramer 

(2006, p. 810), “implica ver o pedagógico na sua dimensão cultural, como 

conhecimento, arte e vida, [...] envolvem afetos; saberes e valores; cuidados e 

atenção; seriedade e riso; a alegria e a brincadeira também”.  Nessas práticas 

realizadas no CMEI, assegura-se às crianças o direito de brincar, criar, aprender. 

 

5.3 EVIDÊNCIAS DA OBSERVAÇÃO: O USO DO COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL  

 

A pesquisa com crianças é movimento, trânsito, deslocamento. 
Pesquisar com crianças é se deixar levar por diferentes fluxos e 
viver a experiência do estranhamento, da não compreensão – a 
criança provoca o pensamento e nos força a pensar: força e o 
pensamento nos desafia, a pensar um pensamento que escapa 
dos contornos previamente delineados; força o pensamento e 
nos obriga a negociar compreensões; força o pensamento e nos 
leva a produzir sentidos outros nas relações cotidiano num 
mundo em-escola ( PÉREZ,2015, p. 56). 

 

A história vive e se renova quando um narrador a tempera com 
outros sabores, extraídos de sua própria experiência( BADOE, 
2006, p.01). 

  

Essas duas epígrafes são decorrentes de minha inquietação como 

pesquisadora no momento da análise de dados. O jogo de linguagem de Pérez (2015)  

ajuda-nos a compreender que, na pesquisa com crianças,  os resultados teriam que 

vir com o movimento delas, uma vez que é impossível não descrever o estranhamento, 

as intervenções não programadas, os diferentes fluxos de crianças que vivem o 

cotidiano como crianças, mesmo dentro de um espaço institucional pensado para elas. 

A todo o momento, me questionava se não estava perdendo o foco de conhecer as 

suas relações com as tecnologias nos seus modos de viver. E, no desenrolar, fui 

percebendo que para as crianças desse contexto não era possível ver parte e sim o 

todo do seu cotidiano, com suas aventuras e descobertas, para não deixar escapar 
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outras experiências que também fazem sentido no espaço educativo do CMEI. 

As atividades da escritora Badoe (2006), como contadora de histórias da África 

Central da aranha Ananse, que se comportava como gente e tecia várias peripécias, 

na região de Gana, com intuito de conhecer e sentir-se inserida na cultura do seu 

povo, me inspiraram em alguns momentos, como pesquisadora, a relatar minhas 

preocupações como uma pessoa, situada, implicada, que também estava fazendo 

parte da teia social das crianças, naquele momento. A aranha Ananse, como um 

personagem totalmente humano, às vezes, dava-se bem, outras não. Assim como nas 

metáforas, as histórias têm o poder de transfigurar o cotidiano, nas experiências com 

observação participante serão esboçados os sabores desse campo da Educação 

Infantil. 

A fim de subsidiar a análise das observações na Educação Infantil a 

categorização de Valente (1991), referente às seis modalidades comumente usadas 

pela educação do computador como tecnologia, pode ajudar nos sentidos emergentes 

na observação das crianças usando esse tipo de tecnologia: 

Computador como “máquina de ensinar”: essa função é baseada na visão 

behaviorista também denominada de “instrução programada”, fundamentada na ideia 

do microcomputador na posição de quem ensina o aluno, no caso desta pesquisa as 

crianças. Nessa perspectiva, programas que ensinam fatos, conceitos ou habilidades 

propostas pelo currículo são executados de modo sequencial, exigem respostas 

prontas, com exercícios repetitivos, com transmissão mecânica do conhecimento, 

valorizando a memorização. 

Computador “como objeto de estudo”: o objetivo dessa modalidade de uso 

é fazer com que os alunos se familiarizem com a máquina, por meio de “alfabetização 

informática”. Cabe ensinar questões genéricas sobre informática, seus conceitos 

básicos, funcionamento, suas possíveis utilizações. 

Computador como “facilitador de tarefas”: nessa modalidade, buscam-se 

utilizar os aplicativos como auxiliares do processo de ensino-aprendizagem, através 

das planilhas editores de textos, aplicativos para desenhos. Essa abordagem visa 

aproximar a tarefa escolar com a realidade do educando com os recursos que a 

informática oferece. 

Computador como “máquina ensinável”: as crianças, dentro dessa acepção 
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de uso, são posicionadas como “tutoras” do computador, por meio de iniciação à 

programação executam tarefas. Inverte-se, nessa perspectiva, a visão da instrução 

programada. 

Computador como meio para simulações e jogos: nesse caso, a crianças 

usam o computador para imitar situações que se aproximam da realidade, o objetivo 

principal é o entretenimento, provocando o raciocínio e habilidade de soluções de 

problemas. 

Computador como meio de aprendizagem por descoberta: o usuário, nessa 

perspectiva, tem interação com o computador, tendo o erro como ponto de partida 

para reflexão, análise e busca de novas soluções, por intermédio da exploração e 

investigação. 

Aliadas a essas modalidades do uso do computador, tendo em vista que, no  

Kidsmart, as crianças têm acesso a jogos digitais na educação, as categorizações 

trazidas por Petry (2016), já explicitadas anteriormente, do produto (objeto) jogo 

assumir as formas de: entretenimento; brinquedo; histórias/ narrativas; situar-se fora 

do controle para uma experiência estética; objeto educativo; nutrir sentimento de 

comunidade; psicoterapêutico e como agente (ator) para mudança de comportamento 

e opinião pública. Ideias que subsidiam, mas, ao mesmo tempo, estarão no mesmo 

movimento de flexibilidade frente às ações das crianças, pois nem sempre a teoria dá 

conta da dinamicidade das culturas infantis. 

Nas observações na sala do Kidsmart, no CMEI, pude realmente estar com as 

crianças, ao invés de colocar-me como observadora, apenas. Períodos que me 

fizeram lembrar um trecho de uma das histórias de Ananse, em que é preciso recolher-

se para refletir e reproduzir a forma de pesquisar anteriormente idealizada de respeito 

à criança protagonista. No trecho de uma das andanças de Ananse, com suas 

artimanhas, pude vivenciar essa experiência: 

 

Foi demais para o orgulhoso fazendeiro e, como não 
dava para sumir, Ananse fez o que pôde: galgou as 
paredes até o teto para esconder sua vergonha. 

Desde aquele dia, as aranhas fazem os ninhos nos 
cantos das casas. (BADOE, 2006, p.16) 
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Essa postura de Ananse, de “esconder sua vergonha”, assemelha-se ao 

questionamento de um criança do Grupo 5, quanto à minha postura na observação, 

na sala do Kidismart, aguardando o segundo grupo de crianças do Grupo 5B entrarem 

na sala de informática. A situação descrita abaixo, ilustra um pouco no momento da 

observação a necessidade de estreitar as interações entre observador-observado, 

antes de participar: 

Ao estar na sala do Kidsmart, de repente uma criança entra, olha para mim que 

estava de pé observando a chegada das crianças e suas escolhas de pares para 

sentar junto no computador, e pergunta: 

 

Neymar: Você é dona daqui? Antes da minha resposta uma outra 
criança disse: 

Elsa: Não, o dono daqui é o Prefeito.  

A professora retificou as crianças dizendo: 

- Não, vocês são os donos daqui porque os pais de você quando 
pagam contas, pagam impostos, que construiu a escola e paga os 
nossos salários. Ela está aqui para observar o que vocês estão 
fazendo no Kids. 

Após esse comentário da professora, as crianças não contra-
argumentaram e se dirigiram aos seus respectivos computadores da 
sala do Kidsmart e Elsa me convidou para ficar perto dela. 

 

 As crianças me fizeram refletir que, por mais que queiramos passar 

despercebidos, estabelecemos uma relação com o observado. Kohn (2016, p. 83) 

reafirma essa tensão do ato de observar ao levantar a hipótese de que “quanto mais 

a gente abandona a participação, menos analisamos nossa própria implicação e 

interação observador-observado”. Nesse sentido, as crianças, do jeito delas, nos 

implicam como sujeitos com espontaneidade, argumentos ou atitudes sinceras 

quando algo as incomoda.  

De acordo Corsaro (2011), por meio da produção e participação nas rotinas do 

adulto, as crianças, muitas vezes, quando não compreendem determinadas situações 

que lhes são impostas, provocadas pelas incertezas, confusão, ambiguidades, 

receios, conflitos desencadeados em suas vidas, processo inevitável e natural face o 

poder dos adultos e habilidades cognitivas e emocionais infantis em desenvolvimento, 

elas nos questionam ou se recusam a aceitar quando não entendem o sentido das 
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coisas. A fim de compreender suas inquietações, as crianças usam a linguagem e a 

rotina como aspectos para fruir a natureza de produção e participação na evolução da 

cultura (CORSARO, 2011). No diálogo a seguir sobre minha condição como 

observadora, na sala do projeto Kidsmart, evidenciou-se por meio de um 

questionamento, esclarecimentos sobre minha função como adulta naquele espaço, 

com a finalidade de entender o sentido da minha presença ali, como forma de não 

reproduzir passivamente, mas de participar com sentido. Corsaro (2011, p. 129) infere 

que algumas das características importantes da abordagem interpretativa são que as 

“culturas de pares surgem e são desenvolvidas em consequência das tentativas 

infantis de dar sentido, e em certa medida, a resistir o mundo adulto”.  

O diálogo entre adultos e crianças na rotina diária, mediada pela linguagem, é 

uma grande oportunidade de as crianças alcançarem certos conhecimentos, que 

ainda não compreendem. Na interação adulto-criança, na maioria das vezes, segundo 

Corsaro (2011), as crianças expõem conhecimentos sociais e demandas 

comunicativas que ainda não compreendem completamente, e é ao longo das 

experiências infantis com os adultos e seus pares, que as dúvidas e conflitos são 

esclarecidos. 

Quando a criança sai da sua origem familiar e expande suas experiências em 

outro espaço, como nas instituições de Educação Infantil, cria um vínculo com outras 

pessoas da mesma idade, construindo uma cultura de pares (CORSARO, 2011). 

Nessas instituições, as crianças produzem uma série de culturas locais, com a sua 

reprodução interpretativa, contribuindo, desse modo, para a cultura mais ampla de 

outras crianças e adultos, cujo contexto fazem parte. Produz-se então, uma cultura 

infantil marcada pelo conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

preocupações que as crianças produzem e compartilham entre si (CORSARO, 2011; 

MONTEIRO; DELGADO, 2014). 

  Ao mesmo tempo, essa breve intervenção infantil questionadora, fez-me 

repensar e redimensionar a postura de observar, buscando ficar mais próxima das 

crianças. Desse modo, na observação, não tinha como ter distância, manter-se muda, 

impassível estática apenas com o movimento dos olhos, registrando com fotos e 

escrevendo no diário de campo. Estar ali já alterava a dinâmica entre os sujeitos-

observados e o espaço a observar, era impossível a invisibilidade, por isso, Kohn 

(2016, p. 83) enfatiza que “o aumento do poder do participante retorna para aquele 
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que observa tanto como autor engajado como observador mais ou menos 

distanciado”. A partir desse dia, a decisão como observadora-participante foi de estar 

mais próxima das crianças, perguntando os nomes quando entravam na sala, não 

mais à professora, mas às próprias crianças. Atitudes que favoreceu o 

estabelecimento de vínculos, só estar ali, sem estabelecer comunicação não 

proporcionava a construção dessa rede para os trabalhos de produção de dados 

posterior. Nessa direção, Perez (2015, p. 51) nos alerta quanto a esse cuidado: “a 

pesquisa com pensa o cotidiano como redes de fazeresaberes, tecidas pelos 

praticantes: um processo de fazer junto, cujas referências são as experiências de 

todos os envolvidos, autores, de uma investigação tecida coletivamente”. 

Nessa tessitura coletiva com as crianças na observação do uso do computador 

com os jogos digitais do Kidsmart e outras tecnologias, emergidas das brincadeiras 

simbólicas das crianças, podemos ver as redes de “fazeresaberes”, evidenciadas nos 

campos culturais de convivência das crianças. 

 

5.3.1 A mediação do computador no processo educacional 

 

Nas observações na sala do Kidsmart, o registro foi realizado por fotografias, 

vídeos dos diálogos entre as crianças quando jogavam e diário de campo, com o olhar 

sempre atenta às habilidades, aprendizagens, atitudes, gestos e falas, quando 

estavam jogando os jogos digitais no computador.  

Ao observar a dinâmica de sistematização e planejamento das duas 

professoras do REDA, para o uso do computador, pelas crianças, no Kidsmart em 

2016,  ficaram evidentes a presença de duas concepções: a) o jogo educativo stricto 

sensu (BROUGÈRE, 2004) e o jogo como entretenimento e brinquedo (PETRY, 2016). 

Isso, porque uma professora escolhia previamente os jogos digitais para as crianças 

acessarem com o intuito de vincular aos conteúdos curriculares, enquanto a outra 

deixava que pudessem escolher livremente pela possibilidade de adentrar-se no 

círculo mágico, com finalidade de explorar e ter uma experiência interna e externa 

muito particular, acarretando transformações cognitivas e afetivas quando as crianças 

praticam (PETRY, 2016). O que não invalidou o ato de aprender conteúdos 

subjacentes aos conceitos lógico-matemáticos, por exemplo. 
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 Uma das professoras que acompanhava as crianças de 3 e 4 anos colocava, 

geralmente, dois tipos de jogos: um com noções de tamanhos pequeno e médio, 

trabalhado, através do “Jogo dos sapatos” (Figura 13), e o outro com aspectos 

relacionados à construção com figuras geométricas “Casa do rato” (Figura 14). 

Quando as crianças venciam todos os desafios dos dois jogos, pediam para trocar de 

jogo. A professora as repreendiam dizendo: “-  não é para jogar por jogar, porque tinha 

planejamento”. As crianças, sempre curiosas, transgrediam, buscando outros jogos, 

uma vez que os escolhidos pela professora já não interessavam mais em função de 

terem esgotadas, várias vezes, todas as etapas dos mesmos.  

 

Figura 13 – Janela do jogo do sapato 

 

Fonte: Produção fotográfica no momento de uso das crianças do Grupo 3 (2016). 

 

Figura 14 – Janela do jogo do rato 

 

Fonte: “O trem” construído por Neymar de 4 anos (2016). 
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Nas observações do contexto da pesquisa, verificou-se que as crianças 

subvertiam a lógica do jogo, ao utilizá-lo, apenas, como mecanismo de entretenimento 

(PETRY, 2016), como observado, certo dia, na sala do Projeto Kidsmart, com as 

crianças do grupo 3, caracterizando-se por uma cultura lúdica não de reprodução, mas 

de criação. Quando estavam jogando o jogo dos sapatos, que consiste em colocar 

sapatos pequeno, médio e grande nos pés dos bichos correspondentes aos tamanhos 

dos mesmos, as crianças clicavam no sapato grande e colocava no bicho pequeno, 

com intuito de se divertirem, começavam a rir e mostrar aos colegas, ao lado como 

ficava engraçado. O intuito não era seguir as estratégias do jogo e sim utilizar-se de 

outras possibilidades. Após esse momento, retornaram ao caminho pré-definido do 

jogo, que tinha como objetivo colocar o sapato correspondente nos tamanhos dos pés 

dos personagens do jogo.  

Nas situações descritas acima desse momento de observação, cristaliza-se a 

ideia que só é importante as aprendizagens sistemáticas da cultura escolar. O jogar 

para brincar pode trazer desafios subjacentes ao ato de aprender, como Alves e Pretto 

(1999, p. 39) ressaltam “[...] a interação com os computadores, games, livros, internet, 

TV, vídeo representam a possibilidade de alteração das estruturas cognitivas do 

indivíduo, gerando um desequilíbrio que instaura uma nova ordem de pensar”. Muitas 

vezes, valoriza-se a prática voltada para o professor estar o tempo todo no controle, 

o que poderá cercear aprendizagens assistemáticas significativas, mediadas pela 

interação de signos e instrumentos existentes na sociedade e desafiar as habilidades 

ainda não conquistadas pelas crianças para favorecer o aprendizado e o 

desenvolvimento integral. 

Constata-se, também, uma visão instrumental do jogo digital para aprender 

alguma coisa ou estimular as crianças, nesse caso, a dimensão lúdica aparece como 

secundária. Brougère (2004) salienta que a escolha passa pelas visões que 

educadores e pais têm do jogo como uma perspectiva educativa strict sensu, 

denominação em função de parecem favorecer o desenvolvimento e/ou educação, 

cujo modelo é de brinquedo de estimulação. De acordo, ainda, com o autor esses 

jogos, ao longo do tempo, eram construídos com diferentes suportes (madeira, 

plástico, papel). Na atualidade, são apresentados também em formas eletrônicas e de 

multimídia, sendo considerados pelos educadores e pais como “educativos”, não pela 

motivação lúdica, mas pelos temas abordados por meio dos princípios dos “saberes 
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escolares”, como descreve Brougère: 

 

O que domina são temas de animais e da natureza que 
aparecem com um conteúdo que evoca, ao mesmo tempo, a 
aprendizagem e a infância. As letras, as palavras e o alfabeto 
constituem um segundo tema, cuja relação com educação é 
evidente. Em seguida vem a casa, os objetos familiares e a vida 
cotidiana, os números e algarismos (BROUGÈRE, 2004, p. 
201). 

 

Cria-se uma expectativa de que, se as crianças brincarem, espontaneamente, 

e sentirem prazer com elementos do ensino básico, tais como, as letras, as palavras, 

os algarismos, dentre outros conteúdos, estarão preparadas para vida escolar. 

Entretanto, como no exemplo da situação acima, as crianças extrapolam, por meio de 

sua ação ativa, a função do jogo, mesmo nomeados como “educativos” ou planejadas 

pelo professor, como mais um elemento para brincar, prevalecendo sua atividade 

lúdica espontânea. O próprio Brougère enfatiza essa interpretação criativa das 

crianças, uma vez que qualquer experiência faz aprender alguma coisa, mas de modo 

informal, sem objetivos construídos, o planejamento e conhecimento curricular é um 

aspecto secundário para criança:  

 

O jogo resulta mais naturalmente da atividade livre da criança, 
com menos investimento direto. Podemos simplesmente ficar 
satisfeitos ao saber que feito isso, a criança aprende sem se 
questionar sobre o porquê e o como dessa suposta 
aprendizagem através do jogo (BROUGÈRE, 2004, p. 2013). 

 

Já outra professora, porém, tinha uma forma diferente de trabalho no Kidsmart, 

permitindo o livre acesso das crianças aos jogos. Era evidente no semblante e atitudes 

a empolgação das crianças em explorar os diversos jogos disponíveis, sem a 

intervenção ou direção do adulto. O argumento da professora para a livre exploração 

era que todos os jogos instalados eram educativos, não necessitava de censura ou 

limite para as crianças conhecerem e percebem suas possibilidades e desafios. O que 

reforça uma das características ontológicas fundamentais do jogo: o espaço de 

liberdade. Petry (2016), inclusive, aponta, de modo semelhante, o que ocorre com o 

jogo digital: “Sendo livre, o jogo só pode ser jogo quando escolhido livre e 

espontaneamente; caso contrário, não se tratará de jogo (PETRY, 2016, p. 28). É o 
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ponto de entrada no jogo no círculo mágico, como explicitado por Huizinga (2012), 

permitido pela liberdade de entrar no jogo. Algumas vezes, quando as crianças não 

conseguiam avançar em certa etapa do jogo, pediam ajuda a professora ou aos 

próprios colegas, inclusive, ficavam incomodadas ao conhecerem um novo jogo e o 

tempo de estar na sala do Kidsmart terminava. 

Em uma dessas buscas exploratórias pelas crianças, Homem-Aranha, de 05 

anos, encontrou um jogo, que para dar continuidade, precisava digitar o nome do 

jogador. Quando chegou nessa etapa, ele procurou pelo teclado, mostrando sua 

intimidade com o letramento digital, mas como o computador do Kidsmart só tem 

monitor com áudio, fone  e mouse – perguntou à professora:  

 

Homem-Aranha: E agora Pró, como faço? 

Professora: Sinto muito Homem-Aranha, infelizmente não será 
possível você brincar com este  jogo porque não tem teclado. 

E Homem-Aranha escolheu outro jogo que não precisasse de teclado. 

 

Esse pedido do Homem-Aranha, de um teclado para digitar, demonstra os 

desafios propostos pelo jogo quando a criança está no processo de desenvolvimento 

cognitivo que exige outras experimentações. Pode-se identificar uma das 

características apontadas por Petry (2016) do jogo digital inserir-se na cultura 

contemporânea como objeto educativo, na medida em que despertam e incentivam 

um comportamento de curiosidade, uma necessidade de informação e pesquisa, 

mesmo que o jogo digital não possua uma finalidade formal de educar, produzir ou 

transmitir conhecimentos para o jogador. Aspecto revelado por essa mesma 

professora, que deixava as crianças escolherem livremente os jogos. No mês de 

novembro/2016, com a finalidade de registar as habilidades de cada criança, a 

docente explicou para as mesmas, que gostaria de ver o que cada uma já sabia fazer 

com o jogo. Nessa perspectiva, colocou o Jogo da Máquina Registradora para que 

acionava a quantidade de cobras correspondentes aos algarismos de 0 a 50. Nesse 

momento de avaliação, a professora constatou que as crianças apresentavam 

domínio, além de suas expectativas, nomeando e reconhecendo alguns números até 

20, outras 30, 40 e 50. As demais crianças continuaram usando o livre arbítrio para 

brincar com o jogo que desejassem. Nessa observação, a aprendizagem de 

conteúdos embora estivesse intrínseca ao uso do jogo digital, a ação da criança 
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quando brincava com o jogo eletrônico não era, necessariamente, para aprender 

noções de conhecimentos sistematizados pelo ensino formal, embora as habilidades 

e as noções pudessem ser observadas, mas sem ser a principal exigência. A 

professora não corrigia, só intervia perguntando se as crianças sabiam nomear os 

números e, depois registrava no seu caderno de observações do que as crianças já 

dominavam em relação a contagem numérica e reconhecimento dos números.  

Nas duas práticas das professoras e na observação das ações das crianças, 

percebe-se que o planejamento e sistematização do uso do computador para acesso 

aos jogos digitais do Kidsmart demonstram as duas finalidades discorridas por Valente 

(1991) “máquina de ensinar” e como meio de aprendizagem por descoberta, sendo 

esta última mais exercida pelas crianças como forma de inscrição como sujeitos ativos 

e criativos. 

 

5.3.2 O acesso à tecnologia digital como instrumento de múltiplas 
aprendizagens  

 

a) O manuseio do “rato”: uma habilidade apreendida 

As tecnologias estão no cotidiano das crianças mesmo que as mesmas nunca 

tenham utilizado diretamente, quando observam o que os adultos fazem, elas sabem 

que o computador ou outro artefato tecnológico tem sua função social, pois olhos e 

dedos ficam em atividade, geralmente, por algumas horas. O próprio Brougère (2000, 

p. 12), ao discorrer sobre a função social do objeto, afirma “sem função, o objeto pode 

perder seu sentido usual, ou seja, perde sua utilidade”. O mouse não tinha sentido de 

existir para as crianças de 03 anos do CMEI, ao se depararem com a necessidade de 

compreender a sua função (uso em potencial) e o valor simbólico (significação social 

produzida pela imagem) quando precisavam acessar as etapas do jogo digital. Até o 

nome soava estranho do universo dos jogos de linguagem delas, sendo necessário a 

professora dos Grupos 3, dos turnos matutino e vespertino, traduzir para o português 

como “rato” e associá-lo a sua forma ao animal com a finalidade das crianças 

compreenderem porque   

 

[...] as palavras da linguagem denominam objetos – as sentenças são 
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os liames de tais denominações. Nesta imagem da linguagem 
encontramos as raízes da ideia: toda palavra tem um significado. Este 
significado é atribuído à palavra. Ele é o objeto que a palavra designa 
(WITTGENSTEIN ,IF,1, 2014).16 

 

Nesse primeiro dia, para a maioria das crianças do Grupo 03 (G3), tudo era 

novidade. A professora ligou os computadores no jogo dos sapatos que consiste em 

colocar cada tamanho (pequeno, médio, grande) nos pés correspondentes dos 

personagens, tela do jogo registrados, respectivamente, na Figura 15: 

 

Figuras  15 -  Estratégia do jogo do sapato para noção de tamanho pequeno 

 

Fonte: Produção fotográfica da autora da observação do Kidsmart (2016). 

 

Entretanto, a maior parte das crianças não tinha habilidade para manusear o 

mouse para levar as setas até os ícones dos sapatos pequeno, médio e grande aos 

personagens correspondentes. A estratégia de olhar, ao mesmo tempo, a tela e 

apertar os botões do mouse era uma tarefa que exigia um aprendizado. Uma ou outra 

criança já sabia utilizar aquele objeto. Algumas crianças desistiram de brincar com o 

jogo em função disso, mas a maioria tentava até conseguir. Em detrimento dessa 

constatação, a professora e a vice-diretora tiveram, que, nos dois primeiros dias, 

                                                           
16 Doravante em função do comentário de Gryling (1996) sobre a obra Investigações Filosóficas de 
Wittgenstein  ser escrita por meio de aforismos, parágrafos curtos, breves será utilizado para citação 
desse livro IF (Investigações Filosóficas), seguido do número do respectivo parágrafo quando assim 
constar, seguido com o ano da obra utilizada na construção deste trabalho. 
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ensiná-los a manusear o mouse para onde desejariam clicar na tela inicial do 

Windows. Foi um trabalho individual e processual, pois as crianças apresentavam um 

pouco de dificuldade para sincronizar o comando do mouse com a seta para o lugar 

de destino, e ao mesmo tempo, olhar para tela, sem fixar os olhos no mouse. À medida 

que iam conseguindo, as crianças vibravam com o aprendizado. No diálogo abaixo, 

podemos evidenciar esse momento de aprendizado: 

 

Professora do G3: Olhe! Vejam este é um mouse que quer dizer 

rato, ele parece um ratinho. 

Elsa de Frozen: É mesmo pró. 

Professora: Mas vocês não vão brincar com o jogo hoje, vamos 

aprender a caminhar com esta seta e clicar quando a seta 

chegar neste desenho (ícone da página inicial do Windows). 

Vice-diretora: - eu estou aqui para ajudar também. 

Professora: Elsa venha você primeiro. Você desliza bem 

devagar, e quando a seta chega onde você quer, você clica com 

este dedo (mostra o dedo indicador). 

Elsa de Fronzen: ele é grande Pró (referindo-se ao mouse). 

Professora: Vá devagar que você consegue. 

Elsa de Fronzen: acertei, acertei! (Dirige-se à colega sentada ao 

lado) 

Vice-diretora: Ele também conseguiu (elogia a outra criança do 

lado) 

Power Ranger Samurai: eu também acertei. 

Verificou-se também que duas crianças não tinham ainda 

definido a predominância das mãos para o manuseio do mouse, 

ora era com a esquerda, ora com direita. A professora explicou 

que algumas crianças, no momento de uma atividade no papel, 

ainda não tinha definido se seria canhoto ou destro, por isso 

ficavam meio indecisos com qual mão usar o mouse. 

 

Após já terem certo domínio no uso do mouse, na semana seguinte, as crianças 

já foram brincar com o jogo do sapato, observamos mais desenvoltura e segurança 

no levar o mouse nos ícones e comandos desejados. No diálogo entre as crianças era 

possível ver a evolução e conquista desta habilidade: 

 

O grupo 03 vespertino, no dia 04/08/2016 chega para ter o 
primeiro contato com o Jogo do Sapato, após aprenderem a 
usar o mouse. 

Elsa de Frozen: Vou ajudar você (põe a sua mão em cima da 
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mão do colega movendo o mouse juntos). 

Power Ranger Azul: Tira mão bê, porque eu já vim aqui agora 
já sei. 

K17.: Agora é a vez dele (aponta para o colega). 

Anna de Frozen: Olha como faço rápido! (mostra a colega como 
consegue deslizar o mouse e levar com rapidez ao local 
desejado). 

K: eu não sei Pró usar o “mise”. 

Professora: Mouse! é um ratinho, é só descer um pouco que 
você consegue. 

Pesquisadora: K tenta novamente deslizando para cima e para 
baixo o mouse que você consegue, clica no tamanho do sapato 
do bicho pequeno. 

K: eu acertei! Acertei Pró! 

 

Dois aspectos são evidenciados nessas duas situações, a primeira é que ser 

da geração digital não significa que há uma universalização de acesso e habilidades 

desenvolvidas para lidar com as tecnologias, assim como outras aprendizagens, 

dominar o artefato tecnológico é, também, apropriação cultural que cabe ao campo 

educacional, desde da Educação Infantil, promover como forma de inclusão digital, 

como afirma Fantin ( 2016, p. 22) “é fundamental não perder de vista que assegurar 

os direitos das crianças em relação às mídias – provisão, proteção, participação – é 

uma condição para uma educação cidadã na perspectiva da mídia-participação”. A 

segunda é como categoriza Santos e Braga (2012) o computador como facilitador de 

tarefas para as crianças pequenas explora a coordenação motora e a percepção 

visual e auditiva também importantes para o desenvolvimento infantil, pois quando 

sincronizam o movimento do mouse, ao ouvirem o som, atingem o ícone do jogo 

trabalhando essas habilidades, que são trabalhadas em outras situações lúdicas no 

espaço e tempo da Educação Infantil. 

 

b) A tecnologia digital como incentivo à cooperação  

Assim como o brincar é aprendido, usar as tecnologias também requer 

aprendizagens, mesmo com as facilidades que as crianças possuem aos dispositivos 

                                                           
17 Para esta criança foi usada uma letra inicial aleatória para preservar o anonimato porque na 
observação do Kidsmart não era possível separar as crianças autorizadas ou das não permitidas 
pelos pais para participar da pesquisa. Considerou-se pela autorização da SMEC e o CMEI. 
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apontadas por Veen e Vraking (2009), requer negociação e mediação, aqui o papel 

do adulto ou do outro mais experiente é fundamental, como destaca Fantin (2016). 

Nas observações do Kidsmart era frequente a ajuda mútua entre as crianças, a fim de 

auxiliar os colegas que ainda não tinham habilidade com o mouse, como no exemplo 

da Figura 16, que Steve guia as mãos do colega, com o mouse, para clicar nas etapas 

e ícones do jogo. 

 

Figura 16 – Criança auxiliando colega guiar a seta do mouse 

 

 

Fonte: Produção fotográfica da autora da observação do Kidsmart (2016). 

 

c) A tecnologia como possibilidade de inclusão para criança com 

deficiência 

 

Como dito no perfil dos participantes o CMEI, tinham três crianças com 

deficiências, geralmente, elas não ficavam muito tempo no Kidsmart em função de 

não gostarem de compartilhar o computador com os colegas, o que gerava atritos ou 

se dispersavam logo, pedindo para fazer outra atividade em outra sala como brincar 

com os brinquedos ou assistir desenhos animados. Este último gostava muito, 

principalmente, Backyardigans do Discovery Kids. Um dia, no entanto, a professora 

do grupo ligou todos os computadores para depois as crianças do Grupo 5 entrarem. 

Elsa, uma criança com Síndrome de Down, que raramente ficava com os colegas, 
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quando estava passando pelo corredor, viu os computadores ligados, entrou e 

começou a zapear o jogo do sapato. Algo que até então não tinha feito. Aproveitei e 

comecei a observá-la, enquanto, tentava manusear o mouse. No início, teve 

dificuldade, mas à medida que foi jogando, por meio de tentativas de erro e acerto, 

conseguiu avançar as etapas do jogo, colocando os sapatos pequenos, médios e 

grandes nos pés dos personagens correspondentes, foi criando confiança, olhava-me 

e dizia com um sorriso largo: “Oia! Você viu? Eu acertei!”, respondi: Vi Elsa muito bem! 

Toda vez que acertava colocar os tamanhos dos sapatos nos respectivos pés, toda 

vez que acertava, olhava para trás e dizia: “Viu?!”. 

Na Figura 17, encontra-se registrado esse momento em que Elsa sentiu-se 

inclusa na cultura digital no CMEI, como defendem Cardoso e Cunha (2007, p. 90) “é 

no convívio entre elas, as crianças dão a ver como a deficiência e não-deficiência são 

produzidas e estas fazem parte de um mesmo quadro, isto é, são construídas nas 

relações a partir do olhar, da relação do outro no grupo social”.  

 

Figuras 17 (a,b,c) – Sequências de Elsa explorando o jogo do sapato 

Nas sequências das duas primeiras imagens Elsa colocou o sapato pequeno no 

personagem grande e percebeu sozinha que não estava correto 

 

Figura 17a      Figura 17b 
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Figura 17c 

 

 

Na terceira imagem Elsa clicou no tamanho correto do sapato dos pés do personagem 

correspondente 

 

 

Fonte: Print de três sequências do vídeo gravado pela autora (2016). 

 

 

a) Noções curriculares conceituais 

 

A tela é um outro espaço de leitura e escrita, nas observações na sala do 

Kidsmart era evidente o processo de letramento digital. Almeida (2005) compara a 

fluência tecnológica à prática social do letramento, uma vez que o acesso ao universo 

virtual permite aos indivíduos atribuírem significados à informação advindas das 

palavras, gráficos, sons e imagens dispostos em um mesmo plano, localizando, 

selecionando e avaliando a informação, por meio do domínio das regras que regem a 

práxis da comunicação para realizarem a leitura de mundo com uma escrita que 

representa o conhecimento. Essa interação com o conhecimento sistematizado foi 

evidenciado no acesso das crianças aos jogos digitais do Kidsmart, exigindo maiores 

desafios, principalmente com as crianças de 5 anos, quando escolhiam livremente o 

jogo. Embora não dominassem o código da lecto-escrita, liam e compreendiam as 

noções relacionadas ao conhecimento da natureza e seu meio social como nos jogos 

que tinham que selecionar e diferenciar répteis e aves, flores e árvores. Como nas 

janelas dos jogos das Figuras 18 e 19, respectivamente:  
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Figura 18 – Jogo da lixeira (diferenças entre repteis e mamíferos) 

 

Fonte: Print do vídeo as crianças de 5 anos jogando os jogos digitais do Kidsmart (2016). 

 

Figura 19 – Jogo da lixeira (diferenças entre flores e árvores) 

 

 

Fonte: Print do vídeo das crianças de 5 anos  jogando os jogos digitais do Kidsmart (2016). 

 

No dia 31/08/2016, as crianças de 5 anos, no turno matutino, que estava sob o 
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acompanhamento da professora que deixava as crianças escolherem os jogos digitais 

livremente, dois meninos desafiavam-se entre si e levantavam questões relacionadas 

aos conhecimentos da natureza, no diálogo a seguir evidencia-se esse aprendizado 

informal, como pontua Fantin (2017, p. 70) “[..] entre os usos e as práticas cotidianas 

de crianças, é possível uma integração de saberes, que atravessam contextos formais 

e informais, sempre necessitando de mediações”: 

 

Power Rangers :Vamos jogar este aqui 

Ben 10:Você sabe jogar? 

No jogo tinha uma tarja escrita aves e repteis, mas pelos 
desenhos dos bichos as crianças deduziram  

Power Rangers: Esse jogo é para separar bichos com 
asas e sem asas, são os que andam se arrastando pelo 
chão. 

Depois foram para outro jogo que trazia peixes e outros 
bichos do fundo mar. 

Power Rangers: Esse é para  separar bichos  com 
barbatanas, chifres e conchas. 

Bem 10: Aranhas do mar? Existe isso?  

Referia-se a estrela do mar. Pergunta ao colega soando 
como novidade. 

Power Rangers: Vamos pegar um mais fácil. Esse das 
aves e dos bichos sem asas que se arrastam. 

E foram para este jogo, selecionando cada animal ao 
grupo correspondente no local indicado. 

 

O letramento antes convergia para as tecnologias tipográficas, na 

contemporaneidade, as tecnologias digitais apontam novos modos de leitura e escrita, 

provocando novas práticas de letramento, por meio também de uma ludicidade digital, 

no sentido dos jogos digitais permitirem atuarem como  brinquedo de entretenimento  

“potencializado pelos recursos de arte e pelo contexto interativo do jogo. Aliado a isso, 

temos o fato de que a estrutura evocativa do jogo se encontra associada à história 

que o jogo desenvolve com o jogador” (PETRY, 2016, p. 34). A situação descrita acima 

das crianças, questionando e lendo, sem ainda estarem alfabetizadas, demonstra 

como o letramento lúdico digital pode favorecer o acesso ao conhecimento 

sistematizado e desenvolver o senso crítico das informações recebidas. 
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5.3.3 Elementos de significação da interação com as tecnologias no brincar livre 

 

Nas culturas infantis, de acordo Corsaro (2011), há também aspectos materiais 

destinados às crianças, a partir das suposições representativas de quem a produz 

como: vestuário, livros, ferramentas artísticas e de alfabetização (lápis de cor, caneta, 

tintas, papel) e, especialmente, há brinquedos. Por mais que o adulto tente aproximar 

o objeto-brinquedo a alguma ideia fixa, as crianças transgredem dando outros 

significados e sentidos quando brincam. Um exemplo, foi uma situação na rotina do 

CMEI, observando as crianças no momento da brincadeira livre, no grupo 3. Ao 

registrar as imagens das crianças brincando, Pepa pegou uma pequena guitarra, 

posicionou ao ouvido e perguntou se podia falar comigo, mostrando-se familiarizada 

com o uso do celular. Ao me convidar para falar ao celular, perguntei-lhe se tinha 

algum, Pepa prontamente balançou a cabeça em sinal de afirmação e mostrou a 

guitarra pequena de brinquedo (Figura 20). Em seguida começou o diálogo comigo: 

 

Pepa: -  Alô mãe, onde está? 

Pesquisadora - Eu estou trabalhando. E você está na escola? 

Pepa - Não, estou trabalhando também. 

Pesquisadora: - É. Você está fazendo o que agora? 

Pepa: - Um monte de dever (referindo-se as atividades  

com papel).  

Pesquisadora: – Você vai demorar para chegar em casa? 

Pepa: - um pouco, mas não fique triste porque vou chegar, tá? 

Pesquisadora: - Então tá filha te espero, beijo. 

Pepa – Beijo, mãe! 

 

 

 

Figura 20 – Demonstração da guitarra de brinquedo como suporte simbólico  

para uso do celular 
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Fonte: produção fotográfica da autora (2016). 

 

Depois brincou com a amiga, que também usou outro objeto como suporte para 

representar um celular – o mouse da caixa de brinquedos de sucata.  

As crianças, mesmo imersas no mundo digital, não deixam de usar o brincar 

como uma função significante que encerra um determinado sentido, característica 

indispensável ao homo ludens. O que reforça a definição de jogo defendida por 

Huinzinga (2012) como fenômeno cultural que se processa na manipulação de certas 

imagens, numa “imaginação” da realidade, sempre dotada de significado. Nas 

brincadeiras, as crianças acessam seus aprendizados numa atitude de um ser, que 

ainda vai tornar-se alguém, promovendo uma rica e ativa construção das suas culturas 

infantis. 

 Nas observações da rotina das crianças no CMEI, em uma determinada 

situação proposta para as crianças brincarem livremente, as bonecas, objetos de 

salão de beleza e panelas estavam separadas numa caixa e os carros e super-heróis 

em outra. Quando a professora convidou as crianças para brincar, ofereceu para o 

grupo de meninas a caixa que continha bonecas e utensílios de cozinha e grupo de 

meninos os automóveis e os personagens heróicos da TV. As crianças misturaram 

por não compreenderem, ainda, essa separação por gênero dos brinquedos quando 

brincam com seus jogos simbólicos. Quando a professora viu, as crianças foram 
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repreendidas por ter misturados os brinquedos, mas em nenhum momento foi 

observada a configuração dos papeis sociais, as intenções envolvidas, aprendizados 

ou outras significações presentes. Por isso, 

 

[...] é importante pensar que, por mais que as brincadeiras mexam com 
as fantasias e imaginações infantis, não estão distantes da vida real, 
pelo contrário, elas estão altamente ligadas à cultura de uma sociedade, 
ao mesmo tempo produzindo-a e sendo produzidas por ela 
(MONTEIRO; DELGADO, 2014, p. 109). 

 

 Essa evidência confirma-se no momento da brincadeira livre em que as 

crianças brincam, por livre escolha. A exemplo no momento de observação em que 

uma das crianças brinca de salão de beleza e usa um teclado de computador para 

registrar os serviços realizados. O que simula uma realidade presente no bairro e no 

cotidiano das crianças, rompendo as fronteiras de gênero e a tecnologia aparece 

como um elemento presente no contexto das crianças. Quando perguntei do que 

estavam brincando, Hulk respondeu: 

 

Hulk: - de ‘cabelelelo’. 

Pesquisadora -Por que você brincando de cabeleireiro? 

Hulk: Porque minha mãe sempre vai. 

Pesquisadora: e lá tem computador? 

Hulk: balançou a cabeça, afirmando que sim e continuou sério seu jogo 
de faz de conta. 

 

As observações do Kidsmart e no momento das brincadeiras livres das crianças 

demonstram que as crianças se apropriam e criam com esse novo objeto lúdico virtual 

da cultura – as tecnologias digitais. O uso do computador, através dos jogos digitais 

do Kidsmart, evidencia que é possível inserir a tecnologia, sem negligenciar outras 

formas de expressão das crianças.  O acesso às tecnologias para essas crianças 

negras, de extrato social economicamente de baixa renda, constitui um direito à 

inclusão digital. A observação também deixa um desafio e  questionamento: de que 

outras formas o computador poderia estar integrado à pré-escola, sem ser, 

necessariamente, apenas com os jogos digitais do Kidsmart? 
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Outro aspecto a destacar é o papel da gestão da escola nos processos de 

inovação em geral, dando suporte às professoras, independência nas 

experimentações no uso dos jogos digitais, ajustando horários e colaborando quando 

necessário, é também importante, como no caso do CMEI, quando a vice-diretora 

auxilia as crianças do G3 a aprenderem manusear o mouse. Amante (2007, p.58), 

inclusive, ressalta que “a adesão da administração da escola, a sua atitude favorável 

à mudança, traduzida no suporte contínuo aos educadores/professores envolvidos é 

também essencial no caso específico da integração das tecnologias” no âmbito da 

Educação Infantil. 

Na tessitura das relações da criança com os jogos digitais no computador, em 

uma das áreas de produção da cultura infantil, o campo educacional, as dimensões 

subjetivas e objetivas, seja individual ou coletiva foram detectadas, tais como: jogar 

para brincar, brincar para aprender a cooperar, apropriar-se de conhecimentos 

sistematizados e fazer com que a criança portadora de deficiência, sinta-se parte da 

cultura digital, como podemos sintetizar com as ações da das crianças na Figura 21: 

Figura 21 – Síntese das ações da atuação das crianças no computador com os jogos do 

Kidsmart 

 

 

 

Fonte: Diagrama elaborado pela autora (2017). 
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6. CULTURA LÚDICA: OS SENTIDOS DOS USOS DAS TECNOLOGIAS 

 

Além da imagem que o brinquedo carrega e das 
justificativas, já é tempo de nos interrogarmos 
sobre o que as crianças fazem dele, sobre as 
práticas reais e os costumes nos quais elas se 
inserem. 

   (BROUGÈRE, 2004, p. 247) 

 

 

Ao abrir esta seção com a epígrafe acima, proponho posicionar a criança como 

protagonista de suas vidas. Brougère (2004) defende que uma das melhores formas 

de conhecer as práticas culturais infantis é interrogá-las. Os usos das tecnologias 

digitais, assim como a televisão, ao longo do tempo, vêm transformando a vida e a 

cultura das crianças, trazendo novas referências que influenciam sua cultura lúdica. 

Esta, segundo Brougère (2000), como uma estrutura complexa constituída de 

brincadeiras individuais, tradicionais, costumes lúdicos próprios de uma geração 

específica, integra o ambiente composto por objetos que compõem elementos 

externos que influenciam as brincadeiras, embora não determinantes, devido a ação 

ativa e criativa das crianças de ressignificação da sua função social. Os videogames 

e os jogos eletrônicos são novos tipos de brinquedos dotados de um suporte material 

digital, com os quais as crianças desempenham novas manipulações, novas 

estruturas de brincadeiras, que não anulam as anteriores, mas as incorpora, 

enriquecendo o repertório cultural lúdico das crianças. Por isso, faz-se necessário o 

convite presente na epígrafe para adentrar na cultura infantil para escutar, seja 

observando suas atividades lúdicas no mundo, seja ouvindo suas narrativas sobre o 

uso das tecnologias digitais, para conhecermos as práticas reais e os costumes 

construídos com e pelas crianças. 

Como sinaliza Brougère (2000, p. 51), “o brinquedo se insere na brincadeira 

através da apropriação, ou seja, deixa-se envolver pela cultura lúdica disponível, 

usando práticas de brincadeiras anteriores”. O brincar no universo virtual insere-se, 

também, nesse contexto de composição da cultura lúdica das crianças pequenas. 

Escutá-las nos ajuda a compreender melhor os significados e representações quando 

usam as tecnologias digitais. 
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 Ao aderir à ideia de Brougère (1998; 2000), que brincar não é uma dinâmica 

interna do sujeito, mas uma atividade dotada de significação, a partir do processo de 

relações interindividuais, portanto da cultura, para conhecer os modos de sua 

produção, faz-se necessária a inserção, nos grupos de pares e nas suas relações com 

os adultos, das culturas locais das crianças como forma de documentação e estudo 

por si. Nesta pesquisa, posicionamos as tecnologias como um dos objetos de 

impregnação cultural, por também ser um objeto-brinquedo do universo infantil, como 

aponta Brougère (2000, p. 40-41): 

 

A infância é, consequentemente, um  momento de apropriação 
de imagens e de representações diversas que transitam por 
diferentes canais. As suas fontes são muitas. O brinquedo é, 
com suas especificidades, um dessas fontes. Se ele traz para 
criança um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, 
traz-lhe, também, formas imagens, símbolos para serem 
manipulados (BROUGÈRE, 2000, p. 40-41). 

 

Nesse sentido, fazendo a tessitura das evidências das narrativas das crianças 

nos grupos focais, momentos de conversas informais e da produção dos seus 

desenhos, buscou-se atingir dois dos objetivos da pesquisa: descrever, 

analiticamente, o que as crianças aprendem e fazem com as tecnologias digitais e 

caracterizar a conduta lúdica e os conteúdos simbólicos com o uso das tecnologias.  

A análise foi realizada por faixa etária, em um primeiro momento, trazendo as 

evidências empíricas das crianças de 3 anos que estão no Grupo 3 (G3), em seguida 

as crianças de 4 anos do Grupo 4 (G4) e, por último, as crianças que tem 5 anos do 

Grupo 5 (G5). 

 As questões interseccionais relacionadas às implicações e representações 

impostas ao determinado gênero, à idade e à classe, como parte de sistemas múltiplos 

de subordinações, foram contempladas na medida do possível, como definido por 

Crenshaw (2002), que cunhou o termo interseccionalidade, pela primeira vez como 

forma de denunciar a invisibilidade das mulheres negras, quando eram acometidas 

por discriminações de raça e gênero. Sendo assim, a interseccionalidade expressa  

 

[...] uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
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eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o 
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras 
(CRENSHAW, 2002, p. 177).    

 

A interseccionalidade, no contexto da pesquisa, foi representada pelas 

implicações das categorias infância, gênero e classe-raça, uma vez que a pobreza, 

sobretudo no Brasil, tem uma cor, em decorrência dos desdobramentos históricos de 

subordinações e exclusão aos bens sociais básicos no nosso país, as crianças, 

majoritariamente negras, participantes da produção dos dados empíricos estão 

inseridas nesse processo de desigualdade. A pobreza, como categoria histórica e 

social, necessita ser analisada com outros aspectos de poder político que posicionam, 

hierarquicamente, na distribuição da riqueza, determinados sujeitos da sociedade 

como pobres e ricos, como bem salienta Martins: 

 

[...] em torno da desigualdade social, assim como a outras condições 
reiteradoras da desigualdade (como gênero, etnia, procedência e 
outros aspectos). A pobreza é, assim, uma categoria multidimensional, 
e, portanto, não se caracteriza apenas pelo não acesso a bens, mas é 
categoria política que se traduz pela carência de direitos, de 
oportunidades, de informações, de possibilidades e de esperanças 
(MARTINS, 1991, p. 15). 

 

No capítulo anterior, a partir da análise da observação participante no Kidsmart, 

com o uso do computador pelas crianças, as inferências deram-se a partir do meu 

olhar, mas escutá-las, possibilitou analisar também suas vivências culturais com as 

tecnologias digitais nos seus contextos, fora dos muros do CMEI. Em cada grupo, 

depois de explicar os objetivos na roda do grupo focal, iniciei a narração da história 

sobre as criações tecnológicas ao longo do tempo, culminando com o computador do 

Kidsmart, página inicial do Minecraft e redes sociais, norteando as perguntas no 

grupos focais, conforme o  Apêndice C. Ao final de cada grupo focal, as crianças 

representaram, através do desenho, o que mais gostavam de fazer com as 

tecnologias. Nessas representações,  os fluxos foram dinâmicos, pois em alguns 

desenhos, a pesquisadora como a aranha Ananse estava lá, fazendo parte do 

contexto cultural das crianças, como registrado por Power Rangers Vermelho do 

Grupo 5, quando perguntei o que estava desenhando? “eu tô desenhando o 
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computador do Kids”, respondeu. E o indaguei, “quem era a pessoa próxima à 

cadeira?” A criança: “eu fiz você” (Figura 22).  

 

Figura 22 – Representação da pesquisadora na observação da sala do Kidsmart  

 

Fonte: Desenho produzido por Power Ranger Vermelho do Grupo 5 (2016). 

 

Outras referências do universo lúdico das crianças emergiram nos registros dos 

seus desenhos, pois a ação criadora de meninos e meninas, de 03 a 05 anos, 

modificam o papel, constituindo-se em um documento onde as metáforas, invenções, 

fantasias, agregam-se às manifestações culturais da infância, o que possibilitou 

revelar os modos de ser e viver das crianças, de acordo o contexto em que foram 

elaborados. Ao exteriorizar, por meio do desenho e suas falas, é possível 

compreender as concepções das crianças sobre seu contexto social, histórico e 

cultural, pensados, vividos, desejados. Por isso,  Gobbi (2014), recomenda como 

estratégia  

[...] conjugar desenho e oralidade, como metodologia de trabalho, 
constituiu-se como importante fonte de coleta de dados, ao mesmo 
tempo, em que provia a investigação de formas de ver das crianças. 
Traçados e falas combinavam-se resultando em ricas manifestações 
infantis e descobertas (GOBBI, 2014, p.161). 

 

 Diante dessas breves premissas iniciais, foram traçadas as teias de sentidos 

e significados que as crianças de 3 a 5 anos estabelecem, quando utilizam as 

tecnologias nos contextos em que constroem suas culturas infantis.  



174 
 

6.1 O QUE FAZEM, APRENDEM E  OS SENTIDOS DOS USOS DAS TECNOLOGIAS 
PARA AS CRIANÇAS DE 3 ANOS  

   

Ao concordar com o pensamento de Brougère (1998, 2002), que os 

jogos18/brincadeiras, quando adentram o campo educacional, são assumidos, 

geralmente, como recurso didático, funcionando como suporte de aprendizagem e 

atividades estruturadas, apoia-se a noção de “jogo educativo”. Nesse sentido, 

enfatizam-se as aquisições escolares, a brincadeira livre, que, na maioria das vezes, 

tem um tempo reduzido por não possuir valor pedagógico. O objeto lúdico é pensado, 

portanto, com fins a atingir um objetivo, cabendo ao professor controlar e determinar 

as ações das crianças conforme sinaliza o autor: 

 

Ao batizar de ‘jogos’ atividades tão distantes da cultura lúdica da 
criança, podemos perguntar se elas  ainda são da ordem do jogo, senão 
por metáfora. Juntamente com Brian Sutton-Smith, podemos evocar 
uma domesticação da crianças através do jogo, uma transformação da 
atividade lúdica para adaptá-la às exigências escolares (BROUGÈRE, 
1998, p. 187). 

 

Já o brincar/jogar, como fim em si mesmo, também abordado por Brougère 

(1998, 2002), pressupõe um mergulho da criança no seu contexto social, a 

impregnação no seu comportamento é inevitável, pois ao brincar/jogar nas suas 

relações interindividuais, as crianças encontram, no seu ambiente imediato, uma 

aprendizagem social, pois aprende-se a jogar, uma vez que o ato de brincar não é 

inato. As crianças pequenas aprendem a brincar, inicialmente, com a mãe ou o adulto 

que por ela é responsável, e à medida em que aumentam seu círculo de socialização, 

através da exploração, buscam informações sobre seu meio, contribuindo assim, para 

inúmeras aprendizagens com as quais, progressivamente, jogam/brincam, passam a 

compreender, dominar, depois produzir uma situação específica, distinta das outras. 

Isso ocorre porque   

                                                           
18  De acordo Brougère (1998) o vocábulo francês “jeu” é utilizado como sinônimo de jogo e 
brincadeiras. Na língua portuguesa “brincadeira”, refere-se a atividades preferencialmente infantis, o 
termo “jogo” a atividades lúdicas com regras. Nesse trabalho, o termo jogo, no entanto, está sendo 
utilizado como sinônimo de brincar.  
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o caráter lúdico de um ato não provém da natureza do que é feito, mas 
da maneira como é feito. O jogo não comporta nenhuma atividade 
instrumental que lhe seja própria. Extrai suas configurações de 
comportamentos de outros sistemas afetivo-comportamentais 
(BROUGÈRE, 1998, p. 191).  

 

Para as crianças de três anos brincarem com os jogos digitais na sala do 

Kidsmart, no espaço escolar, há um sentido educativo, não para o domínio de 

objetivos curriculares, mas por possibilitarem estratégias de representação com 

objetos que conhecem: imaginam “castelo”, “uma casa”, “o trem”. O estabelecimento 

de relação com o conhecimento das formas geométricas triângulo, quadrado e círculo, 

objetivo do jogo da Caso do Rato (Figura 23), aparece como secundário ou quase não 

existe, quando indagadas o que aprendem quando jogavam. Como podemos observar 

nos trechos de suas falas: 

Figura 23 - Jogo da casa do rato do Kidsmart 

 

Fonte: Construção de um castelo realizada por uma criança de 3 anos no Kidsmart (2016). 

 
Grupo 3A Matutino grupo focal 
Pesquisadora:  E esse jogo aqui quem conhece? 
Mimi: Do rato 
Pesquisadora: E o que a gente faz e aprende com esse jogo do rato? 
Crianças: a casinha. 
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Super man: eu aprendi a casa. 
Monster High Pelúcia: eu o trem também. 

 

Os dispositivos móveis ocupam também o cotidiano das crianças de 3 anos, 

como meios de comunicação, tornando o tempo livre também um excedente cognitivo, 

como denominado por Shirky (2011), como uma variação do tempo dispensado em 

assistir TV, como também aos jogos digitais ou ver desenhos animados nos 

smartphones. Pelas falas das crianças, o acesso a esses dispositivos ocorre com 

anuência dos pais.  A mediação do adulto, no sentido de uma cultura da participação, 

se faz necessária, como bem sinaliza Sirky (2001, p. 31), “usar o excedente cognitivo 

não é apenas acumular preferências individuais. A cultura dos diversos grupos de 

usuários tem grande importância para o que eles esperam uns dos outros e para o 

modo como trabalham juntos”. Nas escolhas dos jogos digitais, não há uma 

diferenciação entre meninos e meninas para as crianças de 3 anos, como sugere 

Brougère (2004), nos quais os meninos prefiram jogos de aventuras e as meninas 

jogos ligados aos de casas ou acessórios de roupas de bonecas, como retrataram no 

recorte do grupo focal realizado com as crianças a seguir: 

 

Grupo 3A Matutino grupo focal 
Pesquisadora: E esse aqui? (mostro a figura da imagem inicial do 
Minecraft) 
Neymar: É de luta. De espada. 
Hulk: eu jogo lá na minha casa. 
Homem Aranha II: É de luta 
Pesquisadora: E como é o nome? Todas as crianças ficam em silêncio. 
Eu digo o nome Minecraft. 
Pesquisadora: a gente aprende a aqui com este jogo? 
Hulk: jogar o jogo. 
Super man: no celular 
Pesquisadora: e você faz o quê? 
Super man: Pra brigar com a espada. 
Pesquisadora: E o que você faz com esse jogo em casa? 
Super man: Eu vou abaixar o jogo, abaixar. E jogar de espada. 
Mimi: eu também. 
Hulk : eu também 
Pesquisadora: E a gente aprende alguma coisa com esse jogo? 
Crianças: Não! 
Pesquisadora: Por que, não? 
Hulk: Porque tem o malvado. 
Mimi: É tem um malvado! 
Hulk: Ele fecha a porta. 
Pesquisadora: ele fecha a porta por que? 
Mimi: Para não entrar o malvado. 
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Hulk: Tem cavalo também. 
As crianças começam a falar também que tem cavalo lá na rua. 
Retomo e pergunto, voltando aqui para o Kids qual é o  jogo que vocês 
mais gostam? 
Pepa: da vaquinha 
Pesquisadora: do sapato? 
Crianças: eu!!  
Pesquisadora: quem gosta do ratinho? 
Crianças: eu 
Pesquisadora: vou mostrar um vídeo com vocês no kids. 
Pesquisadora. Agora já vou, outro dia eu venho para acompanhar 
vocês  desde a chegada no CMEI na rodinha.  

 

 
Grupo 3B vespertino grupo focal 
Pesquisadora: depois o homem criou o que? (mostro a imagem do 
celular) 
Todas as crianças respondem: ‘iucelular!’  
Elsa de Frozen: assisto massinha no celular (referindo-se a um 
desenho animado de massa de modelar). 
Power Ranger Samurai: eu assisto desenho de Hulk, no celular da 
minha mãe. 
Pesquisadora: e você que levantou a mão faz o que com o celular em 
casa? 
Power Ranger azul:  jogar , o jogo do carro. 
Power Ranger força animal: eu jogo no celular da minha mãe, o jogo 
do cachorrinho. 
Paul Ranger Samurai: eu jogo no videogame também. 
Pesquisadora: Trouxe 3 fotos aqui, quero ver se vocês conhecem. 
Tenho outra coisa ( mostro a marca do Facebook). E o que é isso? 
Elsa de Frozen: é net 
Pesquisadora: E esta? (mostro do Whatsapp) 
Anna de Frozen: é ligação. 
Power Ranger Azul: é Whatsapp. 
Pesquisadora: e vocês fazem o quê? 
Elsa de Frozen II: é o telefone. Minha mãe aperta e fala com ele. 
Pesquisadora: E você faz o que? 
Elsa de Frozen II: aperto 
Pesquisadora: você  faz o quê? 
Elsa de Frozen II: assisto 
Pesquisadora: ah! Você assiste? O quê? 
Elsa de Frozen II: Patati e Patatá 
Elas de Frozen : eu jogo o jogo da massinha, do homem aranha. 

 

As bonecas-manequim, a exemplo de Barbie, são substituídas por suportes 

digitais da cultura lúdica, como afirma Brougère (2004, p.166) “[...] de brinquedos para 

filmes e para videogames, uma nova cultura infantil se constitui, ao mesmo tempo 

digital e material”. Elsa de Fronzen II, do Grupo 3, retrata na Figura 24 essa forma 

contemporânea de posse da nova modalidade do brinquedo digital, e torna-se autora, 
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não só porque brinca, mas porque participa da construção do seu universo lúdico. 

Quando indagada sobre o que mais gostava de brincar quando estava desenhando, 

após o trabalho no grupo focal, revela: 

 

Pesquisadora: O que você está desenhando? 
Elsa de Frozen II: estou desenhando o jogo da Barbie. 
Pesquisadora: É o que você mais gosta de brincar? Ela balança 
a cabeça afirmando que sim e continua desenhando. 
Pesquisadora: o que é isso no alto do seu desenho? 
Elsa de Frozen II: o guarda-roupa dela que a gente pega os 
vestidos. 
Pesquisadora: E quem está aqui no meio? 
Elsa de Frozen II: sou eu jogando no computador lá de casa. 
Pesquisadora: As Barbies do jogo são assim ou comeram 
demais? 
Elsa de Frozen II: as minhas Barbies são assim. 

 
 

 
Figura 24 – Desenho de representação do jogo digital da Barbie 

 

 

Fonte: Desenho produzido por Elsa de Frozen II de 03 anos (2016). 

 

Conforme corrobora Gobbi (2014), a ação de desenhar apresenta e modifica 

certas lógicas de organização da infância em relação às múltiplas visões étnicas, de 

gênero e de classe social, que podem ficar hibernadas, se não aguçarmos nossa 

escuta e olhar sensíveis. De acordo Brougère (2004), é a brincadeira que possibilita à 

criança apropriar-se do objeto e dar uma expressão pessoal ao seu desejo. No caso 
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acima, a criança, por meio da sua ação criativa, redimensionou, no plano de sua 

representação, o modelo ideal de mulher magra, veiculado no jogo digital, quando 

brincou anteriormente para um padrão da sua expectativa. Como o próprio autor 

enfatiza, “a criança não é espectadora da Barbie, a criança introduz num universo de 

manipulações que limita qualquer automatização dos valores carregados pela 

imagem” (BROUGÈRE, 2004, p. 113). 

Outro aspecto a considerar da boneca Barbie, assim como outras bonecas-

manequins, é que permite brincar com as imagens que afastam da situação de 

infância para independência com seus acessórios, como roupas para menina-mulher, 

carro, sandálias altas, dentre outros. Agrega-se, em um único brinquedo, uma imagem 

social, uma brincadeira e uma menina destinatária (BROUGÈRE, 2004). Ter os 

acessórios da Barbie é também imitar a sociedade de consumo, ao mesmo tempo, a 

criança, quando brinca, começa entrar nele como atriz. Daí decorre o paradoxo da 

participação da criança. O capitalismo usa a sedução das imagens sociais do 

brinquedo para inserir a criança no seu sistema para a lógica do consumo. 

Os jogos do Kidsmart apareceram em alguns registros dos desenhos das 

crianças de 3 anos. O jogo do rato era um dos mais preferidos no desenho (Figura 25) 

ao indagar o que era, Pepa disse: “é um triângulo”. Uma outra criança representou no 

seu desenho que, embora a professora definisse o jogo, a sua estratégia autônoma 

de acesso prevalecia: “eu jogo e depois eu troco de jogo porque gosto do jogo da 

vaca”, disse Monster High de Pelúcia de 3 anos, ação retratada na Figura 26. 

 

Figura 25 – Desenho da representação jogo do rato 
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Fonte: Produção de Pepa de 3 anos (2016). 

 

Figura 26 – Desenho da representação dos jogos preferidos 

 

Fonte: Produção de Monster High Pelúcia de 3 anos (2016). 

 

Nas atividades lúdicas das crianças do Grupo 3 evidenciou-se o 

entrelaçamento de personagens de desenhos animados e preferências de jogos 

digitais. Em muitos desenhos, a bola, o barco, carro, dinossauros, contatos com a 

natureza em ambientes ao ar livre, brincadeiras tradicionais coletivas, apareceram 

também como parte da cultura lúdica do cotidiano das crianças nas suas brincadeiras, 

e em maior proporção do que os jogos do universo virtual das tecnologias digitais. 

Como afirma Brougère (2000, p. 51), “o brinquedo se insere na brincadeira através da 

apropriação, ou seja, deixa-se envolver pela cultura lúdica disponível, usando práticas 

de brincadeiras anteriores”. No mosaico dos desenhos das crianças, da Figura 27, fica 

evidente essa convivência com os brinquedos vindos de diversos suportes materiais 

e imateriais: 

 

 

 

Jogo do 

sapato 
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Figura 27 - Mosaico com representações do brincar sem tecnologias 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenhos das crianças do Grupo 3 (2016). 
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6.2 O QUE FAZEM, APRENDEM E  OS SENTIDOS DOS USOS DAS TECNOLOGIAS 
PARA AS CRIANÇAS DE 4 ANOS  

 

Para as crianças de 4 anos, usar os jogos do Kidsmart evoca uma riqueza potencial 

de conteúdos culturais e de processos de construção e transformação desses 

conteúdos. Para as crianças, o que elas fazem lá é “jogar”, em outras palavras, 

divertem-se, brincam, embora a proposta pedagógica seja alinhar ao planejamento 

curricular. Diferente das crianças de 3 anos, elas sabem que conteúdos subjacentes 

também se aprendem, quando expressam que ao construir a casa no jogo do rato 

utilizam-se de triângulo, círculo e quadrado, mas que também transpõem outras 

possiblidades quando constroem “robôs”. Com o Jogo da “Minhoca”, denominando 

pelas crianças, na Figura 28, aprendem números e, ao mesmo tempo, completavam 

partes da minhoca como desejavam, transgredindo a lógica do jogo que consiste na 

quantidade das partes do animal corresponder ao que aparecia nas estratégias do 

jogo.  

Figura 28 – Jogo da “Minhoca” 

 

Fonte: Produção fotográfica da autora na observação do Grupo 4 (2016). 

 

Brougère (2002) salienta que os jogos eletrônicos, assim como todo lazer, ao 

instaurar um espaço fictício ou mimético rico de significações culturais, podem ser 

acompanhados de aprendizagens informais ou implicar aprendizagens anteriores 

para dominar esses conteúdos. Segundo o autor, “os lazeres ou jogos tecnológicos 

(em particular, os eletrônicos) podem acumular os efeitos de aprendizagem próprios 

de sua dupla característica” (BORUGÈRE, 2002, p.16).  No trecho das falas das 
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crianças, sobre o que aprendem e fazem nos computadores com os jogos digitais do 

Kidsmart, essa dupla dimensão evidencia-se: 

 

Grupo 4 A 

Pesquisadora: E aqui é o? (mostro a imagem da sala do Kidsmart) 
Crianças: é do kids. 
Pesquisadora: O que vocês aprendem no kids? 
Neymar: a jogar. 
Ben 10: a jogar o da vaca, o da casa do rato. 
Steve: o da minhoca. 
Pesquisadora: eu tenho a página inicial da minhoca aqui. O que 
vocês aprendem com esse jogo? 
Steve: a gente acha os números do negócio da minhoca. 
Neymar: a gente coloca as antenas, os olhos. 
Pesquisadora: tem outro jogo aqui, ta-ran, ta-ran! (mostro a página 
inicial do jogo do rato). 
Crianças: É do rato! 
 Pesquisadora: E o que a gente faz? 
Tiker Bell I: a gente monta casa, trem. 
Pesquisadora: a gente monta com que? 
Hulk I: é com o triangulo, quadrado. 
Pesquisadora: E o que mais vocês constroem? 
Hulk I: eu já fiz um robô 
Pesquisadora: esse aqui é o quê? (mostro a página inicial do 
Kidsmart) 
Hulk I: Todos os jogos, mas a gente joga só o da vaca. 
Pesquisadora: esses jogos vocês escolhem ou a pró que escolhe 
para vocês jogarem? 
SteveI: eu gosto que a pró escolhe. 
Homem Aranha III: eu gosto de eu escolher porque escolho o que sei 
jogar. 
Barbie: eu gosto do biscoito  
Steve I: eu gosto do sapato 
Pesquisadora: o que a gente aprende com esse jogo do sapato? 
Branca de Neve: a gente coloca o pequeno, médio e grande. 
Pesquisadora: e vocês gostam desse jogo? 
Crianças: sim!! 
Pesquisadora: Vocês gostam mais de ir para o kids ou ir para o 
parque? 
Ben 10: é melhor o parque. 
Hulk I:eu gosto mais de ir para o parque. 
Branca de Neve: eu gosto mais da escorregadeira. 

 

As crianças também revelaram optar pela autonomia para escolherem o jogo 

digital, como expressaram duas das crianças do G4. Quando mostro a imagem da 

sala do Kidsmart, Hulk I disse: - “[...], mas a gente joga só o da vaca”, e Homem Aranha 

III – “eu gosto de eu escolher porque escolho o que sei jogar”.  Outro aspecto a 

destacar, como já sinalizado por Brougère, em quase toda sua obra, outras 
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brincadeiras, mesmo com a inserção das tecnologias na pré-escola como o parque ao 

ar livre à experimentação corporal no escorregador do parque, no tempo e espaço da 

Educação Infantil, não são negligenciados pelas crianças, ao contrário, são os seus 

momentos preferidos.  Isso reforça à possiblidade apontada também por Fantin de 

 

 

[...] aproximação entre os mais variados jogos e games por 
percebermos que no repertório lúdico infantil um encontro muito 
saudável acontece. Encontro da natureza com a cultura, da 
argila com o metal, da madeira com o plástico, do manual com 
o eletrônico, do analógico com o do antigo com o atual, do 
moderno com o contemporâneo com todas as nuances e 
tensões que tais encontros promovem no movimento de 
permanência e mudança existente nas práticas culturais das 
crianças (FANTIN, 2005, p. 2015). 

 
 

 As crianças revelaram ter acesso aos smartphones, tablet ou computador em 

casa com a anuência dos pais para os explorarem também como suportes para 

atividades lúdicas, ora para interatividade, através das plataformas de comunicação 

como WhatsApp, ora para acesso aos jogos eletrônicos dos seus interesses. Já o 

Facebook não foi reconhecido pelas crianças do G4 como uma rede social. O 

Minecraft é o jogo digital mais jogado pelas crianças do grupo 4. Nos trechos das suas 

falas nos grupos focais a seguir, as crianças narram toda a cena imaginária do jogo 

simbólico virtual. Diferente do grupo 3, com as crianças de 4 anos, começa a aparecer 

uma representação de diferenciação entre os sexos para brincar com determinados 

tipos de jogos, quando Branca de Neve relata: “eu jogo o de menina e o meu irmão 

joga o de menino”.  

 

Grupo 4 A 

 
Pesquisadora: e o que é isso aqui? (mostro o símbolo do whatsapp) 
Crianças: whatsapp! 
Pesquisadora: e onde a gente encontra whatsapp 
Homem Aranha III: no celular quando a gente usa pra ver mensagem 
Hulk I:  Tem no tablet também . 
Pesquisadora: e você usa  em casa whatsapp? 
Hulk: eu não tenho nem celular nem tablet. 
Pesquisadora: e isso aqui? (mostro a página inicial do Facebook), 
mas não identificam. Depois mostro a imagem do Minecraft e 
pergunto. E isso aqui? 
Crianças respondem: é Minecraft! 
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Neymar: eu coloco os blocos pra fazer uma casa e uma passagem 
secreta também. 
Pesquisadora: Você brinca sozinho ou com seus pais? 
Neymar: eu brinco sozinho. 
Hulk I: eu coloco água. 
Tiker Bel II: eu sei o que é Minecraft, mas não sei jogar. 
Branca de Neve: eu jogo o de menina e meu irmão joga o de menino. 
Neymar: eu jogo no celular e no tablet 
 

Grupo 4 B 

Pesquisadora: agora vou mostrar uma coisa para ver se você 
conhece. (mostro a imagem do whatsapp) 
Cinderela: é do celular! 
Pesquisadora: Como é o nome disso? 
Anna I: é o whatsapp 
Pesquisadora: alguém aqui utiliza whatsapp 
Hulk II: balança a cabeça afirmando que sim 
Alisson: minha mãe fala no celular no zap zap. Eu quero um celular. 
Dory: eu mando parabéns pra minha irmã. 
Anna I: eu aperto e falo com meu pai pra vim pra casa pra deixar eu 
merendar. 
Pesquisadora: e esse? (mostro  a imagem inicial do Facebook) 
Super Homem: é a mão tá fazendo assim ó (faz o mesmo gesto com 
o dedo polegar do Facebook) 
Pesquisadora: Quem conhece esse? (mostro a página inicial do 
Minecraft) 
Steve II: o jogo!! 
Steve III: da faca! 
Pesquisadora: Vocês jogam este jogo em casa? 
Steve II: eu jogo, eu jogo 
Pesquisadora: quem coloca este jogo para vocês? 
Steve II: meu pai bota 
Neymar: minha mãe bota 
Pesquisadora: e você joga onde? No celular, computador ou 
notebook? 
Neymar: eu jogo no tablet 
Steve II: eu jogo no notebook  
Pesquisadora: Explique como é esse jogo Steve II 
Steve II: agora precisa matar o ladrão, depois mata outro ladrão. 
Pesquisadora: e vocês gostam do Minecraft ou os jogos do kids 
Crianças: Esse aqui! (apontam para a imagem da página inicial do 
Minecraft)  
Pesquisadora: por quê? 
Neymar: porque tem esse jogo no tablet. 
Depois pedi para desenhar o que mais gostam de brincar no kids 
e/ou em casa. 

 

O Homo Zappiens, conforme apontam Veen e Vrakking (2009), utiliza-se dos 

jogos digitais, dos dispositivos móveis e de uma variedade de outras habilidades 

metacognitivas na aprendizagem, tais como: o pensamento crítico, o juízo reflexivo, a 

resolução de problemas e tomada de decisão, quando jogam com o Minecraft 
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mediado pela brincadeira de faz-de-conta. 

 As narrativas das crianças de 4 anos nos grupos focais revelam que as novas 

formas de interação e sociabilidade mediadas pelas redes digitais, como Whatsapp, 

possibilitam estabelecer comunicação e organizar redes através da cultura digital. 

Situações que acontecem quando as crianças, seja pela possibilidade de enviar 

mensagens, por meio de áudios, seja quando uma criança exemplifica na sua fala 

acima, que felicita sua tia pela passagem do aniversário usando o Whatsapp, 

interagem com os adultos do seu círculo de parentesco.  Explorar o objeto – tecnologia 

digital – é também uma ação com o intuito de aprender algo útil sobre o mundo, como 

enfatiza Brougère (2002, p. 14) sobre o papel da exploração pela criança:  “explorar 

um objeto é responder à questão: o que pode fazer esse objeto? Portanto, é aprender, 

mesmo se a finalidade não seja de educação”, atividade que prescinde de uma fase 

de aprendizagem anterior. 

Ao serem solicitadas ao final dos encontros nos grupos focais para desenharem 

o que mais gostavam de brincar em casa e na escola, as crianças do grupo 4 anos 

não retrataram o uso das tecnologias digitais, mas atividades lúdicas como bonecas, 

estar com os amigos e primos, brincar ao ar livre, como na seleção dos desenhos das 

Figuras 29 a 32. 

 

Figura 29  Desenho da boneca preferida Monster High 

 

 

 

Fonte: Produção de Cinderela de 4 anos (2016). 
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Figura 30  Quantidade de amigas que brincam na escola e em casa 

 

Fonte: Produção de Anna I  de 4 anos (2016). 

 

Figura 31 – Irmãos e primos que brincam em casa 

 

Fonte: Produção de Dory de 4 anos (2016) 
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Figura 32 – Brincar em contato com elementos da natureza 

 

Fonte: Produção realizada por Super-Homem de 4 anos (2016). 

 

A criação dos desenhos das crianças compõe o seu cotidiano, assim como os 

jogos ou brincadeiras, revelando-nos seu ponto vista, a interação com outras crianças 

e o seu entorno cultural e social a que são submetidas e que, ao mesmo tempo, 

constroem. Ao reafirmar a posição de Gobbi (2014, p. 156), as criações das crianças 

são registros, “marcas históricas deixadas por elas desde pequeninas. Existem 

simultaneamente com diferentes maneiras de construir culturas e infâncias e, sem 

dúvida, das crianças construírem a si mesmas e dar se a conhecer”. 

 

 

6.3 O QUE FAZEM, APRENDEM E OS SENTIDOS DOS USOS DAS TECNOLOGIAS 
PARA AS CRIANÇAS DE 5 ANOS  

 

A relação das crianças do Grupo 5 com o uso das tecnologias digitais escapa 

a lógica adulta mais que as do grupo 3 e 4. Embora o pais e os educadores, na pré-

escola, tentem estabelecer o acesso às TD relacionadas a uma lógica educativa, as 

crianças transpõem nas suas ações para uma perspectiva  de divertimento vinculada 

à cultura do consumismo, das mídias e do lazer. Nas falas das crianças apareceram 

diferentes suportes: celular, tablet, computador; as crianças brincam no ciberespaço 
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por meio de uma cultura lúdica virtual, com várias possibilidades de uso para 

comunicação e atividade lúdica para os seus “jogos simbólicos” virtuais.  

 Para as crianças de 5 anos, a introdução do uso do computador, por meio dos 

jogos digitais do projeto do Kidsmart, tem um sentido de divertimento. Aprende-se 

informalmente, pois os jogos requerem regras, tomadas de decisão, tanto para entrar 

no jogo, tanto para prosseguir nas sequências das ações programadas. Além disso, 

por uma provocação de frivolidade ou incerteza, os jogos digitais permitem que as 

crianças se envolvam com mais interesse (BROUGÈRE, 2002). Os jogos digitais para 

as crianças também se inserem nesses dois critérios apontados pelo autor, por 

concentrar, ao mesmo tempo, divergências e convergências com os fundamentos da 

ação educativa formal. Evidências constatadas quando as crianças, por meio do 

desenho, expressaram os motivos de suas preferências com os jogos digitais do 

Kidsmart. A fila para dirigir-se à sala onde ficavam os computadores também foi posta 

em destaque por uma das crianças como um momento esperado e de afeição na 

rotina pedagógica, pois à porta tinha um coração, quando Hulk de 5 anos foi indagado 

sobre o que tinha desenhado (Figura 33): “Eu desenhei a fila pró, Kids”. 

 

Figura 33 – Desenho de representação de chegada à sala do Kidsmart 

 

 

Fonte: produção de Hulk de 5 anos (2016) 

 

 

Nos seus desenhos, registraram também os jogos preferidos do Kidsmart, 

expressando os motivos de suas escolhas, relacionando-as aos desejos pessoais 

futuros, como uma atividade frívola, que simplesmente diverte, possibilitando também 
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o compartilhamento do uso do computador com um outro colega no momento que 

brincam com os jogos digitais. Evidências que reforçam a ideia de Brougère (2002, p. 

14) “o jogo não é uma atividade ou uma situação educativa, mas ele pode gerar uma 

experiência que tenha efeitos educativos”. Isso ocorre não só com jogos tradicionais, 

mas também com as intenções propostas para os jogos virtuais, destinadas às 

crianças pequenas, pois como agentes sociais são suas ações que darão o real 

significado, uma vez que não tem uma relação servil apenas com o que lhes impõe. 

No conjunto de desenhos das crianças na Figura 34, verifica-se essas perspectivas. 

 

Figura 34 - Conjunto de representações dos significados dos jogos digitais do Kidsmart 

 

“O jogo da cobra porque é bom”  

 

“Gosto do jogo do biscoito porque vou ser 

cozinheira” 

 

“Jogo do biscoito porque eu gosto” 

 

“O jogo do sapato é o mais divertido” 
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“Eu e Luan brincando no Kids” 

 

Fonte:  Desenhos das crianças do Grupo 5 do CMEI (2016). 

 

Quando indagadas nos grupos focais sobre o que aprendem quando estão 

usando os jogos digitais do Kidsmart, as crianças disseram que não aprendiam nada 

no que se refere a proposta de nomear as figuras geométricas, presentes nas 

intenções do jogo do rato por exemplo, mas ao mesmo tempo, descreveram o que 

fazem com  as intenções de noções pedagógicas a que se propõem os jogos, quanto 

as noções de tamanhos e sequências numéricas em outros jogos. Evidências 

presentes nos dois momentos do grupo focal com as crianças do grupo 5:  

 

Grupo 5 A  

 

Pesquisadora: O homem criou o computado; com a internet nos 
podemos falar com pessoas de várias partes do mundo. 
Steve: da China 
Pesquisadora: Depois o homem criou o celular. Vocês têm ou usam o 
celular? 
Elsa: eu fico no wi-fi 
Pesquisadora E isso aqui? (mostro  computador do Kidsmart). 
Crianças: é  computador dali ó. (apontam para sala do Kidsmart). 
Pesquisadora:  O que Mulan e Hulk estão brincando? 
Criança: É o jogo do ratinho. 
Pesquisadora: o que vocês aprendem usando os jogos do Kidsmart? 
Ben 10: eu não aprendo nada. 
Mulan: Eu aprendo a fazer carro, prédio, castelo e fazer casa. 
Steve: eu aprendo a fazer a casa que aparece. 
Dinossauro Rex: Eu aprendo a fazer o trem. 
Steve: eu também (complementa) 
Hulk: eu aprendo a fazer  carro e uma casa.  
Pesquisadora: e trabalha com alguma coisa que a gente aprende aqui 
na escola? 
Hulk: eu sei! Material, brita, areia, cimento. 
Pesquisadora: e esse jogo aqui? (mostro a página inicial do jogo que 
coloca a quantidade de minhocas correspondentes ao número que 



192 
 

aparece) 
Crianças: é o jogo da minhoca! (todos falam eufóricos) 
Steve: a gente aperta aqui, procura o cara bota 10 minhocas, 9,  8. 
Pesquisadora: E o que a gente aprende com este jogo? 
Steve: Nada!! 
Pesquisadora: Mostro outras páginas iniciais de alguns jogos do kids.  
Pesquisadora: E como  é esse jogo? (jogo da memória). 
Mulan: Tem que procurar coisa igual. 
Pesquisadora: mostro  a página inicial do jogo do biscoito. 
Steve: eu gosto do biscoito. 
Power Rangers Vermelho: eu gosto do sapato porque coloca o sapato 
pequeno, médio e grande. 

 

 

Grupo 5B 

Pesquisadora: Vou mostrar algumas fotos. 
Pesquisadora: Eu trouxe umas fotos para ver se vocês conhecem. E 
o que é isso? 
Crianças: é o computador do kids! É Lucas 
Criança: Sou eu e Arthur 
Pesquisadora: Que jogo é esse? (mostro o jogo da cobra). 
Criança: é o jogo da cobra 
Pesquisadora: E o que vocês aprendem com o jogo da cobra? 
Menino: a gente coloca o corpo dela, a boca, olho, o nariz, o rabo 
dela. 
Pesquisadora: trabalha os números ou as letras?  
Luan: os números 
Pesquisadora: E esse jogo aqui? (mostro a página inicial dos jogo de 
construí a casa) 
Crianças respondem:  é o do rato! 
Pesquisadora: o que vocês aprendem? 
Crianças: a casa! 
Pesquisadora: o que vocês aprendem? 
Emília: eu boto a igreja, boto a casa, eu boto os símbolos que tão 
falando que ele quer.  
Pesquisadora: quais são os símbolos? 
Emília: a roda, os paraquedas 
Pesquisadora: e o que a gente bota quando constrói essas casas? 
Steve II:  quadrados,  triângulos, círculos. 
Pesquisadora: Vou mostrar outra tela do kids. Quem já jogou esse 
jogo? (jogo da memória) 
Crianças: eu! 
Steve: é para descobrir onde tão os animais 
Pesquisadora: E o que a gente aprende com esse jogo? 
Hulk: é onde tem os quadrados iguais. 
Elsa II: Pró eu não falei? 
Pesquisadora: diga pode falar, vamos ouvir  a colega. 
Elsa II: eu sei o jogo do rato é para apertar o rato. Eu construo a casa 
do rato. Quando construo ruim ele faz uuu. 
Pesquisadora: e o que vocês aprendem? 
Elsa II: jogar, brincar. 
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Grupo focal 5 C 
. 
Pesquisadora: Depois o homem criou o? (mostro a imagem do 
computador) 
Homem Aranha I: o computador. 
Pesquisadora: e isso aqui? (mostro a imagem do notebook ) 
Crianças: é o notebook ! 
Pesquisadora: Depois o homem criou o ? (mostro a imagem do 
smartphone) 
Crianças: o celular! 
Pesquisadora: E isso aqui? 
MulanII: o computador da nossa sala. 
Pesquisadora: De que sala? 
Criança: Daqui oh! ( Aponta  na direção da sala do Kidsmart) 
Pesquisadora: aqui, no kids a gente tem um monte de jogos. Nós 
aprendemos alguma coisa com aqueles jogos? 
Elsa: eu aprendo a fazer pipoca. (Referindo-se ao jogo do biscoito) 
Emília: eu aprendo a jogar o joga da vaca, do quebra-cabeça, da 
cobra. 
Pesquisadora: E o que você aprende? 
Anna: Pró eu aprendi a mexer na caixa registradora. (referindo-se ao 
jogo que simula a uma caixa registradora) 
Pesquisadora: E vocês aprendem o que com este jogo? 
Anna: Meu pai vai comprar uma pra mim para eu brincar de trabalhar 
no mercado. 
Pesquisadora: E esse jogo? (mostro a página inicial do jogo casa do 
rato). 
Messi: montar a casa do rato. 
Pesquisadora:  E monta com quê? 
Messi: com tijolo. 
Pesquisadora: com tijolo em forma de que? 
Messi: com o quadrado, o círculo, o triangulo. 
Pesquisadora: e você Steve o que você aprende? 
Steve: primeiro você aperta do lado para o rato  ajudar a você a 
montar uma casa. É assim: um quadrado grandão, uma portinha 
desse tamanho (faz o gesto  com as mãos com um retângulo 
pequeno), e depois um círculo redondo e bota. 

 

Evidenciaram também que se divertem com os erros e as incertezas dos jogos, 

como relatou Mulan, do grupo 5ª, no grupo focal: 

 
Mulan: eu gosto do sapato porque quando a gente coloca o sapato 
pequeno no grande, ele diz que está errado. Se a gente coloca o 
sapato pequeninho  no médio, ele diz que está errado, se a gente 
coloca o sapato pequeninho no pequeno ele diz que está certo. 

 

Em relação às redes sociais, diferente das crianças de 3 e 4 anos, que não 

eram muito familiarizadas com o Facebook, os Grupos 5 falavam com certa 
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propriedade, sabem que lá “curte” acontecimentos. Já o Whatsapp era conhecido 

como uma plataforma utilizada para compartilhar foto, comunicar-se com os pais. Os 

autores Veen e Vrakking (2009, p.12) sinalizam que “[...] o homo zappiens se aprende 

por meio do brincar e das atividades de investigação e descoberta relacionadas ao 

brincar. Sua aprendizagem começa tão logo ele jogue no computador”. Nessas ações 

com os recursos materiais mobilizáveis, que compõem a cultura lúdica como um 

brinquedo, a criança assume um papel de co-construtora da sua cultura, num contexto 

social em que suas atitudes não são separadas de um sistema de interação com os 

pais ou com os iguais, fazendo parte ao pedir e receber objetos, ao falar deles, ao 

mostrá-los, ao usá-los, ao deixá-los de lado (BROUGÈRE, 2002). As crianças, ao 

zapear as tecnologias, aprendem que podem resolver suas necessidades, enviando 

um áudio para os pais, comunica-se com os amigos e parentes, como revelam os 

trechos de suas narrativas, a seguir: 

 

Grupo 5A 
 
Pesquisadora: Mostro o símbolo do Facebook. 
Crianças: é o face!! 
Pesquisador: quem aqui tem face? (poucas crianças levantam as 
mãos) 
Mulan: Eu tenho face. 
Pesquisadora: Você faz o que? 
Mulan: Eu falo e curto. 
Cinderela: Eu tenho face para conversar e  curtir. 
Pesquisadora: E isso aqui quem conhece? 
Crianças: É Whatsapp!! (todas as crianças respondem com 
empolgação). 
Ben 10: Eu falo no Whatsapp 
Cinderela: Eu converso com minha família, aperto e falo 
Steve: eu tenho Whatsapp no tablet e até Facebook. Eu converso com 
minha avó. 
Pesquisadora: Tenho esse aqui? Quero ver quem conhece? 
Crianças: Minecraft!! (todos respondem com mais empolgação) 
Cinderela: Eu jogo. Eu faço uma casa de ouro. 
Mulan: Eu já passei de todos os níveis, eu estou no 99. 
Steve: Eu consigo fazer um prédio. 
Ben 10: Minha mãe tinha, mas apagou. 

 

Grupo 5 B 

Pesquisadora: quem conhece esse jogo quem conhece? (é mostrada 
a página inicial do Minecraft) 
Crianças: É Minecraft!! 
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Steve: eu constrói (sic) casa e carro. 
Israel: é do diabo porque eles são diabo. 
 
 
Grupo 5 C 

Steve:  Minecraft o jogo. É massa! Eu jogo no meu no meu celular. 
Tem um dragão gigante! 
Anna: Esse jogo é do mau. 
Homem Aranha: eu jogo no celular. 
Pesquisadora: Os seus pais sabem que vocês jogam? 
Messi: Eu jogo sozinho e ela também fica jogando comigo. 
Mulan: Pró o bolo do meu irmão foi desse (referindo-se ao papel de 
arroz da decoração do bolo) 
Homem Aranha II: eu construí  uma casa. 
Steve: eu construí  um castelo para o dragão não me pegar. Depois 
eu construí  um muro e depois um dragão bem grandão. 
Homem-Aranha I: eu também construir um muro, botei um dragão 
dentro. Eu botei uma piscina bem grande. 
Steve: eu fiz uma praia. 
Pesquisadora: e a gente aprende alguma coisa a com Minecraft? 
Steve: A gente aprende a matar os bichos. 
Elsa: Pró a gente não pode matar bicho não. 
Steve: só no jogo e no filme. 

 

Dois aspectos destacam-se nas narrativas das crianças, quando falavam sobre 

o jogo Minecraft nos Grupos 5, os meninos se expressavam com certa empolgação; 

já as meninas não comentavam muito. O que pode ser inferido é que as meninas 

preferiam outros tipos de jogos. Inclusive, quando os meninos relataram de matar os 

bichos, uma das meninas disse que não se mata bichos. O menino, então, se justificou 

que “só no jogo e no filme”. Outro aspecto que apareceu foi a perspectiva dos jogos 

de luta ao representar o “mal”. Talvez como forma de censura e proibições dos pais 

para não brincarem com o jogo, uma menina do Grupo 5B falou que o Minecraft era 

“do diabo”, como justificativa para ela não jogar. As próprias crianças justificaram entre 

si as fronteiras entre fazer de conta e realidade, como forma de reagir às proibições 

dos adultos aos jogos considerados inadequados por estimularem lutas, morte, 

personagens malvados. Para as crianças, é só um jogo simbólico. Como salienta 

Brougère, é fato que 

 

[...] a brincadeira é controlada pelos adultos por várias vias, mas há na 
interação lúdica, quer ela seja solitária ou coletiva, alguma coisa de 
irredutível à imposições e suportes iniciais, que é uma reformulação 
pela interpretação que a criança faz deles, uma abertura para produção 
de significados inassimiláveis nas condições de saída (BROUGÈRE, 
2004, p. 304). 
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Assim, como nas narrativas das crianças nos grupos focais, nos desenhos, 

confirmaram-se também o acesso das crianças de 5 anos a uma diversidade de usos 

das tecnologias em casa, tendo o jogo Minecraft como o favorito nos relatos dos 

meninos por envolver um enredo de luta e aventura com obstáculos. Já as meninas, 

preferiam brincar com jogos relacionados aos personagens da TV, contato com a 

natureza e sentimentos. Nessa faixa etária do grupo empírico, reforça-se a ideia de 

Brougère (2004) de que o brinquedo traduz, na cultura material, a divisão sexual entre 

meninos e meninas. Os brinquedos masculinos são centrados em atividades ligadas 

à agressão, ao movimento, à aventura, à mecânica, dentre outros. No entanto, as 

meninas preferem temas que ponham em evidência mais próximos a vida cotidiana, 

“interessam-se muito pelos laços familiares entre os personagens. Também gostam 

de equipar os bonequinhos, pôr as armas, desenvolver brincadeiras de manipulação 

fina, como fazem com as bonecas-manequim” (BROUGÈRE, 2004, p. 299). O que 

evidencia uma cultura lúdica com diferenças entre os sexos, mesmo quando brincam 

juntos, em função de construções reforçadas pelas pessoas que a cercam e pelo 

contexto histórico e cultural. As preferências na cultura digital do que brincar, essas 

questões estereotipadas e de reprodução de papéis sociais entre os sexos, também 

emergiram entre as crianças, como visualizados nos seus desenhos e narrativas das 

crianças sobre as preferências de usos das tecnologias em casa, representadas na 

Figura 35: 

 

Figura 35 – Conjunto de representações das escolhas dos jogos digitais 

por meninos e meninas 

 

 

Menina: “este é o jogo do amor que jogo no 

tablet”  

 

Menino:  “brinco no computador de casa com 

o jogo Minecraft”
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Menino: “gosto de assistir Ben 10” 

 

 

Menino: “Aqui é o castelo, homem que tá na 

frente do fogo e o dragão cuspindo fogo para o 

homem não entrar” 

 

Menina: “é o jogo do Bob Esponja” 

 

 

Menino: “o Jogo da piscina que espirra mais 

forte que o vento” 

 

 

Menino: “é o jogo do terror que eu jogo” 

 

 

Menino: “é Minecraft, você não está vendo” 
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Menino: “é o jogo de corrida de skate que 

jogo no computador de casa” 

 

 

Menina: “é o jogo da casa da Barbie” 

 

 

 

Menino: “o castelo do jogo Minecraft” 

 

 

Menino:  “o cavalo do mal e do bem, quando 

pega o cavalo” 

 

 

Menino: “é o homem do Minecraft” 

 

 

Fonte: Desenhos das crianças de 5 anos do CMEI (2016). 

 



199 
 

Outro aspecto importante constatado, nos Grupos 5, assim como nos demais, 

as brincadeiras ao ar livre, como os brinquedos, que possibilitam experimentar o  

movimento de corpo de uma forma diferente ao da tela digital das tecnologias foram 

recorrentes nos desenhos das crianças de 05 anos, andar de bicicleta, brincar com os 

amigos, o contato com o sol, chuva, terra, foram elementos reveladores ou desejados 

a fazerem parte da cultura infantil, mesmo com a presenças das tecnologias nos 

contextos.  Nessa direção, compactuando também com a concepção de Sodré (2007, 

p. 144), esses elementos “[...] são exemplos dessa natureza que mostram, de maneira 

inequívoca, a importância das contribuições dessas crianças como informantes 

críticos, como sujeitos ativos no processo de desenvolvimento”. O conjunto dos 

registros orais e iconográficos a seguir revelam essa perspectiva (Figura 36): 

 

Figura 36 – Conjunto de representações de brincadeiras, sem uso das tecnologias

“Um parque e  minha bicicleta” 

 

“Jogar bola com meus amigos Pereco e Ítalo” 

 
 

 

“Eu brincando com minha bicicleta” 

 
 
“Brincar de Robô-choque na minha casa” 
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“Eu brincando na chuva e quadrado de sol” 

 

 

“Eu brincando com minhas amigas”  

 

 

“Gosto de construir no jardim de minha casa” 

 

Fonte: Desenho das crianças do Grupo 05 (2016). 
 

 

A integração das tecnologias na Educação Infantil, além de está previsto nas 

DCNEI e nos Referenciais Curriculares da Secretaria de Educação de Salvador para 

essa etapa da Educação Básica, requer desafios de fazer parte do repertório lúdico 

das crianças. A partir das narrativas de meninos e meninas, revelou-se que o jogo 

digital pode também assumir uma função como fim em si mesmo, assim como outras 

formas de brincar, que proporciona processos educativos, sem necessariamente, ter 

um fim de apreensão dos conteúdos. A presença desses artefatos tecnológicos 

representa mais um objeto do universo lúdico das crianças. Fantin (2015) e Brougère 

(2004) não negligenciam a complexidade e ambiguidades dessa incorporação, mas 

não podemos perder de vista que as crianças da atualidade não são iguais às crianças 

do século passado. Tendo em vista que, na contemporaneidade, “elas são crianças 
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leitoras, telespectadoras, produtoras de conteúdos postados e compartilhados em 

rede, navegadoras do ciberespaço, internautas etc., e possuem competências 

construídas na cultura digital que não tínhamos quando crianças” (FANTIN, 2015, p. 

197). Ao mesmo tempo, outras experiências fora das telas são igualmente 

significativas para estruturação e difusão da cultura lúdica infantil, como Steve, de 5 

anos, sintetiza o significado do brincar no parque, identificando que algumas vezes é 

cerceado por uma função disciplinar. A interação com os seus pares e o acesso à 

cultura digital, sem uma experiência anular a outra, podem ser compreendidas a partir 

das dimensões no diálogo a seguir, no momento de conversa informal quando 

brincava livremente: 

 

Conversa informal na rotina com Steve grupo 5 - 19/10/2016 
 
Pesquisadora: Você gosta do jogo do cinema? 
Steve: Porque faço filme. 
Pesquisadora: Você gosta daquele do rato? 
Steve: balança a cabeça. 
Pesquisadora: Por que você gosta daquele do rato?  
Steve: Porque  é bom. 
Pesquisadora: E aquele da calculadora? 
Steve: Qual ? 
Pesquisadora: Aquele que você aperta o número, aparece 9 cobras, 8 
cobras... 
Steve: Ah! Gosto. 
Pesquisadora: você aprende o quê? 
Steve: aprendo a jogar. 
Pesquisadora: Você gosta de jogar, né? 
Steve: balança a cabeça. 
Pesquisadora: E aqui na escola o que você mais gosta de fazer aqui 
na escola? 
Steve: Brincar no parque. Só que muitas vezes eu fico de castigo. 
Steve: Ó, eu queria morar aqui. 
Pesquisadora: Por que? 
Steve: Porque eu adoro o parque. 
Pesquisadora: Tem parque perto de sua casa? 
Steve: balança cabeça em sentido negativo. 
Pesquisadora: Não tem praça? 
Steve: balança cabeça em sentido negativo. 
Pesquisadora: E em casa você brinca mais de quê? 
Steve: brinco com meu carro. 
Pesquisadora: E você tem amigos lá? 
Steve: Tenho muitos amigos. Ah, tenho três. Eu brinco com meu primo 
de leite. 
Pesquisadora: O que é primo de leite? 
Steve: quando eu era pequeno, eu mamava na mãe dele. 
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6.4 OS PEDIDOS DO PAPAI NOEL DAS CRIANÇAS DO CMEI 

 

No início de novembro de 2016, ao chegar em uma certa tarde para observar a 

rotina dos grupos, uma auxiliar disse: “ontem Papai Noel dos Correios veio aqui e os 

pedidos que as crianças mais pediram foram tablet e celular”. A partir desse 

comentário, passei a ouvir das crianças assuntos referentes ao ritual do Natal, uma 

vez que, assim como o aniversário e outros eventos culturais, que permeiam a cultura 

infantil, o brinquedo se insere numa doação ritualizada entre pais, familiares e amigos 

e a figura mitológica do Papai Noel está presente, também, nesse contexto. Como 

afirma Brougère: 

 

A festa de Natal, na nossa cultura, tem por função trazer à cena e 
reforçar as relações sociais e ela o faz em torno da criança. O 
brinquedo, presente de Natal por excelência, tanto no nível da 
realidade quanto no nível da imagem, traduz essa relação social e cria 
o vínculo entre gerações que encena a festa (BROUGÈRE, 2004, 
p.177. Grifo nosso). 

   

Corsaro (2011) também enfatiza que a cultura infantil é constituída de costumes 

e hábitos simbólicos, nos quais as crianças possuem representações ou símbolos 

expressivos de crenças, preocupações e valores infantis, oriundos de três fontes 

primárias: a mídia, direcionada à infância (desenhos, filmes, músicas, jogo digitais); a 

literatura infantil (contos de fadas, histórias que falam do universo infantil) e os valores 

míticos e lendas (Papai Noel, Saci Pererê, Coelhinho da Páscoa). Essas três fontes 

são mediadas, principalmente, pelos adultos nas rotinas culturais das crianças. As 

crianças se apropriam e transformam a cultura simbólica, à medida que interagem na 

cultura dos pares, dando os sentidos que lhe são convenientes em distintos momentos 

de suas interações. 

No destaque para uma dessas figuras lendárias, destaco o Papai Noel pela 

emergência social à época da pesquisa. Segundo Brougère (2004, p. 177), “brincamos 

de acreditar no Papai Noel”. Como presenteador, ele resulta de um complexo 

fenômeno de convergência que desemboca numa falsa crença ou crença simulada, 

isso é, lúdica, tanto dos adultos quanto das crianças, com o fim último de instalar a 

gestão da demanda de presentes ligado ao sobrenatural, pois, 
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O presenteador real permanece anônimo [...]. Temos, assim, 
uma pluralidade de Papais Noéis, o dos avós, o das tias, um 
meio de conciliar o culto do presenteador fictício com 
identificação do presenteador real. Permanece uma ruptura 
relativa entre a compra e a dádiva, daí vem o sobrenatural. A 
compra é exorcizada, o comercial é esquecido. A criança fica 
deslumbrada e nós nos deslumbramos com o deslumbramento 
dela (BROUGÈRE, 2004, p. 178). 

  

 Ao escutar como as crianças concebiam essa figura mitológica do Natal, o 

Papai Noel e os presentes dos seus pedidos, foi uma forma, também, de compreender 

como a cultura lúdica, com os novos brinquedos contemporâneos, vindos de suportes 

de tecnologias digitais, alimentavam os sonhos de consumo e desejos das crianças 

na composição de sua cultura infantil. Só que, para crianças de baixa renda, o modo 

e o tamanho do que se pode pedir não se trata de uma expressão “natural” da criança, 

mas de uma construção social e familiar variáveis. Em suas falas, várias justificativas 

transpõem essas dificuldades do que elas compreendem, mas que compactual com o 

mito ao fingirem acreditar. Como salientam Sirota (2005) e Brougère (2004), as regras 

de civilidade, mesmo quando o presente não corresponda ao seu desejo, é também 

culturalmente ensinado às crianças, em função do presente representar uma dádiva, 

por isso, aceita-se o presente recebido de bom grado. “Pois há nisso uma apreciação 

pessoal e coletiva, o que permite justamente a elaboração de normas do grupo e sua 

interiorização. Trata-se de aprender a agradecer o gesto e não especificamente o 

objeto oferecido” (SIROTA, 2005, p. 541). 

O presente nos rituais de celebração, de acordo Sirota (2004), encena 

elementos de negociação e critérios de escolha que envolvem identidade de gênero, 

estratégia de representação e de distinção, critério de idade, princípios culturais, 

aprendizado das regras de civilidade e a instauração de uma hierarquia de valores, 

com uma autonomia relativa das crianças em relação aos seus pedidos, que permitem 

perceber o seu lugar na família ou em outros contextos. 

No CMEI, a chegada do Papai Noel dos Correios perpassou todo o emblema 

ritualístico do Natal, com suas representações e o “brincar” de fazer de conta que 

existe, a fim de adquirir o brinquedo desejado. As crianças são inscritas como sujeitos 

desse ritual, na indicação de sua opção do objeto-brinquedo a ser presenteado. Ao 
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conversar e gravar, com auxílio do smartphone as falas das crianças, em momentos 

informais sobre os pedidos para Papai Noel, reforçam a posição de Corsaro (2011), 

como os valores míticos e as lendas compõem o imaginário da cultura infantil das 

crianças. Nos trechos dos diálogos abaixo, aparecem duas perspectivas: as crianças 

que incorporam, sem duvidar, da existência do Papai Noel e as crianças que, através 

de uma reprodução interpretativa (CORSARO, 2011), recriam o significado da 

existência do “bom velhinho”, como forma de apropriação da crença para fazer parte 

do ritual de ganhar presente:  

Transferência da crença no Papai Noel a uma pessoa da realidade 

 

Pesquisadora: Oi pessoal. Eu soube que papai Noel esteve aqui, 
vocês escreveram a carta com o pedido de vocês? 
Homem Aranha I: Papai Noel é meu pai, Papai Noel é meu pai. 
Neymar: Papai Noel não existe, não. 
Pesquisadora: Por que papai Noel não existe? 
Neymar: Papai Noel mata. 
Pesquisadora: Então vocês não escreveram a carta? (ambos 
balançam a cabeça em sentido afirmativo) 
Pesquisadora: o que vocês pediram? 
Homem Aranha: Eu pedi um robô e ‘iucelular’ 
Neymar: eu pedi só celular. 
(Diálogo com as crianças no momento da brincadeira livre, em uma 
conversa informal dia 27/10/2017 do Grupo 3) 
 

A crença incorporada  
 
Pesquisadora na roda de conversa, enquanto as crianças estão 

brincando, pergunta: o que vocês pediram a Papai Noel? 

Anna I – Eu pedi uma boneca 

Hulk II – eu pedi isso! (Apontou para o meu smartphone). 

Pesquisadora: isso o que ê? 

Hulk II – iucelular 

Pesquisadora: Por quê? 

Hulk II: Para jogar o jogo vermelho 

Super Homem: eu pedi o robô. 

(Diálogo1 com as crianças em conversa informal no momento da 
brincadeira livre dia 25/10/2017 do Grupo 4) 
 
 
Pesquisadora: Vocês estão brincando de quê? 
Pepa: boneca 
Pesquisadora: Você escreveu a carta para Papai Noel? 
Pepa : Balança a cabeça que sim. 
Pesquisadora: você pediu o quê 
Pepa: sapato 
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Neymar:Eu pedi moto, carro. 
(Diálogo2 com as crianças dia 27/10/2017 do Grupo 3) 
 
 

A reprodução reinterpretada - recriação do mito  
 
Pesquisadora: Papai Noel apareceu aqui e pediu para vocês fazerem 
uma carta? 
Steve: Fizemos.  
Steve: Papai Noel não existe, não. Ele já morreu faz tempo. 
Pesquisadora: E você fez carta? 
Steve: Fiz. 
Pesquisadora: Você disse que Papai Noel não existe e por que você 
fez a carta? 
Steve: Ele existia primeiro, depois dele os dinossauros, depois os 
africanos, os índios e depois nós.  
Pesquisadora: Então Papai Noel existiu há muito tempo atrás?  
(Steve balança a cabeça em sentido afirmativo). 
Steve: Eu pedi um notebook . 
Pesquisadora: Por que você escolheu o notebook ? 
Steve: Para eu falar com os meus amigos, assistir, jogar vídeo 
games. 
Pesquisadora: Falar com os amigos como? 
Steve: Que tem aquele negócio de falar (mostra os com gestos 
circulares nos ouvidos), rádio som. 
Pesquisadora: quer dizer que você quer um notebook  para jogar, 
falar com os amigos? 
Steve: E falar com minha mãe quando ela tiver no trabalho. Eu vou 
falar assim para ela: mãe eu vou comer o quê? Ela vai falar coma 
feijão, arroz, qualquer coisa. Na hora de dormir eu vou colocar uma 
música de dormir. 
Pesquisadora: Você dorme com música? 
Steve: Não. Só quando eu tiver notebook  eu durmo. Eu tinha um 
tablet que tinha um bocado de vídeos de criança. Minha mãe vendeu. 
Tinha vídeo de massinha, tinha jogo de futebol, tinha o jogo do trem.  
(Diálogo efetuado no dia 25/10/2017 com crianças de 5 anos) 

  

A tecnologia digital como brinquedo  

Pesquisadora: Posso ficar aqui no grupo com vocês? 

Homem Aranha: Aqui é brincadeira só de menino. 

Pesquisadora: Então não posso ficar aqui? 

Homem Aranha: você pode porque você só vai ficar vendo. 

Pesquisadora: Posso perguntar uma coisa para vocês? 

Home Aranha: Silêncio do céu que a tia quer falar com a gente. 

Pesquisadora: Vocês fizeram a carta para Papai Noel? 

Todos: sim! 

Homem Aranha : eu pedi um notebook  rapidão 

Steve: eu pedi um celular 

Home Aranha II: eu pedi uma bicicleta 

Pesquisadora: E você pediu o que? 
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Messi: Eu pedi um tablet e um celular 

Pesquisadora: por que você pediu os dois? 

Messi: Para passar o jogo (fazendo o gesto com o dedo). 

Nesse momento Steve, que pediu o celular diz o  motivo do pedido. 

Steve: Eu quero o celular para jogar o tempo todo Minecraft 

O menino que exercia a habilidade de coordenar o grupo disse: 

Homem Aranha – Agora você vai prestar a atenção porque a gente 

vai cantar. 

Pesquisadora: Está certo vou prestar atenção, eu prometo. E todos 

começaram a cantar a canção “Embarque nesse Carrossel”. Trilha 

sonora de uma novela infantil. Despeço-me do grupo. (Dialogo 

efetuado 25/11/2016 com as crianças  no Grupo 5, no momento de 

brincadeira livre) 

 

Ao destacar esses quatro diálogos acima, pela capacidade de as crianças 

recriarem a crença no mito, demonstrando que a receptividade não é passiva, é 

possível ter clareza do objetivo que elas almejam: serem presenteadas. Instaura-se 

também, por meio de um ritual, a participação infantil na celebração como parte da 

cultura em que estão inseridas. Os pedidos de Natal permitem também conhecer mais 

as culturas das crianças, pois segundo Brougère, “enraíza numa aproximação, 

começando por olhar como ela vive, e como brinca, para daí deduzir os seus 

interesses” (BROUGÈRE, 2004, p. 187). Nas conversas informais nos demais grupos, 

as tecnologias e outros tipos de objetos-brinquedos como carro, bonecas, bolas, 

utensílios de uso pessoal, como sapato e até bicicletas, fizeram parte dos desejos das 

crianças. O que demonstra a heterogeneidade das relações das crianças com uma 

variedade de brinquedos que agrega, tanto objetos industrializados como as 

tecnologias, no que tange aos tipos de brinquedos na contemporaneidade. Reforça-

se o pensamento de Fantin sobre a multiplicidade do repertório lúdico infantil, assim 

  

[...] embora algumas brincadeiras tradicionais com bola, boneca, 
carrinho, bolinha de gude, pipa, pião, amarelinha e tantas outras 
continuem a fazer parte do repertório lúdico infantil, muitas outras são 
atualizadas com o repertório provindo das mídias, dos games, jogos 
eletrônicos e digitais. Seria inverossímil que a brincadeira da criança 
não se alimentasse cinema e do ciberespaço que também fornecem 
repertórios de linguagens, conteúdos éticos e estéticos às brincadeiras 
(FANTIN, 2015, p.197 ). 

  

O papel da mediação com outras gerações também se faz necessário nas 
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incorporações desses novos artefatos, vindos das mídias e jogos de suportes da era 

informática pelas crianças pequenas, pois o protagonismo infantil é agregado e 

construído nas relações humanas com os adultos que também fazem parte do seu 

contexto. Por isso, na próxima seção serão trazidas as retóricas advindas das famílias 

sobre o uso das tecnologias em casa e na Educação Infantil, espaços de socialização 

das crianças. 

 

6.5 O USO DAS TECNOLOGIAS, O ADULTO E A CRIANÇA: DIÁLOGOS E 
CONFLITOS INTERGERACIONAIS 

 

O princípio permeado na tessitura deste trabalho é que a criança desenvolve-

se, apropria-se, reproduz e cria a cultura na relação com seus pares e os adultos, 

dentro das especificidades de alteridade da infância. É inicialmente no campo familiar, 

e posteriormente, no espaço formal de educação, que a criança constrói seu universo 

de conhecimento da brincadeira. Em ambos os campos, o adjetivo “educativo” circula 

com vistas a designar a função dos brinquedos e brincadeiras. Brougère (2004) alerta-

nos que a infância, no tempo atual, é tão bombardeada pelo investimento educativo 

dos pais e de toda sociedade que corre-se o risco de ocultar outros aspectos desse 

período de vida, como por exemplo, um maior tempo infantil dispensado ao brincar 

livre.  

Essa exigência de inserir o contato com os artefatos culturais materiais e 

imateriais (brinquedos e brincadeiras) como educativos, com vistas à promoção do 

desenvolvimento ou aprendizagem, a depender da concepção de criança e infância, 

pode gerar conflitos intergeracionais. Nessa pesquisa, compartilha-se com o 

pensamento de Brougère (2004, p.198), de que “todas as experiências que a criança 

vive, contribuem para sua formação num plano ou no outro (da socialização ao 

desenvolvimento cognitivo), não há razão para que a brincadeira não seja incluída”. 

O brincar no ciberespaço com os jogos digitais ou comunicar-se em redes, constitui-

se processos educativos com valores informais intrínsecos no agir das crianças. Vale 

ressaltar que nessa atividade lúdica mediações intergeracionais e  intrageracionais 

acontecem e constituem também processos educativos, por envolver construções de 

regras sociais, negociações e habilidades interpessoais na convivência com crianças 

e adultos. A maneira de mediar é que poderá favorecer, ou não, para que as crianças 
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sejam sujeitos ativos, respeitando suas especificidades da infância. 

Sendo assim, ao adotar o conceito de geração se faz necessário analisar como 

essas relações acontecem entre os diferentes grupos etários, no caso em destaque 

nessa seção de estudo, as mediações entre as crianças e seus pais. Nessa pesquisa, 

adota-se o conceito de geração de Mannheim (1993) como um fenômeno cultural, no 

qual pessoas  nascidas no mesmo período e que convivem com os mesmos 

acontecimentos sociais, no  decorrer da formação e crescimento, partilham a mesma 

experiência histórica significativa, criando, desse modo, uma consciência comum em 

um determinado curso da vida,  

Cada geração, ao interagir com as pessoas de gerações precedentes, criam 

tensões potenciadoras de mudança social, em decorrência dos processos dinâmicos 

de transformação. Essas alterações mobilizam o aparecimento constante de novos 

portadores de cultura, suscitando novas apropriações do que precisa ser conquistado 

ou conhecido. Segundo Mannheim (1993), a diminuição do uso dos antigos portadores 

de cultura (objetos materiais ou imateriais), possibilita o convívio do velho com novo 

em proporções diferentes, sem um sobrepor ao outro, mas, muitas vezes, as relações 

autoritárias entre indivíduos de distintas gerações causam conflitos geracionais. Estes 

demandam uma constante troca mútua pela mediação intergeracional (diferentes 

grupos etários crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos). O caráter contínuo 

das mudanças geracionais exige diálogo entre as distintas gerações, sem aniquilar a 

alteridade dos grupos etários. Sarmento (2005) salienta que, ao nascer, as crianças 

constituem-se como atotes sociais dentro da diversidade da sociedade e na sua 

alteridade perante os adultos. 

Por isso, nessa seção, trago as percepções que os pais evidenciaram sobre os 

usos das tecnologias em casa e na escola, e como acontece a mediação quando as 

crianças usam as tecnologias no seu contexto familiar, pois partilhando das 

constatações de Sutton-Smith (1991), as práticas lúdicas são transformadas, 

controladas, de acordo com atribuição educativa dada à infância. O que reitera a 

recomendação de Silva, Barbosa e Kramer: 

 

 [...] é preciso analisar criticamente as mudanças nos papéis e nas 
formas de interação entre crianças e adultos, compreendendo infância 
como categoria e as crianças como sujeitos empíricos em interação 
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constante com crianças, jovens e adultos (SILVA; BARBOSA; 
KRAMER  2008, p. 86). 

 

No que se refere as evidências da questão aberta do questionário aplicado com 

os pais, como acompanham o uso das tecnologias, todos os pais foram unânimes em 

dizer que acompanhavam ao lado das crianças o acesso ao universo virtual com as 

tecnologias digitais. Quando os próprios pais não podiam, os irmãos maiores faziam 

a tarefa de acompanhamento, embora as crianças nos grupos focais tenham dito que 

acessam as tecnologias sozinhas, o que evidencia as formas de independência das 

crianças face outras gerações, mesmo com o risco de acessarem conteúdos com 

censuras para a idade. O “controle” foi também muito evidenciado, seja para 

administrar o tempo de uso ou o evitar o acesso aos conteúdos inapropriados. O 

Quadro 08 sintetiza de que forma as ações de acompanhamento e controle são 

ministradas pelos pais das crianças de 3 a 5 anos do CMEI em casa, a partir de suas 

respostas: 

Quadro 08  - Modos de mediação dos pais quando as crianças usam as tecnologias 

Ações de Acompanhamento Ações de Controle 

 Usa com a criança 

 Coloca vídeos educativos 

 Orienta 

 Fica ao lado 

 Assiste junto 

 Acompanha para ensinar o que pode 

mexer 

 Fica ao lado  monitorando 

 Interage junto 

 Irmã acompanha 

 Instrui execução do app, internet e 

play store 

 Acompanha e observa o que 

acessam 

 Acompanha o que assiste no 

yuotube e veem os contatos e 

conversas no Whatsapp 

 Pregunta o que assiste ou joga, faz  

junto 

 Digita e acessa ao lado 

 Senta e ensina  para  ter limites e o 

que deve mexer 

 Controla e assiste vídeo educativo 

para aumentar aprendizado 

 Fica ao lado monitorando 

 Escolhe os vídeos no youtube e 

assiste junto 

 Observa o que assiste 

 Verifica o conteúdo 

 Presta atenção ao que assiste 

 Ver o que está assistindo no celular 

 Coloca o que deseja assistir ou jogar 

 Supervisiona e baixa o conteúdo 

adequado e seguro 

 Controla os tipos de jogos e vídeos o 

tempo todo 

 Liga o aparelho e coloca na atividade 

 Baixa o vídeo e observa o tempo 

todo 

 Joga o jogo que baixei 

 

 Deixa jogar por meia hora para não 

ficar viciado 
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 Brinca junto 

 Joga e assiste junto sempre 

 Ensina e explica como se usa, o que 

faz e para que serve 

 Pesquisa primeiro e depois dá o 

acesso 

 Usa com um adulto observando o 

conteúdo 

 

Fonte: Síntese elaborada a partir do questionário aplicado aos pais (2016). 

  

Assim como proposto por Bardin (2011), a respeito da análise de conteúdo das 

questões abertas do questionário aplicado aos pais, após uma leitura e tabulação dos 

dados, emergiram essas duas categorias descritas no quadro acima, as quais 

correspondem as ações mediadoras dos adultos em casa: acompanhamento e 

controle. A fim de visualizarmos as convergências e divergências entre os pais das 

crianças, categorizou-se na representação redes no Programa Gephi de Pais do 

Grupo 3, 4 e 5, de acordo com a turma que as crianças faziam parte no ano de 2016. 

Na representação gráfica da rede interativa (Grafo 01), visualizamos os atos de 

acompanhamento, mais preponderante, o de assistir junto e o de controle a 

observação. O que evidencia uma mediação em casa dos pais ou outros adultos para 

evitar que as crianças acessem sites com conteúdo inapropriados para a idade, 

possibilitando desse modo não só a provisão e participação das crianças à cultura 

digital, mas também a proteção psicossocial das mesmas. 

 Foram estabelecidas as relações com os três grupos de pais, principalmente, para 

as crianças de 3 e 4 anos, uma vez que os verbos assistir e observar estão mais 

próximos das respostas dadas pelos pais das crianças desses dois segmentos etários, 

como observa-se nos círculos (nós) dos grafos: 

 

Grafo01 – Síntese das categorias de análise emergentes da mediação dos pais 
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Fonte: Grafo gerado no software gephi da produção de dados dos pais (2016) 

 

O discurso dos pais, no que tange aos modos como fazem a mediação das 

crianças com o uso das tecnologias, confere com a preocupação do psicanalista Levin 

(2007) quanto à vivência relacional e corporal entre as gerações, que o autor 

esclarece. Não se trata de julgar, acusar, desconhecer ou dispensar os avanços 

científicos, tecnológicos digitais, uma vez que eles também fazem parte do contexto 

da criança e descoberta do mundo cênico das crianças. Torna-se problemático situar 

a imaginação, o pensamento e as experiências infantis e deixá-los condicionadas à 

própria evolução e reprodução tecnológica e outros elementos de consumo da 

sociedade contemporânea que, de um jeito ou de outro, dotados de imagens ou 

valores sociais, suprimem a criatividade, a autonomia e a sociabilidade, uma vez que 

a criança se estrutura na relação com seus pares e adultos, como Levin (2007) nos 

alerta: 

Um dos perigos que se apresentam é que o uso indiscriminado da tela 
consuma o elemento infantil – distorcendo a experiência corporal -, 
fazendo com que ele exista apenas na televisão, nos computadores, 
nos videogames, na roupa da moda, nos alimentos congelados, na 
inteligência artificial, na aprendizagem eficaz e na infinidade de 
imagens, objetos e propostas que o mundo de gente grande prepara 

para gente miúda (LEVIN, 2008, p.15). 
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 A relação da criança com as telas supõe, como em tudo mais, o papel 

responsável, vigilante, amoroso e sensível dos pais ou responsáveis, assim como os 

educadores. São eles que saberão, em nome da criança e junto com ela, avaliar o 

quanto a experiência com as telas e os jogos está sendo positiva ou negativa ao seu 

desenvolvimento. Trata-se de mais uma oportunidade de aprender e ensinar, a 

estabelecer e respeitar limites de ganhar autonomia e autossuficiência nos atuais 

tempos tecnológicos. 

Outro aspecto analisado com aplicação do questionário com os pais das 

crianças foi o que pensavam sobre o uso das tecnologias pelos seus filhos em casa e 

na Educação Infantil. As retóricas do jogo19 Sutton-Smith (2001), que geralmente 

subsidiam os discursos sobre o jogo (retóricas do progresso, destino, poder, 

identidade, imaginário, conhecimento de si e frivolidade), trazidas no início desse 

trabalho, deram subsídios com categorias para analisar as concepções do pais sobre 

o uso das tecnologias.  

Em todos os grupos, prevaleceu a perspectiva apontada por Sutton-Smith 

(2001) da retórica do progresso, que consiste na defesa que, tanto os animais quanto 

as crianças, se adaptam e se desenvolvem por meio do jogo. A categoria 

aprendizagem e desenvolvimento foram as expectativas mais reveladas pelos pais, o 

que reforça também as ideias pautadas por Brougère (2004) sobre o sentido de 

“educativo do jogo”, que coaduna com o discurso que percebe a criança como suporte 

da educação em todos os momentos de sua vida, inclusive em seus divertimentos 

lúdicos” (BROUGÉRE, 2002, p. 09). No Grafo 02, sintetiza-se o enfoque pautado na 

retórica do progresso, ao usar as tecnologias com emergência dos dois sentidos para 

o seu uso: aprendizagem e desenvolvimento, principalmente, para as crianças de 4 e 

5 anos, cujo nó (vértice) da cor em verde é mais proeminente e mais próximo das 

arestas: 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Adotado como brincar neste trabalho porque nesta acepção está incluso todos os tipos de 
brincadeiras: simbólica (faz de conta), jogos com regras ( amarelinha, jogar pião, cirandas etc. 
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Grafo 02 – Sentidos do uso das tecnologias pelos pais 

 

 

 

Fonte: Grafo gerado no software gephi da produção de dados dos pais (2016) 

 

Um dos responsáveis pela criança do G3 distinguiu que o acesso em casa ao 

universo virtual com as tecnologias deve ser para brincar; já na cultura escolar, para 

aprender conteúdos curriculares, como revelou em sua resposta: “Em casa   diversão, 

brincadeira. Na escola deve ser para fins educacionais e desenvolvimento deles”. 

Visão que concebe a escola como um espaço de transmissão de conteúdos e em 

casa o jogo assume a retórica da frivolidade, o jogo em si mesmo, sem intenção de 

fazer do lúdico algo necessariamente útil, como se essa ação não favorecesse 

processo educativo.   

Outra preocupação dos pais são as tecnologias em casa negligenciar a 

interação das crianças com seus pares ou outros modos de aprender sem as 

tecnologias, inquietação revelada por dois responsáveis: “Na escola é boa para 

aprendizagem e em casa não, porque tem outras formas de aprender sem 

tecnologias” e o outro respondeu “Não usar as tecnologias para  brincar porque 

precisa interagir com outras crianças”. 

 Dois pais não descartaram a possibilidade da retórica da frivolidade do brincar 

livre como fim em si mesmo, com o uso das tecnologias, concebendo como uma das 
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formas informais de aprendizagem, como revelado em duas respostas: “Brincando e 

aprendendo ao mesmo tempo” e “Brincar, distrair e descobrir coisas novas”.  Brougère 

ressalta esta possibilidade, muitas vezes, negligenciada nos contextos onde as 

crianças estão inseridas, ao afirmar que “[...] o divertimento expressa um forte 

potencial educativo informal, associado às características próprias dessas atividades” 

(BROUGÈRE, 2002, p. 16). Neles, descobre-se a produção de conhecimentos 

práticos, como no uso do artefato através de ações que não possuem finalidade 

educativa. 

 Questões sociais também emergiram das famílias em função das restrições 

de acesso provocadas pela situação socioeconômica desfavorável, evidenciando uma 

intersecção com uma questão de classe, muitas vezes, negligenciada quando se 

discute a cultura digital como se todos tivessem acesso à internet e às tecnologias. 

Fantin, inclusive, critica a noção e o discurso de uma pretensa igualdade e 

competência, sem olhar “as condições de pertencimento econômico e social de 

crianças e jovens, ainda mais num contexto de exclusão digital” (FANTIN, 2016, p. 9). 

No relato de dois pais essa situação desigual ficou evidente ao afirmar: “Acho bom, 

mas não temos condições de ter em casa” e o outro disse “só uso quando vou à casa 

da avó, porque não tenho internet”.  

Outro aspecto relacionado à dimensão social foi o acesso às tecnologias dentro 

de casa como forma de proteção às crianças da violência no bairro, sinalizada na 

resposta de um dos pais: “Protege da violência das ruas, diverte e prepara para o 

futuro”. Dimensão igualmente importante, considerando que a clausura domiciliar, por 

uma questão de segurança, impedem de as crianças usufruírem do contato com 

elementos da natureza como o sol, a chuva, as estrelas, árvores, brincar com seus 

amigos do seu entorno, como almejados e revelados nos desenhos das crianças nas 

seções anteriores. Corre-se o risco, em função dos problemas sociais que expõem as 

crianças à vulnerabilidade, de restringir o repertório e os espaços das brincadeiras, 

como explica Brougère: 

 

 

[...] pela imagem de um exterior perigoso que leva a valorizar a 
brincadeira no seio do espaço familiar protegido. São 
desenvolvidos universos de brinquedos compatíveis com essa 
experiência de solidão, como o brinquedo de simulação que 
torna inútil o parceiro, inclusive o adulto, a pelúcia que substitui 
as relações interindividuais por um companheiro de pano, o 
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videogame que abre o universo aparentemente sem limite à 
exploração solitária (BROUGÈRE, 2004, p. 268). 

 
 

 Contudo, os discursos dos pais com a crença dos usos das tecnologias 

contribuem para o desenvolvimento e/ou aprendizagem é uma constatação de duas 

concepções ambíguas: uma que considera legítimo associar o jogo ou brinquedo à 

educação ou ao desenvolvimento; a outra, que acredita que é difícil a visão dessa 

mesma dimensão educativa quando uma criança se entrega à atividade lúdica. Esta 

última, nos próprios relatos das crianças, revelam que as imagens, mensagens e jogos 

digitais do universo virtual não são recebidos passivamente, mesmo que a intenção 

dos adultos seja para a aprender conteúdos escolares. 

  

6.6 A PRODUÇÃO DA CULTURA LÚDICA INFANTIL COM O USO DAS 
TECNOLOGIAS NA TRIANGULAÇÃO DOS DADOS  

 

Na observação do uso do computador, utilizado no CMEI, evidenciou-se que, 

embora aconteça um planejamento pedagógico para atrelar o uso dos jogos digitais 

do Kidsmart como uma ferramenta de aprendizagem de conteúdos curriculares, as 

crianças transpõem a sua significação como um objeto brinquedo, assim como os 

demais servem para entreter e ao mesmo tempo aprender. O brincar, como discorre 

Brougére (2004), é em si um fenômeno educativo, por isso as crianças não 

desvinculam brincar de aprender e vice-versa. Além disso, o uso das tecnologias no 

espaço escolar, restringe-se ao uso do computador para jogar os jogos digitais, mas 

na produção de dados das crianças, os dispositivos móveis são utilizado como rede 

de comunicação. 

No tempo pedagógico das brincadeiras livres, observou-se que as tecnologias são 

inseridas nos jogos simbólicos das crianças, por fazerem parte dos acontecimentos 

do cotidiano delas demonstrando que a cultura digital insere-se nos modos de viver 

das crianças. 

Na produção de dados com as crianças, por meio dos grupos focais, das conversas 

informais e dos desenhos, ficou constatado que as tecnologias são agregadas a 

repertório lúdico infantil, sem suprir outras formas de brincar tradicionais. O acesso 

das crianças à cultura digital não inibe o desejo de brincar no parque, por exemplo, ou 
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estar com os amigos, como os desenhos retrataram. 

No que tange a intersecionalidade, a questão de gênero aparece nas narrativas 

infantis quando brincam com jogos digitais em suas casas, por possibilitar criar 

enredos simbólicos. Nesse aspecto, a partir do convívio cultural na comunidade de 

prática, adota-se para esse conceito a perspectiva adotada por Paechter (2009, p. 16), 

em que “os membros se engajam em uma prática compartilhada”, como as crianças 

participam dessa partilha social, aprendem também o que é ser tratado como homem 

e mulher, aprendem as expectativas da comunidade, a qual faz parte em relações aos 

gêneros. A autora ainda salienta que “crianças menores demonstram uma forte 

tendência a generalização e tiram conclusões sobre masculino e feminino a partir 

daquilo que enxergam no ambiente à sua volta” (PAECHTER, 2009, p.12). Aspectos 

evidenciados nas falas, principalmente, das meninas, quando explicitam os jogos 

como imposição simbólica-cultural dos adultos que convivem em casa.  

Ao triangular os dados encontrados no grupo focal com as crianças, na 

observação e no questionário aplicado com  pais, ficou constatado que o brincar com 

as tecnologias digitais é possibilitado pelo contexto social na provocação, promoção 

ou existência de rotinas, ritos e jogos em uma circularidade ludo virtual, nas tecelagens 

das experiências das crianças, representada pela Figura 37: 

Figura 37 – Diagrama com a Circularidade Ludo Virtual das crianças 

  

Fonte: Síntese  dos resultados (2018). 

 Pode-se verificar, no centro do diagrama, que a produção da cultura lúdica na 

infância é produzida pelo movimento das crianças nas suas experiências. As 
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tecnologias são mais um elemento que enriquecem as atividades lúdicas, portanto, 

não anulam as demais atividades existentes, como por exemplo as brincadeiras 

tradicionais e simbólicas. É só mais um suporte como os objetos-brinquedos de 

madeira, papel e plástico. Nesse movimento circular de ser e estar no mundo, as 

crianças produzem a sua cultura lúdica com o uso das tecnologias, conforme foi 

previsto no objetivo geral deste trabalho, nas relações que as crianças estabelecem 

com ou sem os conhecimentos escolares (ferramentas pedagógicas e não-

pedagógicas), quando usam o computador no espaço escolar ou um dispositivo 

móvel, como um celular ou tablet em casa. Elas são protagonistas de suas ações  

porque executam suas experiências criativas e transgredem as intenções dos adultos 

como uma atividade ludovirtual da sua cultura do brincar. Isso se dá porque, nas suas 

narrativas, brincar é aprender, e a separação dessas duas variáveis esvazia o sentido 

de um ou de outro. 

Embora as crianças sejam protagonistas de suas ações, exercendo sua 

inscrição autoral no mundo, isso acontece em diálogo e mediação com os adultos e 

seus pares, como destacado no lado direito, na extremidade inferior do diagrama. As 

múltiplas linguagens infantis visualizadas, neste mesmo quadrante, é a forma que as 

crianças possuem para se comunicarem, compreender ou pensar sobre o mundo, pois 

a construção de sua prática acontece pela reinterpretação reprodutiva dos 

acontecimentos, que acontecem nas suas relações interindividuais, como ilustra as 

palavras da extremidade superior esquerda. Os resultados evidenciaram que as 

crianças pequenas são protagonistas e necessitam de mediação dos adultos, a fim de 

estabelecer limites e precauções para sua proteção, provisão para suas 

necessidades, no caso do estudo, a inclusão na cultura digital com participação 

criativa e autônoma nos avanços científicos e tecnológicos da sociedade, sem 

negligenciar a essência do brincar como uma ação por excelência da infância. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As sociedades movimentam-se historicamente, reinventam-se continuamente, 

pela amplitude e ação ativa dos indivíduos, que participam e constroem seus meios 

culturais. A criança, desde o seu nascimento, está inserida em um contexto social e 

os seus comportamentos são impregnados por esta inevitável imersão. As tecnologias 

digitais também se inserem nesse contexto. O acesso das crianças ao universo virtual 

via tecnologias, configura-se como um objeto-brinquedo cultural para brincadeira e 

comunicação. A criança, contemporaneamente, dispõe de um leque de possibilidades 

de escolhas, o que implica também adquirir, paulatinamente, sua autonomia, 

mostrando-se autora ao manifestar suas preferências. Por isso, escutá-las pelas suas 

múltiplas expressões de oralidade, desenhos, gestos e silêncios nos ajuda a conhecer 

como se dá a produção da cultura lúdica, com o uso das tecnologias. 

O estudo revelou, a partir da procura do lócus de investigação, que o acesso 

às tecnologias na Educação Infantil para as crianças negras, de baixa renda, constitui 

ainda um acesso não equânime, uma vez que a integração das tecnologias no espaço 

e tempo das crianças de 03 a 05 anos é incipiente, face à quantidade de apenas três 

computadores para um universo de quase 200 crianças, como foi o caso do lócus da 

pesquisa. Embora os Referenciais da Educação Infantil da Secretaria Municipal de 

Salvador determinem a inclusão sócio digital no espaço e tempo da prática 

pedagógica, no CMEI de Pernambués tem em funcionamento apenas 03 

computadores adaptados para faixa etária estudada. Não obstante, a instituição 

integre o computador por meio dos jogos digitais do Projeto Kidsmart à rotina de 

atividades, com fim educacionais e os próprios jogos tem esse objetivo, as crianças, 

por meio da sua ação ativa e experiência de construção imaginária nas suas 

narrativas, compreendem que o jogo tem um fim em si mesmo.  

As aprendizagens acontecem não porque brincam com o objetivo de aprender, 

essas intenções partem dos adultos educadores e pais, mas porque quando brincam, 

em quaisquer circunstâncias, aprendem. Daí decorre um dos indícios da ação criativa 

das crianças como construtoras da cultura, uma vez que subvertem a ação intencional 

dos adultos, mostrando que não são meras receptoras, dando outra significação para 

as imposições adultocêntricas. Outro aspecto detectado quando o professor 

proporciona o poder de decisão e escolha às crianças, com sites e jogos, sem censura 
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para idade, como uma das professoras que deixava as crianças escolherem 

livremente, possibilita a exploração frente ao desconhecido e enriquece as 

experiências educativas das crianças, para além do enquadramento do planejamento 

pedagógico, permitindo às crianças darem significação sobre o mundo que as 

circundam com seus pares e com os adultos. 

  Identificou-se que dos artefatos tecnológicos contemporâneos que estão 

presentes no contexto de suas casas, a TV continua sendo uma das tecnologias de 

uso diário e são preferidas para assistir desenhos animados, tendo as mães, pais e 

responsáveis a finalidade de ocupar o tempo livre das crianças. A evidência disso 

foram os codinomes sugeridos por elas para preservar o anonimato na pesquisa de 

campo, em que aparecem muitos personagens midiáticos de programação infantil. Os 

celulares e tabletes, entretanto, agregam-se a esse momento de lazer e os desejos 

de consumo no ritual como o Natal, onde as crianças acreditam na possibilidade dessa 

realização ser concretizada, pois os rituais são uma forma de inscrição infantil e 

apropriação cultural das crianças como indivíduos que participam e criam cultura, 

quando os pais cedem aos seus anseios de consumo.  

Já no campo educacional das relações das crianças, apenas o computador é 

integrado à rotina da Educação Infantil. A limitação de uso do computador aos jogos 

digitais do Kidsmart poderia ser ampliada para outras possibilidades de acesso 

disponibilizadas pela internet, uma vez que as crianças de 05 anos, por exemplo, 

sentiram falta do teclado e no acesso de esclarecer suas dúvidas sobre o mundo dos 

animais.  

 Descrever analiticamente o que as crianças aprendem e fazem com as 

tecnologias digitais, por meio da escuta de suas múltiplas linguagens, possibilitou 

conhecer que os dispositivos móveis smartphones, tabletes e notebook, pela 

possibilidade de as crianças se deslocarem por onde desejarem como os brinquedos 

manufaturados, fazem parte do seu cotidiano de exploração e brincadeiras. Em 

relação à questão interseccional de gênero, verificou-se que os meninos, 

preferencialmente, acessam jogos digitais que simulam aventura, lutas com mais 

intensidade que as meninas. Estas, por sua vez, brincam com jogos voltados a 

equiparem as bonecas-manequim com acessórios, jogos com personagens dos 

desenhos animados transportados para esse tipo de brincadeira virtual. Os suportes 

tecnológicos digitais, que permitem às crianças acessarem o ciberespaço, se agregam 
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ao seu repertório lúdico, além dos brinquedos manufaturados e brincadeiras ao ar 

livre. O acervo lúdico virtual é composto por jogos digitais e conexão em rede pelo 

aplicativo de multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz, o 

Whatsapp. 

A conduta lúdica e os conteúdos simbólicos com o uso das tecnologias das 

crianças mesclam entre a incorporação desses objetos no cotidiano, dando a esses 

objetos uma função social nas brincadeiras livres, por meio do imaginário infantil, 

aliando aos acontecimentos que vivenciam no seu cotidiano nas relações com os 

adultos e seus pares, a fim de dar significação ao que não compreendem ou como 

forma de reinterpretar as suas experiências, tendo no brincar livre a principal via de 

acesso, outros brinquedos transformam-se em smartphone, computador dentre 

outros, para enriquecer o jogo de faz de conta. 

Em relação ao uso das tecnologias pelas crianças, sem a mediação do adulto, 

verificou-se que sozinhas elas transitam com desenvoltura, tentando atingir o máximo 

de níveis quando acessam os jogos digitais que lhes interessam, embora os pais 

afirmaram que exerciam controle observando os conteúdos e assistiam junto como as 

crianças. Aqui, também, as crianças se mostraram autônomas quando burlaram as 

regras e negativas dos pais ao acessarem jogos que, na visão dos pais, não deveriam 

assistir, como no desenho da criança de 5 anos do “jogo do terror”. 

Já a mediação do uso das tecnologias, pelos adultos, tanto os pais como os 

educadores agem, ao mesmo tempo, com controle e acompanhamento, com vistas à 

promoção do desenvolvimento e aprendizagem, exceto uma professora que cria um 

espaço de decisão e escolhas para jogar os jogos digitais do Kidsmart, sem muita 

intervenção. As crianças, no entanto, sintetizam suas concepções em apenas uma 

palavra: “jogo”, ou trocando em miúdos, brincam, apenas. Com todo o significado que 

essa palavra – jogo – carrega para produção cultural infantil, no trânsito entre a cultura 

digital, utilizando as tecnologias, ou nas brincadeiras de esconde-esconde, ciranda, 

faz-de-conta, andar de bicicleta, dentre outras, é impossível traduzi-la em sua 

totalidade, face à indeterminação do imaginário infantil. 

Desse modo, ao retomar a tese de que as crianças se apropriam, reproduzem 

e criam cultura, na medida em que incorporam objetos culturais como as tecnologias 

digitais na sua experiência lúdica, apresentando como uma atividade frívola que 

diverte, acredita-se que as crianças produzem aprendizagens infinitas, viabilizando, 
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ao mesmo tempo, diversos imaginários e ações lúdicas, contrariando as intenções dos 

adultos, como um meio de exaltação à dimensão educativa com vistas à transmissão 

de conteúdos/noções do sistema escolar. As crianças, desse modo, difundem o 

conhecimento de sua cultura infantil por intermédio de seus modos de ver e ser, 

trazidos por seus ritos culturais, como o Natal, o aniversário, rotinas e seus múltiplos 

jogos de linguagens, por meio de suas narrativas, desenhos, gestos e brincadeiras. 

As crianças revelam, para nós, que é na frivolidade que são criativas.  

Assim, a cultura lúdica da infância, na contemporaneidade, é construída 

mediante a prática do brincar num contexto circunstanciado pela brincadeira em suas 

variadas formas e tecnologias disponibilizadas. 

 

7.1 DO ÔNIBUS AO LÓCUS DA PESQUISA: ITINERÁRIO E INDICAÇÕES DE 
PRÓXIMAS PARADAS 

 

 O ir e vir ao campo empírico é, também, um momento de produção de 

conhecimento. Quando me dirigia ao CMEI, sempre ia de ônibus. Nesse percurso, me 

incomodou algo que passei a ver no transporte coletivo, desde de 2015, quando iniciei 

o contato para as observações até o término em 2016, as crianças voltaram ao 

trabalho infantil, vendendo balas, picolés e outros objetos. Diante do fato percebemos 

as contradições do discurso de inclusão digital, sem considerar o pertencimento étnico 

e socioeconômico das crianças como se o acesso fosse universal. E o que dizer de 

algo tão combatido na Lei de 8.069 de 13 de julho de 1990, que prescreve os direitos 

das crianças à brincadeira e a educação? Retroceder a uma política pública básica da 

criança ser criança e não ter que ajudar ou ter explorada a sua força de trabalho na 

tenra idade? Essa talvez seja uma parada de estudos futuros, pois, no ônibus, a 

desigualdade social era evidente para conhecermos outras infâncias. Não se pode 

negligenciar, também, que isso é reflexo da política de retirada de direitos em todas 

as esferas do governo em que esta pesquisa ocorreu. 

 Outro aspecto desafiante é escutar as crianças e analisar suas produções, sem 

impor minha visão acadêmica, sem julgá-las ou inferiorizá-las, mas apenas imprimir o 

que elas trazem seja por metáforas ou suas linguagens como sujeitos ativos. As 

representações verbal, icônica, sonora e outras formas de expressão das crianças 
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sobre o tema proposto, neste trabalho, possibilitou compreender e produzir sobre as 

culturas infantis quando escutamos e evidenciamos as suas formas de linguagens, 

compreendendo suas interpretações sobre o mundo. Ao dirigir-me ao encontro delas, 

constituiu um aprendizado e cuidado ético-metodológico para ser entendida, sem 

imposição de pesquisadora, mesmo com experiência anterior como professora de 

crianças pequenas. 

 Contudo, terminar um texto de uma tese é pensar em outros aspectos vistos e 

percebidos como a cultura da pedagogia do papel, com o excesso de atividades 

exigidos pela SMEC, por meio dos seus portfólios e compêndios de orientações 

curriculares, furtando às crianças de terem um tempo maior de experiências com o 

brincar livre, no espaço da Educação Infantil.  

 Esses aspectos aqui pontuados indicam novas paradas para aprofundamento 

e pesquisas.  
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Objetivos 

Registrar e analisar: 

 

a) O planejamento  e sistematização da professora para encaminhar as crianças para atividade .  

b) o momento de expectativa das crianças antes do tempo destinado como atividade para interagir 

com o computador adaptado. 

c) o uso individual em pares das crianças com as  tecnologias no CMEI. 

d) como os adultos e as crianças estabelecem sentido/significações as aprendizagens veiculadas. 

e) como no brincar livre  aparece elementos de significação originados na interação com as  tecnologias 

digitais. 

f) as habilidades cognitivas, psicomotoras, emocionais e sociais desenvolvidas ao longo do ano pelas 

crianças com o uso do computador adaptado. 

 

Descrição da cena 

 

Esclarecimentos dos participantes, quando necessário 

 

 

Apreciação pessoal sobre a  cena 

 

Considerações teóricas sobre a cena 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS 

 

 

Prezados pais/responsáveis, 

As crianças na atualidade   nascem no mundo digital, o que requer novos desafios para educá-las. O 

objetivo deste questionário é identificar os tipos de aparelhos tecnológicos que o seu filho tem acesso 

em casa, assim como, as finalidades e modos de uso. Solicitamos, por gentileza, respondê-lo e devolver 

a Pró até /    /2016.  

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração. 

Ana Lúcia Araújo - Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação DMMDC /UFBA 
 

Idade: ____________    Sexo: (    ) Masculino  (     ) Feminino      Grupo do seu/da sua filho  (a):______- 

Marque com ( x ) a resposta que se adequa ao seu/a sua filho/filha, responda ou justifique quando 

necessário: 

 

1) Quais os aparelhos tecnológicos seus filhos têm acesso em casa? 

 

(    ) TV 

(    ) Smartphone 

(    ) Notebook  

(    ) Computador 

(     ) Tablet 

(    )  Videogame 

(    )  Não acessa. Por quê? 

  

2) Quantos   dias por semana seu filho acessa as tecnologias que você listou em casa? 

 

TV (   )01 vez   (   )02 vezes  (   )03 vezes  (   )04 vezes  (    )05 vezes    (   )06 vezes  (    ) Todos os 

dias 

Smartphone (   )01 vez   (   )02 vezes  (   )03 vezes  (   )04 vezes  (    )05 vezes    (   )06 vezes  (    ) 

Todos os dias 

Notebook  (   )01 vez   (   )02 vezes  (   )03 vezes  (   )04 vezes  (    )05 vezes    (   )06 vezes  (    ) 

Todos os dias 

Computador(   )01 vez   (   )02 vezes  (   )03 vezes  (   )04 vezes  (    )05 vezes    (   )06 vezes  (    ) 
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Todos os dias 

Tablet (   )01 vez   (   )02 vezes  (   )03 vezes  (   )04 vezes  (    )05 vezes    (   )06 vezes  (    ) Todos os 

dias 

Videogame (   )01 vez   (   )02 vezes  (   )03 vezes  (   )04 vezes  (    )05 vezes    (   )06 vezes  (    ) 

Todos os dias 

(     )Nenhuma vez porque não tem acesso. 

3) Para que seu filho costuma usar essas tecnologias?  

 

(      ) Jogar 

(      )Assistir vídeos/ Tipo(s):  

(      )Acessar  a internet 

(      )Desenhar 

(      ) Fazer trabalhos para escola 

(      ) Outro/Qual? 

(      )Não usa 

 

 

4) Para que seu filho tem acesso à Internet na sua casa?   

 

(     ) Pesquisas 

(     ) Assistir vídeos/ Tipos: 

(     ) Jogar 

(     ) Redes sociais(facebook) 

(     )Não tem acesso 

 

5) Há algum tipo de acompanhamento de um adulto no momento em que seu filho está usando 

a tecnologia? (   ) Sim                             (   ) Não 

Se sim, como é realizado o acompanhamento do adulto quando o seu filho está usando o 

aparelho? 

 

 

 

 

 

6) O que você pensa sobre o uso das tecnologias pelos seus filhos em casa e na escola?  
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APÊNDICE C 

 

Roteiro de Perguntas Norteadoras para o Grupo Focal com as crianças 

 

 

 

1) O que vocês gosta de jogar na sala do Kidsmart? 

 

2) Vocês  aprendem na  sala do Kidsmart? 

 

3) O que mais você gostaria de aprender  e fazer com o uso dos computadores no 

Kidsmart? 

4)Vocês conhecem esses símbolos? (imagens do símbolo do facebook, whatzapp e tela 

inicial do jogo Minecraft) 
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APÊNDICE D 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezados  pais/responsáveis você e seu (sua) filho (a) estão sendo convidados (as) para participarem da 
pesquisa que pretende investigar como o universo virtual atua na produção de cultura infantil das crianças de 03 
a 05 anos com o uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC). O objetivo geral é compreender 
a produção cultural das crianças, na primeira infância, nas interações com os artefatos tecnológicos na difusão, 
construção do conhecimento e a sua reverberação para concepção de ser criança e viver infância na 
contemporaneidade. A pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Ana Lúcia Soares da Conceição 
Araújo, Pedagoga, doutoranda do Programa de Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do 
Conhecimento da Universidade Federal da Bahia. O trabalho está sob a orientação da Profª. Drª. Leliana Santos 
Sousa da Linha de Pesquisa Cultura e Conhecimento: Transversalidade, Interseccionalidade e (in)formação.   

A sua participação  consiste em responder um questionário impresso, o qual será respondido em seu 
ambiente familiar com prazo de 15 dias para devolução, com data previamente acordada pela coordenação do 
CMEI e a pesquisadora. Este instrumento terá 05 questões objetivas e duas abertas para identificar os tipos de 
aparelhos tecnológicos, que o seu/a sua filho (a) tem acesso em casa, assim como, as finalidades e modos de 
uso. A sua participação é voluntária, sem custo e não receberá pagamento pela sua contribuição. Caso não 
desejem participar, sintam-se à vontade para não assinar este documento. Além disso, o seu consentimento de 
participar deste projeto poderá ser retirado em qualquer momento, não havendo prejuízo para você, caso deseje 
fazê-lo. 

Considerando os cuidados que teremos com a realização do questionário, como com a assinatura do 
TCLE, os Riscos serão amenizados e adotaremos, a qualquer tempo, providências e cautelas para evitar e/ou 
reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano como participante da pesquisa. Assim, evitaremos 
qualquer constrangimento para a sua participação. O seu anonimato será também preservado de modo que não 
haja qualquer chance de identificação. 

As atividades realizadas com as crianças visam ouvi-las, através das suas narrativas orais e desenho o 
que aprendem, como e porque usam, assim como, observar as habilidades desenvolvidas com o uso das novas 
tecnologias na escola. Para tanto, serão realizados grupos focais com as crianças, em uma sala no Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI) em Pernambués, com anuência da instituição, no período letivo de julho 
a novembro de 2016, em horário previamente acordado com a coordenação da instituição de modo a não 
atrapalhar o andamento das ações pedagógicas da escola. Antes da realização dos grupos focais com as crianças 
a pesquisadora observará e interagirá com as crianças, a fim de evitar o estranhamento por parte das mesmas. 
As atividades lúdicas serão fios condutoras para escutá-las, com o grupo de 06 crianças  a cada encontro  até 
realizar com  a amostra de 66 crianças (03 turmas), contemplando as faixas etárias de 03 a 05 anos. A previsão 
do tempo de duração dos encontros será de no mínimo 30 minutos por dia, por se tratar de crianças pequenas 
não excederá mais que 40 min, serão realizados às segundas e quartas pela manhã. Os registros serão efetuados 
com auxílio de um gravador, máquina fotográfica, filmadora e desenhos das próprias crianças. As informações 
destes encontros serão armazenadas de forma segura e qualquer publicação que venha a ser feita não incluirá 
nomes que identifiquem o seu/a sua filho (a), garantindo a confidencialidade. 

A participação do seu/da sua filho(a) é voluntária, sem custo e não receberá pagamento pela sua 
contribuição. Caso não desejem que o/a seu/sua filho (a) não participe, sintam-se à vontade para não assinar 
este documento. Além disso, o seu consentimento para seu filho  participar deste projeto poderá ser retirado 
em qualquer momento, não havendo prejuízo para seu filho (a), caso deseje fazê-lo. 

Os riscos desta pesquisa com seu/sua filho (a) são mínimos, antes da realização do grupo focal com as 
crianças será feita observação direta, no laboratório de informática da instituição que faz parte da rotina 
pedagógica das mesmas, a fim de evitar o estranhamento com a pesquisadora. Caso ele (a)  não se interesse 
pelas atividades lúdicas durante a realização do grupo focal, será respeitado e interrompido para não haver 
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atritos e/ou cansaço das mesmas. O gravador e a filmadora  utilizados para o registro serão posicionados num 
local em que seu/sua filho (a) não alcance para evitar eventuais danos físicos.  

Os Benefícios associados à sua participação e ao seu/sua filho (a) neste estudo é de grande valia das 
informações pertinentes à realização da pesquisa de campo de Ana Lúcia Soares da Conceição Araújo, além da 
possibilidade de fazer avançar  políticas de inclusão digital socioeducativas na Educação Infantil no Município de 
Salvador- BA.  

Caso você tenha alguma dúvida, eu, Ana Lúcia Soares da Conceição Araújo pesquisadora do projeto 
estarei à disposição para os esclarecimentos no Programa de Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em 
Difusão do Conhecimento da Universidade Federal da Bahia, através dos contatos: tel. 3283 - 7287 ou email 
dmmdc@ufba.br  

Este projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade 
de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia. Se houver qualquer necessidade de mais 
esclarecimentos sobre o estudo, você pode entrar em contato através do contatos  (71) 3283-5564 / 8726 4038 
ou cepfmb@ufba.br, Largo do Terreiro de Jesus, s/n. Centro Histórico, CEP 40.026-010 Salvador, Bahia. 

Se você entendeu plenamente as informações prestadas e concorda com sua participação e de seu (sua) 
filho (a), assine, juntamente com a pesquisadora, este documento em duas vias, uma lhe será entregue e a outra 
ficará com a pesquisadora. 

Autorização de Participação  e Divulgação de Imagens das crianças 

Eu,________________________________________________________________residente________
__________________________________________________________________________________ 

Portador do documento ________________________________, responsável pelo (a) aluno (a) 
__________________________________________________________________________________, 

do Grupo ________, autorizo a realização do grupo focal com a presença do meu/minha filho (a), a 
utilização da sua imagem (fotografias e vídeos), para fins de  divulgação acadêmica da tese de 
doutoramento de Ana Lúcia Soares da Conceição Araújo, na qualificação e defesa das ações 
desenvolvidas no CMEI no que tange ao  projeto e o uso das novas tecnologias, compreendendo a 
importância deste material para valorização de práticas pedagógicas significativas na Educação infantil.  

 

Salvador, Bahia, _________ de ___________________________ de  2016. 

 

 

 Assinatura do (a) participante e responsável pela criança 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Ana Lúcia Soares da Conceição Araújo 

Pesquisadora Responsável  
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Anexo A 

 

Perfil dos jogos instalados nos computadores do Projeto Kidsmart 
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ANEXO B 

Parecer do Comitê de Ética para realização da pesquisa 
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