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RESUMO 
 

 
Vivemos na era do avanço tecnológico e por isso nossa sociedade se tornou 
diferente, as famílias, as crianças e os alunos mudaram e a escola também precisa 
mudar. Com tantas mudanças as crianças também mudaram na sua forma de 
brincar, os brinquedos e as brincadeiras de hoje são outras. Dos brinquedos reais e 
concretos para o virtual na tela do computador através da simulação e do brincar em 
grupo para o brincar  solitário. O presente trabalho objetiva entender o valor 
pedagógico desse novo brincar ( brincar virtual) na educação infantil . Além dessa 
questão, procura também verificar a opinião dos pais e professores da escola da 
educação infantil do Município de Esteio sobre a utilização do brincar virtual para as 
crianças pequenas. Este trabalho foi desenvolvido dentro dos referenciais 
metodológicos de uma pesquisa que, quanto aos seus objetivos adotou-se os 
pressupostos do tipo exploratório e explicativo. Quanto ao procedimento adotou-se 
os pressupostos da pesquisa bibliográfica, que através de consultas em fontes 
impressas e eletrônicas objetivaram encontrar as respostas para o problema 
formulado. A pesquisa fundamentou-se nos pressupostos da pesquisa exploratória 
juntamente com o estudo de caso para melhor embasá-la. A pesquisa ocorreu em 
uma escola do município de Esteio com os professores e pais dos alunos. A coleta 
de dados foi através de questionários para ambas as partes. Ao analisar os dados 
constatamos que os envolvidos na pesquisa demonstraram saber da importância 
desse novo brincar para a aprendizagem das crianças. Apesar de demonstrarem 
conhecimento sobre o brincar virtual, as educadoras continuam não se sentindo a 
vontade para executá-lo como realmente deveria. 
 
Palavras-chave: Uso do computador. Brincar. Brincar virtual e brincar concreto. 
Aprendizagem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

We live in the age of technological advancement and why our society has become 
different, families, children and students have changed and the school also needs to 
change. With so many changes in children have also changed their way of playing, 
the toys and the games of today are different. Toys real and concrete for the virtual 
computer screen through the simulation and the play group to play solitaire. This 
paper aims to understand the pedagogical value of this new play (playing himself) in 
early childhood education. Besides this issue, also seeks to ascertain the views of 
parents and teachers of early childhood education school in the city of Esteio on the 
use of virtual play for young children. This study was conducted within the 
methodological framework of a research as to their goals we adopted the 
assumptions of exploratory and explanatory. As for the procedure we adopted the 
assumptions of the literature, which through consultations in print and electronic 
sources aimed to find answers to the problem formulated. The research was based 
on the assumptions of exploratory research with a case study to better underlies it. 
The research took place in a school in the municipality of Esteio with teachers and 
parents of students. Data collection was through questionnaires for both parties. 
When analyzing the data we found that those involved in the research demonstrated 
knowledge of the importance of this new play for children's learning. Although 
demonstrate knowledge about play virtual educators still do not feel free to run it as it 
really should. 
 
Keywords: Computer Use. Play. Play virtual and actual play. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais o computador vem fazendo parte de diversos setores da 

sociedade, incluindo também a educação infantil.  As Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) por estarem em vertiginosa ascensão estão acessíveis a um 

número cada vez maior de crianças em idade escolar.  Belloni (2002), ao falar sobre 

mídia e educação traz o conceito de “cultura digitalizada” na qual as pessoas 

especialmente as crianças estão inseridas desde que começam a interagir com o 

mundo que as cerca. Nessa direção, Lévy (1991), corrobora com a afirmação de que 

a invasão da tecnologia nos lares, na vida das pessoas é um fenômeno irreversível, 

rápido e que apresenta a clara tendência a possibilitar um pleno acesso ao 

ciberespaço para todos os cidadãos. A tecnologia reina em nossas vidas e o mundo 

de hoje é tecnológico. 

A educação infantil, nesse processo, necessitou acompanhar as exigências 

dessa nova sociedade para evitar que ocorresse futuramente uma maior 

desigualdade social e para tornar o aprendizado mais atraente prazeroso para as 

crianças pequenas. 

 O computador por apresentar imagens, cores, sons e principalmente jogos é 

um aparelho que fascina as crianças.  

Surge assim uma nova forma de brincar que chamaremos aqui de “brincar 

virtual”, pois não é uma vivência presencial. A brincadeira é através de software e 

jogos eletrônicos. 

Assim como a sociedade se modificou, o modo de brincar também com o 

surgimento da tecnologia. As crianças de gerações atrás, ou seja, nossos avós 

brincavam de pular corda, de pega-pega e de outras que colocassem o corpo em 

movimento. Com o passar do tempo, surgiu o videogames e o computador e o 

brincar ficou restrito em apertar o botão e mover o mouse para que o jogo e a 

brincadeira ocorressem. 

A chegada dos novos videogames PS3 (Play Station 3),Nintendo Wii e Xbox 

360 fez com que uma nova forma de jogar parecesse. O controle é substituído pelo 

corpo do jogador. Mas essa nova forma de jogar ainda não é acessível a todos pelo 

seu alto custo e por isso são poucos os lugares que o utilizam.  
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Essa nova forma de jogar utilizando o corpo como substituto do controle ainda 

não se faz presente nas escolas de educação infantil, por isso a pesquisa não 

abordará essa questão. O que encontramos nas escolas da educação infantil é o 

computador composto pela tecla e mouse para assessorá-los nos jogos. 

Podemos então dizer que a brincadeira passou do brincar concreto, que 

envolve o outro, para o brincar virtual na tela do computador. 

Sabe-se que o ato de brincar e de se movimentar é de extrema importância 

na aprendizagem da criança. Brincar, além de divertido é prazeroso, é essencial 

para o desenvolvimento do raciocínio, inteligência, relações sócias e afetivas, do 

desenvolvimento físico da criança e a organização da imagem do corpo. É brincando 

que elas descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social. 

Brincar é um direito da criança. Segundo Chamboredon e Prévost (1973) brincar é o 

ofício da criança. Este direito foi incluído na Declaração das Nações Unidas dos 

Direitos da Criança em 1959 e reiterado em 1990, quando a ONU (Organização das 

Nações Unidas) adotou a Convenção dos Direitos da Criança. Toda criança tem o 

direito ao descanso e ao lazer, a participar de atividades de jogo e recreação 

apropriadas à sua idade e a participar livremente da vida cultural e das artes. (ONU, 

1990, p. 22) 

As escolas de ensino infantil devem dar a devida atenção a essa atividade do 

brincar. Elas devem estar atentas a estas duas maneiras de brincar: brincar concreto 

e o brincar virtual.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar se a brincadeira virtual possui um valor pedagógico que justifique 

a sua inclusão no cotidiano da educação infantil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Além dessa questão descrita acima, procurou-se também: 

 Identificar as mudanças ocorridas no brincar frente à era tecnológica; 
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 Verificar qual a importância do brincar e do computador na educação 

Infantil; 

 Constatar se o uso do brincar virtual é valido ou não na opinião dos pais e 

professores da Educação Infantil da escola pesquisada; 

 Mostrar as diferenças da brincadeira concreta e da brincadeira virtual com 

seus pontos positivos e negativos para a aprendizagem. 

 

A presente pesquisa é de suma importância porque, a princípio, servirá de 

subsidio para outros profissionais desenvolverem novas pesquisas sobre o assunto 

e de alerta no que esse brincar virtual desencadeia nos alunos. 

Traz à tona as constatações que poderão ser refletidas e desmistificadas 

podendo provocar mudanças no trabalho pedagógico das educadoras. A prática 

educativa é algo muito serio e por isso exige uma reflexão por parte dos professores. 

Segundo Freire (2009, p. 39): “É pensando criticamente a pratica de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima pratica”. 

Para a elaboração desse trabalho, partimos das premissas instituídas para o 

estudo de caso paralelo a bibliografia, usando o questionário misto, ou seja, com 

questões abertas e fechadas. 

Para responder as perguntas dessa pesquisa e organizá-la de forma clara, 

este trabalho foi estruturado da seguinte forma: 

 

 Capitulo 1 - Apresenta a origem do computador, desde quando era 

considerada máquina de calcular até chegar aos computadores da 

atualidade; 

 Capítulo 2 - As questões se referem à entrada do computador na 

educação infantil, o computador visto como um brinquedo atraente, as 

diversas formas de utilizá-lo na aprendizagem e a nova criança na era da 

tecnologia; 

 Capítulo 3 - As questões se referem ao brincar mostrando a sua 

importância para a criança da sua utilização na escola, do surgimento 

dessa nova forma de brincar no cotidiano escolar apontando os aspectos 

positivos e negativos na aprendizagem e o conceito das duas formas de 

brincar; 
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 Capítulo 4 - Aborda o procedimento de diálogos da pesquisa e a 

aplicação; 

 Capítulo 5 - São feitas reflexões frente aos dados coletados; 

 Capitulo 6 - Por último são apresentadas as conclusões da pesquisa como 

um todo 
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2 A HISTÓRIA DO COMPUTADOR 

 

Em alguns sites como o wwwusers.rdc.puc-rio.br/rmano/comp2hc.html e o 

www.mat.ufam.edu.br/dm/abacocomputador.pdf  encontra-se a informação que o 

computador não surgiu nas últimas décadas, mas há milhares de anos. Estes 

mesmos sites também  informam que a origem do computador está relacionada à 

necessidade de automatizar cálculos e de processar informações, evidenciada 

inicialmente no uso de ábacos pelos babilônios, entre 2000 e 3000 a.C. Em outras 

palavras, um computador nada mais é do que uma versão extremamente sofisticada 

desse antigo instrumento chamado ábaco. 

O acontecimento seguinte foi à invenção, da régua de cálculo e, 

posteriormente, da máquina aritmética, que efetuava somas e subtrações pôr 

transmissões de engrenagens. 

            Com o desenvolvimento dos primeiros dispositivos mecânicos para 

cálculo automático, começa efetivamente a vertente tecnológica que levará à 

construção dos primeiros computadores. 

Para Souza e Zafaneli (2004) o início real do desenvolvimento dos 

computadores como os conhecemos hoje se deve a Charles Babbage, matemático 

inglês que, em 1812, percebe uma "harmonia natural entre máquinas e matemática".  

Não se deve perder de vista que Charles Babbage vivia no contexto da 

Revolução Industrial inglesa, que estava mudando radicalmente a forma de ver, 

pensar e agir da sociedade europeia da época. Segundo observou Babbage, as 

operações matemáticas repetitivas poderiam ser desenvolvidas com mais agilidade 

e confiabilidade pelas máquinas do que pelos homens. Estimulado por isso, ele 

idealizou uma máquina à vapor, que seria capaz de realizar cálculos matemáticos 

mais complexos do que as quatro operações aritméticas básicas. Esta máquina, 

maior do que uma locomotiva, nunca foi construída na prática, mas as ideias do seu 

idealizador foram fundamentais para os progressivos avanços na computação 

mecânica. 

 Foi no auge da II Guerra Mundial que a Alemanha nazista com a corrida 

armamentista para vencer seus oponentes que eram os Estados Unidos e seus 

aliados, desenvolveram computadores que pudessem projetar equipamentos bélicos 

de alta precisão e força destrutiva.  
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Um marco neste desenvolvimento foi à construção do ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator Analyzer and Computer). 

Ele era tão grande, que consumia energia equivalente a um bairro inteiro da 

cidade da Filadélfia.  Para Oliveira e Alves (2007) a importância do ENIAC é que ele, 

diferentemente de todos os computadores que foram desenvolvidos anteriormente, 

não era destinado a uma operação específica (projetar aviões/mísseis, ou 

decodificar códigos), mas poderia ser usado de maneira geral, parecido com o que 

fazem os computadores de hoje. 

O computador que conhecemos hoje, ainda não existia. Os computadores 

conhecidos hoje surgem na década de 1980, com o nome de PC (Computadores 

Pessoais), graças ao processo de miniaturização (tornar as peças cada vez 

menores), executam muitas tarefas a mais do que o gigante ENIAC e são também 

mais potentes. Ao passar do tempo, surgiu funções como edição de texto, 

navegação na Internet, jogos, e tudo o que um computador faz atualmente. 

  Atualmente o computador é uma máquina indispensável em todos os 

ambientes de trabalho e na área da educação. 

 

2.1 BREVE HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DO COMPUTADOR NO BRASIL  

 

De acordo com as informações pesquisadas por  Valente e Almeida (1997) 

em seu artigo “Visão analítica da informática na educação no Brasil: A questão da 

formação do professor”, nos Estados Unidos os computadores da linha Apple 

tiveram uma grande aceitação pelas escolas, devido ser uma máquina simples, de 

fácil compreensão e domínio.  

No Brasil, a princípio, ele não foi adotado como o computador da educação e 

isso aconteceu principalmente por limitações técnicas como a impossibilidade de se 

usar os caracteres da língua portuguesa. . Os produtores do Apple negaram se a 

fazer as alterações necessárias para superar essa dificuldade, o Apple entrou nas 

empresas e no comércio, mas não entrou nas escolas (ALMEIDA; VALENTE, 1997, 

p.2). 
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O uso do computador na Educação no Brasil nasce a partir do interesse de 

educadores de algumas universidades brasileiras motivados pelo que já vinha 

acontecendo em outros países como nos Estados Unidos da América e na França. 

A maioria das universidades brasileiras adotaram o I 7000 produzido pela 

Itautec porque possibilitava o uso dos caracteres da língua portuguesa. Os diversos 

softwares foram desenvolvidos pela Itautec para explorar essas facilidades como o 

processador de texto Redator e o Logo Itautec desenvolvido em colaboração com a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). No entanto, pouco software 

educativo foi desenvolvido para o I 7000 e esse microcomputador acabou servindo 

para a produção de texto e uso do Logo. Seu período de vida foi curto e logo 

substituído pelos microcomputadores PC padrão IBM.  

Os computadores PC foram desenvolvidos basicamente para servirem à 

empresa e ao comércio. Essa máquina, embora dispusesse do teclado com os 

caracteres da língua portuguesa, não dispunha de nenhuma outra característica 

indispensável para a educação como cores, animação, som. Além disso, o seu 

preço era muito alto para as escolas.  

O computador adotado pelas escolas brasileiras foi o MSX. Ele tinha 

inúmeras facilidades de hardware. Essas facilidades permitiam o desenvolvimento 

de bons softwares educativos, inúmeros jogos e uma ótima versão do Logo, 

animação.  

Por outro lado, o MSX não era uma máquina com a mesma flexibilidade do 

Apple. Não dispunha de facilidades para gravar as informações em disco 

(inicialmente a informação era gravada em fita cassete) ou ligar-se a impressoras ou 

mesmo a outros dispositivos. Ele era mais parecido com um brinquedo do que um 

computador.  

Com todas as facilidades e dificuldades do MSX, ele foi adotado como o 

computador para a educação e muitas escolas adquiriram essa máquina para 

implantar a abordagem Logo. A simplicidade do MSX e o fato de não dispor de 

muitas alternativas do ponto de vista de software, reduziu a questão do uso do 

computador na educação em termos de dois pólos: o uso do Logo ou de software 

educacionais como jogos, tutoriais e etc.  

No entanto, com a descontinuidade de produção do MSX em 1994 e pelo 

aparecimento do sistema Windows para o PC possibilitou o desenvolvimento de 
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inúmeros programas para praticamente todas as áreas. A mudança do MSX para o 

PC com o sistema Windows significou um salto muito grande para a sociedade.  

 

2.1.1 História da Informática Educativa no Brasil 

 

Para Andrade e Lima (1993), a informática na educação brasileira passou a 

ser vista como ferramenta a partir de 1971, quando teve início discussões a cerca de 

seu uso no ensino de Física. 

A informática na educação consolidou-se na década de 80, a partir dos 

resultados de dois seminários internacionais (1981 e 1982) sobre o uso do 

computador como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. Destes 

seminários surgiram várias recomendações norteadoras do movimento que até hoje 

influenciam na condução governamental deste processo. Dentre as recomendações 

destacavam-se aquelas em que as atividades de informática na educação fossem 

balizadas por valores culturais, sócio-políticos e pedagógicos da realidade brasileira, 

necessidade do prevalecimento da questão pedagógica no planejamento das ações 

e que o computador fosse considerado como um meio de ampliação das funções do 

professor e jamais para substituí-lo.  

O Brasil em sua trajetória na informática educativa recebeu influência  de 

outras culturas como a França, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra e a Suécia, 

tendo em visto o interesse em construir e consolidar uma autonomia tecnológica na 

informática.  

  A visita de Seymour Papert ao Brasil propiciou o início do movimento 

conhecido como Filosofia e Linguagem LOGO. Por meio desse movimento, Papert 

(1985) divulgou ideias que defendiam que o computador é um instrumento que 

catalisa conceitos complexos, permitindo assim que o aluno trabalhe estes conceitos 

de maneira simples e lúdica.   

O Ministério da Educação lançou em 1984 o projeto EDUCOM (Educação e 

Computadores), sendo o pioneiro na área de informática aplicada à educação no 

país. Sua proposta tinha como objetivo principal foi estimular o desenvolvimento da 

pesquisa multidisciplinar voltada para a aplicação das tecnologias de informática no 

processo de ensino-aprendizagem. A partir daí, outros projetos educacionais com 

foco semelhante foram sendo implementados. 

http://www.infoescola.com/educacao/historico-da-informatica-na-educacao/
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Moraes (2007) relata que no ano de 1989, foi fundado pelo o Ministério da 

Educação (MEC) o Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE), 

que tinha como proposta principal desenvolver a informática educativa no Brasil, 

através de atividades e projetos articulados e convergentes.  

          Posteriormente, o PROINFO (Programa Nacional de Informática na 

Educação), foi incorporado ao PRONINFE, que além de mudar sua estrutura inicial, 

essa incorporação tinha como principal objetivo formar professores e atender 

estudantes através da aquisição e distribuição de cerca de cem mil computadores 

interligados à Internet. 

Atualmente, a Secretaria de Educação a Distância (SEED) integra a formação 

dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs), nos estados. Segundo Tavares 

(2002), esses Núcleos são formados por educadores e especialistas em informática, 

telecomunicações e informática. A finalidade desses núcleos é sensibilizar e motivar 

as escolas para incorporação das novas tecnologias de informática e comunicação; 

apoiar o processo de planejamento das escolas que desejarem aderir ao Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO); promover a formação continuada 

dos professores e das equipes administrativas das escolas.  

De maneira geral, o computador hoje é uma realidade em setores 

estratégicos da sociedade e com isso faz-se necessária uma transformação radical 

de paradigmas. Nessa perspectiva, é preciso que as escolas se adaptem a essa 

nova realidade, utilizando a tecnologia e verificando suas contribuições para o 

ambiente educacional como um todo. 

 

2.2 A SOCIEDADE MODERNA E A INFORMÁTICA 

 

Segundo Rover (2001) as aplicações da informática transformaram 

profundamente e continuam transformando quase todas as atividades humanas. 

Assim, além de sua importância fundamental para o cálculo e para as tarefas 

administrativas, primeiras finalidades para que foi orientada, a informática converteu-

se numa excepcional ferramenta de trabalho em terrenos tão diversos quanto às 

comunicações, o ensino, a medicina e a saúde, o desenho industrial, a automação, a 

editoração e as artes gráficas, entre outros segmentos. 

Seus contínuos progressos, bem como o constante barateamento dos 

equipamentos de informática, abriram caminho para a chamada informática 
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doméstica. Com o uso dos computadores pessoais, a informática deixou de ser um 

terreno reservado aos especialistas e profissionais, e se faz cada vez mais presente 

na vida cotidiana, o que, entre outras vantagens, abre acesso a umaquantidade 

cada vez maior de informações. 

A informatização generalizada de todas as atividades humanas trouxe à 

discussão, desde a década de 1970, questões referentes a três temas importantes: 

a violação de privacidade, o desemprego causado pela automação dos processos 

industriais e a carênciade pessoal que soubesse efetivamente utilizar o computador.  

A manipulação das informações exigia dos indivíduos novas habilidades e uso 

de máquinas e programas capazes de tratar adequadamente essas informações. 

Isso requer a preparação do cidadão para viver numa sociedade informatizada e 

para saber explorar, no cotidiano, no mundo do trabalho, as potencialidades que 

oferecem as tecnologias emergentes a fim de poder participar, ativa e 

conscientemente da sociedade. 

A Informática trouxe para a educação questões não apenas técnicas e 

epistemológicas, mas uma mudança no modo de pensar e de construir 

conhecimentos. Isto exige repensar os processos cognitivos e organizar as 

estruturas psicológicas em função da relação homem-máquina. Carreher (1992), 

referindo-se à informática, considera que sua contribuição é apenas de ordem 

tecnológica e não conceitual o que significa que ela não oferece subsídio para a 

elaboração de novas ideias acerca dos processos de aprendizagem ou ensino. 

Desde que usadas como fundamento do processo de ensino e aprendizagem 

e não como mero instrumento. Pretto (1996) admite, numa visão oposta, que as 

tecnologias podem representar uma nova forma de pensar e sentir ainda em 

construção, vislumbrando, assim, um papel importante para elas na elaboração do 

pensamento. 

Para Candau (1991, p. 16) “a educação e a informática são práticas sociais 

que agem reforçando ou colaborando com a transformação dos modelos e 

estruturas sociais.” 

A educação e a informática constituem universos culturais específicos, com 

valores, lógicas, símbolos, ritos, modos de ver e agir sobre a realidade, redes de 

relações e outros elementos configuradores de toda a cultura. Segundo a mesma 

autora "socialização do conhecimento e formação para a cidadania são objetivos 

básicos da educação no momento histórico do nosso país." 
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3 TRANSFORMAÇÃO DO CONCEITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E O 
   PRINCÍPIO DA INCLUSÃO DO COMPUTADOR NESSE AMBIENTE 
 

A criança na antiguidade era vista como um ser incapaz um adulto em 

miniatura e era por meio de seu convívio com os adultos que aprendia seus hábitos 

e adquiria conhecimentos que a ajudariam em sua vida. 

 Neste sentido Bujes (2007) ressalta que durante muito tempo a educação da 

criança era uma responsabilidade da família ou do grupo social no qual pertencia. 

Era junto com os adultos que ela aprendia a se tornar um membro deste grupo. 

Ainda segundo esta autora, por um bom tempo não houve nenhuma instituição que 

pudesse compartilhar esta responsabilidade com os pais e com a comunidade da 

qual fazia parte. 

A educação infantil de acordo com Campos (2006) tem sua crescente 

importância ligada a motivos de várias naturezas. Em primeiro lugar decorrem das 

profundas mudanças ocorridas no papel da mulher na sociedade moderna e as 

transformações nos arranjos familiares que envolvem a proteção, o cuidado e a 

educação dos filhos.  

Segundo a mesma autora a definição legal da educação infantil introduziu 

mudanças importantes como: agregou a creche aos sistemas educacionais, definiu a 

formação mínima dos professores, o curso de magistério e estabeleceu a 

responsabilidade do setor público com respeito à oferta de vagas na educação 

infantil, respeitando a opção da família sem ter caráter obrigatório. 

Vigorava naquele período da década de 70 e 80 a ideia da educação 

compensatória proposta como foram de compensação às deficiências de 

aprendizagem que as crianças das classes populares apresentavam devido à 

privação cultural advindas de sua classe social. 

Oliveira (2002) diz que as creches e pré-escolas não devem nem substituir a 

família nem antecipar praticas tradicionais de escolarização. Para ela, é necessário 

que a educação infantil busque aproximar cultura, linguagem, cognição e afetividade 

como elementos constituintes do desenvolvimento da criança. A educação infantil 

pode atuar como agente de transmissão de conhecimentos elaborados a partir dos 

conjuntos de relações sociais presentes nos determinados momentos históricos. 

Mas isto precisa ser feito na vivência cotidiana com parceiros significativos levando 

de maneiras diferentes. 
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Azevedo (2002) fala que uma das conquistas registradas na constituição de 

1988 é estabelecer como dever do Estado, por meio dos municípios, garantia à 

Educação Infantil, com acesso para todas as crianças de 0 a 6 anos a creches e pré-

escolas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n° 9394/96) 

considera a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica e determina, 

no artigo 29, que sua finalidade seja “o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social.” 

(BRASIL, 1996, p. 13) 

Nos anos 90 surge o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e 

deixa claro que a instituição de Educação Infantil deve tornar acessível a todas as 

crianças que frequentam elementos de cultura que enriquecem o seu 

desenvolvimento e inserção social. 

A criança como todo ser humano é um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma sociedade com uma 

determinada cultura em um determinado momento histórico. 

 

Dizer que a criança é um ser social significa considerar que ela tem uma 
classe social determinada, estabelece relações definidas segundo o seu 
contexto de origem, apresenta uma linguagem decorrente dessas relações 
sociais e culturais estabelecidas que ocupa um espaço que não só é 
geográfico, mas também de valor. (KRAMMER, 1998, p. 43) 

 

A escola cumpre o papel de estimuladora socializadora e mediadora por meio 

de atividades significativas e desafiadoras. Tem como objetivo principal o 

desenvolvimento infantil e a construção da autonomia. 

Na escola de educação infantil, educar significa propiciar situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens. Rocha relata que a criança não é só 

constituída de parte cognitiva. 

 

[...] a dimensão que os conhecimentos assumem na educação das crianças 
pequenas coloca-se numa relação extremamente vinculada aos processos 
gerais de constituição da criança: a expressão, o afeto, a sexualidade, a 
socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia, o imaginário, 
as suas cem linguagens. (ROCHA, 1999, p. 62) 
 

O brincar, o aprender a conviver começam a fazer parte do currículo escolar 

por serem importantes para o desenvolvimento integral da criança. A Educação 
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infantil não é somente um encontro de crianças. É um espaço de aprendizagens 

múltiplas.  

Há alguns sinais de incentivos ao uso da tecnologia também na educação 

infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil trazem o 

seguinte:  

 
Ao reconhecer as crianças com seres íntegros, que aprendem a ser e 
conviver consigo próprias, com os demais e o meio ambiente de maneira 
articulada e gradual, as Propostas Pedagógicas das Instituições de 
Educação Infantil devem buscar a interação entre as diversas áreas de 
conhecimento e aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a 
constituição de conhecimentos e valores. Desta maneira, os conhecimentos 
sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a natureza e as pessoas 
devem estar articulados com os cuidados e a educação para a saúde, a 
sexualidade, avida familiar, social, o meio ambiente, a cultura, as 
linguagens, o trabalho, o fazer, a ciência e a tecnologia. (BRASIL, 1998, p. 
8) 

 

O Referencial Curricular para a educação infantil é um conjunto de livros com 

três volumes e cujo tema do volume 3, é “conhecimento de mundo”, que sugere o 

uso do computador como recurso material nas praticas da Educação Infantil como 

meio de garantir o acesso a matérias diversas que contribuem para a formação da 

criança e para a elaboração do conhecimento de mundo. 

Nesse sentido, a escola não pode deixar de cumprir seu papel de levar os 

alunos à apropriação dos saberes exigido no mundo atual. Entre esses saberes está 

a informática.   

 

3.1 COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A grande expansão dos recursos tecnológicos e sua crescente acessibilidade 

fizeram com que os computadores rapidamente chegassem às salas de aulas 

marcando presença também na educação infantil. 

A escola de educação infantil é o primeiro espaço institucional em que a 

criança começa a ampliar suas relações sociais e afetivas. Por essa razão estes 

espaço deve propiciar a criança à construção de conhecimentos significativos, 

estimulando a desenvolver a sua criatividade e conhecimento cognitivo. Sob este 

aspecto o emprego do computador na metodologia do professor, pode servir para 

estimular a aprendizagem de forma prazerosa, já que as crianças veem o 

computador como brinquedo. 
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As crianças não se intimidam com os computadores e nem tem medo de 

explorar os software e programas. Segundo Amaral (1991 apud SILVA, 2003, p. 46) 

“o uso do computador, muitas vezes é vista como uma brincadeira para as crianças, 

no entanto, a brincadeira digital propõe uma reformulação da brincadeira tradicional”, 

os jogos e softwares destinados às crianças tornam-se novos brinquedos 

contemporâneos, alternando também a forma pela qual essas se inserem no mundo 

adulto. 

O computador é uma tecnologia que gera grande entusiasmo e é símbolo da 

nova geração. Santos (2001, p. 89) diz que “as crianças tem grande fascínio pelo 

computador e se posicionam diante dele com grande alegria e interesse”. 

Não se pode mais fugir desta realidade tecnológica e a educação não pode 

ficar atrás. Para Guareschi (2005, p. 33) “se a sociedade está mudando de forma tão 

rápida a escola não pode esperar, precisa se destacar, conhecer e explorar as 

preferências e interesses de sua clientela”. O professor tem o dever de oferecer para 

seus educandos conhecimentos e interações com essa tecnologia, tendo em vista 

que fazem parte do seu cotidiano. Haetinger (2005, p. 70) diz que “se continuar não 

interagindo o ensino com a prática dos alunos está correndo o risco de ficar falando 

sozinho na sala de aula ou no universo virtual”.  A escola de educação infantil não 

pode ser indiferente a isso e os professores não devem ignorar esse novo meio de 

aprender. 

Dentro do processo educacional, é imprescindível que o professor perceba e 

saiba a importância das “Novas Tecnologias” na construção do conhecimento 

(OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2004) no que se refere na forma de aprender.  

A escola não pode mais impor a esta geração o mesmo que exigiu da 

geração anterior alunos passivos que precisassem apenas usar a memória. Esta é 

uma nova geração que sabe se expressar e apreciar criticamente os fenômenos da 

sociedade. 

Rushoff (1999) fala do screenagers, uma geração que nasceu da década de 

oitenta em diante e que interage constantemente com o controle remoto, joystick, 

computador, mouse, enfim com diferentes elementos tecnológicos. 

Já Tapscott (1999) nomeia essa nova geração de “geração net” que são 

crianças que nasceram cercados por tecnologias digitais, são autômatos, 

questionadores, colaboradores e abertos intelectualmente. 



26 
 

Tanto os pais, como os professores devem perceber que as crianças já não 

são como antigamente e, por tanto necessitam um processo educativo bem 

diferente.  A introdução do computador como ferramenta pedagógica é mais do que 

querer é fundamental para o desenvolvimento das possibilidades do saber. 

As mudanças no contexto escolar são necessárias, pois a geração de alunos 

que o compõe mudou. 

 

3.2 A CRIANÇA DA ERA TECNOLÓGICA 

 

A criança desse novo tempo possui outras características e necessidades que 

não são encontradas em outras gerações anteriores, são frutos do ditame da 

globalização tecnológica. A era tecnológica mudou a maneira de ver as coisas, 

mudou o mundo, as pessoas, a maneira de pensar, construir e educar. 

A criança do novo milênio possui um espirito mais independente, pois 

desenvolveu uma série de habilidades no contato com as tecnologias. 

Hoje as escolas recebem alunos mais ativos, críticos, participativos, 

autônomos, questionadores, que experimentam, exploram manipulam, testam e 

brincam. Os alunos querem novidades e um novo modo de aprendizagem, querem 

sair da rotina de apenas ficar ouvindo e sim compreender de uma forma mais 

dinâmica. 

A estas crianças não se deveria ensinar mais como se ensinava antigamente 

recebendo passivamente as informações. Necessitam de um processo educativo 

diferente que leve a construção ativa do conhecimento não dando lugar apenas a 

acumulação de saberes, que proporcione uma aprendizagem mais envolvente e 

atraente, valorizando os interesses dos alunos e que possam ser resolvidos 

conjuntamente com outras crianças. Tem que ser um processo que ajude as 

crianças construírem-se como sujeitos críticos e criativos. 

 

Na sua maneira de ser, de se relacionar, de agir [a geração digital] 
apresenta grandes desafios aos comunicadores e educadores, exatamente 
pela potencialidade de ser uma geração questionadora, que não aceita mais 
a condição de simples objeto da ação, quer como expectador, quer como 
receptor. Uma geração que deseja interagir, tecendo novos fios, amarrando 
outros nós e conectando diferentes links como possibilidades para 
transmissão e a construção de conhecimentos, visando a um planeta justo e 
solidário. (BARBOSA; FILHO; COSTA, 2005, p.251)  
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Para Sampaio (1999) o aluno não é mais concebido como um individuo que 

recebe passivamente os estímulos externos, passa a ser sujeito, porque pensa 

sobre as questões e situações com as quais se depara, reorganizando sua estrutura 

cognitiva. 

Entre as inúmeras características dessa geração que vivencia intensamente o 

uso da tecnologia, Tapscott (1999) destaca principalmente, algumas características. 

São elas: 

Imediatismo: os recursos computacionais tornam a comunicação instantânea. 

Essa geração e preparada para o tempo real. 

Abertura emocional e intelectual: eles colocam seus trabalhos a uma ampla 

audiência, estando abertos a todo tipo de criticas. 

Inovação: através de suas próprias iniciativas, eles buscam constantemente 

por novas formas de aperfeiçoar dispositivos e processo de seu convívio. 

Espirito de investigação: essa geração caracteriza-se por demonstrar muito 

mais um grande espirito de curiosidade e de investigação 

Todas essas observações só vêm comprovar que a mudança decorrente do 

surgimento dessas tecnologias presentes em nosso cotidiano alterou e muito, a 

forma com que os adolescentes e as crianças encaram o mundo ao seu redor. Para 

essa nova realidade, exige também um ambiente de aprendizagem voltado para 

essa nova demanda de público. 

 

3.3 O COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO E AS DIVERSAS MANEIRAS DE UTILIZÁ-  
 LO NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

O advento do computador na educação, segundo Valente (1993, p. 24), 

“provocou o questionamento dos métodos e das praticas educacionais [...] provocou 

insegurança em alguns professores menos informados que receiam e refutam o uso 

do computador na sala de aula”. 

O computador pode provocar uma mudança de paradigma pedagógico, no 

entanto Valente (1999) ressalta que existem diferentes maneiras de usar o 

computador na educação e são elas: 

 

 Instrucionista - É uma corrente pedagógica baseada na teoria didática 

tecnicista sustentada pela teoria de aprendizagem mecânica de 
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assimilação e repetição de informações. O computador é usado como 

máquina de ensinar cuja abordagem é à transmissão de informação para o 

aluno cabendo ao computador ensiná-lo. Alguém programa no computador 

uma série de informações e elas são passadas ao aluno na forma de um 

tutorial. 

 Construcionista - É a abordagem pela qual o aprendiz constrói o seu 

conhecimento por meio do computador. Está voltado ao processo de 

aprendizagem do aluno, no qual ele interage com o computador na busca 

de compreender, analisar e resolver situações problemas. O computador 

passa a ser a ferramenta educacional do conhecimento. O professor 

assume o papel fundamental de auxiliar o aluno ser o facilitador do 

processo pelo qual o aluno adquire o conhecimento. O professor deixa de 

ser o repassador de conhecimento (VALENTE, 1991, 1996, 1999). 

 

Outra questão a ser considerada é o objetivo de sua aplicação. Quanto ao 

objetivo de sua aplicação na escola, segundo Tajra o uso do computador pode ser 

classificado de duas maneiras:  

 

“Pedagógica: a escola utiliza o computador como ferramenta para os 
complementos e sensibilizações disciplinares ou projeto educacional. Para 
isso, os alunos precisam estar aptos a manusear o computador e a 
trabalhar com os softwares; Social: a escola preocupa-se em repassar para 
os alunos alguns conteúdos técnicos. Trabalhar apenas nesse enfoque 
pode provocar um desconhecimento por parte dos alunos sobre como 
relacionar as ferramentas tecnológicas aprendidas com suas tarefas como 
aliadas para suas atividades”. (TAJRA, 2000, p. 43) 

 

 
A prática indicada é conciliar os dois enfoques: pedagógicos e social. 

Ainda conforme Tajra (2000, p. 51) é possível classificar a utilização do 

computador na educação de duas formas, considerando a proposta pedagógica da 

escola: 

 

 Por disciplina; nessa modalidade, os professores utilizam os 

computadores como reforço para os conteúdos abordados em sala de 

aula, em sua disciplina específica. 
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 Por projetos educacionais: nesse, a utilização da informática acontece de 

forma integrada entre as várias disciplinas no desenvolvimento de 

propostas de projetos. 

 

A utilização dos ambientes de informática pode ser classificada de duas 

maneiras: sistematizada e não sistematizada: 

 

 A sistematizada é quando os horários são definidos previamente, durante 

o planejamento das aulas podendo ser semanal ou quinzenal. Já a não 

sistematizada o uso do ambiente de informática é livre e depende do 

interesse e da necessidade do professor. (TAJRA, 2000, p. 53) 
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4 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BRINCAR 

 

Fazendo uma retrospectiva do tempo e analisando o ato de brincar, podemos 

verificar que o brincar está presente em todas as épocas desde os tempos mais 

remotos até a atualidade. 

A era pré-histórica é o período compreendido entre os aparecimento dos 

primeiros homens há mais ou menos um milhão de anos e os primeiros registros 

escritos aproximadamente em 4000 a.C. Estudos sobre o homem primitivo, baseado 

em análises de pinturas e desenhos encontrados nas paredes das cavernas ou 

através dos elementos que esse homem usava para fabricar  ferramentas, armas e 

utensílios configuram que o ser primitivo já brincava, pois registros  de brinquedos 

infantis provenientes  de várias culturas que remontam a épocas pré-históricas foram 

encontrados, ratificando a ação. Segundo Huizinga (1971, p. 07): “Nas sociedades 

primitivas as atividades que buscavam satisfazer as necessidades vitais, as 

atividades de sobrevivência como a caça assumiam muitas vezes a forma lúdicas”. 

Os brinquedos que datam deste período foram reflexos de instrumento de 

trabalho do homem e de sua história, os ossos eram modificados dando forma ao 

novo brinquedo usado pelas crianças. Na antiguidade também se encontram 

registros referentes a esta atividade realizada pelas crianças. Conforme Melo (2003), 

por volta de 2000 a.C. encontrou-se brinquedos propriamente ditos em escavações 

feitas no Egito, na Babilônia, na China, na civilização asteca além da Grécia e Roma 

antiga. Estes objetos segundo Ferreira (1990 apud, MELO 2003, p. 23) 

correspondiam a 

 

 [...] jogos de tabuleiro, bolas de couro cheias de crina e palha, jogo de 
argola, bonecas pré-históricas micenianas, cretenses, egípcias, astecas, 
etruscas e também outras de madeira, massa, barro cozido, pano, pedra, 
osso ou metal. As crianças gregas ou romanas brincavam com brinquedos 
articulados por meio de barbantes, piões, chocalhos, móveis em miniaturas, 
além de cobra-cega e cabo de guerra. 

 

Em Roma era dada atenção especial aos brinquedos e jogos que 

estimulassem o vigor físico, como as espadas de madeira e os barquinhos, já que 

havia o constante preparo das crianças e dos jovens para as batalhas, como 

acentua Kishimoto. (1990, p. 42)  
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Com o crescimento do Cristianismo na Idade Média, a igreja considerava o 

jogo como algo profano e por esse motivo na educação aconteceu um retrocesso 

em relação ao lúdico.  

Com a metodologia usada pelos jesuítas o lúdico volta a ter um destaque 

importante. É importante destacarmos ainda que as atividades lúdicas das crianças 

da época não eram completamente separadas das atividades adultas. 

Neste período, a maioria dos brinquedos fabricados era basicamente utilizada 

para outro fim, oposto ao da brincadeira: geralmente os mais belos brinquedos 

serviam de peças de enfeite dos ambientes, não sendo destinados ao uso por parte 

das crianças durante as brincadeiras. (MELO, 2003, p. 23) 

Somente entre os séculos XVII e XVIII que se fez uma diferenciação entre a 

fase adulta e a fase da infância apareceram então novos conceitos a respeito do 

crescimento da criança valorizando as características essenciais da infância. 

No século XIX surgiram indústrias especializadas na produção de brinquedos 

utilizando como materiais para sua produção o plástico e o metal. Assim a indústria 

começa a entrar no mundo dos brinquedos infantis realizando fabricações em massa 

a fim de satisfazer a necessidade do mercado. 

E a Modernidade que empurra o homem para dentro da sua casa, pois além 

do tempo escasso ter repassado as manifestações coletivas que aconteciam nas 

ruas e praças, a urbanização constitui-se como mais agravante desta situação, a 

criança já não podia mais brincar fora de casa uma vez que a rua tornou-se um lugar 

perigoso devido ao trânsito e a constante circularidade de pessoas. Vieram os 

automóveis, as fábricas, a especialização cada vez maior do comércio com a 

explosão de artigos e aparelhos que surgiram em nome de um maior conforto a 

família e a sua estada no lar.   

No contexto brasileiro, os primeiros registros que se tem sobre os brinquedos 

e as brincadeiras remetem ao período anterior à colonização do país, os índios 

fabricavam brinquedos para a brincadeira de seus filhos como os chocalhos, 

bonecos feitos de pena e/ou de barro, petecas, influenciando desta forma algumas 

brincadeiras até hoje. Cascudo (2001) constata que os meninos indígenas, desde 

cedo brincavam de arco, flecha, tacapes, propulsores que compunham o arsenal 

guerreiro dos adultos. O divertimento natural era imitar os gestos e atitudes dos pais, 

caçando animais, abatendo aves pequenas e pescando de todas as maneiras, 

inclusive apanhando com as mãos os peixes à vista. Essas brincadeiras não eram 
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simples passatempo, mas atividades educativas que os prepara para a vida adulta, 

formando o futuro caçador e pescador. As meninas indígenas auxiliavam a mãe nas 

tarefas domésticas, por isso não tinham muito tempo livre para o lúdico.   

Melo (2003 apud ALTMAN, 1999, p. 54), revela que foram somente com a 

imigração de outros povos para o Brasil e sua consequente miscigenação que foram 

incorporados novos brinquedos e brincadeiras na cultura infantil brasileira. Desta 

forma, brinquedos como a pipa, as bolinhas de gude, o bambolê, o ioiô, além de 

brincadeiras como cama-de-gato, cantigas de roda, passa anel, amarelinha e pular 

corda são exemplos de povos, particularmente a portuguesa. 

Nos dias de hoje os brinquedos estão cada vez mais sofisticados. As crianças 

estão preferindo os brinquedos eletrônicos mais completos como computadores, 

notebook, netbook, ultrabook, tablet e videogames de última geração. 

As crianças do século XXI passam a satisfazer suas necessidades lúdicas 

individualmente com brinquedos eletrônicos. 

O mundo de hoje é tecnológico não podemos negar isto. É fator importante 

para o sucesso profissional à inclusão social, a facilitação das comunicações e a 

aproximação com o mundo. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

 

Brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança. É uma das 

atividades fundamentais para o desenvolvimento de sua autonomia e identidade.  

Assim como ajuda na atenção, a imitação à memória. A brincadeira faz com que a 

criança desenvolva também a sua socialização, pois até certa idade a criança é 

egoísta, individualista, e quando começa a brincar com outras crianças aprende se 

socializar. 

 

Brincar é um direito de todas as crianças do mundo, garantido no Principio 
VII da Declaração Universal dos Direitos da Criança da UNICEF Toda 
criança deve ter seus direitos respeitados, principalmente na hora da 
brincadeira, pois brincar torna a criança ativa, criativa e lhe dá oportunidade 
de relacionar-se com outros, além de lhe propor uma tamanha felicidade em 
fazer o que gosta. (CHAMBOREDON, J.C., PREVOST, 1989, p. 32) 
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O momento do brincar e do lazer é uma necessidade de qualquer ser 

humano. Quando se dá a oportunidade à criança de brincar, está ajudando-a a se 

desenvolver tanto fisicamente, quanto mentalmente. 

Existem muitas definições sobre o que é brincar. Alguns naturalistas dizem 

que o ser humano nasce sabendo brincar.  Schiller (1996) diz que o ser humano 

somente é humano quando brinca e é humano porque brinca. 

Tem outra linha muito discutida que diz que o ser humano aprende a brincar. 

A brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a 

brincar desde cedo, nas relações que os sujeitos estabelecem com os outros e com 

a cultura. (BORBA, 2006, p. 48) 

Hoje se sabe que tanto o ser humano já nasce com este potencial do lúdico 

ao brincar e da brincadeira quanto ele também precisa aprender a brincar. “A gente 

nasce com as condições prévias para brincar. Nascemos com a percepção, à 

capacidade de imaginar e comunicar. Mas a brincadeira não nasce pronta, ela 

precisa ser desenvolvida. Ela é como um kit básico de sobrevivência da espécie.” 

(FORTUNA, 2012, s/p1). 

Brincar segundo o dicionário Aurélio (HOLANDA, 2001, p. 109), “é divertir-se, 

recrear-se, entender-se, distrair-se, folga”, também pode ser entreter-se com jogos 

infantis, ou seja, brincar é algo muito presente nas nossas vidas, ou pelo menos 

deveria ser. 

Segundo Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear é muito mais 

se caracterizando como uma das formas mais complexas que a criança tem de 

comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece 

através de trocas reciprocas que se estabelecem durante toda a sua vida. Assim, 

através do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como 

atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando a criança o 

desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, 

inteligência, sociabilidade e criatividade. 

Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que “quando brinca, a criança prepara-se para 

a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o meio 

físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as 

coisas”. 

                                                             
1
 Citação sem página e pode ser encontrada no site: 

http://www.mapadobrincar.folha.com.br/mestres/taniafortuna. 
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Brincar é fundamental no universo da criança. É assim que ela se descobre e 

descobre o mundo que a rodeia. Ela vai apropriando de um conhecimento 

profundamente vivido. A brincadeira é indispensável para o desenvolvimento infantil.  

 

4.2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E O BRINCAR 

 

A educação infantil deve oferecer as crianças condições para que a 

aprendizagem ocorra de forma prazerosa. 

Tudo na educação infantil converge para o saber brincar e é através desta 

competência que o intelecto e a sensibilidade vão perceber esse mundo novo que as 

rodeia. A utilização do brincar e do lúdico na escola é importante revelando se como 

aliados da pratica pedagógica visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral e 

social do educando e a construção de uma aprendizagem prazerosa e significativa. 

Dessa forma cabe lembrar que toda brincadeira proposta pelo professor deve 

permear essa fase pré-operatório na qual as crianças se encontram, com suas 

características especificas, respeitando o nível do aluno, suas idiossincrasias e 

particularidades. 

O professor deve, ao preparar/planejar sua aula, levar conta à brincadeira e o 

jogo como conteúdo com objetivo a serem alcançados. Neste sentido é importante a 

criatividade do professor, e mais do que isso, o envolvimento dos alunos. E esta é 

uma forma de tornar a aula dinâmica, envolvente e atraente. A partir do lúdico é 

possível canalizar a atenção do aluno para o aprendizado de conceitos e conteúdos 

importantes. O uso do lúdico faz com que a aprendizagem aconteça dentro do seu 

universo, das coisas que lhes são importantes e naturais de se fazer, que respeitam 

as características próprias das crianças, seus interesses e esquemas de raciocínio 

próprio. Assim, quando se fala no elemento lúdico e no brincar não se trata de algo 

fútil e superficial, mas de uma ação que a criança faz de forma autônoma e 

espontânea. Entende-se que utilizar o lúdico atrai e motiva a criança a participar. 

Esta participação espontânea faz com que ela se torne uma pesquisadora. Os 

alunos precisam querer participar espontaneamente, caso contrário, perde-se o 

valor. 

O brincar não corresponde a algo como a ser feito se sobrar um tempo ou 

quando der depois das atividades. Pelo contrário torna-se necessário algo 
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preparado, que leve em conta o nível de desenvolvimento da criança e a alegria que 

o próprio brincar traz em sua essência. 

Para encerrar essa seção cito Freinet (1975, p. 38) educador francês que 

enfatiza: “Só o divertimento nos desabrocha e nos liberta”. 

 

4.3 O BRINCAR VIRTUAL VERSUS BRINCAR CONCRETO 

 

Na seção anterior, constatamos o quanto o ato de brincar é importante no 

desenvolvimento infantil restando-nos compreender como esse brincar virtual se 

situa na atualidade e como desenvolve no ambiente escolar ressaltando a sua 

importância ou não na aprendizagem das crianças pequenas. 

Os jogos dinâmicos que exigem o corpo em movimento na relação com os 

outros no espaço real (as brincadeiras de faz de conta, o fantasiar-se, o jogo com 

regras, os jogos de tabuleiros e pedagógicos) dividem espaço na 

contemporaneidade com outra dimensão do brincar, ou seja, com jogos digitais 

(jogos de computador, videogame, smartfone e etc.).  

Na primeira maneira de brincar nomeamos de brincadeira concreta por ser 

uma brincadeira que exige a presença do corpo em movimento em interação com 

outros indivíduos de forma real. A segunda forma de brincar nomeamos de 

brincadeira virtual por ser um situação onde o corpo está em interação com a 

máquina, na qual o brincar aparece como uma simulação do real. 

Brincar na tela do computador com os jogos virtuais e uma prática constante 

das crianças pós-modernas, sobretudo aquelas menos favorecidas economicamente 

vem tendo atualmente, ainda que de modo mais restrito, o computador ao alcance 

através principalmente da escola o que tem favorecido o brincar virtual. 

 

4.4 BRINCAR CONCRETO 

 

De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda (é pular 
corda) De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda (é 
pular corda) Faz bem à saúde; Movimenta o corpo; De todas as 
brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda [...] (SULLIVAN, 1989, 
s/p

2
). 

 

                                                             
2
 Esta citação é letra de uma música, sem paginação e pode ser encontrada no seguinte site: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trem_da_Alegria. 
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A infância é um período marcado por vivências corporais e emocionais, no 

qual a criança vai descobrindo e explorando seu próprio corpo.  

O movimento corporal é importante no processo de aprendizagem porque 

corpo e gestos são fundamentais para a formação geral do ser humano. Desde que 

nasce a criança usa a linguagem corporal para conhecer a si mesma, para 

relacionar-se com seus pais, para movimentar-se e descobrir o mundo. Essas 

descobertas feitas com o corpo deixam marcas, são aprendizados verdadeiros. A 

criança explora seu corpo o tempo todo em brincadeiras, atividades artísticas, 

musicais, etc. 

Explorar o seu corpo em atividades de correr, pular, rolar, se equilibrar, se 

distanciar, cair, entrar, sair, subir, descer, sentir, tocar, ouvir etc. Essas brincadeiras 

resgatam lembranças deixadas no corpo das crianças quando eram bebês, na 

medida em que eram manipuladas por seus pais ou por outros adultos e, também, 

no início das principais aquisições motoras. A partir da segurança material e afetiva 

que o ambiente lhes proporciona, elas se permitem descobrir as possibilidades de 

exploração do corpo e, automaticamente, buscam o prazer. Exercitando o corpo e o 

entorno por meio de sua própria iniciativa, a criança aprende seus desejos, sobre 

fazer escolhas, seus limites e possibilidades.  

A aprendizagem ocorre do concreto para o abstrato, do movimento amplo 

para o fino, do simples para o complexo. Os benefícios de um trabalho voltado para 

o corpo e, portanto, baseado no movimento e na brincadeira, são inúmeros. 

O brincar concreto (as brincadeiras de faz de conta, o fantasiar-se, o jogo com 

regras, os jogos de tabuleiros e pedagógicos) é encarado como aquele que envolve 

a concretude do mundo físico dos objetos, que implica um corpo em movimento e 

que atua de modo real nas cenas lúdicas. Ele é dinâmico e ilimitado, pois o objeto 

(brinquedo) pode compor várias cenas e vários personagens sendo sua criação livre, 

podendo manejar situações e criar vários desfechos. A criação e a imaginação 

aparecem de modo a não ter fim. Este modo de brincar envolve o corpo  ágil na qual 

o estar com o outro e com a natureza é valorizado. Esse brincar possibilita vivências 

reais e espontâneas, manipulando objetos reais. 

Levin (2007) afirma que a experiência do brincar concreto livre e criador, 

aumenta a possibilidade de uma construção psicomotora saudável da criança. 

Fróis (2010, p. 64) nos diz em sua tese de mestrado Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-MG) que “os jogos analógicos e concretos apontam 
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para práticas e jogos situado na dimensão espaço-temporal concreto, que exige o 

corpo em movimento e interação com outros indivíduos, implicando um espaço 

delineado na concretude”. 

O brincar concreto se faz indispensável para o desenvolvimento harmonioso, 

pois as atividades corporais são fundamentais nesse periodo da infância. Vygotsky 

(1998) menciona que é possível perceber que é a partir desse brincar que a criança 

experimentará inicialmente o rol de sensações táteis, gustativas realizadas na 

materialidade para depois desprender desse grupo de sensações e atuar no plano 

da representação. Para o mesmo autor  (1998) a criança só passará a dinâmica 

representativa se primeiro vivenciar o concreto. Assim pode-se pensar que o 

concreto seria uma condição para o virtual. 

No brincar concreto, muitos conteúdos podem ser entendidos e abordados 

como as relações interpessoais, a capacidade de resolver problemas, a busca da 

satisfação, as oportunidades de ser valorizado e aceito assim como a mobilização 

corporal e o exercício físico. 

Sobre esta questão Andrade  (1991) diz que o corpo deve ser para a criança 

um veículo de descoberta e afirmação por meio de experiências prazerosas, sendo o 

instrumento fundamental nas atividades de explorar e conhecer.  

É pelo corpo e com o corpo que o ser humano percebe-se e percebe os 

objetos que o cercam. Quanto mais conhecimento do próprio corpo tiver, maiores 

são as possibilidades em perceber, diferenciar e sentir o mundo ao seu redor. 

O corpo seria o mediador entre o organismo e o mundo. Toda e qualquer 

aprendizagem é vivenciada registrada, guardada e memorizada pelo corpo. É com 

esta memória corporal que se torna possível continuar aprendendo. Novas 

aprendizagens vão sendo conquistadas e memorizadas pelo corpo através dos 

sentidos, percepções e relações que se estabelecem todo o tempo, e que vão se 

integrando, interagindo com aprendizagens anterioes e criando novas 

aprendizagens, construindo conhecimentos. 

 O conceito de corpo não pode ser ensinado, não depende de treinamento, 

ela vai se organizando na medida em que é usado. Quando a criança consegue 

desenhar o seu corpo é por que ela já o tem internalizado, ou seja, ela já possui uma 

imagem mental do seu corpo. Na medida em que brinca, explora e usa o seu corpo 

ela vai elaborando uma memória corporal. 
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A imagem do corpo se constitui a partir do outro e sem a construção da 

imagem corporal não há esquema corporal. Segundo Dolto (1992), o esquema 

corporal é o lugar da necessidade e se estrutura pela aprendizagem e pela 

experiência, isto é, por meio do esquema corporal o sujeito (re)conhece as partes de 

seu corpo, podendo nomeá-las e desenhá-las. 

Outro ponto importante é a questão do movimento, pois esse é essencial para 

toda e qualquer criança. Por meio do movimento a criança aprende se expressa, se 

relaciona com o mundo que a cerca. É a exploração que desenvolve a criança e a 

consciência de si mesma. “Wallon atribui muitas características ao ato motor, além 

de seu papel na relação com o mundo fisico, o movimento tem uma função na 

afetividade e também na cognição.” (GALVÃO, 1995, p. 69) 

É na exploração do mundo, do meio ambiente, na manipulação dos objetos, 

nas trocas com seus pares etc. que a criança vai aprendendo, vai buscando fora de 

si o conhecimento, para mais tarde poder internalizá-lo. É nesta busca, nesta 

movimentação que novos esquemas podem ser assimilados, generalizados. 

Portanto esse brincar concreto é muito importante para o desenvolvimento integral 

das crianças. Cabe salientar que se faz necessária a atenção a esse brincar que 

valoriza o corpo em movimento que há muito é desprezado, pois o professor 

privilegia o aspecto cognitivo, enfatizando o raciocínio lógico matemático, a 

linguagem apena verbal para desenvolver a aprendizagem. Para essa forma de 

brincar só foi encontrado pontos positivos. 

 

4.5 BRINCAR VIRTUAL 

  

[...] Ainda vou te programar num video game terminal, tua imagem congelar 
emum sistema digital. Video game digital, video game digital, video game.   
Que jogo louco. O fim por um triz, explode na tela teu corpo nu afim. Você 
diz sim, eu quero sim. E ao mesmo tempo, foge de mim. Yo ho yo ho. Um 
jogo de busca, Nem sempre indolor, Envolve e assusta, o seu jogador. Yo 
ho vídeo game, yo ho. Vídeo game digital [...] (BIELEFEL, MARANTE, 1984, 
s/p

3
). 

  

Primeiramente a palavra virtual pode ser entendida como simulação ou algo 

que existe e vemos de outra forma. Assim o virtual refere-se a coisas que realmente 

existem, mas apresenta-se numa forma imaterial, sendo uma cópia dos mesmos. 

                                                             
3
  Esta citação é letra de uma música, sem paginação e pode ser encontrada no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/azul-29/video-game/145613. 
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Pode ser definido como algo que existe, mas não materialmente. Virtual é aquilo que 

foge a nossa percepção tátil, ou seja, aquilo que não conseguimos tocar é o mundo 

das possibilidades. 

Um dos mais conhecidos autores a tratar o tema virtual é o francês Pierre 

Lévy em seu livro “O que é virtual?” definindo que: 

  

O virtual não se opõe ao atual. Contrariamente ao possível, estático e já 
constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências 
onde força que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou 
uma entidade qualquer e que chama um processo de resolução: 
atualização. (LÉVY, 1996, p.16) 

 

O virtual é uma ilusão, uma possibilidade de vir acontecer, de se tornar 

concreta e palpável, dessa forma os dois não são contrários: concreto e virtual. O 

mesmo autor afirma que a palavra virtual vem do latim medieval, virtualis, derivado, 

por sua vez, de virtus, virtudes, força, potência. 

A brincadeira virtual imita a representação do real na forma virtual perdendo 

assim a noção do real. A máquina se transforma em parceria (supre a ausência do 

outro através da criação do virtual). 

O brincar virtual (jogos eletrônicos e softwares educativos) é o brincar no 

computador utilizando os acessórios teclado e mouse como auxiliares dessa nova 

maneira de brincar. 

Os jogos são interessantes e atraentes por seu visual. A tecnologia aliada a 

criatividade tem efeito inimaginável. Músicas, imagens, grafismos e narrativas 

encantadoras, criam um cenário na qual o jogador exprime diversas e diferentes 

situações que na vida real, provavelmente não poderia vivenciar. Mas por trazer 

essa imagem pronta, o poder criador e inventivo da criança parece limitado, pois as 

imagens estão prontas. É um sistema fechado de possibilidades e quando apresenta 

é só o que o programa determina. Para o pediatra Leonardo Posternak, em 

entrevista à Revista “Isto É” (GIL, 2005, p. 69), denuncia a estrutura alienante dos 

jogos eletrônicos e define: “Brincar é construir mundos de fantasia, e nos games isto 

é feito pelo programador”. É através dos seus diferentes enredos que os jogos 

eletrônicos possibilitam um esquema de respostas possíveis pré-programadas 

deixando pouco espaço para a fantasia legítima da criança, que se desdobra em 

responder com precisão aos estímulos da máquina. 
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A quantidade de informações, conhecimentos e valores que um jogo 

eletrônico traz é bastante significativa para a aprendizagem. Mas a utilização desse 

tipo de jogo “jogo eletrônico”, na área da educação, ainda sofre preconceitos quanto 

ao seu conteúdo e por se muitas vezes visto como perda de tempo. 

 Os jogos eletrônicos sob a ótica da criança se constituem maneira mais 

divertida de aprender por apresentar todas aquelas diferentes linguagens já 

descritas acima. Jogar além de ser uma brincadeira e um momento de recreação 

pode ser também um instrumento interessante de aprendizagem para o 

desenvolvimento das crianças da educação infantil. 

Por suas características lúdicas e atrativas os jogos eletrônicos têm aparecido 

como uma possibilidade de encantar a educação. Tapscott (1999) defende o método 

de ensino mais criativo, que torna o aprendizado divertido estimulando o estudante a 

obter o conceito de aprendizagem através da descoberta, pois a criança aprende 

explorando e sentido alegria. 

É um desafio desenvolver jogos que consigam equilibrar o lúdico e o ensino 

significativo. Antunes (2002) cita dois aspectos cruciais no emprego como 

instrumentos de uma aprendizagem significativa. Em primeiro lugar o jogo ocasional, 

distante de programação planejada é tão ineficaz quanto um único momento de 

exercício aeróbico para quem pretende ganhar maior mobilidade física e , em 

segundo lugar, uma grande quantidade de jogos somente tem validade efetiva 

quando selecionados e subordinados à aprendizagem que se tem em mente como 

meta. 

           Os jogos eletrônicos assim como os softwares constituem ambientes de 

desafios, pois requer dos sujeitos uma avaliação das suas ações durante as fases 

do jogo. Katz (1997, p. 142) escreve que ao trabalhar com jogos eletrônicos e 

softwares, estamos trabalhando a construção do conhecimento [...] onde o aluno 

constrói o seu raciocínio. O jogador é forçado a tomar decisões e analisar 

informações desenvolvendo então a capacidade cognitiva. 

 

As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar 
bem; sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos 
quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também 
mais ativas mentalmente. (IDE, 2005, p. 96).    

 

         Não há como negar as inúmeras habilidades que podem ser  desenvolvidas 

por meio desses jogos eletrônicos. Os jogos envolvem os seus jogadores, eles se 
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concentram, se motivam, tem a memória estimulada, pode ensinar raciocínio 

dedutivo, estratégias de memorização e auxiliam no desenvolvimento da 

psicomotricidade porque exercita a coordenação.  

          Eles auxiliam a tomada de decisão do indivíduo, assumindo uma postura 

ativa, possibilitando a formação de sujeitos críticos, aprimorando a sua capacidade 

de resolver problemas (TAROUCO E CUNHA, 2006). Ao se envolverem com o jogo 

a criança sai da passividade. 

 

             Lopes e Wilhelm (2006, p. 07) entendem que através dos jogos o aluno 

passa a ter: 

 

Um papel “totalmente ativo, pois além de construir o seu conhecimento e 
buscar exercitar conceitos a partir das situações simuladas, ele deve 
exercitar suas relações e interações sociais tanto com os colegas de seu 
próprio grupo (essencialmente colaborativos) quanto no trabalho com 
colegas de outros grupos (que pode ser competitivo ou colaborativo).” 

 

            Na educação infantil, que teoricamente as crianças têm um pequeno tempo 

de concentração, com o uso dessa máquina, conseguem permanecerem por tempo 

maior concentrados tentando resolver a situação problema do jogo. 

           Ao se introduzir os computadores na educação infantil não significa vê-lo 

como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para usar na descoberta e 

ajudar as crianças nas suas experiências.  O uso de computadores, ou seja, do 

brincar virtual, na educação infantil possibilita às crianças brincarem, aprenderem, e 

instigar a pensar.  

              Assim como há autores que defendem os jogos eletrônicos existem outros 

que se contrapõem, mas que também devem ser elucidados. 

 Oliveira (2009) aponta que as preocupações sobre os jogos eletrônicos, para 

muitas pessoas, são simplesmente sensório-motores, de coordenação viso motores 

e que, portanto não desenvolveriam outras habilidades cognitivas. 

Valdemar W. Setzer4 defende que o pensamento abstrato forçado pelo 

computador prejudica as crianças até a idade de 16-17 anos, forçando-os a usarem 

                                                             
4 Valdemar W.Setzer. Professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de 

São Paulo. “Contra o uso de computadores por crianças e jovens”. Disponível em: 
<http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/artigoPOA.html>. Acesso em: 16 set. 2012. 
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uma linguagem e um tipo de pensamento que são somente adequados após a 

maturidade mental.  

Paralelamente a estas considerações, vale destacar o trabalho de Cabral 

(1990) que alerta os educadores a respeito do uso de jogos eletrônico. Para Cabral, 

tais jogos podem, por um lado, contribuir para o desenvolvimento cognitivo, motor, 

mas por outro lado, provocar alienação nas crianças que ainda estão elaborando a 

leitura do real, pois “[...] os atos conscientes até podem ser deixados de lado. Os 

reflexos jamais [...]”.  

Os jogos eletrônicos são rotulados como estimuladores de violência devido 

aos conteúdos excessivos de guerra. Chega-se também a dizer que os jogos 

eletrônicos podem tornar as pessoas “antissociais” devido ao contato excessivo, 

reduzindo sensivelmente o tempo que dispõem para visitar os amigos, ler bons 

livros, sair para passear, comentar um filme ou uma notícia, praticar esportes, curtir 

um hobbie, etc. 

Além de tudo que foi dito, nesse brincar virtual, alguns sentidos se farão 

presente e outros não, tipos: paladar, olfato, e tato, Esses só poderão ser 

imaginados ou intuídos ao contrário do brincar concreto, esse sim pode usar todos 

os sentidos no exato momento da inter-relação. O mundo virtual por mais atraente 

que seja não tem o calor e nem o perfume das coisas. 

           Como podemos verificar o uso do computador, mais especificamente dos 

jogos eletrônicos e softwares na educação infantil tem, tanto aspectos positivos 

como negativos, o que vai mesmo influenciar é a maneira como esse recurso será 

utilizado pelo professor. 

O professor deve estar presente jogar com os seus alunos. O educador deve 

conhecer a faixa etária, a potencialidade e as experiências dos seus alunos. Deve 

organizar situações de descoberta, de aprendizagem e de reflexão sobre os jogos.  

O professor é uma peça chave muito importante e sem a sua presença não 

há um aproveitamento correto do jogo como ferramenta educacional com sua função 

é preponderante e não se imagina a sua substituição pela máquina-computador. É 

necessário compreender que o computador não é a solução de todos os problemas 

no processo de ensino e aprendizagem, é apenas uma ferramenta criada pelo 

homem para intermediar, como ampliar uma ação humana. Levar esses jogos e 

softwares à educação significará o uso de mais uma ferramenta à disposição do 

professor, que poderá explorá-lo das mais diversas formas e conteúdos. 
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O momento mais importante é o planejar a aula, conhecer os jogos e os 

softwares antes de aplica-los, ou seja, é o momento da preparação, não deixando de 

lado o aprendizado pela diversão e pela alegria que o próprio brincar traz em sua 

essência.  

Acredita-se então que o uso do computador deve ser pautado no bom senso 

e no equilíbrio. 

Voltando ao brincar concreto e ao brincar virtual cabe destacar, portanto que 

essas duas modalidades de brincar descritas nesta pesquisa possuem aspectos 

positivos na formação infantil. Cada tipo de brincar cumpre suas funções e não 

sendo necessária a exclusão de uma delas. Devem-se valorizar ambas as 

experiências (do brincar concreto e do virtual), pois as duas modalidades 

enriquecem o desenvolvimento das crianças na educação infantil.  Aicher e 

Vossenkuhl (2001) defendem que ambos os modos de representação coexistam em 

uma dinâmica complementar. 
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5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, apresento os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa. A esse respeito, Minayo (1998, p. 22) afirma que a 

metodologia deve ser considerada como “[...] o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade”. Nesse sentido, considero que esta etapa é fundamental 

para a descrição da forma de obtenção dos dados concretos sobre a temática em 

estudo, devendo ser analisada e discutida em seus detalhes, bem como ser 

realizada com rigor científico. 

Para a escolha da metodologia deste estudo, realizei a análise dos objetivos 

propostos para a partir daí, elencar os procedimentos estudo de caso e coleta de 

dados com a finalidade de responder ao problema da pesquisa. 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa aqui apresentada pode ser classificada, quanto aos objetivos, 

como uma pesquisa exploratória e explicativa. 

Esta pesquisa é exploratória porque proporcionou maiores informações sobre 

o tema e serviu como uma etapa preliminar para a motivação da realização deste 

trabalho. Segundo Andrade (2005), a pesquisa exploratória complementada pela 

bibliografia é aquela que visa descobrir os objetos de um trabalho, facilitar a 

delimitação de um tema e se constitui em uma fase preparatória para outro tipo de 

pesquisa. 

 

A pesquisa exploratória destina-se a esclarecer do que se trata, a 
reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-lo no tempo e no espaço, a 
inventariar suas manifestações variadas, seus elementos constitutíveis ou 
as contiguidades presentes as suas manifestações. (RODRIGUES, 2007, p. 
28) 

 

Explicativa, pois tem por finalidade aprofundar o conhecimento da realidade, 

procurando a razão o porquê das coisas. (ANDRADE, 2005, p. 45) 

           Quanto aos procedimentos, adotou-se os pressupostos de uma pesquisa 

bibliográfica que será desenvolvida com material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos através de consultas em fontes 

impressas e eletrônicas na busca de encontrar  respostas para a questão levantada. 
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       Em seguida, utilizou-se o estudo de caso para verificar a opinião dos pais e 

professores quanto ao valor do uso do brincar virtual na educação infantil. 

     Para a análise dos dados, foi adotada uma abordagem mista que “dá a 

possibilidade de um tratamento interpretativo e estatístico das informações”. 

(CRESWEEL, 2007, p. 211). Cresweel (2007) defende ainda que os métodos mistos 

fornecem uma maior amplitude dos dados, permitindo ao pesquisador inferir sobre 

as variáveis, testar hipóteses e ainda interpretar e deduzir os significados. 

 

5.2 TÉCNICAS PARA COLETAS DE DADOS  

 

Quanto às técnicas para coleta de dados foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso. 

Na visão de Gil (2007, p.64), a pesquisa é classificada como bibliográfica 

quando elaborada a partir do material já publicado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. 

Para Gil (2002, p. 54) “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado”. Yin (2001, p. 32) descreve o estudo de caso como uma 

investigação empírica com a finalidade de investigar “um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

 

5.3 INTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

O questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter 

informações, pois aplicando criteriosamente esta técnica apresenta elevada 

confiabilidade. 

O questionário é instrumento de investigação que visa recolher informações 

baseando-se geralmente na inquisição de um grupo representativo da população em 

estudo. Para tal coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de 

interesse para o investigador. 

A importância dos questionários passa também pela facilidade com que se 

interroga um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente 
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curto. Segundo a análise de Gil (2002, p. 115) “o questionário constitui o meio mais 

rápido de obter informações”. 

 

5.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O questionário destinado aos professores apresentaram 16 questões sobre a 

temática e o questionário para os pais, quatro questões também sobre o assunto 

investigado ambos com perguntas abertas e fechadas considerados questionários 

mistos. 

A aplicação dos questionários ocorreu no mês de outubro do ano letivo de 

2012. Após a aplicação do questionário, as repostas obtidas foram analisadas com 

base nos autores pertinentes à temática. 

 

5.5 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram 10 professores da educação infantil, sendo 

um deles professor do projeto do LATED (Laboratório de Tecnologia Educacional) e 

10 pais dos alunos da educação infantil da escola pesquisada com o objetivo de 

levantar dados sobre a visão que possuem do brincar virtual na aprendizagem dos 

alunos pequenos de 3 a 5 anos. 

 

5.6 A ESCOLA PESQUISADA  

 

A presente escola5 pesquisada faz parte do Município de Esteio em um bairro 

cuja população é de classe média baixa. A escola atende a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental dos anos iniciais, oferecendo educação em horário integral 

para as duas modalidades de ensino. A Educação Infantil das 7h às 19h e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental com entrada a partir das 07h30min até às 19h. 

A Educação Infantil da escola atende as turmas desde o berçário I até o 

jardim II, sendo que para cada turma há duas salas perfazendo o total de 12 salas. 

O número total de professores que atuam nessa área de ensino é de 24. Já no 

Ensino Fundamental lecionam 20 professores. Nesta escola existem vários projetos 

                                                             
5
  Por questões éticas o nome da escola será mantido sob sigilo. 
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sendo desenvolvidos na Educação Infantil: educação ambiental, hora do conto, 

música, artes, brinquedoteca e LATED. 

 

5.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da aplicação do questionário realizou-se análise de dados que 

segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 170), 

 

É na análise que o pesquisador tem maior contato com os detalhes sobre os 
dados decorrentes do trabalho feito, com isso consegue respostas as suas 
indagações, estabelece assim as relações necessárias entre os dados 
obtidos e as hipóteses formuladas. 

 

A análise de dados ocorreu a partir da construção dos gráficos. Levou-se em 

consideração o percentual de respostas obtidas em cada pergunta. O questionário 

foi analisado pergunta por pergunta, a fim de constatar se o brincar virtual possui um 

valor pedagógico que justifique a sua inclusão na educação infantil. 
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6 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 
(APÊNDICE A) 

 

A análise dos questionários dos professores (Apêndice A) permitiu verificar 

que a figura 1 mostra que 30% dos professores tem a idade entre 31 a 35 anos; 10% 

têm mais de 40 anos e os demais 20% entre 20 a 25 anos, 20% entre 26 a 30 anos 

e 20% entre 36 a 40 anos. Pode-se dizer que os professores desta pesquisa são 

pessoas maduras 

 

 

Figura 1: Idade do (a) professor (a) 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

A figura 2 permitiu concluir que 100% dos professores são do sexo feminino 

ficando evidente o predomínio da presença feminina nesta escola de educação 

infantil. Esse percentual pode ser explicado historicamente, pois a sociedade 

associa a função do professor a características geralmente consideradas femininas 

como: atenção, cuidado e paciência. Arce (1997) confirma dizendo que o magistério 

vem se definindo e perpetuando como missão feminina desde o período de 

consolidação como profissão até os dias atuais em que se constata flagrantemente a 

maioria de mulheres nesta função.   
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Para a nossa sociedade ainda é a mulher que tem o papel de lidar com as 

crianças por possuírem naturalmente o instinto materno, pois a educação infantil é 

vista como uma extensão do lar. 

 

 

Figura 2: Quanto ao sexo 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

A figura 3 mostra que 50% das professoras pesquisadas possuem pós-

graduação; 30% possuem superior completo, 10% superior incompleto e 10% 

magistério. Isso revela a preocupação dessas educadoras quanto a sua qualificação 

para atender e promover o desenvolvimento das crianças pequenas, pois existem 

muitos aspectos na formação da criança que os educadores precisam saber para 

trabalhar com qualidade. Dessa forma se tornam mais competentes e seguros para 

planejarem suas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Figura 3: Quanto à formação 

 

 

Fonte: pesquisa 

 

 

Através da figura 4 pode-se verificar que 40% das professoras pesquisadas 

possuem no máximo cinco anos de trabalho; 30% possuem no máximo 10 anos, 

20% possuem no máximo 20 anos e 10% possuem mais de 20 anos. Com esses 

números constata-se que estes grupos de profissionais atuam pouco tempo na área 

da educação. 

 

 

Figura 4: O tempo de atuação na área educacional 

 

 

Fonte: Pesquisa 
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A figura 5 revela que 50% das professoras pesquisadas relataram que 

possuem curso para manusear o computador e 50% disseram que não realizaram 

nenhum curso que os capacitassem para utilizar o computador. Este fato comprova 

que as educadoras estão começando a se preocupar com o uso do computador em 

suas aulas.  

 

 

Figura 5: Possui algum curso na área de computação? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

É preciso que o professor esteja sempre se aperfeiçoando e se atualizando 

para que não fique parado no tempo. O professor deve estar em constante evolução 

para mudar esse modelo de aprendizagem tradicional na qual se dá o valor a 

transmissão do conteúdo. Precisamos de uma prática inovadora que valorize o 

lúdico, o brincar e a tecnologia que atualmente se faz muito presente no dia a dia 

das crianças. 

 

O professor não pode ser mais aquele que usa apenas o livro para ensinar e 

sim aquele que utiliza o computador como ferramenta que motiva o aluno na sua 

aprendizagem. “Mas o computador na educação exige mais do que conhecimentos 

operacionais sobre a máquina”. Embora seja imprescindível para conseguir o 

domínio didático do computador, ter certo conhecimento operacional da máquina, 

apenas este é totalmente em vão. 
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 O professor necessita saber onde, quando e porque determinado recurso 

como o computador pode lhe ser útil, ou seja, seu potencial. 

 

Como mostra a figura 6 (questão 1) a maioria das professoras entrevistadas 

100% entendem o brincar como uma atividade que auxilia na aprendizagem ficando 

assim em primeiro lugar; 90% considera o brincar como uma atividade de 

entretenimento ficando em segundo lugar. Para a questão do dispensável fica-se no 

0% mostrando que o brincar para estes profissionais é muito importante e 

indispensável em suas aulas. 

 

 

Figura 6: O que você entende por brincar? (o respondente tem a opção de marcar 

uma resposta ou várias respostas) 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

A partir desses números se vê que o brincar é para as professoras um 

momento de aprendizagem e de divertimento. Para elas, o brincar traz benefícios ao 

desenvolvimento infantil e, ao mesmo tempo, deixa as crianças mais felizes e 

alegres. O lúdico, neste caso o brincar, envolve não apenas uma forma de desafogo 

ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas um meio que contribui e 

enriquece o desenvolvimento infantil. Brincando ela aprende a viver e a formar 

conceitos, avançando dessa forma, etapas importantes para o seu crescimento. 
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Percebe-se na figura 7 (questão 2) que 100% das professoras entrevistadas 

entendem que o ato de brincar é importante no desenvolvimento cognitivo das 

crianças. Um grande número de professores complementa essa questão dizendo 

que o brincar leva a criança a pensar e a refletir sobre a sua ação e que essa 

interação com o outro é muito importante. .  Também foi mencionado que o brincar 

ajuda os educadores a conhecerem os seus alunos, entendê-los e saber do que 

gostam para assim preparar aulas e atividades em cima das informações das 

crianças. Através dessas respostas dadas pela maioria das entrevistadas pode-se 

perceber que essas profissionais possuem conhecimento teórico que justifique a 

brincadeira na escola.  Na medida em que os professores compreendem toda a 

capacidade potencial do brincar, contribuem no desenvolvimento infantil dos sujeitos 

envolvidos. 

 

 

Figura 7: Considera o ato de brincar importante no desenvolvimento cognitivo das 

crianças? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Nesta figura 8 (questão 3) mostra que 90% das professoras responderam que 

a brincadeira ocupa o maior tempo das aulas e 10% relataram que esse brincar 

acontece quando dá tempo ou depois das atividades. É relevante que seja 

assegurado á criança a liberdade de brincar no cotidiano escolar para o pleno 

desenvolvimento de sua personalidade e de suas potencialidades. E é o que a 

maioria das professoras entrevistadas parece estar fazendo. 
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 O tempo e espaço da interação lúdica para criança são de fundamental 

importância para sua socialização e o seu desenvolvimento cognitivo.  

 

 

Privar a criança de brincar e de vivenciar o lúdico é uma atitude que poderá 

comprometer o desenvolvimento infantil acarretando consequências na vida escolar. 

 

 

Figura 8: Qual é o tempo disponível para brincar na escola? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

A Intuição Educativa precisa pensar no brincar como sendo parte da criança, 

ela precisa de tempo para brincar, um espaço adequado para suas criações e 

criança para sua socialização, já que em casa muitas vezes as crianças brincam 

sozinhas ou com adultos. (BARBUTTI, 2004, p. 45) 

 

Na figura 9 (questão 4), nota-se que 100% dos educadores responderam que 

as crianças preferem o brincar concreto, movimentando o corpo e com os 

brinquedos do que o brincar virtual jogando jogos. Segundo a maioria das respostas 

dadas como complementação a esta questão diz que, as crianças preferem o brincar 

concreto por causa da sua faixa etária, ou seja, por serem crianças pequenas que 

gostam muito de correr, pular, gritar e extravasar suas emoções. Outra resposta 

interessante dada pelas educadoras menciona que: 
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“Não existe nada mais satisfatório para elas do que pular e subir nos objetos. As crianças não 

perdem a oportunidade de brincar na pracinha de escola. Mas também gostam de brincar no 

computador jogando joguinhos sendo que a atenção e a concentração é pequena e logo se 

desinteressam pela atividade”.
6
 

 

 

Figura 9: Para você, na escolha dos alunos, qual a preferencia da brincadeira a ser 

desenvolvida? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

É importante que as crianças tenham acesso as duas formas de brincar, pois 

cada uma desenvolve habilidades diferentes. Enquanto os jogos eletrônicos 

estimulam a atenção e o raciocínio, as brincadeiras concretas com o movimento 

(como jogar bola, brincar com bambolê) melhoram a capacidade motora, incentivam 

a imaginação e a socialização. 

A interação com a máquina no brincar virtual não substitui a necessidade de 

conhecer seu próprio corpo e explorá-lo, assim como de vivenciar situações 

concretas e reais. Os jogos eletrônicos não substituem a manipulação de objetos 

reais e concretos. Ambos se complementam para proporcionar as crianças uma 

aprendizagem de maior qualidade. 

 

 

                                                             
6
 As falas durante as entrevistas serão transcritas no corpo do trabalho entre aspas e com fonte em 

itálico. 
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 A figura 10 (questão 5) mostra que 80% não utilizam o laboratório e 20% dos 

professores utiliza-o em suas aulas. Apesar de não ter sido perguntado o porquê, 

observei que esse grupo deixa o local para o uso da professora do projeto LATED 

(Laboratório de Tecnologia Educacional), pois existem professores que ainda não se 

sentem à vontade em utilizar o computador para executar o brincar virtual apesar 

terem conhecimento.  

 

 

Figura 10: Você usa o laboratório de informática da escola? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Acreditamos em ser valioso o sistema educacional continuar incentivando e 

oferecendo aos educadores cursos de aperfeiçoamento para que os mesmos 

possam atuar de forma segura e efetiva neste local favorecendo o desempenho de 

qualidade dos educandos.  
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A figura 11 (questão 6) mostra que todas as professoras entrevistadas 100% 

responderam que sim é a escola quem define quando e como usar o computador. A 

explicação dado por elas, é que essa atitude adotada pela escola serve para manter 

certa ordem do grupo e para que todos os educadores tenham a mesma chance de 

usufruir desse equipamento e do local.  

 

 

Figura 11: A escola que define como e quando usar o computador? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Lopes (1998) salienta que a maioria das escolas ignora essa tendência 

tecnológica, do qual fazemos parte; e em vez de levarem a Informática para toda a 

escola, colocam-na circunscrita em uma sala, presa em um horário fixo e sob a 

responsabilidade de um único professor. Cerceia assim, todo o processo de 

desenvolvimento da escola como um todo e perdem a oportunidade de fortalecer o 

processo pedagógico. 
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A figura 12 (questão 7) mostra que a grande maioria dos professores 

entrevistados 90% utilizam o brincar concreto, brincadeira com demais brinquedos e 

que movimenta o corpo. Apenas 10% relataram utilizar os dois tipos de brincar 

(concreto e virtual) na aprendizagem dos seus alunos.  

 

Figura 12: Que tipo de brincadeira (concreta ou virtual) utiliza na aprendizagem dos 

seus alunos? 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Os professores devem rever seus conceitos, sua prática pedagógica e até 

mesmo sua insegurança diante da possibilidade de aceitação do trabalho 

pedagógico ser organizado, planejado e executado a partir do auxílio do computador 

como o brincar virtual. Através desse brincar  virtual, as crianças tem a oportunidade 

de conhecerem e de interagirem no mundo de simulações. 
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   A figura 13 (questão 8) revela que 100% das professoras entrevistadas 

consideram válido o uso do brincar virtual na educação infantil. Das várias respostas 

dadas pelas educadoras descrevo aqui duas que mostram bem o valor desse brincar 

virtual para as mesmas.  

 

 

Figura 13: Na sua opinião é válido o uso do brincar virtual (jogos eletrônicos) na 

escola de educação infantil? 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 “É através do virtual, jogos eletrônicos que a criança desenvolve estratégias.”  

“A criança aprende muito neste brincar virtual, desenvolve sua percepção visual, auditiva, 

memória, motora, entre outras habilidades e capacidades que já tenha desenvolvido ao longo de sua 

vida aperfeiçoando-as e o que é mais importante de maneira prazerosa.” 
7
 

 

Percebe-se que este grupo de professoras possui ter um nível significativo de 

informações sobre o brincar virtual revelando o seu potencial para o 

desenvolvimento das crianças. 

 

 

                                                             
7
  As falas dos professores durante as entrevistas serão transcritas no corpo do trabalho entre aspas 

e com fonte em itálico. 
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Conforme a figura 14 (questão 9) 100% das professoras responderam que 

esse brincar concreto desenvolve todas essas áreas descritas acima ao lado do 

gráfico. Dessa forma, fica evidente que as educadoras têm dado uma grande 

importância ao mover corporal para o desenvolvimento saudável das crianças. De 

acordo com Wallon (1975), o movimento antes de estabelecer relação com o meio 

físico primeiro atua sobre o meio humano, atingindo as pessoas através de seu teor.  

 

Figura 14: De que maneira a forma de brincar concreto (correr, pular corda, bola e 

etc.) ajuda no desenvolvimento da criança? (o respondente tem a opção de marcar 

uma resposta ou várias respostas). 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Para ele, o movimento tem o papel maior do que uma mera relação com o 

mundo físico. Para ele o movimento é fundamental para o desenvolvimento da 

cognição e da afetividade desde o nascimento. 

 

Como mostra a figura 15 (questão 10), a opção na área da cognitiva 90% foi a 

mais citada seguida das opções área da comunicação 80% e da imaginação com o 

mesmo percentual. Já terceira mais votada foi à opção da área afetividade com 60% 

e por último a área físico-motora com 30%. Fica evidente com esses números que 

na opinião das professoras o brincar virtual favorece o raciocínio, a linguagem, a 

curiosidade e a socialização. O brincar virtual é dinâmicos e prazerosos, desperta 
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curiosidade, interesse e estimula a aprendizagem cognitiva, afetiva e social de um 

modo divertido. 

 

Figura 15: De que maneira a forma de brincar virtual (jogos eletrônicos, softwares) 

ajuda no desenvolvimento da criança? (o respondente tem a opção de marcar uma 

resposta ou várias respostas). 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Segundo Rizzo (1988), os jogos constituem um poderoso recurso de 

estimulação do desenvolvimento integral do aluno; desenvolve a atenção, disciplina, 

autocontrole, respeito a regras e habilidades perceptivas e motoras a cada tipo de 

jogo oferecido.  
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Na figura 16 (questão 11), 90% disseram que esse brincar virtual deixa as 

crianças animadas seguido da opção comunicativas com 80%, 30% acham que as 

crianças ficam cooperativas e por último os concentrados com 10%. 

 

Figura 16: Qual o comportamento os alunos demonstram quando estão ao 

computador jogando: (o respondente tem a opção de marcar uma resposta ou várias 

respostas). 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

O computador é um brinquedo irresistível para as crianças. Elas gostam de 

mexer no mouse e de pressionar a tecla para ver o resultado na tela. Ficam 

radiantes ao perceberem que sua ação ocasiona um resultado no jogo.  

As cores, os movimentos, as músicas, imagens e figuras fantásticas atraem o 

olhar das crianças para o monitor e incentivam-nas a curiosidade e a exploração. 

Os computadores exercem um fascínio sobre as crianças, pois a possibilidade 

de se representar o real pelo virtual, permite sua leitura sob diversos ângulos, 

tornando-o muito mais rico e conhecido, já que estimula ao mesmo tempo os 

diversos sentidos das crianças e as pesquisas comprovaram que se aprende melhor 

quando isso ocorre. (OLIVEIRA, 1996) 
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Percebe-se na figura 17(questão 12), primeiro lugar com 80% a opção na 

aprendizagem seguida pela opção na concentração e atenção com 50%. Já a opção 

no comportamento ficou apenas com 10% e 0% a opção nenhuma mudança. Os 

jogos eletrônicos e softwares educacionais são elaborados para divertir enquanto 

ensinam. Os alunos aprendem conceitos e conteúdos através dessa atividade 

lúdica. 

 

Figura 17: Que tipo de mudança você percebeu em seus alunos depois de começar 

a utilizar os jogos e software. (o respondente tem a opção de marcar uma resposta 

ou várias respostas) 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Porém, antes de introduzir um jogo no ambiente escolar é necessário avaliar 

cuidadosamente todos os aspectos do mesmo, como interface, conteúdo e até 

mesmo seu nível de dificuldade. Geralmente jogos muito fáceis ou com pouco grau 

de interatividade acabam por despertar um desinteresse por parte da criança, 

levando-a a desistir do mesmo. Dessa forma, é fundamental que o jogo apresente 

características que chamem a atenção do jogador e lhe proporcionem um desafio a 

ser superado de acordo com sua capacidade.  
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Nesse contexto, é muito importante a participação do professor para a 

utilização correta do jogo como forma de auxílio no ensino-aprendizagem. Uma vez 

que o professor tem o conhecimento necessário sobre seus alunos, é importante 

que ele mesmo possa organizar o jogo de forma que sejam apresentados desafios 

intrigantes e estimuladores, mas possíveis de serem superados pelos seus alunos. 

 

Na figura 18 (questão 13), para todas as educadoras entrevistadas 100% 

esse brincar virtual ajuda no processo de aprendizagem. Apesar de mencionarem 

esse resultado, na prática este brincar não é executado como podemos ver na figura 

12. 

 

Figura 18: Em sua opinião o brincar virtual... 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Conforme observamos a figura 19 (questão 14), a opção uma vez por mês 

obteve 80% e 20% foi para a opção uma vez por semana. Pode não ser o ideal, mas 

já é o início da socialização desta tecnologia que a cada dia nos envolve de maneira 

que hoje, seria difícil sua inexistência.   
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Figura 19: Qual a frequência desse brincar virtual? 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

A figura 20 (questão 15) mostra que 50% dos entrevistados acreditam estar 

preparados para ministrar esse brincar virtual e 50% se sentem despreparados para 

tal ato. Voltando na figura 5 os mesmos que disseram ter cursos, para essa questão, 

responderam estar preparados. Assim como os que responderam não ter cursos 

também responderam não estar preparados. Fica evidente a importância da 

formação do professor no processo desse brincar virtual. Segundo Valente (1997) 

essa evolução tecnológica (nesse caso o uso brincar virtual) exige do professor um 

aprofundamento maior do conhecimento que será ministrado, dos conhecimentos 

dos softwares que serão utilizados, para poder usar de forma correta essa 

tecnologia. Socorro (2008), completa dizendo que o computador deve ser utilizado 

de maneira significativa para o aluno. 
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Figura 20: Quanto sua capacidade para ministrar esse brincar virtual você se 

sente... 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

Já Fagundes (2004) corrobora mencionando que o professor que nunca 

utilizou um computador não deve ter medo e nem vergonha em afirmar que não 

sabe e completa: o computador não é um simples recurso pedagógico, mas um 

equipamento que pode se travestir em muitos outros e ajudar a construir mundos 

simbólicos. 
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6.2 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTINÁRIO DOS PAIS (APÊNDICE B)  

 

A análise dos questionários dos pais (Apêndice B) permitiu verificar que os 

elementos da amostra são a maioria do sexo feminino com idades compreendidas 

entre 26 a 35 anos, sendo consideradas jovens.  

Quanto à formação 40% das entrevistadas possuem apenas o ensino 

fundamental incompleto seguido de 20% aqueles que possuem ensino fundamental 

completo e com o mesmo percentual os que possuem ensino médio completo. Por 

ultimo e com 10% cada um dos que possuem ensino superior completo e 

incompleto, o que revela que esse grupo frequentou pouco a escola. 

 

Figura 21: Você acha que a brincadeira é uma atividade importante na educação 

infantil? 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

É unânime a opinião dos pais sobre a importância da brincadeira na educação 

infantil com o percentual de 100%. As respostadas dadas pelas mães entrevistadas 

sobre essa questão mostram a preocupação com a socialização dos filhos e revelam 

que isso é possível através da brincadeira:  
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“As brincadeiras na escola são importantes para a integração da criança com seus 

amiguinhos e também facilita a aprendizagem”.  

“É através da brincadeira que as crianças irão fazer amigos, desenvolver a comunicação e 

aprender”. 

“A minha filha foi para escola porque precisava ter contato com outras crianças para brincar e 

fazer várias amizades, pois ter amigos é importante.” 
8
 

O computador também é visto pelo educando como um brinquedo e esta 

ferramenta, através do brincar virtual (jogo eletrônico) pode ser uma brincadeira 

individual ou coletiva proporcionando assim a troca, a cooperação e a socialização 

entre os alunos. 

 

Figura 22: Ao utilizar o computador na escola, o seu filho está... (o respondente tem 

a opção de marcar uma resposta ou várias respostas) 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Fica evidente ao olhar a figura 22 (questão 2) que, para os pais, o brincar 

virtual ensina e diverte as crianças. 

O brincar virtual está relacionado a duas funções. A primeira que é a função 

lúdica, já que o jogo propicia a diversão, o prazer e até o desprazer quando 

escolhido voluntariamente. E a segunda que é a de sua função educativa, onde o 

jogo ensina qualquer coisa que complete o individuo e o seu saber, seus 

                                                             
8
 As falas dos pais durante as entrevistas serão transcritas no corpo do trabalho entre aspas e com 

fonte em itálico. 
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conhecimentos e sua apreensão de mundo. A aspiração do jogo educativo é o 

equilíbrio entre essas duas funções. 

 

Figura 23: Você acha importante que as educadoras utilizem o computador para 

executar o brincar virtual com os alunos? 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Sobre a figura 23 (questão 3), as mães foram unânimes revelando que é 

importante o computador fazer parte da educação infantil. A visão que essas mães 

têm é de que saber utilizar o computador garanti um bom emprego e bem 

remunerado para os seus filhos futuramente. Isso podemos ver nos discursos das 

mães coletadas no questionário:  

 

“Sim, hoje em dia para se conseguir um emprego precisa saber mexer no computador”. 

“Sim porque futuramente irão utilizá-lo no seu trabalho e agora a maioria das empresas só 

contratam pessoas com conhecimento no computador”. 

“Se não aprenderem desde cedo, quando ficarem maior não terão a mesma chance que as 

outras crianças”  

 

Para elas, o motivo para se utilizar o computador na escola está ligada a 

necessidade do mundo moderno (a maioria dos empregos exige conhecimento em 

informática). Não houve nenhuma resposta relacionada ao divertimento e ao 

desenvolvimento da criança. 
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 O uso do computador não pode ser apenas para formar alunos em 

informática técnica, tornando-os um simples digitador e operador, mas um recurso 

que propicie a participação ativa do aluno no processo de construção do 

conhecimento.  

 A utilização do computador na educação infantil, nada mais é então uma 

nova ferramenta de trabalho que com o auxílio do professor proporcionará maior 

entretenimento e vivência de mundo. Ao ser mediado de forma positiva e de maneira 

lúdica proporciona o crescimento das crianças tornando-as autônomas quanto a sua 

aprendizagem. 

 

Figura 24: Na sua visão o que é mais importante para o seu filho? 

 

Percebe-se através dessas falas e da figura 24 (questão 4) que as mães 

entrevistadas valorizam essas duas formas de brincar e mostram-se com certo 

conhecimento à medida que falam que ambas se completam e que devem ser 

proporcionadas em momentos devidos, pois foi o que também encontramos na 

pesquisa bibliográfica. 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 
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Opinião de alguns pais: 

  

“Acho que toda criança deveria ter contato com o computador para que elas cresçam 

aprendendo, mas que não esqueçam como é gostoso brincar na rua com os amigos e com os 

brinquedos como carrinho, bonecos e etc.”. 

“As duas formas se complementam.” 

“O virtual é bom e necessário, mas deve ser moderado. Hora de brincar mesmo é correr, 

pular amarelinha e brincar de boneca. Para mim os dois são bons, mas tudo deve ser proporcionado 

em momentos devidos.”  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho com a educação infantil é muito delicado por ser o início da 

formação da criança. Na educação infantil se busca muito mais do que apenas 

aplicação de conteúdos ou de cuidados físicos. É um ambiente que deve 

proporcionar aos pequenos seres aprendizagens significativas e prazerosas, sendo 

isso possível através do brincar e do computador. A natureza interativa do 

computador torna-o um brinquedo irresistível para uma criança. 

Com a inclusão da nova forma de brincar virtual (softwares e jogos 

eletrônicos) esse trabalho buscou verificar a importância desse novo brincar a ser 

inserido na educação infantil.  

Diante do que foi exposto, a partir da literatura pesquisada, constatamos que 

na educação infantil o brincar e o lúdico são atividades indispensáveis para essa 

faixa etária dos 3 a 5 anos. Estes tornam a aprendizagem mais atrativa e prazerosa. 

Mencionam que antes de propor qualquer atividade, o educador deve 

conhecer os seus alunos, levar em consideração a faixa etária para assim elaborar 

materiais de qualidade que favoreçam e estimulem o seu desenvolvimento de 

maneira global. 

 Revelam que é incontestável o fascínio que o computador provoca nas 

crianças, independente da idade, por seu poder de sedução. 

As duas formas de brincar (concreto e virtual) existentes na atualidade 

possuem aspectos positivos para a aprendizagem e que ambas se completam e são 

importantes para o desenvolvimento das crianças, pois cada uma proporciona 

habilidades diferentes e são atividades lúdicas. 

A inserção do computador na educação é apoiada por vários autores que 

relataram mais vantagens do que desvantagens sobre seu uso. 

  A análise dos questionários dos pais e dos professores evidencia que na 

opinião deles o brincar virtual tem o potencial de ampliar nas crianças áreas como: 

cognitiva, afetiva, imaginação e comunicação. Os entrevistados desta pesquisa 

veem esse brincar virtual como uma atividade que ensina e diverte por atrair a 

atenção dos pequenos através da imagem, som e movimento. 

No questionário dos professores, revelou-se que apesar dos professores 

possuírem conhecimento sobre o potencial desse brincar, ainda não se sentem 

seguros em executar essa atividade com propriedade. A escola deve promover uma 



73 
 

sensibilização nos seus profissionais para que passem a realizar o brincar virtual 

com o intuito de proporcionar aos alunos, realizarem descobertas e encontrarem 

soluções para os problemas, ou seja, autonomia na aprendizagem. 

No questionário dos pais, verificou-se que os pais estão preocupados com o 

futuro dos seus filhos e que esse brincar virtual ajudará a melhorar a vida, pois a 

sociedade exige que os indivíduos saibam mexer no computador. 

Outra questão que ficou evidente é que apesar do computador, ou seja, o 

brincar virtual ser do gosto do educando, o brincar concreto, que é um brincar 

através do movimento do corpo, ainda é o brincar que mais agrada as crianças por 

proporcionar uma sensação única e de diversão. 

Através deste trabalho podemos concluir que a inclusão do computador na 

educação infantil trás mais vantagens do que desvantagens e que essas vantagens 

possuem sim valor pedagógico que devem ser considerados. Devemos frisar apesar 

do brincar virtual ser importante na educação infantil não podemos deixar de lado o 

brincar concreto porque este também é essencial para o seu desenvolvimento 

integral.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

REFERÊNCIAS 
 

AICHER, Otl.; VOSSENKUHL, Wilhelm. Analógico y Digital. Barcelona: GG, 2001. 
 

AMARAL, Sergio Ferreira. Internet: novos valores e novos comportamentos. In: 
SILVA, ANDRADE, E. T. de. Corpo e fantasia no processo do conhecimento. Ideias: 
o jogo e a construção do conhecimento na pré-escola, São Paulo: CDE, v.10, p.110-
121, 1991. 
 

ANDRADE, E. T. de. Corpo e fantasia no processo do conhecimento. Ideias: o jogo 
e a construção do conhecimento na pré-escola, São Paulo: CDE, v.10, p.110-121, 
1991. 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

7 ed. São Paulo: Atlas 2005. 
 

ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. ed.11. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 
 

AZEVEDO, Janete M. L. de. O projeto político pedagógico no contexto da gestão 
escolar. Revista Educação e Sociedade. v. 23 ,n. 80, p. 169-201 Campinas: 

CEDES, set. 2002. 
 

BELLONI, Maria Luiza. Mídia-educação ou comunicação educacional? Campo 
novo de teoria e de prática. A formação na sociedade do espetáculo. São Paulo: 
Loyola, 2002. 
 

BORBA, Ângela M. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura/Secretária de Educação Básica 
(MEC/SEB) Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 
criança de seis anos de idade/ organização Jeanete Beauchamp, Sandra Denise 
Rangel, Aricélia Ribeiro do Nascimento – Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2006. 
 

BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Escola Infantil: Pra que te quero? In: CRAIDY, 

Carmen e KAECHER, Gládis E. (Org.) Educação infantil: Pra que te quero? Porto 
Alegre: Artmed, p.13-22, 2007. 
 

BRASIL. Proposta pedagógica e currículo de educação infantil: um diagnóstico e 
a construção de uma metodologia de análise. MEC / SEF / COED, 1996. 
 

CABRAL, Antônio. Teoria do jogo. Lisboa. Editorial Notícia, 1990. 

 



75 
 

CAMPOS, Maria M.; FULLGRAF, Jodete; WIGFGFERS, Verena. A qualidade da 
educação infantil brasileira: alguns resultados de pesquisa. Cadernos de pesquisa. 
São Paulo, v.36, n.127, p 87-128, jan./abr. 2006. 
 

CANDAU, Vera Maria F. Informática na educação: um desafio. Tecnologia 

Educacional. Rio de Janeiro: v. 20, n. 98-99, p. 14-23, jan./abr.1991. 
 

CARRAHER, David. O que esperamos do software educacional?  São Paulo,  

nº 3, p.32, jan./jun. 1990. 
 

CHAMBOREDON, J.C., PREVOST, J. O “oficio de criança”: definição social da 
primeira infância e funções diferenciadas da escola maternal. Cadernos de 

Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, n.59, p. 32-56, 1989.  
 

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 

DOLTO, F. Imagem inconsciente do corpo. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
 

FAGUNDES, Léa. Podemos vencer a exclusão digital. Nova Escola, mai. 2004. 

Disponível em:  <//revistaescola.abril.com.br/edicoes/0172/aberto/mt_86784.shtml. 
 Acesso em 10 out. 2012. 
 

FORTUNA, Tânia. Kit básico de sobrevivência. Disponível em: <http://www.mapa 
dobrincar. folha.com.br/mestres/taniafortuna>. Acesso em: 18 set. 2012. 
 

FREINET, C. As Técnicas Freinet da Escola Moderna. Lisboa: Editorial Estampa 

1975. 
 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP: 
Paz e Terra, 2009. 
 

FRÓIS, Erica Silva - As práticas da criança na contemporaneidade: o brincar 
analógico e digital: Uma perspectiva acerca do corpo no processo de subjetivação 
infantil. Belo Horizonte, 2010.  Disponível em:<http://www1.pucminas.br/documentos/ 
dissertacao_erica_silva.pdf>.  Acesso em: 13 jul. 2012. 
 

GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento 
infantil. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 

GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 
_______________ Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 



76 
 

GIL, Felipe. Videogame: Ame-o ou Deixe-o. Diversão. Revista Isto É. São Paulo: 

Três, n.1861, p. 68-69, jun. 2005. 
 

GUARESCHI, Pedrinho A. Mídia, Educação e Cidadania: Tudo o que você quer 
saber sobre a mídia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 

HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa. 1. ed. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. 7. ed. São Paulo: 

Vozes. 2001. 
 

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: O jogo como elemento da Cultura. 5 edição:  São 
Paulo, Perspectiva, 2001. 
 

IDE, Saha Marta. O jogo e o fracasso escolar. In: KISHIMOTO, Tizuko Morchida. 
Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

KATZ, L., & CHARD, S. A Abordagem de Projectos na Educação de Infância. 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
 

KISHIMOTO, T. M. O Brinquedo na Educação: considerações históricas. São 

Paulo: FDE, 1990. 
 

KRAMER, Sonia. Com a pré-escola nas mãos uma alternativa curricular para a 
educação infantil. São Paulo: Ática, 1998. 
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina. Metodologia do Trabalho Científico. 7ª 
ed. São Paulo/SP: Atlas S.A, 2010. 
 
 
LEVIN, Esteban. Rumo a uma infância virtual? A imagem corporal sem corpo. 
Tradução: Ricardo Rosenbusch. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
 

LÉVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: ed. 34, 1996. 

 

LOPES, J, J. A Introdução da informática no ambiente escolar. 1998. Disponível 

em: <http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-
ducomtec/artigos/a%20introducao%20da%20informatica%20no%20ambiente%20es
colar. pdf >. Acesso em: 01 set. 2012. 
 

LOPES, M. C.; WILHELM, P. P. H. Uso de jogos de simulação empresarial como 
ferramenta educacional: uma análise metodológica. Disponível em: < 

http://www.ucb.br/prg/professores/germana/sbie2006-ws/artigos/lopes-wilhelm.pdf>. 
Acesso em: 05 set. 2012. 
 



77 
 

MELO L. L. Do vivendo para o brincar ao brincando para viver: o desvelar da 

criança com câncer em tratamento ambulatorial na brinquedoteca. 2003. 153f. (Tese 
de Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003. 
 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 7. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de janeiro: Alasca, 1998. 
 

MORAES, Maria Cândida. Informática Educativa no Brasil: Uma História Vivida, 
Algumas Lições Aprendidas. Disponível em: <http://edutec.net/Textos/Alia/MISC/ 
edmcand1.htm>. Acesso em: 20 jul. 2012. 
 

OLIVEIRA, Celina Couto de; COSTA, José Wilson da; MOREIRA, Mércia. Ambientes 
informatizados de aprendizagem. In COSTA, José Wilson da; OLIVEIRA, Maria 
Auxiliadora Monteiro (Org.). Novas linguagens e novas tecnologias – Educação e 
sociabilidade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 
 

OLIVEIRA, R.L. O adolescente e os jogos eletrônicos: padrões de uso e motivos. 
Monografia de Pós-Graduação em Psicologia e Desenvolvimento Humano, 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2009. 
 

OLIVEIRA, Vera Barros de (org.). O brincar e a criança do nascimento aos seis 
anos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
 

PAPERT, Seymour. Logo: computadores e educação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 

PRETTO, Nelson. Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia. Campinas: 
Papirus, 1996. 
 

RIZZO, Gilda. O Método Natural de Alfabetização. In: Alfabetização Natural. Rio 
de Janeiro: Francisco Alvez, p. 33-129, 1988.  
 

ROCHA, Eloisa A.C. A pesquisa em Educação Infantil no Brasil: Trajetória 

recente e perspectiva da consolidação de uma pedagogia. UFSC/CDE/NUD, 
Florianópolis, 1999.  
 

RODRIGUES, Rui Martinho. Pesquisa Acadêmica: como facilitar o processo de 
preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

ROVER, Aires J. Informática no direito: inteligência artificial, introdução aos 

sistemas especialistas legais. Curitiba: Juruá, 2001. 



78 
 

RUSHKOFF, D. Um jogo chamado futuro: como a cultura dos garotos podem nos 

ensinar a sobreviver na era do caos. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 
 

SANTOS, Gislany Rose Oliveira Nogueira e. Tecnologia e Afetividade na 
Educação Infantil. Florianópolis, p.150. 2001. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) - Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 80-97. 2001. 
 

SAMPAIO, Marisa Narcizo; SILVA. Ligia leite. Alfabetização tecnológica do 
professor. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

 

SCHILLER, Friedrich. Cartas para a educação estética da humanidade. São 

Paulo: Iluminuras, 1996. 
 

SILVA, Ezequiel Theodoro (coord.); FREIRE, Fernanda; ALMEIDA, Rubens Queiroz; 
AMARAL, FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio Escolar Século 
XXI: O minidicionário da língua portuguesa. 4 ed. Rio de Janeiro:  Nova Fronteira, 

2003. 
 

SOCORRO, Sinara. D. R. O uso do Computador na Educação: a Informática 
Educativa. Espaço Acadêmico – nº 85 - Mensal – Junho de 2008. Disponível 
em:<http://www.espacoacademico.com.br/085/85rocha.htm>. Acesso em: 02 Jul. 
2012. 
 

SOUZA, L.V.; ZAFANELI, C. Informática na docência: possibilidade de quebrar 
paradigmas. Akrópolis, Umuarama, v.12, n.2, abr./jun. 2004. 

 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas 
pedagógicas para o professor da atualidade. 2. ed. São Paulo: Érica, 2000. 
 

TAPSCOTT, Don. Geração digital: a crescente e irreversível ascensão da geração 

net. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1999. 
 

TAROUCO, L. M. R.; CUNHA, S. L. S. Aplicação de teorias cognitivas ao projeto 
de objetos de aprendizagem. Disponível em: < http:// 
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13046/000594652.pdf?sequence=1. 
Acesso em: 15 jun. 2012. 
 

KATZ. E. Matematicando Integração de software educacionais a jogos 
matemáticos. In: Tibúrcio, C. Guia de informática e Internet para a educação 

brasileira: o que um profissional da educação precisa saber sobre computadores e 
comunicação eletrônica. São Paulo: T&M, 1997. 
 

VALENTE, José Armando; ALMEIDA, Fernando José de. Visão analítica da 
informática na educação no Brasil: a questão da formação do professor. Revista 



79 
 

Brasileira de Informática na Educação n.1. p. 45-60. 1997. Disponível em:< 

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/rbie/1/1/004.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012. 
 

VALENTE, José Armando (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. 
Campinas: UNICAMP/NIED, 1999.  
 

_____________________ (Org.). O Professor no ambiente Logo: formação e 
atuação. Campinas: UNICAMP/NIED, 1996.  
 

_____________________ Computadores e conhecimento: repensando a 

educação. Campinas: UNICAMP/NIED, 1993.  
 

_____________________.   Liberando a mente: computadores na educação 

especial. Campinas: UNICAMP/NIED, 1991.  
 

VYGOTSKY, Liev Semiónovich.  Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. 
 

WALLON, Henri. Psicologia e Educação da Infância. Tradução: Ana Maria 
Rabaça. Lisboa: Estampa, 1975. 
 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Daniel Grassi. 2 ed. 

Porto Alegre: Brookman, p.212, 2001. 
 

ZANLUCHI, Fernando Barroco. O brincar e o criar: as relações entre atividade 

lúdica, desenvolvimento da criatividade e Educação. Londrina: O autor, 2005. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

APÊNCIDE A - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO DE APLICAÇÃO PARA  
OS PROFESSORES 

 

 

Prezado (a) Professor (a) 

 

Eu Fernanda Zacharias Mangan estou realizando uma pesquisa sobre “O uso 

do computador na educação infantil: Brincar concreto x Brincar virtual, com o 

objetivo de verificar a importância desse novo brincar-brincar virtual para a educação 

infantil”. Preciso de sua colaboração no sentido de esclarecer algumas questões. 

Atenciosamente, 

 

 

Fernanda Zacharias Mangan 

Curso de Especialização Mídias na Educação 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Nome: _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Idade do (a) professor (a): 

(  ) 20-25 anos (  ) 26-30 (  ) 31-35 anos (  ) 36-40 anos (  ) mais de 40 anos 

Sexo:  

(  ) Masculino (  ) Feminino 

Formação: 

(  ) Magistério (  ) Superior incompleto (  ) Superior completo (  ) Pós-Graduação 

Curso(s):____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

O tempo de atuação na área educacional: 

(  ) até 5 anos (  ) entre 5 e 10anos (  ) 11 a 20 anos (  ) mais de 20 anos 

Possui algum curso para trabalhar com o computador: 

(  ) Sim    (  )  Não 
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1- O que você entende por brincar: (o respondente tem a opção de marcar uma 

resposta ou várias respostas) 

(  ) diversão/entretenimento 

(  ) aprendizagem 

(  ) dispensável 

2- Considera o ato de brincar importante no desenvolvimento cognitivo das 

crianças? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Por quê?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3- Qual é o tempo disponível para brincar na escola? 

(  ) maior parte do tempo 

(  ) quando dá tempo, depois das atividades 

4- Para você, na escolha dos alunos, qual a preferência da brincadeira a ser 

desenvolvida? 

(  ) Brincar com os brinquedos/movimentando o corpo – Brincar concreto 

(  ) Brincar no computador jogando jogos e com os softwares – Brincar virtual 

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

5 - Você usa o laboratório de informática da escola: 

(  ) Sim    (  ) Não  

6 - A escola é quem define como e quando usar o computador: 

( ) Sim     (  )  Não  

Explique:____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

7- Que tipo de brincadeira utiliza na aprendizagem dos seus alunos? 

( ) Brincar concreto: brincadeira com demais brinquedos e que movimentam o corpo 

(casinha, carrinho, pega-pega, amarelinha e etc.). 

(  ) Brincar virtual: utiliza softwares e jogos eletrônicos  

(  ) Os dois tipos de brincar 

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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8- Na sua opinião é válido o uso do brincar virtual (jogos eletrônicos) na escola de 

educação infantil? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Comente: ___________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________  

9- De que maneira o brincar concreto (correr, pular corda, bola e etc.) ajuda no 

desenvolvimento da criança? (o respondente tem a opção de marcar uma resposta 

ou várias respostas) 

(  ) área cognitiva  

(  ) área da afetividade 

(  ) área da socialização 

(  ) área físico – motora  

(  ) área da imaginação 

10- De que maneira a forma de brincar virtual (jogos eletrônico), software-ajuda no 

desenvolvimento da criança? (o respondente tem a opção de marcar uma resposta 

ou várias respostas) 

(  ) área cognitiva 

(  ) área da afetividade 

(  ) área físico – motora 

(  ) área da comunicação 

(  ) área da imaginação 

(  ) serve apenas para distrair e entreter as crianças  

11- Qual o comportamento os alunos demonstram quando estão ao computador 

jogando: (o respondente tem a opção de marcar uma resposta ou várias respostas) 

(  ) animados  (  ) inquietos  (  ) concentrados  (  ) comunicativos (  ) dispersos (  ) 

cooperativos 

Comente: 

12- Que tipo de mudança você percebeu em seus alunos depois de começar a 

utilizar os jogos e softwares (o respondente tem a opção de marcar uma resposta ou 

várias respostas) 

(  ) na aprendizagem (  ) na concentração e a atenção (  ) no comportamento (  ) 

nenhum 

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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13- Em sua opinião o brincar virtual... 

(  ) Ajuda no processo de aprendizagem 

(  )Atrapalha o processo de aprendizagem 

14- Qual a frequência desse brincar virtual 

(  ) Uma vez por semana 

(  ) Todas as aulas 

(  ) Uma vez por mês 

15- Quanto sua capacidade para ministrar esse brincar virtual você se sente... 

(  ) Despreparado(a) (  ) Preparado(a) (  ) Não gosta utilizar o computador 

Caso deseje registrar algum comentário sobre a temática do questionário, utilize 

este espaço: _________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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APÊNCIDE B - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO DE APLICAÇÃO PARA  
OS PAIS 
 

 

Prezados Pais: 

 

Eu Fernanda Zacharias Mangan estou realizando uma pesquisa sobre “O uso 

do computador na educação infantil: Brincar concreto x Brincar virtual, com o 

objetivo de verificar a importância desse novo brincar-brincar virtual para a educação 

infantil”. Preciso de sua colaboração no sentido de esclarecer algumas questões. 

Atenciosamente, 

 

 

Fernanda Zacharias Mangan 

Curso de Especialização Mídias na Educação 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS: 

 

Nome: _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Idade do respondente: 

(  ) 20-25 anos (  ) 26-30 (  ) 31-35 anos (  ) 36-40 anos (  ) mais de 40 anos 

Sexo:  

(  ) Masculino  (  ) Feminino 

Formação: 

(  ) Fundamental incompleto  (  ) fundamental completo (  ) Ensino médio incompleto  

(  ) Ensino médio completo    (  ) Superior completo       (  ) Superior incompleto 

1- Você acha que a brincadeira é uma atividade importante na educação infantil? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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2- Ao utilizar o computador na escola, o seu filho está... (o respondente tem a opção 

de marcar uma resposta ou várias respostas) 

(  ) divertindo-se  (  ) distraindo-se (  ) aprendendo 

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

3- Você acha importante que as educadoras utilizem o computador com os alunos? 

(  ) Sim  (  ) Não  

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

4- Na sua visão o que é mais importante para o seu filho? 

(  ) Brincar com os brinquedos e utilizando o corpo (brincar concreto) 

(  ) Brincar com jogos eletrônicos e com softwares (brincar virtual) 

(  ) Com as duas formas de brincar: concreto e virtual 

Comente: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Caso deseje registrar algum comentário sobre a temática do questionário, utilize 

este espaço: _________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 


