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 “As crianças têm estruturas Mentais 

diferentes das dos Adultos. Não são adultos 

em Miniatura. Elas têm seus Próprios 

caminhos distintos, Para determinar a 

realidade e Para ver o mundo. (PIAGET 

apud CHARLES, 1975, p.1) 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta um estudo bibliográfico sobre o 

questionamento: Como acontece a construção do conhecimento de informática em 

alunos de seis a oito anos? Piaget - que em sua teoria psicogenética, procura 

estabelecer leis e princípios do desenvolvimento humano possibilitaram a análise de 

que permitiu classificar a relação entre o desenvolvimento cognitivo da criança e 

como acontece a construção dos conhecimentos de informática em alunos dos seis 

aos oito anos, destacando que esta relação acontece de forma gradativa, uma vez 

que a criança vai construindo o pensamento através da apropriação das estruturas 

e das formas de incentivos que lhes são apresentadas, que tanto as interações com 

os sujeitos, quanto à interatividade que os recursos informatizados adequados a 

faixa etária, possibilitam a formação de alunos capazes de construir sua própria 

aprendizagem, de aprender a aprender - habilidade necessária para toda vida. 

Entende-se que o resultado da aprendizagem constatada nesta pesquisa, define a 

atuação da escola e do profissional da educação infantil na utilização de softwares e 

do computador como ferramentas nos processos educacionais, como os benefícios 

e malefícios causados por eles constatados. 

 

Palavras – chaves: 1) Escola, 2) Informática, 3) Softwares, 4) Educação Infantil. 
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                                 ABSTRACT 

 

      This research presents a bibliographical study on the question: As the construction of 

knowledge information technology students in six to eight years? Piaget - who in their 

psychogenic theory, seeks to establish laws and principles of human development that allowed 

the analysis allowed to classify the relationship between cognitive development and, like the 

construction of knowledge information technology students in the six to eight years, noting that 

this relationship occurs gradually, as the child builds thinking through the ownership of the 

structures and forms of incentives presented to them, that the interactions with the subjects, as 

the interactivity that adequate computer resources to age range, allow the formation of 

students able to construct their own learning, learning to learn - skills necessary for life. It is 

understood that the learning outcomes observed in this study defines the role of school and 

vocational education of children in the use of software and computer as tools in the educational 

processes, as the benefits and harm caused by them are discovered. 

 

 

Key- words: 1) School 2) Computer, 3) software, 4) Early Childhood Education. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa bibliográfica resultou do questionamento: Como acontece a 

construção do conhecimento de informática em alunos de seis a oito anos?  

Inicialmente procurou-se explicar o uso da informática na educação, 

passando-se pela história da informática na escola, a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no contexto educacional, a utilização das novas 

tecnologias no processo educativo, o uso do computador em sala de aula e seus 

benefícios. 

A tecnologia surge como um novo paradigma na civilização moderna, em 

decorrência do desenvolvimento tecnológico na informação e na comunicação. Uma 

nova revolução que vem mudando conceitos, relações e formas de agir e estar em 

uma sociedade. 

A grande expansão dos recursos tecnológicos e sua crescente 

acessibilidade fizeram com que os computadores chegassem rapidamente às 

escolas. Com a implantação dos mesmos, nas escolas públicas, através dos 

programas do governo federal, em forma de laboratórios, com a finalidade de que 

ambientes de aprendizagem baseados em computadores venham possibilitar 

ganhos pedagógicos. 

Entretanto o uso dos computadores e dos softwares em sala de aula 

abrange muito mais do que a simples implantação de máquinas, programas, 

conteúdos e metodologias, é muito mais amplo do que uma ferramenta didática. 

Num segundo momento, o papel do professor frente às mudanças das novas 

tecnologias, as suas dificuldades diante deste novo patamar, a sua apropriação do 

uso do computador na sua prática pedagógica é de sua responsabilidade como 

gestor de conhecimentos frente à sociedade.  

Com isso, vem à tona a questão que deve ser criteriosamente refletida pelos 

educadores e que diz respeito à forma como esses recursos têm sido utilizados e 

também a necessidade efetiva deles para a faixa etária dos seis aos oito anos de 

idade. 

Entende - se que o resultado da aprendizagem constatada neste trabalho, foi 

permitida pela reflexão sobre os critérios que definiram o progresso do profissional 
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da educação na utilização de recursos de mídias como ferramentas nos processos 

educacionais. 

Procurou-se fazer um estudo da Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de 

Piaget, passando pelos estudos de desenvolvimento do pensamento da criança, as 

funções invariantes do pensamento, a organização e a adaptação, e os estágios de 

desenvolvimento, para explicar como a criança constrói o conhecimento nas 

relações de pensamentos individuais, sociais, intelectuais e como acontece o 

processo de organização da aprendizagem. 

As crianças pensam o mundo de um jeito especial e muito próprio. Das 

relações que estabelecem com a realidade do meio, como a família e com as 

pessoas do seu convívio diário, que passam a “ler” e a compreender o mundo.  

Cabe a educação facilitar essa leitura e compreensão, possibilitando o 

reconhecimento da sua identidade frente à humanidade, estimulando sempre a auto-

estima. 

É preciso que as atividades sejam lúdicas e desafiadoras, pois o tempo que 

as crianças manipulam a ferramenta é pouco durante a semana. Dar continuidade, 

estimular a autonomia são essenciais para promover o desenvolvimento cognitivo, 

promovendo os esquemas de pensamento.  

A sociedade está mudando rapidamente em todos os sentidos, 

principalmente na forma de aprender. Com a introdução dos computadores no 

ensino educacional, deve-se repensar o papel da escola e do professor, na 

construção de conhecimentos. 

O uso das tecnologias e mídias na educação é importante e necessário, pois 

as mesmas sempre trazem revoluções, descobertas e crescimento tanto para 

professores quanto para os alunos, quando bem planejados e executados. 

Um bom educador faz a diferença, pois adotar uma nova prática pedagógica 

não é tarefa fácil, nem se consegue mudar de postura de uma hora para outra e 

muitas vezes gera insegurança. 

Uma mudança qualitativa no processo de ensino e aprendizagem acontece 

quando se consegue integrar dentro de uma visão inovadora várias tecnologias.  

Passou-se muito rapidamente do livro para o uso do rádio; do rádio gravador 

para o CD; do televisor e vídeo game para o computador e a Internet, sem aprender 

e explorar todas as possibilidades que cada um representa no meio. 
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             É importante que o educador amplie e aprenda a dominar as suas formas de 

integrar as várias tecnologias e procedimentos metodológicos. Para isso é preciso 

que a educação use as tecnologias e mídias como recursos essenciais na 

construção do processo educacional. 

Parte-se da idéia de que tanto as interações com os sujeitos, quanto à 

interatividade que os recursos informatizados podem proporcionar, são recursos 

adequados ao desenvolvimento cognitivo, dando ênfase à descoberta e a criação, e 

possibilitando a formação de alunos capazes de construírem sua própria 

aprendizagem, de aprender a aprender - habilidade necessária para toda vida. 

O objetivo desta pesquisa bibliográfica é compreender melhor como a 

criança constrói seus conhecimentos em informática, verificar as reais necessidades 

dos educandos junto da escola, o potencial dos recursos pedagógicos oferecidos 

pelos softwares educativos, a interação do professor e o seu fazer pedagógico e os 

benefícios e malefícios que esta ferramenta pode trazer ao educando dos seis aos 

oito anos. 

A autora fala em malefícios da ferramenta, por entender que o profissional 

que trabalhar com a informática, no período de educação infantil, tem que ter a 

preocupação da exposição dos olhos da criança aos raios catódicos do monitor de 

vídeo. É importante ressaltar que o mesmo risco ocorre no uso de televisor, vídeo 

game e outros semelhantes. Todos estes elementos permitem que a criança fixe seu 

olhar de forma permanente por um período temporário, o que tem que se impor é o 

limite de tempo desta exposição. 

Nesta pesquisa qualitativa, busca-se o entendimento do uso de softwares 

com crianças de seis a oito anos. Sobretudo entende-se que o resultado da 

aprendizagem constatada neste trabalho, permitirá a reflexão sobre os critérios que 

definirão o progresso do profissional da educação na utilização de recursos de 

mídias como ferramentas nos processos educacionais.  

O uso do computador na educação vem sendo pesquisado por alguns 

autores destacados nesta pesquisa, que reúne as ideias de José Manuel Moran, 

Piaget, Papers, Chassot, Ramal e Farias, como artigos e dissertações de mestrado 

encontradas na internet, que discutem o uso do computador e dos softwares na 

educação infantil. Neste contexto, essa monografia é apresentada da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo, a autora  discute o uso da informática na escola e no 

segundo capítulo  ela discute como acontece a construção do conhecimento, usando 
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a tecnologia da informática, em crianças de seis a oito anos. E por último, a autora 

faz as suas considerações finais. 
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1 O USO DA INFORMÁTICA NA ESCOLA   

Desde o início a humanidade passa por avanços em diversos setores da 

sociedade dos quais se podem citar alguns exemplos clássicos como: a escrita, o 

papel, a imprensa, o relógio, a máquina a vapor, o avião, o rádio, o telefone e a 

televisão, entre tantos outros. 

Atualmente vivencia-se uma das mais significativas revoluções, denominada a 

era da tecnologia. A qual proporciona aos diversos setores da sociedade, maneiras 

mais simples de comunicação e interação, o que justifica em estabelecer a 

necessidade das pessoas estarem em constante processo de aprendizagem, pois 

devem desenvolver diferentes habilidades para comunicar-se e interagir com o novo. 

   Gregio (2005) coloca que “as ações implementadas em prol da informática 

na educação, tiveram início nos anos 80, a partir dos resultados de dois seminários 

(1981 e 1982) sobre o uso do computador como ferramenta auxiliar do processo”.                

No Brasil, foi a partir destes dois seminários que se começou a discutir o uso da 

informática na área da educação. Como descreve Gregio (2005): 

em 1981 foi realizado em Brasília, o I Seminário Nacional de Informática na 
Educação, promovido pela SEI (Secretaria Especial de Informática), pelo 
MEC e pelo CNPq, representando o marco inicial das discussões sobre 
informática na educação, que envolveu pessoas ligadas à área educacional. 

 Com a criação do programa PROINFO, em 1997,  facilitou-se a introdução do 

computador na sala de aula das escolas brasileiras. 

O PROINFO foi criado em 9 de abril de 1997 pelo Ministério da Educação 
por meio da portaria 522, para promover o uso da Telemática e 
desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância - DEED, por meio do 
Departamento de Informática na Educação a Distância - DEIED, em 
parceria com Secretarias Estaduais e algumas Municipais de Educação. 
(BRASIL, MEC, 2002, apud Gregio, 2005).  

  Com esse programa houve uma expansão das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) no contexto educacional, oportunizando, ao aluno, 

uma participação no processo de ensino-aprendizagem. 
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O PROINFO é um programa de educação voltado para a introdução da 
tecnologia no processo ensino-aprendizagem que procurou efetivar a 
presença do computador na escola pública, implantando massivamente 
equipamentos nas escolas de ensino fundamental e médio, juntamente com 
a qualificação de docentes e técnicos. O PROINFO integra um conjunto de 
políticas do MEC com a finalidade de promover a melhoria da qualidade da 
educação pública. O funcionamento do programa se dá de forma 
descentralizada. Sua coordenação é de responsabilidade federal e a 
operacionalização é conduzida pelos Estados e Municípios. (GREGIO, 
2005). 

A utilização das novas tecnologias, no processo educativo, cria novas 

formas de ensinar e aprender, trazendo à educação características inovadoras 

capazes de motivar professores e alunos, sendo bastante significativas para o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da possibilidade de execução na 

construção do conhecimento. Também proporcionou a expansão do espaço da sala 

de aula para além de suas paredes físicas, levando professores e alunos a 

mergulharem em novos conhecimentos bem mais diversificados e atualizados, 

proporcionando o letramento e a inclusão digital. 

Os recursos educativos associados ao uso do computador tornam-se mais 

atraentes aos alunos, e sua utilização deverá vir de suas realidades, com os 

elementos que façam parte de sua vida diária.  

Equipar as escolas e laboratórios de informática com computadores, acesso 

à Internet e demais recursos tecnológicos não representam, sozinhos, a inserção de 

uma nova proposta pedagógica no processo educativo. 

Segundo CUNHA (2005), o computador chegou às escolas sem que o professor 

está preparado para utilizá-lo: 

 [...] os professores podem modificar os modelos tradicionais de educação 
num processo dinâmico de estruturação, potencialização e fortalecimento 
de ideias, onde a escola é um espaço vivo de produção, recepção e 
socialização de conhecimentos, mas para isso os membros da escola têm 
que discutir os objetivos essenciais da implantação da informática.  

  

Os computadores, hoje, são elementos básicos à educação, são 

ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem, porém necessitam 

ser adaptados às metodologias de ensino desenvolvidas em sala de aula. Neste 

contexto, Farias (2003, p.19) afirma que: 

não é suficiente equipar materialmente as escolas. É preciso cuidar do 
material humano, de sua formação continuada como estratégia de política 
prioritária para que a incorporação de tecnologias como o computador 
possa, de fato, ser um contributo à educação. Do contrário, a mudança na 
prática escolar na perspectiva de melhora tende a constituir-se numa 
retórica do discurso político sedutor. 

 



20 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vem para favorecer a 

inclusão digital, propiciando a interatividade, liberdade de criação e 

compartilhamento de novas informações e conhecimentos através da educação, 

realizando uma reflexão sobre sua aplicabilidade no contexto educacional. 

O computador, na escola deve ser usado para integrar a comunidade 

escolar, com embasamento teórico metodológico, pois sem esse embasamento 

torna-se uma forma de selecionar os mais aptos e marginalizar a grande maioria.  

 As redes de computadores, na escola, oportunizam, tanto alunos quanto 

professores, a perceber que a universalidade própria do modelo tradicional não é 

mais questão fundamental e a única verdade sobre ensino e aprendizagem. 

 Com a informática pode-se perceber que as informações vinculadas ao 

conhecimento, são sempre transitórias, perecíveis e refletem o estado atual de uma 

determinada situação; o conhecimento não é mais estático, encontra-se em 

permanente transformação. 

Para se atingir a "qualidade na educação" é necessário que todos os 

membros da comunidade escolar, em especial os professores, estejam envolvidos 

no processo e na discussão sobre os objetivos e as possibilidades da introdução do 

computador e das redes de computadores na escola, revisando e renovando 

conteúdos e procedimentos, de forma que uma nova proposta de ensino pedagógico 

possa instaurar-se na escola. 

 1.1 O Papel do Professor 

Com as novas mudanças que vem ocorrendo na sociedade deve - se 

repensar o novo papel do professor diante das novas tecnologias. 

“As reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de 
envergadura: reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar 
a si próprios enquanto pessoas e membros de uma profissão. A maioria 
deles será obrigada a viver agora em condições de trabalho e em contextos 
profissionais totalmente novos, bem como a assumir desafios intelectuais e 
emocionais muito diversos daqueles que caracterizavam o contexto escolar 
no qual aprenderam seu ofício.” (THULER, 2002). 

O professor deve estar consciente de que tem que mudar sua prática 

pedagógica, mas também sabe que sozinho, isto se torna impossível, portanto, ele 

precisa da comunidade escolar.  É notável a busca de respostas do profissional em 

suas conversas sobre as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia. Para Moran (2000, 

p.11) “muitas formas de ensinar não se justificam mais”. 

 



21 

 

Aprende-se muito pouco em relação aos esforços despendidos e, tanto 
professores e alunos têm consciência de que as aulas tradicionais estão 
ultrapassadas. [...] Existe uma preocupação com “ensino de qualidade” 
quando deveríamos nos preocupar com uma “educação de qualidade”. 
Enquanto ensinar refere-se, apenas, a elaborar algumas atividades que 
ajudam ao aluno compreender determinadas áreas do conhecimento 
(disciplinas), educar tem um conceito mais amplo ao pretender “integrar 
todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, 
emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a 
sociedade que temos”  Moran ( 2000) apud Tavares (2004). 

 Além de mudar sua prática pedagógica, o professor deve assumir seu papel 

de orientador, investigador e pesquisador, como afirma Tavares (2004): 

[...] O professor deverá abandonar a postura autoritária do “dono da 
verdade” para assumir o papel de investigador do “conhecimento crítico e 
reflexivo”. Deve buscar ser criativo, articulador e principalmente “parceiro de 
seus alunos no processo de aprendizagem” (p.70). 

O professor, muitas vezes, tem menos informação do que seus próprios 

alunos, como coloca Chassot (2001, p.92): 

hoje é indiscutível que todo esse conhecimento, que se sabe tão 
disponível, tem essas disponibilidades apenas em termos. Quantos 
profissionais da educação, com seu salário, podem assinar um bom jornal 
ou uma revista de debates? Quantos podem comprar pelo menos um livro 
não didático por mês? Quantos são os que têm disponibilidade para ler em 
seu computador um CD? 

Enquanto os alunos têm acessos aos mais diferentes tipos de mídia ligados a 

internet, o professor continua com seu livro didático. 

Quantos realmente têm acesso a essa badalada internet? O conhecimento 
neste mundo capitalista é uma propriedade que precisa ser comprada e é 
caro, devido ao volume dos mesmos. (CHASSOT, 2001). 

Enquanto o professor não tiver um salário digno. Como poderá investir no seu 

próprio desenvolvimento e como poderá buscar informações para atualizar-se? Pois 

para atualizar-se precisa investir em si próprio e isso gera custos, como não tem, 

acaba sendo mais um marginalizado perante os que podem contar com outros 

recursos que não sejam o seu próprio salário.  

As escolas brasileiras, muitas vezes possuem laboratórios que não são 

utilizados pelos professores em sua prática pedagógica, devido à falta de preparo 

por parte dos educadores. Lisboa (2008, p. 2), relata em sua experiência 

pedagógica, que: 

 as educadoras não utilizavam o computador como ferramenta 
pedagógica por falta de conhecimento específico de informática 
aplicada à educação;  

 a maioria já utilizava o computador em outros contextos, portanto, o 
que faltava era entender como integrá-lo em sua prática 
pedagógica;  
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 o computador pode ser um importante recurso auxiliar na prática 
pedagógica infantil desde que seja sistematicamente utilizado. 

Não basta apenas implantar computadores nas escolas, tem que capacitar o 

professor para que este compreenda a sua utilização no seu fazer pedagógico. “O 

professor que não se atualiza, que se conforma em ser um mero transmissor de 

conteúdos está superado”. (CHASSOT , 2008, p. 95). 

O professor deve se apropriar, cada vez mais do uso tecnológico, o qual 

deve ajudá-lo a controlar, orientar, dirigir e aprender o processo de inserção dessas 

ferramentas. Com esse processo, mudar sua metodologia de professor transmissor 

para professor gestor de conhecimentos. 

Por outro lado, precisa estar consciente de que é o responsável pela 

formação, não só de seus alunos, mas também de suas famílias, de outros 

professores, da comunidade e das pessoas que estão ao seu redor. Deve criar uma 

rede, descentralizando o conhecimento, onde professores aprendem com as 

crianças, com as famílias, com outros professores, com a comunidade, formando 

assim uma teia de saberes e conhecimentos. 

1.2 O Processo da Construção do Desenvolvimento em Crianças de 
Seis a Oito Anos 

Para explicar o processo da construção do desenvolvimento em crianças, 

estudou-se a teoria de Piaget, que é um biólogo e especialista em psicologia 

evolutiva e genética. 

Em seus estudos sobre o desenvolvimento mental, Piaget baseou-se nas 

observações diretas, cuidadosa de crianças em situações naturais como o lar e a 

escola. 

Desde o início de seus estudos recusou-se a usar testes padronizados, 

contestando sua validade, pois ao aplicá-los, descobriu que as respostas dadas 

pelas crianças, e que eram consideradas “erradas”, na maioria dos casos, ocorriam 

com crianças de pouca idade, e que as respostas variavam à medida que as idades 

aumentavam.  

Piaget (1970) acreditava que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de 

dois atributos nato os quais chama de Organização e Adaptação. Também defendeu 

a tese de que o problema de estudo da inteligência humana consiste em descobrir 

os diferentes métodos de pensar ou de raciocinar das crianças em diferentes idades. 
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O sujeito, portanto, interagindo no mundo, ou seja, agindo sobre o mundo e 
sofrendo a influência da ação sobre si, está constantemente em processo 
de adaptação. Quando falamos em adaptação no sentido piagetiano, 
entendemos um indivíduo ativo, capaz de transformar esta realidade na qual 
interage e de transformar a si mesmo, construindo seus conhecimentos, ou 
seja, a sua própria inteligência. (RANGEL, 1996. p.30). 

Na teoria de Piaget, a inteligência está ligada à Biologia, no sentido em que 

herda estruturas anatômicas; bem como um modelo de funcionamento mental. 

Sobre essa base o homem constrói o conhecimento, transforma o ambiente agindo 

sobre ele e ao mesmo tempo se modifica. Por isso sua teoria é considerada 

interacionista. 

A teoria psicogenética aponta para os fatores internos do próprio sujeito, 
bem como fatores de interação sujeito X realidade, como influenciadores ou 
determinantes deste desenvolvimento. São influenciadores: a 
hereditariedade (maturação biológica), a experiência Física e a transmissão 
social, e é determinante no processo de reequilibração. (RANGEL, 
1996.p.31). 

Segundo Piaget (1970) existem quatro fatores básicos que interrelacionados 

são os responsáveis pelo desenvolvimento mental. A maturidade: que é o 

amadurecimento orgânico;  a experiência: com a maturação física vem à capacidade 

crescente de agir sobre o meio ambiente e aprender com ele; a interação social:  

fator que contribui para exercitar e modificar os esquemas estruturais e a 

equilibração: que constitui uma forma de funcionamento intelectual, que se mantém 

constantemente durante todo o desenvolvimento cognitivo e que se apóia sobre a 

tendência que todo o comportamento tem de garantir um equilíbrio dos intercâmbios 

entre o sujeito e o seu meio. 

    Quanto ao pensamento, Piaget (1970) concluiu que existem em todas as 

espécies, duas tendências básicas: a organização - que já nasce com a pessoa em 

suas estruturas psicológicas, com as quais tornam-se capazes de compreender e 

interagir com o mundo e a adaptação – ocorre um ajuste  do sujeito ao ambiente 

através da assimilação (quando o indivíduo incorpora a realidade) e através da 

acomodação (quando o indivíduo deve mudar os esquemas existentes para 

entender uma nova situação). 

O processo de adaptação para Piaget não têm significado de um passivo 
ajustamento ao meio em função da sobrevivência do sujeito. É um processo 
pelo qual o indivíduo se transforma em função do meio e transforma o 
próprio meio à medida que o assemelha por suas ações e operações. 
(PIAGET, 1970. p.89) 

Para Piaget (1970), as pessoas apresentam estruturas cognitivas 

qualitativas diferentes. Cada uma destas estruturas apresenta um estágio de 
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desenvolvimento psicológico. Estes estágios são definidos como forma de 

organização mental, com um duplo aspecto, de um lado o afetivo e de outro 

intelectual. Cada estágio tem características próprias e prepara a pessoa para o 

estágio seguinte: 

1.2.1 Primeiro Estágio – Inteligência Sensório motora: de zero a 

aproximadamente 18 ou 24 meses.  

É o estágio inicial, no qual se nota o desenvolvimento lógico, pois se verifica 

uma coordenação sensório-motora da percepção e da motricidade. A principal 

característica deste estágio é a ausência da função semiótica, ou seja, a criança 

não representa mentalmente os objetos ou não é capaz de evocar os objetos em 

sua ausência, sua ação é direta sobre eles. A inteligência trabalha com as 

percepções e a linguagem com o monólogo.  

Durante o estágio sensório – motor (0-2 anos), os comportamentos reflexos 

do bebê transformam–se em comportamentos nitidamente inteligentes. 

Através da maturação e da interação ativa com o meio ambiente 

(assimilação e acomodação), os comportamentos sensório – motores 

tornam – se cada vez mais diferenciados através da construção e 

progressivamente vão dando lugar ao aparecimento dos comportamentos 

intencionais. O bebê desenvolve o comportamento de solução de problemas 

relacionando meios-fins. Por volta dos dois anos, uma criança típica é 

mentalmente capaz de representar objetos e eventos e de chegar 

mentalmente (através da representação) a soluções para os problemas  

sensório- motores (WADSWORTH 1995. p. 137). 

1.2.2 Segundo estágio – pré-operatório ou simbólico: aproximadamente de 2 a 6 

ou 7 anos. 

O pensamento não está mais limitado ao seu ambiente sensorial imediato, 

devido ao desenvolvimento da capacidade simbólica. A criança faz uso de símbolos 

mentais, imagens ou palavras, que representam coisas e pessoas que não estão 

presentes. Neste período aparece à função semiótica, o que torna a criança capaz 

de evocar objetos em sua ausência, devido à imagem mental. É a idade da fantasia, 

do “faz de conta”. Seu esquema de assimilação é simbólico, sendo capaz de 

transformar o mundo simbolicamente para satisfazer uma necessidade sua.  Por 

exemplo: brincar com o cabo de vassoura e dizer que é seu cavalo. 
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FIGURA 1 - Comprovação do período  Pré- Operatório. 

A linguagem nesta fase desenvolve-se através de monólogo coletivo - 

parecem falar uma com as outras, mas suas frases não são coordenadas entre si, 

não se importam com as respostas dos outros. Falam todos ao mesmo tempo.  

Esta fase é importante para trabalhar o LÚDICO na criança, para isso, 

deve-se explorar abundantemente as limitações sem modelo, as dramatizações, os 

desenhos e pinturas, as histórias, o faz de contas, a linguagem, e permitir que as 

crianças realizem jogos simbólicos individuais ou em grupo, fatores importantes 

para seu desenvolvimento cognitivo e emocional.  Piaget (1970), divide este período 

em três subestágios e assim os concretiza:  

 De 2 a mais ou menos 4 anos: aparecem as funções simbólicas e a 

interiorização dos esquemas de ação em representações - a linguagem, o jogo 

simbólico, a imitação deferida e provavelmente, os primórdios da linguagem mental, 

concebida com uma imitação interiorizada,  predomina, nesta fase, a “transdução”, 

o modelo de raciocínio primitivo baseado em relações analógicas, que se orienta do 

particular para o particular.  

 De 4 a 5 anos e meio: aparecem as organizações representativas, 

sobre configurações estatísticas ou sobre assimilação à própria ação. Neste nível 

revelam-se as interrogações a respeito dos manipulados e o pensamento intuitivo, 

que desconhece a reversibilidade e a conservação. 

 De 5 anos e meio a mais ou menos 7 anos: Fase intermediária entre a 

não conservação e a conservação. Início das ligações entre estados e 

transformações. 
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Piaget (1970), também notou que nestas fases, há várias características do 

pensamento infantil: 

 O egocentrismo - incapacidade de se colocar no ponto de vista do outro. 

Para Piaget (1970), “egocentrismo”, na criança, é responsável por um pensamento 

pré-lógico, pré-casual, mágico, animista e artificialista. 

 O animismo - quando a criança atribui vida aos objetos, acredito que 

eles podem sentir, que as pedras e as montanhas crescem, que os animais 

entendem o que falam. 

 Realismo nominal – A criança acredita que o nome faz parte do objeto, 

que está dentro do objeto e que sempre se chamou assim. 

 Classificação - Com crianças de 2 e 4 anos não usam um critério 

definido para fazer a classificação de objetos. Já as crianças de 5 anos conseguem 

agrupar com base no tamanho, forma e na cor. 

 Inclusão de classe – Dos 5 aos 7 anos, mesmo que a criança já consiga 

classificar alguns objetos, ainda tem dificuldade para entender que uma coisa pode 

pertencer a duas classes diferentes ao mesmo tempo. 

 Seriação – É o processo de fazer uma disposição ordenada do grande 

para pequeno e vice-versa. As crianças pequenas são incapazes de lidar com 

problemas de ordenação e seriação, mas as mais velhas já conseguem resolver 

problemas simples de seriação.  

 Conservação do número – crianças pré-operacionais, mesmo que 

saibam contar números em sequência, ainda não constituem o conceito de número. 

 Artificial – É o pensamento que proporciona a capacidade de atribuir 

tudo o que existe à obra do homem.  Dramatiza qualquer absurdo, mas não acredita 

nele, pois distingue perfeitamente fantasia de realidade. 

 Reversível – é a capacidade de reverter o raciocínio e retomar do ponto 

de partida. Quando levada a ver outro ponto de vista esquece o primeiro e toma o 

segundo como seu, é este processo que torna o pensamento móvel e dinâmico. 

Este pensamento é básico para o entendimento do desenvolvimento cognitivo. 

 Intuitivo – interessam-se pelas causas e pelos fenômenos, pelas 

experimentações, mesmo sem terem critérios para realizá-las, são incapazes de 

realizar uma experiência com etapas sucessivas, este tipo de pensamento ocorre   

mais ou menos dos 4 aos 5 e 7 aos 8 anos aproximadamente. No pensamento 
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intuitivo a criança usa uma linguagem adaptada, ou seja, adapta a sua resposta à 

frase do companheiro, mas não é capaz de manter uma conversação longa, 

mudando o tema a partir de uma palavra que desperte o seu interesse. 

 Transdutivo – Ocorre dos 2 aos mais ou menos 7 anos. Para Piaget 

(1970) pensamento transdutivo é a forma de raciocinar, presa aos aspectos 

figurativos do pensamento representativo característico das crianças desta idade. A 

transdução é um raciocínio que assimila um particular a outro particular, sem 

considerar a ação que o transforma.  

Durante o estágio pré-operacional (2-7), o comportamento intelectual passa 
de um nível sensório-motor para um nível conceitual. Há um rápido 
desenvolvimento das habilidades representacionais, incluindo a linguagem 
oral, que acompanha o rápido desenvolvimento conceitual do período. O 
desenvolvimento da linguagem oral não é necessário ao processo de 
desenvolvimento do raciocínio. O pensamento infantil é egocêntrico visto 
que, incapaz de assumir o ponto de vista dos outros,  a criança acredita que 
tudo o que ela pensa é correto. Nos problemas de conservação, ela não tem 
consciência das transformações de estados e atende a “centrar-se” sobre 
os aspectos perceptivos dos problemas. Em torno dos sete anos, o 
pensamento é pré-lógico ou semilógico. Em geral, os conflitos entre a 
percepção e a razão são sempre resolvidos em favor da percepção. O 
desenvolvimento da representação da linguagem facilita o comportamento 
social mais adiante. Os sentimentos morais e o julgamento moral se 
manifestam. As crianças começam a raciocinar a respeito de regras e de 
justiça, mas elas ainda não desenvolveram o conceito de intencionalidade.  
(WADSWORTH, 1995, p.137). 

1.2.3 Terceiro estágio – operacional concreto: de mais ou menos dos     7 aos 

11anos. 

  Nesta fase a criança organiza o mundo de forma lógica e o raciocínio através 

da manipulação de objetos concretos. 

Segundo Piaget (1970), antes dos 11 e 12 anos, as operações infantis são 

unicamente concretas, ou seja, quando se torna capaz de organizar as experiências 

num todo consistente, fazer classificações e agrupamentos, conservar essas 

classificações e agrupamentos, tornar reversíveis as operações que efetua sobre 

eles e pensar sobre um evento de diferentes perspectivas, simultaneamente. 

A criança do estágio operacional concreto (7- 11 anos)  desenvolve o uso 

do pensamento lógico.  As crianças já podem solucionar problemas de 

conservação e a maioria dos “problemas concretos”. O raciocínio faz uso, 

de modo independente, dos dois tipos de reversibilidade – inversão e 

reciprocidade. Durante estes anos, o desenvolvimento das operações 

lógicas de seriação e de classificação é uma manifestação típica. A criança 

pode pensar logicamente, mas não pode aplicar a lógica a problemas 
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hipotéticos e abstratos. No domínio afetivo, os principais desenvolvimentos 

que ocorrem no estágio das operações concretas são a conservação dos 

sentimentos, a formação da vontade e o início do pensamento autônomo. 

Tais desenvolvimentos são instrumentais na regulação ampliada e na 

estabilidade do pensamento afetivo. Além disso, surge o conceito de 

intencionalidade o que permite que as crianças comecem a considerar os 

motivos dos outros nos seus julgamentos morais. (WADSWORTH, 1995. p. 

138). 

1.2.4 Quarto estágio – Operacional abstrato ou formal – dos 11 ou 12 anos 
em diante. 

O pensamento formal é hipotético-dedutivo, isto é, capaz de deduzir as conclusões 

de puras hipóteses, e não somente da observação real. Neste estágio a criança se 

liberta inteiramente do objeto, trabalha com a forma contrapondo-se ao conteúdo. 

Através da linguagem, pode discutir um tema com diferentes pontos de vista. Nas 

relações sociais vive em grupos e é capaz de estabelecer relações de reciprocidade 

e cooperação.Com as contribuições dadas por Piaget (1970), pode-se compreender 

e propor as atividades pedagógicas dentro das necessidades específicas de cada 

criança, dentro de seu estágio cognitivo. 

Durante o estágio das operações formais (11-15anos), as estruturas 
cognitivas (esquemas) tornam-se qualitativamente “maturas”. A criança 
torna-se estruturalmente apta a aplicar as operações lógicas a qualquer 
classe de problemas. Ela pode aplicar o pensamento lógico aos problemas 
hipotéticos e aos problemas que envolvem o futuro. A criança com as 
operações formais pode raciocinar sobre a lógica de um argumento 
independentemente do seu conteúdo. A lógica passa a ser consistente 
disponível à criança como instrumento do pensamento. Durante a 
adolescência, o pensamento formal é inicialmente caracterizado pelo 
egocentrismo. (WADSWORTH, 1995. p. 138). 
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2. COMO ACONTECE A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, DE 

INFORMÁTICA, EM EDUCANDOS DE SEIS A OITO ANOS? 

Quando a criança entra no laboratório de informática pela primeira vez, o 

professor deve orientá-la através de diálogo e demonstração concreta, o 

reconhecimento do hardware, ou seja, a parte física do computador e sua utilização. 

É normal a criança no início sofrer desequilíbrios constantes, que varia 

conforme a ansiedade em aprender e o medo de não conseguir lidar com a 

máquina. 

Ao manusear o mouse, a criança tem que estar atenta à tela e o movimento 

que deve fazer com o mouse, para ver onde deve colocar a seta. Este ato é muito 

difícil nos primeiros momentos de contato, pois a criança não sabe se olha para a 

tela ou para o mouse, muitas vezes esta prática pode gerar desconforto e 

sentimento de frustração. 

Muitas crianças tentam desistir, mas o incentivo do professor orientador, 

neste momento é fundamental, para que a criança adquira autoconfiança e se 

reequilibre. Piaget apud VIEIRA (2006) descreve que no estágio pré-operatório: “O 

modo de aprendizagem predominante é o intuitivo, pois as crianças neste período 

não se preocupam particularmente com a precisão, mas deliciam-se a imitar sons 

(...)”. 

As tarefas desenvolvidas, pelo professor, são obrigadas a respeitar 

conceitos como faixa etária, coordenação motora, visual, auditiva, linguagem e 

aplicações lógicas. Deve utilizar metáforas com ações por eles já conhecidas, como 

setinha, luzinha, mãozinha e outros. 

 O jogo, no computador, proporciona ao indivíduo, além do divertimento, o 

favorecimento do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral. Piaget (1967) 

apud Konrath, Falkembach e Tarouco (2005), fala que o jogo possibilita a construção 

do conhecimento, principalmente nos períodos sensório–motor e pré–operatório. 
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A estrutura da criança no aspecto social, psicológico, neurológico e 

psicomotor também deve de ser avaliada, para que se obtenha melhor desempenho 

ao lidar com o computador. 

Não precisa de pressa para desenvolver o conteúdo, que tanto preocupa o 

professor, ele pode ser alterado conforme a necessidade individual ou do grupo. 

O trabalho deve ser feito de forma coerente com a faixa etária, e as 

aplicações devem obedecer critérios como pré-requisitos do período aplicado ao 

indivíduo que está sendo trabalhado. 

2.1 O Uso da Tecnologia na Educação Infantil 

 

O uso da tecnologia na educação infantil é de responsabilidade do professor, 

que deve utilizá-la de forma contextualizada. 

Segundo Lisboa (2008), em seu estudo de caso, mostra o que pensa o 

professor quanto ao uso do computador na educação infantil: 

[...] Segundo o relato de uma das educadoras, o computador é                      
"interessante, para ir preparando e incluindo, AOS POUCOS, o indivíduo 
na sociedade informatizada” (JU). Já a educadora "ISA" considera o 
computador "indispensável, quanto antes inserirmos a criança no mundo 
da informática, mais estaremos contribuindo com a formação de um 
cidadão com habilidades e competências próprias de sua geração". Esses 
fragmentos revelam que ambas têm consciência da importância do uso do 
computador na educação. "As crianças na sua atualidade já nascem 
mergulhadas neste mundo tecnológico e seus interesses e os padrões de 
pensamentos já fazem parte desse universo "(Weiss & Cruz, 2001, apud 
LISBOA, 2008). 

Segundo Lisboa (2008) é papel da escola atender as necessidades e 

disseminar a cultura e as ferramentas computacionais, pelo fato dos professores 

estarem trabalhando com indivíduos que estão sendo formados para atuarem numa 

sociedade informatizada. 

Desta maneira o professor aparece como o elemento principal. Ele é o 

encarregado de fazer o uso dos recursos tecnológicos para atingir seus objetivos. 

Ele decidirá à hora, os conteúdos, os níveis de conhecimento e as possibilidades da 

utilização do computador, pois tem a visão do processo educativo que está 

desenvolvendo com seus alunos. Para que isto aconteça, ele precisa de formação, 

apoio e acompanhamento pedagógico.  

Desta forma, a educação vem contribuir para uma educação que ensina a 

aprender a pensar. Uma educação com qualidade, onde as metodologias 
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pedagógicas se adéquam as mudanças tecnológicas, sociais e culturais, permitindo 

espaços de interação com a informação de forma crítica, permanente e autônoma. 

 Segundo o portal EducaRede apud MORAN (2007): 

A educação tem que surpreender e cativar, conquistar os estudantes a todo 
o momento. (...) O conhecimento se constrói a partir de constantes desafios, 
de atividades significativas, que exercitem a curiosidade, a imaginação e a 
criatividade.  

  CUNHA (2005), “o professor pode utilizar vários recursos para a utilização do 

computador”, através de softwares ou do próprio Windows, que possui uma série de 

programas para criar atividades que podem ser aplicadas em sala de aula. Ele 

afirma que para desenvolver uma atividade que possa ser aplicada no contexto de 

sua didática, o professor  precisa: 

Possuir ao menos uma preparação básica ou uma especialização. Deve 
estar familiarizado com a ferramenta a ser utilizada, para que possa utilizá-
la como um instrumento de ensino-aprendizagem e desta forma o 
computador poderá ajudá-lo a se tornar um orientador no processo de 
ensino-aprendizagem, podendo dispor de meios para atender aos alunos de 
forma diversificada de acordo com suas necessidades. Ter noção de 
componentes básicos, bem como botões, funções e componentes dessas 
ferramentas que lhe permitam desenvolver uma atividade que consiga 
atingir os objetivos propostos.  No ambiente Windows é possível encontrar 
as seguintes ferramentas:  

 Microsoft Word, ferramenta para criação e edição de textos, 
ótimo para montar folha de atividades a serem impressas;  

 Microsoft Excel, ferramenta para criação de planilhas, muito 
usado para montar atividades matemáticas;  

 Microsoft Power Point, ferramenta para elaboração de 
apresentações, usado na criação de tutoriais;  

 Microsoft Access, ferramenta para criação de um banco de 
dados, também permitindo desenvolver exercícios que validam os campos 
digitados pelos alunos. 

    O professor deve fazer com que o aluno se motive, crie, explore, e 

descubra tudo aquilo que as tecnologias oferecem. É de sua responsabilidade 

selecionar o software adequado à criança ou ao grupo, tornar suas aulas mais 

atraentes e inovadoras do que as aulas tradicionais, fazer com que o conhecimento 

aconteça de forma prazerosa. 

2.2 O Uso dos Softwares pelas Crianças de Seis a Oito Anos 

Os softwares utilizados nesta fase, dos 6 aos 8 anos, não devem trabalhar 

com as propostas de exercícios  de aprendizagem, e sim aplicar o material 
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simbólico e linguístico de forma lúdica. Eles devem trabalhar com jogos de 

conteúdos educativos.  

Esse tipo de tecnologia trabalha com uma forma cognitiva e deve ter um 

equilíbrio nas aplicações devido ao crescimento intelectual do indivíduo ser ligado a 

sua maturação afetiva e social. Não pode ser elemento de desequilíbrio e sim uma 

ferramenta prazerosa.    

Manter o equilíbrio entre ferramentas da informática e as atividades 

educacionais desta faixa sendo que, aplicadas na informática.  Esta aplicação não 

significa amadurecimento e sim desenvolvimento. A criança tem que executar 

atividades comuns desta faixa.  

“Respeitar a maturidade que cada criança apresenta e suas fases de 
desenvolvimento são fundamentais para o êxito na empreitada e na 
articulação entre computador e a criança, pois esta relação deve ser 
sincronizada com as necessidades da criança em aprender a conviver com 
o mundo que ela faz parte. Porém ultrapassar esses limites pode ser 
danoso ao desenvolvimento, pois, o que a criança deve aprender tem que 
estar bem sincronizado com sua faixa etária. Não adianta apresentar-lhes 
softwares ou comandos que elas não entendam, mas sim tomar muito 
cuidado na escolha dos softwares e nas atividades que serão realizadas.” 
(Machado, 2010). 

Utilizar o computador como recurso no período de educação infantil, não 

prevalece somente o reflexo em disciplinas como matemáticas e nas outras 

disciplinas. Começa a se formar um indivíduo não ouvinte e sim participante e 

questionador, não aceitante a resultados preestabelecidos. Este indivíduo será 

aquele que, quando apresentado uma regra ou fórmula irá aceitá-la somente após 

conhecer seus fundamentos. 

A internet é um local onde as crianças encontram ampla oportunidade 

educacional, pesquisam os mais diversos assuntos, entram em contato com a 

diversidade do mundo e se divertem.  Para muitos, na escola é a única oportunidade 

para terem contato com o computador. 

 Aos 5 e 6 anos, a criança já quer explorar o computador sozinha e 

experimentar suas novas habilidades com leitura e atividades motoras. Existem 

páginas feitas especialmente para o público infantil, com ferramentas próprias de 

pesquisa para esta idade. As crianças de 7 a 8 anos, se interessam pelas salas de 

bate papo ou sites que seus colegas navegam. A organização do trabalho 

pedagógico, nesta fase, tem que estar de acordo com as diversas áreas do 

conhecimento – linguagem, ciências e o pensamento lógico-matemático. 
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A educação infantil se diferencia da prática pedagógica dos demais níveis de 

ensino, pois sua proposta prevê um ensino integrado e interdisciplinar 

contextualizado. 

Para que os softwares utilizados promovam a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança é necessário que propiciem atividades pelas quais os 

alunos apliquem aos esquemas e às estruturas mentais a novos conhecimentos. 

Segundo CUNHA (2005). Os softwares educacionais devem possibilitar às 

crianças condições para: 

Elaborar formas de representação em níveis diferenciados; 
Estabelecer relações entre suas ações e as consequências resultantes;  
Permitir antecipações de ações propiciarem a análise dos resultados das 
ações;  
Desenvolver o planejamento sequencial de ações;  
Desenvolver ações coordenadas perceptivo-motoras vivenciadas 
primeiramente com o corpo;  
Incrementar  com experiências informáticas;  
Contribuir para o avanço criança na construção de conceitos como: 
ordenação, seriação, classificação, quantificação, conservação, 
reversibilidade, espaço-tempo;  
Exacerbar percepções e desenvolver a curiosidade;  
Desenvolver a atenção, a concentração e a memória;  
Aprender construindo habilidades através do entretenimento;  
Propiciar a interação do aluno com a máquina através da possibilidade de 
controlar eventos e perceber o que diferentes controles irão acarretar;  
Desenvolver estilo cognitivo pessoal;  
Atender necessidades de convivência em grupo fixar conceitos em seu 
próprio ritmo fixar conceitos corretos e;  
Tratar o erro de forma construtiva (ZACHARIAS, 2005, apud CUNHA, 2005). 

O trabalho com softwares na educação infantil tem a finalidade de estruturar 

a sequência do ensino, como coloca Azeredo (2010): 

Seu filho faz parte da chamada "geração Y". Também conhecida como 
geração da Internet, ela é composta por nascidos depois da década de 80 e 
tem como principal característica o seu crescimento em uma época de 
grandes avanços tecnológicos. Isso quer dizer que o computador faz ou fará 
parte da rotina dele (como a TV talvez tenha feito da sua). "As crianças e os 
adolescentes de hoje são nativos do computador e da internet. Já os 
adultos são imigrantes. São relações muito diferentes", afirma a Melina 
Veiga, especialista em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação e 
professora do Centro Universitário UniÍtalo e professora de Informática do 
Colégio Santa Marcelina, em São Paulo. 

     Azeredo (2010) coloca que um dos principais símbolos dessa nova 

geração é a internet, seja ela via computador ou  celular. E que a pesquisa Kids 

Expert 2008 encomendada pelo canal infantil Cartoon Network, mostra: 

                                        [...] que 60% das meninas entre 7 e 15 anos ficam entre 30 minutos e quatro 
horas por dia conectadas. Entre os meninos, o percentual é de 55%. Mais 
de 6 500 crianças foram entrevistadas no ano passado. E o que essas 
crianças e esses adolescentes fazem na rede? Essa mesma pesquisa 
mostrou que eles passam boa parte do tempo em programas de mensagens 
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instantâneas e redes sociais, como Orkut e Facebook, conversando com 
amigos e visitando álbuns de fotos - passatempos que não necessariamente 
acrescentam algo à formação intelectual. 

 
       No entanto, se o professor souber utilizar a internet para a aprendizagem, há 

vários sites que enriquecem o trabalho pedagógico. 

O tempo passado na Internet pode ser voltado para o aprendizado e a 
aquisição de conhecimentos. Há diversos sites que incentivam o 
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, ampliando o seu 
universo cultural. Combinando informação com diversão, eles são também, 
um excelente passatempo, que podem entreter e divertir os jovens. "Há 
conteúdos muito ricos na internet, para todas as idades. Acessando sites 
adequados para a faixa etária, crianças e adolescentes poderão aproveitar 
o que há de melhor na rede", diz Helena Cortês, professora da Faculdade 
de Educação da PUC-RS (AZEREDO, 2010). 

 Alguns sites, que as crianças podem acessar, são seguros e desenvolve 

todas as áreas do conhecimento. Como os sites dos exemplos a seguir: 

Club Penguin, encontrado no endereço: http://www.clubpenguin.com/pt/.  Neste 

site, a criança assume a forma de um pinguim avatar colorido e participa de uma 

série de atividades. Não há anúncios publicitários de terceiros e não é preciso pagar 

nada para jogar, embora o acesso a algumas atividades requeira uma assinatura. O 

site oferece segurança para os pais, pois as crianças só podem começar a brincar 

depois de ter o cadastro autorizado por um adulto. Ele é direcionado para crianças 

de 7 a 10 anos, que já dominem a leitura.  

Palavra da especialista: "Como o site requer muita leitura, é ideal para 

crianças que já têm essa habilidade. Caso contrário, a criança precisará estar 

acompanhada de um adulto", analisa a professora da Faculdade de Educação da 

PUC-SP Maria Ângela Barbato Carneiro. 

 

 
 

http://www.clubpenguin.com/pt/
http://www.clubpenguin.com/pt/
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FIGURA 2- Comprovação do site Clug Penguin. 

Cocoricó: encontrado em: http://www.tvcultura.com.br/cocorico/ .Este site, da série 

Cocoricó, da TV Cultura, é simples, colorido e educativo. Oferece jogos, pinturas 

para colorir, quebra-cabeças, entre outras atividades. A linguagem é simples e clara. 

Ele é direcionado para as crianças entre os 5 e os 8. O Jogo das Sete Diferenças, 

que tem três níveis de dificuldade, adaptado para diferentes faixas etárias. 

Palavra da especialista: "Recomendo muito esse site. Ele é bem planejado e 

atinge o objetivo de entreter e informar de forma pedagógica. Oferece quadros em 

vídeos para ensinar, por exemplo, a prevenir acidentes. Com uma linguagem 

simples e a partir da identificação com os personagens, a página presta um grande 

serviço a todos", analisa Melina Veiga, do Centro Universitário UniÍtalo e do Colégio 

Santa Marcelina. 

 

FIGURA 3 - comprovação do site cocoricó. 

Discovery Kids Brasil encontrado em  http://www.discoverykidsbrasil.com/ .  O site 

do canal Discovery Kids tem vídeos jogos, atividades e concursos que envolvem os 

personagens dos desenhos animados do canal. Há também uma seção para pais, 

com enquete, artigos e propostas de atividades para desenvolver a motricidade das 

crianças. Assim como o canal, o site tem atividades para crianças de 0 a 6 anos. 

Mas, como há muita leitura, é importante que os pais naveguem junto com o filho.  

 

http://www.tvcultura.com.br/cocorico
http://www.tvcultura.com.br/cocorico/
http://www.discoverykidsbrasil.com/
http://www.discoverykidsbrasil.com/
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Os vídeos são educativos e existe uma série interessante que explica conceitos 

opostos, como juntos/separados, longe/perto e embaixo/em cima. 

Palavra da especialista: "O site tem entre suas principais qualidades o fato 

de não apelar ao consumo de produtos", segundo a professora da Faculdade de 

Educação da PUC-SP Maria Ângela Barbato Carneiro. 

EcoKids encontrado em http://www.ecokids.ca/pub/index.cfm . O site EcoKids traz 

dicas de como preservar o meio ambiente e também exemplos de atitudes 

prejudiciais ao ecossistema. Os pequenos também encontram na página jogos que 

envolvem boas maneiras ambientais e até um espaço onde podem conhecer os 

elementos urbanos que compõem uma cidade. Ele é direcionado à faixa etária da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Nele existem as 

brincadeiras simples que conscientizam desde a infância sobre a importância de 

preservar a natureza, como o Jogo da Memória, as Receitinhas e os Torpedinhos. 

Palavra da especialista: "Combinando informação relevante com atividades 

lúdicas, o site incentiva um trabalho colaborativo entre família e escola voltado à 

educação ambiental", afirma Helena Cortês, professora da Faculdade de Educação 

da PUC-RS. 

Jogos Educativos encontrado em http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-

educativos-pintas-as-princesas.aspx .  O site Jogos Educativos reúne uma série de 

joguinhos que proporcionam uma interação saudável da criança com o computador.  

Ele é deal para crianças na faixa dos 5 anos. 

Palavra da especialista: "O site tem uma proposta educativa interessante. 

Alguns dos jogos não têm o enfoque das disciplinas, mas são coloridos e 

interessantes para formação do raciocínio lógico da criança e aquisição da 

linguagem escrita e tecnológica", afirma Adriana Bruno, da UFJF. 

 

 

http://www2.uol.com.br/ecokids/index.htm
http://www.ecokids.ca/pub/index.cfm
http://jogoseducativos.jogosja.com/
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-pintas-as-princesas.aspx
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-pintas-as-princesas.aspx
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Calculadora

Jogo Tabuada 

 

 

Jogo de Pintura - Pinta as 

Princesas 

 

Jogo com o Camião do 

Bob o Construtor 

 

FIGURA 4 Comprovação de tipos de jogos educativos 

 

Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica encontrado em: 

http://www.maquinadequadrinhos.com.br/Intro.aspx . Esse site é o 1º editor online de 

histórias em quadrinhos do Brasil. No site, fãs de todas as idades podem criar suas 

próprias histórias, usando personagens, cenários, objetos e balões do universo da 

Turma da Mônica. As histórias são avaliadas pelos visitantes da página, e as 

melhores poderão até ser publicadas nas revistas da Turma da Mônica. É indicado 

para crianças de 4 a 12 anos. 

Palavra da especialista: "O site desenvolve a criatividade das crianças. Ele 

estimula a produção de textos e publica as histórias produzidas pelas crianças, 

depois de aprovadas pela equipe do site. Caso a publicação não seja imediata, as 

crianças interagem com a equipe e melhoram suas histórias, sendo uma atividade 

de aprendizagem", diz Luciana Allan, diretora técnica do Instituto Crescer para a 

Cidadania. 

Menino Maluquinho encontrado em: http://www.meninomaluquinho.com.br/ . Esse 

site é lúdico e criativo, nele o foco não são os jogos. No site do Menino Maluquinho, 

alternativas como tirinhas, frases, piadas e histórias são os principais atrativos, que 

atraem os mais novos com o seu design interativo. Ele é recomendado para crianças 

de 7 a 11 anos. 

Palavra da especialista: "O uso do som é ótimo, auxilia a participação de 

crianças menores", diz a professora da Faculdade de Educação da PUC-SP Maria 

Ângela Barbato Carneiro 

 

http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-Tabuada-Calculadora.aspx�
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-pintas-as-princesas.aspx�
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-Camiao-do-Bob-o-Construtor.aspx�
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-Tabuada-Calculadora.aspx
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-Tabuada-Calculadora.aspx
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-pintas-as-princesas.aspx
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-pintas-as-princesas.aspx
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-Camiao-do-Bob-o-Construtor.aspx
http://jogoseducativos.jogosja.com/jogos-educativos-Camiao-do-Bob-o-Construtor.aspx
http://www.maquinadequadrinhos.com.br/
http://www.maquinadequadrinhos.com.br/Intro.aspx
http://www.meninomaluquinho.com.br/
http://www.meninomaluquinho.com.br/
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Mosaico.Edu encontrado em: http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ . O site 

português Mosaico.Edu tem alguns jogos relacionados às disciplinas e outros que 

visam desenvolver a coordenação motora por meio de jogos sem contexto 

disciplinar. Ele é recomendado para crianças entre 6 e 8 anos. As atividades de 

pintura virtual são ideais para crianças mais novinhas. 

Palavra da especialista: "Muito interessante a forma como são divididas as 

pastas para as atividades, por grau de complexidade: desenhos simples, com os 

nomes de animais etc. Além disso, as crianças gostam e se identificam com o 

layout", afirma Melina Veiga, do Centro Universitário UniÍtalo e do Colégio Santa 

Marcelina. 

Nova Escola encontrado em http://revistaescola.abril.com.br/ . O site da revista 

NOVA ESCOLA é voltado para professores, mas tem também conteúdo que pode 

ser aproveitado por crianças e adolescentes, como as dicas de estudos e os jogos 

de matemática. O site pode ser aproveitado principalmente por crianças na faixa de 

7 a 10 anos. A seção "Na Dúvida" é cheia de perguntas e respostas, que podem 

satisfazer a curiosidade, principalmente de pré-adolescentes e adolescentes. 

Palavra da especialista: "Um dos pontos mais interessantes do site é a 

forma de organização das informações: cada disciplina tem sua página, com 

fundamentos e suas práticas pedagógicas, com dicas de jogos no próprio site, 

vídeos e podcasts", diz Adriana Bruno, da UFJF. 

Orisinal encontrado em: http://www.ferryhalim.com/orisinal/ .  O site Orisinal reúne, 

em inglês, uma série de joguinhos e passatempos, ideais para momentos livres e de 

lazer das crianças. Ele é indicado para crianças a partir de 6 anos, pois os jogos 

exigem controle do mouse. 

Palavra da especialista: "As atividades do site desenvolvem a coordenação 

motora fina e a aquisição do controle do mouse". Segundo Melina Veiga, 

especialista em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação e professora do 

Centro Universitário UniÍtalo e do Colégio Santa Marcelina. Mas é preciso atenção: 

Como as regras aparecem em inglês, é preciso ter um adulto por perto, pelo menos 

na primeira vez. 

Q Divertido encontrado em: http://www.qdivertido.com.br/ . A proposta do site Q 

Divertido é levar às crianças informação de qualidade e divertimento. A página tem 

 

http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/
http://revistaescola.abril.com.br/
http://revistaescola.abril.com.br/
http://www.ferryhalim.com/orisinal/
http://www.ferryhalim.com/orisinal/
http://www.qdivertido.com.br/
http://www.qdivertido.com.br/
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desde artigos e contos até receitas simples que podem ser executadas pelos 

pequenos. É recomendado para crianças de 3 a 9 anos.  

Palavra da especialista: "O site é interessante para crianças e adultos.Pais e 

educadores podem usufruir das crônicas, contos e receitas em atividades com as 

crianças", sugere Luciana Allan, do Instituto Crescer para a Cidadania. 

Recreio encontrado em: http://recreionline.abril.com.br/ . O site da revista RECREIO 

oferece às crianças cinco canais com diferentes atividades interativas. Entre jogos e 

atividades artísticas - que o pequeno internauta pode fazer sozinho para se divertir -, 

ele também pode testar e aprimorar os conhecimentos sobre ciência, história e artes 

no item "Fique por Dentro". Ele é indicado para uma faixa etária ampla, ele pode 

atrair, em especial, as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. Na seção 

Atividades, a criança encontra sugestões de diversas brincadeiras temáticas que 

podem ser feitas longe do computador. Há atividades como mágicas e arte com 

sucata. 

Palavra da especialista: "O site é pedagogicamente recomendável. A página 

constitui uma rica sugestão para uma 'navegação familiar', junto com a criança, 

revelando-se, ao mesmo tempo, um repositório de atividades passíveis de 

aproveitamento pelo professor, em sala de aula.", diz Helena Cortês, professora da 

Faculdade de Educação da PUC-RS.  

Saúde Animal encontrado em: http://www.saudeanimal.com.br/ .  Saúde Animal é 

um site com dicas na área de saúde, manejo e criação de animais domésticos e 

selvagens. Ele é recomendado para toda e qualquer criança que goste de animais.  

O Zoo virtual, com informações sobre as mais diversas espécies. 

Palavra da especialista: "O site contribui para que as crianças e jovens 

tenham informações qualificadas sobre o reino animal e, inclusive, aprendam a 

respeitar a natureza e conviver com os animais em seu habitat", Luciana Allan, do 

Instituto Crescer para a Cidadania. 

Senninha encontrado em: http://senninha.globo.com/  . O site do Senninha, em 

homenagem a Ayrton Senna, traz jogos, passatempos e até um cineminha, com 

vídeos curtos e até orientações sobre como fazer uma animação. É ideal para 

crianças de até 10 anos. A possibilidade de aprender a fazer histórias em 

quadrinhos e mini-filmes para a Internet. 

 

http://recreionline.abril.com.br/
http://recreionline.abril.com.br/
http://www.saudeanimal.com.br/
http://www.saudeanimal.com.br/
http://senna.globo.com/senninha/index.asp
http://senninha.globo.com/
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Palavra da especialista: "O site possui recursos interessantes para diversão 

e leitura e pode entreter crianças em atividades criativas para produção de 

diferentes tipos de texto", avalia Luciana Allan, do Instituto Crescer para a 

Cidadania. 

Sítio do Pica-Pau Amarelo encontrado em: http://sitio.globo.com/  O site das 

organizações Globo, foi desenhado com base no tradicional programa Sítio do Pica-

Pau Amarelo. Tem atividades voltadas para crianças de todas as idades (e, até, para 

adolescentes e adultos, em caso de busca de material sobre a produção literária de 

Monteiro Lobato). As atividades protagonizadas pelos clássicos personagens de 

Lobato. 

Palavra da especialista: "O site constitui uma rica sugestão para a 

introdução e/ou a aproximação do público infanto-juvenil com a obra deste que pode 

ser considerado o maior escritor brasileiro nessa área", diz Helena Cortês, 

professora da Faculdade de Educação da PUC-RS. 

Smart Kids encontrado em: http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ .  

Atuante no mercado editorial infantil e no licenciamento de produtos (jogos, 

brinquedos), a Smart Kids mantém um portal de conteúdo e uma agência criativa 

para a produção de conteúdo e projetos de comunicação infantil. O site tem 

brincadeiras, passatempos e atividades, além de um espaço específico para os 

professores.Ele é destinado a crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

da Educação Infantil.  A seção de Especiais tem conteúdos educativos que abordam 

diferentes assuntos, como o corpo humano e orientações sobre como ver as horas. 

Palavra da especialista: "O site pode ser muito bem aproveitado, em 

especial, se a navegação for acompanhada da participação dos pais, em casa, e se 

as sugestões didáticas tiverem ressonância na escola, junto aos professores", diz a 

professora Helena Cortês, da Faculdade de Educação da PUC-RS, Ponto de 

atenção: recomendada a navegação na companhia de adultos. 

Só Matemática encontrado em: http://www.somatematica.com.br/ . O site Só 

Matemática oferece material de apoio e exercícios para os que querem treinar, se 

exercitar ou apenas se divertir. Há desafios, dicas, jogos matemáticos, um pouco de 

história e até auxílio para os vestibulandos. Pode ser usado por crianças a partir dos 

6 anos e até por quem já está no ensino superior. Os ambientes interativos, como 

fóruns de discussão e comunidades. 

 

http://sitio.globo.com/
http://sitio.globo.com/
http://www.smartkids.com.br/
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/
http://www.somatematica.com.br/
http://www.somatematica.com.br/
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Palavra da especialista: "O site pode ser utilizado nos espaços escolares e 

também em casa, para estudos complementares, combinando informação e 

conhecimento com diversão", analisa Melina Veiga, do Centro Universitário UniÍtalo 

e do Colégio Santa Marcelina. 

2.2.1 Os Perigos da Internet 

O computador exerce um fascínio natural sobre as crianças. De acordo com 
“FL” “toda criança vê como se fosse mágica a atividade”. Por ser novo e 
dinâmico desperta o interesse, e elas dão respostas extremamente rápida 
aos estímulos propostos pela máquina. Mas não podemos deixar de 
destacar que o computador por si só não faz mágica. É apenas uma 
máquina que deve ser utilizada criteriosamente com crianças de qualquer 
idade. ( LISBOA 2008,p.6). 

Os adultos devem estar atentos ao que as crianças estão fazendo na 

internet, pois o mundo virtual é igual ao mundo real e que, portanto, existem perigos.        

As crianças não têm capacidades para distinguirem o que é bom e o que é ruim para 

elas e são facilmente enganadas por falsas informações ou pessoas. 

 [...] Por que falarmos na utilização do computador desde a Educação 
Infantil, se o perigo já está provado? O uso dessa tecnologia para as 
crianças desde a Educação Infantil prejudica a saúde – confirmados casos 
de problemas nos olhos, obesidade, lesões, doenças crônicas 
desenvolvidas física, emocional e mesmo intelectualmente (citados em 
documento publicado pela Aliança pela Infância). (MAGALHÃES, 2009). 

 

O vício pela internet interfere diretamente nas relações pessoais - a 

liberdade de brincar na rua, de fazer amigos, do jogo corpo a corpo; separa e 

deturpa as relações fazendo com que não usufruam deste jogo da vida.  

Criança que fica muito tempo no computador, além de sedentária torna-se 

apática nas relações sociais.  É nesse momento que pais e educadores, exercem 

um papel fundamental na educação em relação ao mundo idealizado do 

computador, colocando-lhes limites.  

As crianças na fase da Educação Infantil hoje já perderam bastante 
daquelas crianças de algum tempo atrás na mesma fase, que brincavam ao 
ar livre, aprendendo com a natureza, com as descobertas que faziam, que 
brincavam de carrinho de rolimã, de boneca, que viajavam ao sabor da 
imaginação com as histórias contadas, que acreditavam em Papai Noel..., 
enfim poderia citar inúmeras coisas que indicam uma infância realmente 
saudável, e sem o uso do computador. (MAGALHÃES,2009). 

O ideal é que as crianças menores estejam sempre acompanhadas de um 

adulto ao navegar pela internet, para orientá-los como proceder diante do mesmo.  
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Uma forma de prevenir e estar junto com a criança, sem que ela reclame, é 

convidá-la para juntos visitar sites infantis e lhes ensinar regras de segurança como 

não passar seu nome para alguém ou site que peça qualquer tipo de informação 

pessoal. Incentivar a chamar um adulto quando notar que algo diferente está 

acontecendo. 

O computador nesta fase etária não é danoso, assim como não é danoso a 
criança ver televisão, ler um livro, ficar olhando as estrelas... O que é 
danoso é a falta de regras, controle, limites. O computador nunca irá 
substituir as brincadeiras e jogos tão necessários, e com certeza utilizando 
com bom senso, haverá espaço e uma riqueza de oportunidades. 
(SARDENBERG,2009). 

A internet não e de todo ruim, pelo contrário, a garotada da educação infantil 

pode usufruir da diversidade de sons, imagens e cores que muitos softwares 

proporcionam.  

Mexer no computador não é uma atividade danosa em si. Longe disso. Bem 
utilizado, ele pode ser um tremendo aliado no ensino, ajudando nas lições 
de casa e tornando mais suportáveis as tardes chuvosas dentro de casa. Há 
programas específicos para que a criançada desenvolva a coordenação 
motora fina, a percepção de cores, as formas e ainda estimule o raciocínio 
lógico. (SARDENBERG,2009). 

Quando a criança tem acesso ao computador em casa, os pais têm que 

terem certos cuidados como:  

 Manter o computador conectado à internet em um local comum na 

casa, para que possa supervisionar com facilidade as atividades online 

de seus filhos; 

 É bom fazer em conjunto com a criança uma lista de regras de uso da 

internet contendo o tempo que pode ficar na internet, como proteger 

senhas e informações pessoais, como agir em salas de bate papo, com 

pessoas que o incomodam e deixar ao lado do computador; 

 Orientá-los a não encontrar pessoas que conheçam na internet; 

 Que seus endereços de email sejam compartilhados com a família; 

 Que antes de fazer download ou fornecer qualquer tipo de informação, 

consultá-los primeiro; 

 Além deste acompanhamento, existem ferramentas de filtragem que 

barram o acesso das crianças a sites proibidos; 

 Nunca deixe de monitorar seus filhos, pois quem ama protege. 
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Dessa forma, as crianças poderão lidar de forma concreta com os benefícios 

que o computador traz sem deixar de saber que existem sites de pornografia, 

violência ou drogas.  Serão crianças bem seletivas e não se deixarão levar pelas 

falsas oportunidades. 

 

 

 

 

 

                                  

  CONCLUSÃO 

Percebe-se que o uso da informática já faz parte da vida cotidiana das 

escolas com a implantação dos laboratórios de informática, pelo governo Federal. 

 A utilização das novas tecnologias, no processo educativo, cria novas 

formas de ensinar e aprender, trazendo à educação características inovadoras 

capazes de motivar professores e alunos, sendo significativa para o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da possibilidade de execução na 

construção do conhecimento.Ela proporcionou a expansão do espaço da sala de 

aula para além de suas paredes físicas, levando professores e alunos a 

mergulharem em novos conhecimentos bem mais diversificados e atualizados, 

proporcionando o letramento e a inclusão digital. 

Os computadores, hoje, são elementos básicos para prover à educação 

como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e de aprendizagem, porém 
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necessitam conjugar suas características às metodologias de ensino desenvolvidas 

em sala de aula. 

O professor deve mudar a sua prática pedagógica adaptando-a ao uso das 

novas tecnologias, ele deve buscar atualização através de cursos de capacitação 

continuada e ir se apropriando dos novos métodos de ensino usando a tecnologia. 

Assim, o professor contribui para uma educação que ensina a aprender e a pensar.  

Os softwares utilizados na fase, dos 6 aos 8 anos, não devem trabalhar com 

as propostas de exercícios  de aprendizagem, e sim aplicar o material simbólico e 

linguístico de forma lúdica.  

O professor deve manter o equilíbrio entre ferramentas da informática e as 

atividades educacionais, usando vários recursos  computacionais de tal maneira que 

eles promovam a aprendizagem, o desenvolvimento da criança e as estruturas 

mentais a novos conhecimentos 

             Foram citados vários exemplos de sites educativos, que podem ser 

acessado com segurança por crianças dentro de sua faixa etária recomendada.  

Mas como o mundo virtual é igual ao mundo real, ele pode oferecer alguns perigos, 

pois crianças não têm capacidades para distinguir o que é bom e o que é ruim para 

$elas e são facilmente enganadas por falsas informações ou pessoas.  Os adultos 

que a cercam, e também o professor, devem estar atentos para orientá-las como se 

defender diante de fatos que lhes pareçam estranhos. Também o vício pela internet 

interfere diretamente nas relações pessoais - a liberdade de brincar na rua, de fazer 

amigos, do jogo corpo a corpo; separa e deturpa as relações fazendo com que não 

usufruam deste jogo da vida. Criança que fica muito tempo no computador, além de 

sedentária torna-se apática nas relações sociais.  É nesse momento que pais e 

educadores, exercem um papel fundamental na educação em relação ao mundo 

idealizado do computador, colocando-lhes limites. 

Com os devidos cuidados as crianças poderão lidar de forma concreta com 

os benefícios que o computador traz sem deixarem de saber que existem sites de 

pornografia, violência ou drogas.  Serão crianças bem seletivas e não se deixarão 

levar pelas falsas oportunidades. Desta forma se estará formando crianças críticas, 

bem informadas e que saberão distinguir o certo do errado. 
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