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RESUMO 

A escola, como uma instituição social, deve acolher e introduzir novas 
tecnologias para promover o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando ao 
aprendiz um conhecimento holístico sobre diversos objetos. Apesar da relevância das 
tecnologias educacionais no ambiente escolar infantil, ainda existe uma lacuna na 
perspectiva do uso das ferramentas tecnologias baseadas em evidências 
científicas. Este estudo visa conhecer a produção e tendências das pesquisas sobre 
uso de ferramentas tecnológicas no contexto escolar para crianças, a fim de 
averiguar as possibilidades para o desenvolvimento cognitivo desses indivíduos. 
Trata-se de uma revisão sistemática com análise bibliométrica, de natureza quali-
quantitativa desenvolvida a partir de fontes secundárias e terciárias disponíveis em 
bases virtuais. A coleta foi realizada em duas etapas: 1. Revisão sistemática e Análise 
bibliométrica. Os dados qualitativos referentes a caracterização, qualidade 
metodológica e enfoques abordados foram apresentados por meio de quadros. Os 
dados referentes aos indicadores bibliométricos foram analisados por meio de análise 
estatística descritiva e expressos como distribuições de frequência. Os dados foram 
tabulados no programa Excel for Windows® 2010 e analisados estatisticamente a 
partir do Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS), versão 13.0. A revisão 
sistemática nas bases deu origem a um total de 7.028 publicações, selecionados 
como amostragem final, para o respectivo estudo, 7 artigos científicos. Os estudos 
eram em português, 57,1% estavam disponíveis na  Scopus; 42,9% foram publicados 
na Texto Livre e 71,4% em periódicos com qualis B2, nas áreas interdisciplinar ou 
educação, ou saúde. Quase 2/3 da amostra possuía nível de evidência 6 (71,4%) e 
28,57% nota 4, 57,1% dos estudos têm qualidade metodológica muito baixa, o fator 
de impacto médio anual dos estudos foi de 0,174 ± 0,272 e o impacto médio dos 
últimos 5 anos dos estudos foi de 0,400 ± 0,661. Os artigos utilizavam, para crianças, 
independente do grupo (sadias ou não), ferramentas tecnológicas digitais para 
melhorar desenvolvimento cognitivo, motor, comunicação e aprendizado. A tecnologia 
mais abordada são as ferramentas digitais (57,1%) sob diversas formas, tais como 
aplicativos, livros digitais, computadores e softwares.  As habilidades trabalhadas 
através do uso e da tecnologia, a mais frequente foi o desenvolvimento cognitivo 
(85,7%). As ferramentas tecnológicas usadas na infância apresentam mais 
possibilidades do que fragilidades, sendo diversos cenários da produção científica 
atual brasileira. 

DESCRITORES: Criança. Tecnologia. Aprendizagem. Cognição. 



ABSTRACT 

The school, as a social institution, must welcome and introduce new 
technologies to promote the teaching-learning process, allowing the learner to acquire 
holistic knowledge about various objects. Despite the relevance of educational 
technologies in the children's school environment, there is still a gap in the perspective 
of the use of the tools based on scientific evidence. This study aims to know the 
production and trends of research on the use of technological tools in the school 
context for children, in order to ascertain the possibilities for the cognitive development 
of these individuals. It is a systematic review with bibliometric analysis, of qualitative-
quantitative nature developed from secondary and tertiary sources available on a 
virtual basis. The data collection was performed in two stages: 1. Systematic review 
and bibliometric analysis. Qualitative data regarding characterization, methodological 
quality and focus approached were presented through tables. The data referring to the 
bibliometric indicators were analyzed through descriptive statistical analysis and 
expressed as frequency distributions. The data were tabulated in the Excel for 
Windows® 2010 program and analyzed statistically from the Statistical Package for 
the Social Sciences® (SPSS), version 13.0. The systematic review in the databases 
gave rise to a total of 7,028 publications, selected as final sampling, for the respective 
study, 7 scientific articles. The studies were in Portuguese, 57.1% were available in 
Scopus; 42.9% were published in the Free Text and 71.4% in journals with qualis B2, 
in the interdisciplinary areas, or education, or health. Almost 2/3 of the sample had 
evidence level 6 (71.4%) and 28.57% grade 4, 57.1% of the studies had very low 
methodological quality, the mean annual impact factor of the studies was 0.174 ± 0.272 
and the mean impact of the last 5 years of the studies was 0,400 ± 0,661. The articles 
used, for children, independent of the group (healthy or not), digital technological tools 
to improve cognitive development, motor, communication and learning. The most 
widely used technology is digital tools (57.1%) in various forms, such as applications, 
digital books, computers and software. The skills worked through use and technology, 
the most frequent was cognitive development (85.7%). The technological tools used in 
childhood present more possibilities than fragilities, being several scenarios of current 
Brazilian scientific production. 

DESCRIPTORS: Child. Technology. Learning. Cognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escola, como uma instituição social, deve introduzir as novas tecnologias 

para promover ensino e pesquisa, possibilitando ao aprendiz conhecimento holístico 

sobre diversos objetos de aprendizagem (LIMA FILHO E QUELUZ, 2005; ZIEDE et 

al., 2016). A aprendizagem intermediada pelo uso das tecnologias envolve novos 

valores, transformando-se em padrões de comportamentos sociais renovados 

(ARAUJO et al., 2017). Os atributos das novas tecnologias no meio social e digital é 

um processo que vem sendo empregado em espaços escolares com a finalidade de 

aprendizagem, proporcionando interação, integração e mesmo a imersão total do 

aprendiz em um ambiente de realidade virtual (MOREIRA KENSKI, 2003; FERREIRA 

E BARRERA, 2010; VOLPATO, 2018). 

Esse tipo de processo cognitivo promove uma interação dos discentes com as 

novas ferramentas tecnológicas, a partir do uso constante e manuseio correto destas, 

sob a ótica e medicação do professor. Ao usar outras modalidades de ensino na sala 

de aula, como o uso dos recursos tecnológicos, a criança poderá ver as tarefas que 

antes eram consideradas árduas, negativas e difíceis como algo dinâmico, positivo e 

fácil (ALARCÃO, 2005; DESSEN E DA COSTA POLONIA, 2007; SOUZA E SOUZA, 

2010). Desse modo, é inegável que a globalização e o avanço das tecnologias em 

diversos espaços têm afetado diretamente a sociedade, assumindo, nos dias atuais, 

uma presença marcante no cotidiano, pois está presente na socialização, no trabalho, 

lazer, na esfera do lar e no contexto educacional (LIMA FILHO E QUELUZ, 2005). 

Um estudo realizado em 2015 pelo Ibope Inteligência e Fundação Lemann fez 

um levantamento com 1.000 professores do ensino fundamental da rede pública de 

todo o país e relevou que a grande maioria dos docentes acreditam que a tecnologia 

utilizada em sala de aula pode melhorar a educação, pois, ao usar recursos 

tecnológicos na sala de aula, principalmente desde o ensino básico, a criança utiliza 

o lúdico como forma de dinamizar o processo de ensino aprendizagem, 

proporcionando melhor aptidão em ler, escrever, dialogar e raciocinar (ZIEDE et al., 

2016).  

As ferramentas tecnológicas na educação podem ser entendidas como um 

instrumento de ensino usado para contribuir no aperfeiçoamento do aprendizado de 

cada aluno. Podemos entender que qualquer instrumento que seja usado para essa 

finalidade é uma tecnologia educacional (SILVA E MEDENHA, 2014). Assim, quando 
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falamos em novas tecnologias, nos deparamos com diversos inventários que existem 

na sala de aula moderna e seus dispositivos usados nessa. 

Atualmente, existem diversos recursos tecnológicos que estão à disposição do 

professor para ser usado no ambiente de sala de aula, eles podem auxiliar muito o 

seu trabalho administrativo e pedagógico. São exemplos de algumas ferramentas que 

podem ser usadas no contexto escolar: Smartphones, tablets, notebooks, mesa 

digital, lousa digital, quadro negro, bibliotecas virtuais, aplicativos, jogos digitais, 

softwares educacionais, portais de pesquisas, sites, plataformas online. Existe, 

contudo, a necessidade de dominá-los de forma adequada para otimizar sua utilização 

(CADERNOS, 2014).   

A adaptação e absorção de novas tecnologias, além de facilitar a aquisição de 

conhecimento, elucida no aprendiz criatividade, juízo de valor, aumento da 

autoestima, bem como dinamiza a estruturação da sala de aula tradicional e rompe 

com estigmas e paradigmas que funcionam como barreiras do conhecimento. 

Entretanto, a busca por produzir conhecimento a partir desses recursos exige do 

professor atualização e disposição para criar propostas que permitam transformar os 

processos de ensino e de aprendizagem em algo dinâmico e desafiador para o aluno 

(LOPES E NONO, 2007; ZIEDE et al., 2016). 

Assim, quando usada para o ensino de crianças, o educador deve analisar qual 

é o melhor e mais apropriado recurso tecnológico deve ser empregado para 

desenvolvimento cognitivo (DE MELO SANTANA et al., 2006; DIAS, 2010; GOMES E 

GHEDIN, 2011; FERRARI, 2014; MACHADO et al., 2016; VOLPATO, 2018). A 

escolha da ferramenta tecnológica deve explorar, na criança, a capacidade dessa em 

tomar decisões, utilizar o raciocínio, de negociar papéis, de agir de maneira 

transformadora sobre conteúdos significativos para ela, de ter liberdade e prazer. Isso 

possibilita que a criança se torne cada vez mais autônoma, consciente de suas ações 

e transformadora a partir de seus atos (GOMES e GHEDIN, 2011). A situação ideal 

de aprendizagem é aquela em que a atividade não é considerada como um fardo, mas 

sim exercício de satisfação e prazer (VOLPATO, 2018). 

Apesar da relevância da temática, ainda existe uma lacuna na perspectiva de 

abordar as ferramentas tecnológicas baseadas em evidências cientificas, uma vez que 

não existem estudos que analisem bibliometricamente o assunto. Assim, ressalta-se 

a necessidade de conhecer a produção e tendências das pesquisas sobre uso de 

ferramentas tecnológicas no contexto escolar para crianças, a fim de averiguar quais 
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influências e possibilidades estas trazem para o desenvolvimento cognitivo desses 

indivíduos. 

A idealização do estudo elucidou-se a partir de reflexões e experiências como 

educadora e enfermeira do ensino superior em disciplinas de saúde da criança. Além 

disso, a partir da observação da educação básica infantil e reflexões sobre o uso de 

tecnologias em espaços escolares na durante o mestrado acadêmico.  

As considerações a serem elencadas possibilitarão uma análise metodológica, 

a partir de conceitos e ideias de autores já publicados na literatura, analisando a 

influência, benefícios e impacto dessas ferramentas no contexto escolar de crianças. 

Além disso, possibilitará ao meio acadêmico e científico reflexões e parâmetros 

concretos, através da análise bibliométrica a ser realizada. As próximas pesquisas 

terão dados científicos legitimados e discutidos para corroborar com reflexões e 

hipóteses de demais estudos de cunho científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MODELO TEÓRICO DA RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

E O USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO ESPAÇO ESCOLAR  

 

A criança, ao inserir-se na sociedade contemporânea, adquire costumes, 

crenças, hábitos, valores, cultura, passando a ser um ator social e não um sujeito 

passivo e abstrato (BRASIL, 2019). Entende-se que o processo de desenvolvimento 
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cognitivo é aquele em que a criança constrói vários e diferenciados esquemas que 

tendem a formar combinações, dando origem às estruturas cognitivas, que traduzem 

uma forma particular da partir da interação do indivíduo com o meio externo (DE MELO 

SANTANA et al., 2006).  

Contudo, atualmente, para compreender o desenvolvimento cognitivo e 

intelectual de crianças, é necessário realizar uma alusão ao trabalho de Piaget no 

século XX, produzindo conhecimento no campo da Psicologia do Desenvolvimento 

Infantil, embora, a rigor, não possa ser qualificado como psicólogo do 

desenvolvimento (CAVICCHIA, 2010). Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo 

precede a aprendizagem, esse é relativamente previsível e linear, visto que 

determinados conhecimentos só são adquiridos após a maturação das estruturas 

biológicas, sendo essas lineares e previsíveis (PIAGET, 1971; FERRARI, 2014).  

Além disso, acrescente-se que as condições sociais em que o sujeito está 

inserido é um dos fatores interveniente no crescimento e desenvolvimento da criança 

(BRASIL, 2019). Práticas psicossociais desfavoráveis no contexto familiar e social 

poderão ocasionar prejuízos à criança em relação à linguagem, à memória, à aptidão 

escolar, ao desenvolvimento motor, à aprendizagem e ao seu desenvolvimento 

integral (BRAGANÇA et al., 2014). 

Na escola, constroem-se valores, crenças, saberes, além de se estimular a 

comunicação de crianças, transmite conhecimentos. É, também, um dos vetores das 

novas tecnologias, para permitir que os alunos tenham acesso às diferentes formas 

de aprender (SANTOS et al., 2017).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) aos poucos vêm 

ocupando diversos espaços na contemporaneidade, seja como recurso educativo, 

trabalho ou entretenimento. A revolução da informática trouxe consigo inúmeros 

impactos que, por sua vez, atingiram diversas áreas sociais, como os espaços 

escolares. Atualmente, as ferramentas tecnológicas fazem parte do dia a dia do aluno, 

melhorando o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem (OLIVEIRA et al., 

2015). 

Utilizando a tecnologia, o aluno torna-se um pensador mais criativo, capaz até 

de se expressar e mostrar suas ideias ao mundo, muitas vezes, até com mais eficácia 

do que sem uma interface. Assim, ele tem mais autonomia para atuar na Sociedade 

da Informação Digital, permitindo que as crianças vejam o mundo de maneiras 

diferentes. Ainda são benefícios do uso da tecnologia por crianças: aprender a 
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resolver problemas sozinho ou com ajuda, transformar ideias através da criação, 

explorar e experimentar diversos locais geográficos e realidades virtuais, fluência em 

tecnologia e alfabetização digital (MACHADO et al., 2016).  

A presença das tecnologias na educação tem impactado os meios de 

comunicação e a forma como nos comunicamos por ser um recurso que possibilita 

transmitir conhecimentos, facilitar diálogos, melhorar processo de comunicação e 

linguagem, aptidão física e desenvolvimento locomotor e cognitivo, através 

ferramentas tecnológicas, podem trazer potencial enorme para o contexto escolar. É 

possível vislumbrar mudanças substanciais nesses processos, a depender da 

aceitação e utilização desses recursos (VALENTE, 2014). 

 

2.1 O processo de desenvolvimento cognitivo 

 

É importante compreender que cada sujeito constrói o conhecimento de acordo 

como percebe e organiza as informações em sua estrutura cognitiva, a partir de um 

estímulo, da observação, da formulação de hipóteses e desenvolvendo a aptidão e a 

aprendizagem (GOMES e GHEDIN, 2011). 

Em 1971, Piaget sistematizou os estágios do desenvolvimento cognitivo, sendo 

um dos principais pontos de suas teorias (PIAGET, 1971; FERRARI, 2014) e explica 

como o processo de inteligência e desenvolvimento cognitivo surgem. 

 

A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento do 
desenvolvimento mental, como um mecanismo completamente montado 
e radicalmente diferente dos que o precederam. Apresenta, pelo contrário 
uma continuidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo 
inatos respeitantes à associação habitual e ao reflexo, processos sobre 
os quais ela se baseia, ao mesmo tempo que os utiliza (PIAGET, 1971). 

 

Os estágios de Piaget consideram o desenvolvimento cognitivo e é composto 

por quatro períodos evolutivos, que se desmembram cronologicamente de acordo com 

faixas etárias. Para Piaget a faixa etária pode não ser seguida de acordo com 

parâmetros que serão citados a seguir, mas a sequência dos estágios sempre serão 

respeitados (PIAGET, 1971).  

O primeiro estágio denomina-se inteligência sensório-motora (0 – 2 anos), 

caracterizado pela inteligência da criança com ações essencialmente práticas e 

reflexivas. Nesse primeiro momento do desenvolvimento, as funções mentais limitam-
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se ao exercício dos aparelhos reflexos inatos, que vai desenvolvendo e aperfeiçoando 

novas habilidade a partir de coordenadas práticas e repetidas, visando alcançar o seu 

objetivo. As realizações do bebê consistem em grande parte na coordenação de suas 

percepções sensoriais e em comportamentos motores simples (FERRARI, 2014).  

As crianças em idade pré-escolar ainda não conseguem fazer a distinção entre 

estados mentais e físicos, pois esse processo formativo está inerente a exposição de 

diversos fatores inerentes ao desenvolvimento cognitivo (DE MELO SANTANA et al., 

2006). No estágio da inteligência sensório-motora existem sub estágios importantes 

de adaptação do bebê ao mundo externo.  

Os subestágios são definidos da seguinte maneira: No 1 (0 a 1 1½ mês), o 

recém-nascido possui alguns reflexos, como giro involuntário da cabeça, sucção, 

movimentos de agarrar e olhar. Já no segundo (1½ a 4 meses), começa a surgir um 

processo de reações circulares primárias e há a repetição de reações agradáveis. O 

subestágio 3 (4 a 8 meses), começa a existir uma consciência ampliada dos efeitos 

das próprias ações sobre o ambiente. No 4 (8 a 12 meses), o bebê começa a 

desenvolver esquemas para atingir um efeito desejado. No subestágio 5 (12 a 18 

meses), é o início das reações circulares terciárias, quando a criança começa a 

deliberar meios para resolução de problemas e também experimentar consequências. 

No subestágio 6 (18 a 24 meses), surge a representação simbólica e as imagens. As 

palavras passam a representar objetos familiares, a partir do processo de repetição e 

experiências e da possibilidade de resolução de problemas através de combinações 

simbólicas (PIAGET, 1971). 

O segundo estágio foi chamado de pré-operatório (2 – 6 anos), é quando se 

realiza a transição entre a inteligência propriamente sensório-motora e a inteligência 

representativa. Como foi citado, a idade cronológica irá depender do ser individual, 

porém, esse é o próximo estádio do desenvolvimento cognitivo. É importante ressaltar 

que essa passagem não ocorre através de mutação brusca, mas de transformações 

lentas e sucessivas ao longo dos subestágios já citados. Ao atingir o pensamento 

representativo a criança precisa reconstruir o objeto, o tempo, o espaço, as categorias 

lógicas de classes e relações nesse novo plano da representação. Tal reconstrução 

estende-se dos dois aos doze anos, abrangendo os estádios pré-operatório e 

operatório concreto (CAVICCHIA, 2010). 

O próximo estádio chamado de operatório concreto (6 – 12 anos) ocorre 

durante o período formativo, ocorre a passagem do plano da ação para o plano da 
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representação, o que Piaget caracteriza como as primeiras condutas simbólicas. 

Nesse estágio é importante destacar o aparecimento da linguagem, da brincadeira 

simbólica A característica central deste segundo estágio é, portanto, a transformação 

dos esquemas de ação em esquemas mentais. Esse processo dar-se-á de forma 

gradual, levando sempre em consideração a integralidade e individualidade de cada 

ser (DIAS, 2010). 

E, por fim, no estágio operatório formal (12 anos em diante), há uma mudança 

no paradigma conceitual da criança, em que consegue se agrupar a representações 

materiais de ações, usando seu raciocínio hipotético-dedutivo. Agora, poderá chegar 

a conclusões a partir de hipóteses elucidadas, sem ter necessidade de observação e 

manipulação reais, como era representado suas ações antes desse estágio. Essa 

possibilidade de operar caracteriza-se o aparecimento de novas estruturas intelectuais 

e, consequentemente, de novos invariantes cognitivos, processuais e intelectuais. 

Essa nova percepção de mundo possibilita encontrar formas novas de organizar os 

esquemas cognitivos. No entanto, nesse desenvolvimento não termina nesse período, 

mas continua se processando em nível superior ao longo dos anos e aprendizados 

(CAVICCHIA, 2010). 

Há que se destacar que a linguagem apenas favorece a interiorização das 

ações quando as estruturas já estão elaboradas, de acordo com os estágios 

elencados por Piaget, possibilitando a assimilação de informações verbais consoantes 

com o nível de elaboração e desenvolvimento desses (DE MELO SANTANA et al., 

2006).  

Dessa forma, durante o processo formativo da criança nos espaços escolares, 

é necessário respeitar o momento de cada sujeito, o instante em que o educando está 

preparado cognitivamente para aprender determinados conteúdos. Desse modo, o 

uso da tecnologia pode ser favorável pois possibilita experiências em que o educando 

possa agir ativamente no processo de aprendizagem, com o auxílio de um mediador 

do processo, o professor (GOMES e GHEDIN, 2011).  

Dessa forma, ao estimular a autonomia, esse indivíduo poderá despertar para 

os conhecimentos, formais e informais e, assim, desenvolver a aprendizagem no seu 

sentido completo. Permitir que o próprio sujeito desenvolva sua potencialidade faz 

com que o aprendiz tenha prazer em aprender (BRASIL, 2019). 
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2.1.1 Fatores intervenientes no desenvolvimento cognitivo em crianças 

 

O processo de aprendizagem não acontece exclusivamente num determinado 

tempo ou de forma rápida e completa, como explicado anteriormente (BRASIL, 2019). 

A aprendizagem acontecerá de acordo com nossa história pessoal, os processos 

afetivos e cognitivos que adquirimos com o tempo. Dessa maneira, para que alguém 

aprenda é necessário desenvolvendo substancial da memória, a atenção, percepção, 

linguagem, pensamento e capacidade de reflexão (SILVA et al., 2016). 

Para que o desenvolvimento infantil seja saudável, em todos os aspectos 

(físico, mental, psicológico e social), as condições em que o indivíduo esteja inserido 

favorecerá ou não esse processo formativo. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo 

da criança irá depender de quatro elementos básicos: a maturação do sistema 

nervoso central, a estimulação do ambiente físico, a aprendizagem e a tendência do 

equilíbrio (SILVA et al., 2016).  

A maturação do sistema nervoso é iniciada a partir do período gestacional, 

quando a ingestão de nutrientes adequados e alimentação saudável serão processos 

chaves para o sucesso dessa etapa. Após o nascimento, o recém-nascido irá passar 

pelas fases do desenvolvimento já citadas até chegar na iniciação escolar. Esse 

marco é um dos fatores que mais influenciam o desenvolvimento cognitivo, pois a 

criança terá a possibilidade de acessar as ideias e a imaginação, através de processos 

que serão estimulados pelos professores facilitadores (LACERDA, 2009). 

 A partir do momento em que as crianças conseguem ler e escrever podem 

traduzir os sinais de uma página em um padrão de sons e significados, elas 

conseguem desenvolver estratégias progressivas e sofisticadas para entender os 

processos que estão imersos ao meio, tendenciando o equilíbrio. A partir do momento 

em que a criança se alfabetiza, essa consegue na leitura, a capacidade de decodificar 

os sinais gráficos, transformando-os em sons, e, na escrita, a capacidade de codificar 

os sons da língua, transformando-os em sinais gráficos (TABILE e JACOMETO, 

2017).  

No ambiente escolar, a aprendizagem é instigada a partir do processo de 

estimulação e do meio ambiente em que a criança está inserida. Assim, a 

aprendizagem está envolvida em múltiplos fatores e depende fatores internos e 

externos para que essa seja desenvolvida. O processo de aprender é pessoal, de 

construção e partilha de experiências passadas que influenciam as aprendizagens 
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futuras. Para isso, o aluno tem que ter um ambiente favorável, possibilitando um 

desenvolvimento saudável. (FERREIRA, 2005). 

 

2.1.1.1 Elos do desenvolvimento cognitivo  

 

Existem dois fortes elos que interferem no desenvolvimento cognitivo: a família 

e a comunidade. Nos primeiros anos de vida, os vínculos, cuidados e estímulos 

fornecidos pela família interferem significantemente no desenvolvimento e 

crescimento infantil. A partir daí, a socialização da criança, em diversos contextos, 

será elemento essencial ao seu desenvolvimento cognitivo (Bragança et al., 2014). A 

partir da inserção da criança na comunidade, esses elementos são construídos, 

explorados e aprimorados, possibilitando conhecimento, aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo (SILVA et al., 2016). 

São muitos os fatores que podem influenciar a aprendizagem de uma criança, 

dentre eles destacam-se variáveis da escola, da própria criança e do ambiente 

familiar, como já citado (LACERDA, 2009; ZICK, 2010; ZAQUEU et al., 2015; BRASIL, 

2019). A família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel 

importante na vida escolar dos filhos e este não pode ser desconsiderado. A 

estimulação educacional parental é ícone de diversos estudos, pois a influência dos 

pais resulta nas ações que os seus filhos irão apresentar na escola e no 

desenvolvimento da sua personalidade e cognição (DESSEN E DA COSTA 

POLONIA, 2007; FERREIRA E BARRERA, 2010). 

A família está presente na socialização da criança, atuando como mediadora 

principal dos padrões, crenças, modelos regimentais e influências culturais. Por ser 

uma instituição social, assegura a elas o seu bem-estar, incluindo a proteção. Por 

conseguinte, ela tem impacto significativo e uma forte influência no comportamento e 

desenvolvimento das crianças, que aprendem as diferentes formas de existir, de ver 

o mundo e construir as suas relações sociais (DESSEN e DA COSTA POLONIA, 

2007). 

Dessa forma, as duas instituições formativas no desenvolvimento cognitivo de 

crianças, escola e família, compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na 

medida em que contribuem e influenciam a formação dessas. Por serem responsáveis 

pela transmissão e construção do conhecimento culturalmente organizado, modificam 
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e estruturam as formas de funcionamento psicológico, de acordo com as expectativas 

de cada ambiente ao qual está inserido (DESSEN e DA COSTA POLONIA, 2007).  

Portanto, a família e a escola emergem como duas instituições fundamentais 

para desencadear os processos evolutivos dessas crianças, atuando como 

propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. 

Na socialização da escola, diversas metodologias são utilizadas para explorar o 

desenvolvimento cognitivo desses seres, como as ferramentas tecnológicas 

(DESSEN E DA COSTA POLONIA, 2007; MORAIS et al., 2016). 

Atualmente, existem diversas ferramentas que geram impacto na cognição de 

crianças e uma delas são os jogos eletrônicos. São instrumentos relevantes para o 

cenário de entretenimento e aprendizado, pois permitem a sociabilização através de 

atividades simples e práticas, usando a ludicidade. Geralmente, envolvem contextos 

que permitem a imersão em ambientes que estimulam o raciocínio, possibilitando o 

bem-estar e a motivação para que estas crianças continuem engajadas em um 

universo formativo (CARVALHO et al., 2017). 

 

2.2 Ferramentas tecnológicas no contexto escolar 

 

A tecnologia é um “conjunto de conhecimentos que permite a nossa intervenção 

no mundo”. Já ferramentas são um “conjunto de ferramentas físicas ou de 

instrumentos, psíquicas ou simbólicas”, seja ela social ou organizadora. Já tecnologias 

educacionais são “ferramentas intelectuais, organizadoras e de instrumentos à 

disposição de ou criados pelos diferentes envolvidos no planejamento, na prática e 

avaliação do ensino” (SANCHO, 1998; KRÜGER, 2014). 

As tecnologias não são constituídas apenas por equipamentos e softwares, 

mas estão presentes desde o início da adaptação do homem ao meio, pois tudo o que 

se produz torna-se tecnologia (ARAUJO et al., 2017). Por outro lado, a sala de aula1 

é um espaço privilegiado quando pensamos em aprendizagem, pois é nesse local que 

professores fazem uso de diversas metodologias para estimular o desenvolvimento 

cognitivo (SANTOS et al., 2017).  

É necessário destacar que a tecnologia não substituiu o professor, pelo 

contrário, empodera os educadores a buscarem novas formas de estimular o 

                                                             
1 É um espaço importante, que combina com outros espaços para ampliar as possibilidades 
de aprendizagem. 
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aprendizado. As dificuldades encontradas quando se manuseia uma ferramenta 

tecnológica faz com que a criança trabalhe o senso de observação, atenção, memória, 

além da coordenação motora, lógica e da absorção de novos conteúdos. Todas essas 

capacidades de estimulação sensorial e cognitiva faz com que o aluno adquira 

conhecimento e, automaticamente, aprendizagem autônoma, fazendo refletir que as 

ferramentas usadas em espaços escolares contribuem no processo de ensino-

aprendizagem, e como ajudam no desenvolvimento cognitivo das crianças 

(CARVALHO et al., 2017). 

Através do conceito de tecnologias, podemos inferir que o desenvolvimento 

tecnológico foi marcado desde os primeiros séculos da existência humana, com as 

invenções para defender-se e adaptar-se a vida terrestre. O século VI foi marcado por 

uma era de inovação tecnológica com a técnica de imprimir ilustrações, como 

desenhos e símbolos. Com esse avanço, foi possível transmitir informações a um 

determinado grupo de indivíduos, para outro. Esse progresso na comunicação tornou-

se mais amplo com o passar dos anos, sendo as TICs ferramentas bem usadas no 

contexto escolar (SILVA, 2015). 

Os primeiros microcomputadores foram desenvolvidos e lançados na década 

de 70 nos Estados Unidos. Apenas uma década depois, em 1985, foi criada uma 

interface gráfica e acessórios usados até hoje para o manuseio dessa invenção 

tecnológica. Com o avanço das novas TICs e a popularização do microcomputador, 

este tornou-se  a principal ferramenta de trabalho, inicialmente e posteriormente, 

introduzido no meio educacional para ferramenta de aprendizagem (ARAUJO et al., 

2017).  

Partindo da amplitude de diversos conceitos sobre tecnologias, Niskier (1993), 

em sua obra “Tecnologia Educacional – Uma visão Política”, traz sua ideia sobre a 

aplicação das tecnologias no âmbito da educação “uma mediação do encontro entre 

Ciência, Técnicas e Pedagogia, utilizando exercícios críticos com utilização de 

instrumentos a serviço de um projeto pedagógico” (NISKIER, 1993).  

Além disso, na década de 90, a internet ainda era restrita a apenas algumas 

capitais e centros urbanos mais desenvolvidos. Somente nos anos 2000 essas 

ferramentas passaram a ser usadas em mais localidades, como lan houses e 

ambientes domésticos. Mas só se popularizou com a chegada dos primeiros 

smartphones, quando atingiu dimensões maiores. Essas mudanças alteraram 

também a dinâmica escolar, porém, só chegam nessa instituição recentemente, 
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através dos incentivos governamentais e educacionais, após a ampla defesa que essa 

tecnologia auxilia no processo de aprendizagem (ARAUJO et al., 2017).  

O uso das ferramentas tecnológicas com as crianças tem se tornado uma 

prática corriqueira nas escolas. Apesar de serem reconhecidas como nativas digitais, 

por suas habilidades inatas com as tecnologias,vêm se tornando cada vez mais 

consumidoras e produtoras da cultura tecnológica, sobretudo em aparelho como 

tablets e smartphones. Esses aparelhos na última década passaram a ser uma 

ferramenta diária na vida das crianças, tanto como meio de lazer, através de mídias 

sociais e gamificação, como também usada nos espaços escolares, favorecendo o 

aprimoramento e desenvolvimento de aprendizado (CORREIO e DE MORAES, 2015).  

O uso de tecnologias na educação vem passando a ser um suporte na 

aplicação de metodologias educacionais através do professor. Não é apenas treinar 

alunos para o uso do computador, mas levar para a escola, para a família e para a 

comunidade, uma ferramenta que facilita o aprender a pensar, o refletir, o ser criativo. 

Nos espaços onde há laboratórios de informática, o aluno passa a comunicar-se 

através dessa ferramenta com diversos espaços culturais, estimulando novas 

linguagens de interação (SANTOS et al., 2017).  

Por isso, inovar no ambiente escolar se faz necessário, para que o aluno possa 

dispor de todos os benefícios que as ferramentas tecnológicas oferecem. No entanto, 

para que seja efetivado, faz-se necessário capacitar os profissionais para seu uso, 

para que os desafios sejam minimizados e os benefícios potencializados (SANTOS et 

al., 2017). Para tanto é necessário entender a diferença entre fluência em tecnologia 

e alfabetização digital. Fluência em tecnologia diz respeito ao uso consciente e 

expressivo das ferramentas tecnológicas, enquanto a alfabetização digital é o 

processo de compreensão, assimilação e inserção de indivíduos no mundo 

tecnológico (MACHADO et al., 2016).  

Através de técnicas e metodologias educacionais que promovam a busca pelo 

ensino e aprendizado inovador, é necessário haver cuidado para que haja a mediação 

e a troca constante entre o educador e o educando. É preciso, também, investir em 

inovação em capacitações, para que os professores possam usar as tecnologias para 

melhorar o desenvolvimento cognitivo de crianças (SANTOS et al., 2017). 
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2.2.1 O educador, o desenvolvimento cognitivo e as tecnologias em espaços 

escolares 

 

O uso das TICs na educação tem possibilitado diferentes alternativas, 

caminhos e estratégias pedagógicas para a transformação da escola tradicional. A 

partir  do direcionamento do educador, elas podem realizar mudanças no processo 

educacional para a criança, enriquecendo o diálogo com novas estratégias de 

aprendizagem, para a construção de uma educação apropriada para diferentes perfis 

de educandos (GALVÃO FILHO, 2016).  

Na maioria dos casos, o professor, por ser o profissional que acompanha 

diariamente o seu processo formativo, é o primeiro a identificar que a criança está com 

alguma dificuldade (TABILE e JACOMETO, 2017). Dessa maneira, o professor 

precisa observar os sinais dados pela criança, bem como traçar medidas para explorar 

a dimensão do equilíbrio e do processo de ensino aprendizagem (BRASIL, 2019). 

O professor deve organizar o trabalho escolar seguindo uma rotina, 

apresentando a criança hábitos e atitudes socialmente saudáveis, de acordo com os 

padrões sociais. Quando essas atividades (e as acadêmicas) são feitas sempre no 

mesmo horário, cria-se um padrão que gera segurança e direcionamento. Essa rotina 

de orientações e ensino é um pontapé inicial para estimular o melhor desenvolvimento 

cognitivo, pois abarcará a estruturação do pensamento, na percepção da sequência 

das atividades e no desenvolvimento da noção do tempo (BRASIL, 2019). 

Além disso, o uso de estratégias diferenciadas pode contribuir com a 

aprendizagem significativa, efetiva e lúdica. Podemos citar como exemplo as 

atividades no ambiente escolar que favorecem o desenvolvimento cognitivo e motor, 

isto é, atividades lúdicas (amarelinha, pega-pega, esconde-esconde) e o uso de 

ferramentas tecnológicas (tablets, smartphones, computadores) para estabelecer a 

comunicação e interação social (ZICK, 2010).  

O uso de jogos digitais possibilita a interação e aprendizado de jovens em um 

único ambiente, podendo ser aproveitados no ambiente escolar como parte de um 

cronograma educacional. Por exemplo, uma plataforma contendo jogos educativos 

configura-se como um importante modelo teórico de se fazer o conhecimento, pois irá 

tratar-se de um suporte prático e metodológicos, possibilitando explorar raciocínio, 

capacidade de diferenciação de ideias (MOURA et al., 2016).  
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As interfaces podem usar diferentes recursos, como gravação e reprodução de 

arquivos de áudio e reprodução de arquivos audiovisuais e promover o letramento 

digital. Existem também ferramentas que podem realizar atividades de produção de 

textual, através de um ambiente que favoreça o raciocínio e traga parâmetros que 

trabalhar a imaginação e o lúdico. E, dependendo da metodologia usada e do grau de 

domínio tecnológico, o professor pode, junto aos alunos, realizar programações 

simples, para que esses passem a atuar no processo, colaborando em atividades na 

própria escola, ou até para outras (BEAUCHAMP e SILVA, 2008).  

Para isso, é fundamental o trabalho com os professores que atuam em espaços 

escolares, pois além de planejar a metodologia educacional tecnológica a ser usada, 

o professor deve participar do processo da formação e diálogo, contribuindo com um 

novo olhar para essa realidade educacional. Essa ação docente deve ser embasada 

por fundamentos esclarecedores dos benefícios e malefícios do uso da tecnologia, 

com análise profunda das diversas possibilidades de recursos tecnológico se 

enquadra no perfil de cada criança para favorecer o processo de desenvolvimento 

cognitivo (CHIOFI e OLIVEIRA, 2014). 

A partir dessas considerações, evidencia-se a relevância de promover 

discussões em sala de aula, instigando o estudante a praticar o exercício de formular 

um posicionamento crítico sobre determinado assunto. É importante desenvolver no 

educando a capacidade de ouvir outras opiniões, refletir sobre elas e argumentar de 

forma cortês. Todos esses posicionamentos possibilitam um conflito cognitivo positivo 

no aprendiz, pois provocam a possibilidade altruísta de desenvolver a capacidade 

crítica do alunado. Essa perspectiva extrapola os muros da escola, alcançando a 

atuação daquele aluno enquanto sujeito ativo da sociedade (DIESEL et al., 2018).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a produção científica nacional sobre o uso de ferramentas tecnológicas 

para crianças em espaços escolares. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar análise bibliométrica da produção científica sobre o uso das 

ferramentas tecnológicas em espaços escolares para crianças; 

 Descrever o uso das ferramentas tecnológicas como estratégia de auxílio no 

desenvolvimento cognitivo de crianças nas escolas. 

 Conhecer os benefícios e potencialidades das tecnologias digitais para 

melhoria do processo de formação de crianças em espaços escolares. 

 Descrever a influência das tecnologias no processo de ensino aprendizado 

para crianças no ambiente escolar de acordo com a produção cientifica, 

disponíveis em bases virtuais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com análise bibliométrica, de 

natureza quali-quantitativa a ser desenvolvida a partir de fontes secundárias e 

terciárias disponíveis em bases virtuais entre o ano de 2003 a 2018. Os dados 

estatísticos oriundos dos estudos bibliométricos mensuram a contribuição do 

conhecimento científico derivado das publicações em determinadas áreas (SOARES 

et al., 2016). 

A revisão sistemática da literatura (RSL) é uma modalidade de estudos de 

revisão que busca fonte de dados, a literatura sobre determinado tema, a partir de 

métodos de investigação própria. Esse tipo de investigação é realizado a partir da 

aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e 

síntese da informação selecionada. Geralmente, as RSL são usadas para integrar as 

informações de um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada 

terapêutica/intervenção/investigação, auxiliando na orientação para investigações 

futuras e entendendo os fenômenos de estudos existentes sobre a temática abordada 

(SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Estudos bibliométricos são aqueles que oferecem informações analíticas sobre 

o resultado do processo de investigação, apontando a evolução, visibilidade e 

estrutura, relevância das publicações selecionadas através de indicadores que 

norteiam o processo de seleção do referencial teórico, a partir da problemática. Para 

tanto, é adotada uma análise quantitativa para descrever as características 

bibliográficas de um conjunto de publicações, constituindo uma ferramenta para 

estabelecer indicadores de produção científica de uma instituição em relação ao país 

e até mesmo os cientistas a respeito de suas próprias comunidades (DE MEDEIROS 

et al., 2015).  

  

4.2 Pergunta norteadora 

 

A temática de interesse foi motivada pela busca da contribuição do 

conhecimento científico no uso das ferramentas tecnológicas em espaços escolares, 

bem como experiências no trabalho em saúde voltada para tecnologias educacionais 
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infantis. Desse modo, a pergunta norteadora deste estudo é: Quais e como são 

usadas as ferramentas tecnológicas em espaços escolares para crianças?  

A partir da indagação elencada, emergiu as seguintes questões secundárias:  

 Como as tecnologias influenciam no processo de ensino aprendizado de 

crianças no ambiente escolar?  

 Quais os benefícios das tecnologias digitais para melhoria do processo de 

formação de crianças em espaços escolares?  

 Como o uso de ferramentas tecnológicas auxiliam no desenvolvimento 

cognitivo de crianças em espaços escolares? 

 

4.3 Plano de coleta de dados  

 

A coleta foi realizada em duas etapas: 1. Revisão sistemática e 2. Análise 

bibliométrica.  

Para a etapa 1, foram realizados os seguintes processos para a realização da 

Revisão Sistemática da Literatura conforme proposto por Brereton et al. (BRERETON 

et al., 2007). 

 

Figura 1 - Etapas da elaboração de uma Revisão Sistemática da Literatura 

 

Fonte: (Brereton et al., 2007). 

 

A busca foi realizada por dois pesquisadores cegos, nas bases de dados Web 

of Science e Scopus. As bases que foram selecionadas são comumente utilizadas 

para realizar estudos bibliométricos, e por indexar um conjunto de periódicos de alta 
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relevância para a pesquisa científica mundial, com abordagem interdisciplinar 

(FREITAS et al., 2017).  

As indexações rastreadas pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), na 

opção “busca avançada”, combinados pelo operador boleano AND e foram utilizados 

no campo de busca TOPIC (título, palavras-chave e resumos), a partir de três 

estratégias de busca: 

(1) (tw:(children)) (tw:(learning)) (tw:( technology));  

(2) (tw:(children))  (tw:(education))  (tw:(technology))  (tw:(learning))  (tw:(impact));  

(3) (tw:(CHILDREN))  (tw:(education))  (tw:(technology))  (tw:(cognitive)).   

Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos oriundos de pesquisas 

nacionais, publicados entre os anos de 2013- 2018, disponíveis na íntegra, nas 

línguas inglês, português e espanhol.  E como critérios de exclusão: excluídos os 

estudos que tenham sido publicados em periódicos com qualis inferior a B2 na área 

interdisciplinar, da saúde e da educação; estudos repetidos em bases de dados 

diferentes; editoriais; e estudos que, após a leitura dos resumos, apresentaram 

conteúdo textual divergente da pergunta primária e secundárias ou que não 

respondam aos objetivos do trabalho. 

Após a avaliação dos critérios de elegibilidade, foi realizada a sistematização 

dos achados oriundos da etapa 1, seguido da leitura integral e, posteriormente, foi 

construído um banco de dados em forma de planilha eletrônica no Excel for Windows® 

2010.  

Foram coletadas as seguintes variáveis:  

Etapa 1. Caracterização dos estudos: 

(1) Título do periódico porque indica o reflexo da aceitação editorial para 

publicação de estudos bibliométricos;  

(2) qualis do artigo, pois periódicos de A1 a B2 têm maior impacto pela 

classificação feita pela qualis/CAPES, possibilitando maior repercussão para esse tipo 

de análise, devido ao impacto da obra (ROSAS, 2013); 

(3) Bases de dados;  

(4) Ano de publicação do artigo porque permite identificar tendência, trajetória, 

utilização e aceitação de estudos bibliométricos por parte das revistas. 

Etapa 2. Avaliação da qualidade metodológica sobre o tipo de estudo utilizado pelo 

artigo científico e enfoques abordado: 
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(1) A definição dos níveis de evidência ocorrerá de acordo com a abordagem 

metodológica dos estudos. 

a. Será considerada a classificação hierarquizada em sete níveis definidos, a 

saber: nível 1 – meta-análise ou revisões sistemáticas; nível 2 – ensaio 

clínico randomizado controlado; nível 3 – ensaio clínico sem randomização; 

nível 4 – estudos de coorte e de caso-controle; nível 5 – revisões 

sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos; nível 6 – estudos 

descritivos ou qualitativos; e nível 7 – opinião de especialistas (MELNYK e 

FINEOUT-OVERHOLT, 2011).  

b. Será realizada a avaliação metodológica dos estudos no sistema Grading 

of Recommendatons Assessment, Development and Evaluaton (GRADE). 

Cada desfecho do estudo é analisado podendo ser classificado em quatro 

níveis: alto (A), moderado (B), baixo (C) ou muito baixo (D), sendo cada 

nível representativo da confiabilidade dos resultados (BRASIL, 2014). 

(2) Serão analisados como desfechos: 

a. influência das tecnologias no processo de ensino aprendizado para crianças 

no ambiente escolar;  

b. benefícios das tecnologias digitais para melhoria do processo de formação 

de crianças em espaços escolares; 

c. uso de ferramentas tecnológicas no desenvolvimento cognitivo de crianças 

em espaços escolares. 

Etapa 3. Avaliação dos  indicadores bibliométricos:  

(1) Produção científica dos pesquisadores, avaliando sua produtividade, quantas 

publicações foram produzidas por um autor, grupo de pesquisadores, instituição, país 

ou conjunto de países em dado período.  

(2) Quantificação de citações, indicando o total de citações publicadas com o autor.   

(3) Publicações por ano, que indica o número de publicações recebidas por 

artigo/trabalho publicado durante 15 anos. 

(4) Índice H, que indica um equilíbrio entre a produtividade (produção científica) e 

impacto de citação (contagem de citações) de publicações de uma instituição ou 

pesquisador (WOOD JR E COSTA, 2015). 

(5) Fator de impacto do periódico: mede quantas vezes um artigo foi citado em 

relação ao total de artigos publicados em um periódico/revista em um período 

específico (ANTUNES, 2015).  
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(6) Fator de impacto do periódico em 5 anos: é o número médio de vezes que os 

artigos de um periódico publicado nos últimos cinco anos têm sido citados no anos 

(STREHL, 2005). 

A partir da busca nas bases de dados elencadas anteriormente, foram 

selecionados os artigos com base nos critérios de inclusão exclusão expostos.  A 

priori, foram postos os filtros disponíveis nas bases de dados Scopus e Web of 

Science e, posteriormente, realizada uma leitura dos resumos dos artigos, buscando 

relacioná-los às perguntas norteadoras da pesquisa. Após esse momento, 

selecionando os artigos, também foi realizada uma leitura na íntegra do conteúdo, 

resultando o total de artigos apresentados a seguir. 

 

4.4 Análise dos dados  

 

Incialmente, foi elaborado o fluxograma da análise dos resultados, conforme 

proposto pelo guideline PRISMA (GALVÃO et al., 2015). Os dados qualitativos 

referentes à caracterização, à qualidade metodológica e aos enfoques abordados 

foram apresentados por meio de quadros. 

Os dados quantitativos foram tabulados no programa Excel for Windows® 2010 

e foram analisados estatisticamente pelo programa Statistical Package for the Social 

Sciences® (SPSS), versão 13.0. Os dados referentes aos indicadores bibliométricos 

foram analisados por meio de análise estatística descritiva e expressos como 

distribuições de frequência conforme preconizado pelos pressupostos da bibliometria 

(BERVIAN, 2007). 

 

4.5 Aspectos éticos  

 

Não foi necessária submissão do projeto do presente estudo ao Comitê de Ética 

em Pesquisa, posto que serão utilizadas fontes bibliográficas públicas secundárias e 

disponíveis em de domínio público e acesso livre.   
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5 RESULTADOS 

 

Buscando apresentar dados mais claros, o capítulo que se segue dividir-se-á 

em duas sessões: 1) Revisão sistemática da literatura e 2) análise dos indicadores 

bibliométricos. 

 

5.1 Revisão Sistemática da Literatura 

 

Considerando as produções selecionadas nas bases de dados, a revisão 

sistemática nas bases citadas deu origem a um total de 7.028 publicações e, após 

aplicação dos critérios de elegibilidade descritos nos métodos, foram selecionados 

como amostragem final para o respectivo estudo um total de 7 artigos científicos 

(FIGURA 01).  

Durante a coleta, não foram encontrados muitos artigos em anos inferiores a 

2012, e, quando aplicado os critérios de inclusão e exclusão, os poucos que surgiram 

na busca das bases de dados foram retirados para compor a amostra da pesquisa por 

não se enquadrarem nos critérios elencado. Todos os estudos eram em português, 

57,1% estavam disponíveis na base Scopus. 42,9% foram publicados no periódico 

Texto Livre. Em relação ao qualis, 71,4% tinham qualis B2, nas áreas interdisciplinar, 

educação ou saúde (QUADRO 01, GRÁFICO 01). 

Quase 2/3 da amostra possuía nível de evidência 6 (71,4%) e 28,57% nota 4. 

57,1% dos estudos têm qualidade metodológica muito baixa. O fator de impacto médio 

anual dos estudos foi de 0,174 ± 0,272 e o impacto médio dos últimos 5 anos dos 

estudos foi de 0,400 ± 0,661. Sendo que o periódico que obteve melhor resultado 

anual nos últimos 5 anos foi o estudo “Validação de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem na promoção da saúde alimentar infantil”, publicado na Revista de 

nutrição (0,744 e 1,718 respectivamente). Com menores fatores de impacto foram: 

“Aplicativo digital: uma contribuição para o processo de ensino-aprendizagem” (0 e 0, 

respectivamente) e “Considerações sobre educação de surdos e tecnologias a partir 

da análise das estratégias de ensino de um professor surdo”, ambos publicados no 

Texto livre (0 e 0, respectivamente) (QUADRO 02). 
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Figura 1 - Apresentação do diagrama PRISMA exibindo a seleção dos artigos da 

revisão sistemática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Quadro 1 - Identificação e caracterização da amostra 

N TÍTULO AUTOR 
AN
O 

BASE 
LÍNGU

A 
PERIÓDICO 

QUAL
IS 

1 

Aplicativo 
digital: uma 
contribuiçã
o para o 
processo 
de ensino-
aprendizag
em 

VICENTE, 
R B; 
ARAÚJO, 
M Y B S.  

201
7 

Scopus 
Portugu

ês 
Texto Livre B2 

2 

Consideraç
ões sobre 
educação 
de surdos e 
tecnologias 
a partir da 
análise das 
estratégias 
de ensino 
de um 
professor 
surdo 

NOGUEIR
A, A; 
CABELLO, 
J. 

201
7 

Scopus 
Portugu

ês 
Texto Livre B2 

3 

Validação 
de 
metodologi
as ativas de 
ensino-
aprendizag
em na 
promoção 
da saúde 
alimentar 
infantil 

MAIA, E R; 
LIMA 
JUNIOR, J 
F; 
PEREIRA, 
J S; ELOI, 
A C; 
GOMES, C 
C; NOBRE, 
M M F.  

201
2 

Scopus 
Portugu

ês 
Revista de nutrição B1 

4 

Tecnologia 
assistiva 
para a 
criança 
com 
paralisia 
cerebral na 
escola: 
identificaçã
o das 
necessidad
e 

ROCHA, A 
N D C; 
DELIBERA
TO, D. 

201
2 

Scopus 
Portugu

ês 
Revista Brasileira de Educação 

Especial 
A2 

5 

A criança e 
seu fascínio 
pelo mundo 
digital: o 
que o 
discurso 
nos revela 

FALCÃO, P 
M P; MILL, 
D.  

201
8 

Web of 
Science 

Portugu
ês 

Revista Tecnologia e Sociedade B2 

6 

Uma 
pesquisa-
ação no 
ensino-
aprendizag
em da 

CHIMENTI, 
M C C; 
LINS, H A 
M. 

201
6 

Web of 
Science 

Portugu
ês 

Texto Livre B2 
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língua 
inglesa 
para 
crianças 
com uso de 
tecnologias 
digitais 

7 

Tecnologia
s de 
Comunicaç
ão e 
Informação: 
crianças 
surdas 
aprendendo 
a escrever 
em Língua 
Portuguesa 

OLIVEIRA, 
A D S; 
CASTRO, 
A D M; 
SILVA, E.  

201
6 

Web of 
Science 

Portugu
ês 

Soletras B2 

Fonte:   Dados da pesquisa (2019). 

 

Quadro 2 - Identificação e caracterização da qualidade dos estudos. 

N Nível de evidência Qualidade metodológica 
Fator de impacto  

2018 5 anos 

1 4 C 0,000 0,000 
2 6 D 0,000 0,000 

3 6 D 0,744 1,718 
4 4 B 0,292 0,879 

5 6 D 0,108 0,1 
6 6 C 0,058 0,074 

7 6 D 0,013 0,026 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos periódicos. 

  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Periódicos 

Texto Livre Revista de Nutrição

Revista Brasileira de Educação Esperical Revista Tecnolodia e Sociedade

Soletras



37 
 

Ao analisar os dados apresentados, podemos verificar que os artigos que 

compuseram a amostragem da pesquisa utilizam, para crianças, independente do 

grupo (sadias ou não), ferramentas tecnológicas para melhorar desenvolvimento 

cognitivo, motor, comunicação e aprendizado. Dentre os estudos, 28,6% eram de 

validação e 57,1% utilizaram a pesquisa qualitativa. A grande maioria dos artigos não 

utilizavam grupos de análise ou de coleta de dados. Somente, 28,6% dos estudos 

tiveram grupos com perfis diversos um de crianças com paralisia, e outro com 

deficiência auditiva.  Dois estudos (28,6%) não informam o local de pesquisa, se 

pública ou privada. 57,1% informam como local de pesquisa instituições públicas 

(QUADRO 03).  

A tecnologia mais abordada pelos artigos são as ferramentas digitais (57,1%) 

sob diversas formas, tais como aplicativos, livros digitais, computadores e softwares.  

Quase metade dos estudos (42,9%) utilizou o lúdico como ferramenta, bem como as 

tecnologias assistivas, por exemplo, uso de vídeos, leitura, teatro, figuras, jogos 

online, músicas, brinquedos, música, CD, DVD dentre outros instrumentos 

mediadores da aprendizagem. De maneira geral, isso evidenciou os benefícios do uso 

de tecnologias digitais para crianças, como ampliação do conhecimento, 

potencialização da interação e comunicação tanto com os alunos, quanto com as 

metodologias usadas e direcionamento aos docentes sobre o método ideal para atingir 

o objetivo para este público-alvo. No entanto, um dos estudos que compuseram a 

amostra, o número 5, traz uma crítica ao uso das ferramentas tecnológicas digitais 

para as crianças (QUADRO 04).  

Em relação às habilidades trabalhadas através do uso das tecnologias, a mais 

frequente foi o desenvolvimento cognitivo (85,7%), permitindo o conhecimento sobre 

a língua portuguesa, inglesa e de sinais, bem como o letramento digital, o aprendizado 

sobre alimentação saudável na infância e do próprio desenvolvimento em si para 

crianças que apresentam limitações. Esse é um dado que corrobora com o modelo 

teórico do estudo e o objetivo, já que o desenvolvimento cognitivo é apontado como a 

principal melhoria percebida após a exposição da criança à tecnologia. Já em relação 

às habilidades de comunicação, somente um estudo relatou resultados em relação à 

estimulação do processo de linguagem, fala e interação entre a criança com paralisia 

cerebral no ambiente escolar.  O mesmo estudo demonstrou desenvolvimento de 

habilidades motoras com melhoria na motricidade para criança com paralisia cerebral 

no ambiente escolar (QUADRO 04).  
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Para os 7 estudos selecionados, são 19 os autores envolvidos. Dentre os 

autores dos estudos selecionados, 63,2% possuem publicação na Scopus. A média 

de produção é de 2,47 ± 3,44 (mínimo de 1 e máximo de 14 produções), com maior 

produção nos anos de 2012 (21,4%) e 2018 (19,0%), com média entre os anos de 

2009 a 2018 de de 3,33 ± 4,00 (mínimo de 0 e máximo de 9 produções). O autor que 

obteve maior número de produções foi Rocha, Débora Deliberato com 14 produções; 

seguido por Maia, Evanira Rodrigues com 9. O índice H médio dos pesquisadores foi 

de 0,81 ± 0,82 (mínimo de 0 e máximo de 3), a melhor performance na produção 

científica em relação aos demais foi Rocha, Débora Deliberato, com índice 3,00, 

seguindo por Maia, Evanira Rodrigues com 2,00 e  Lins, Heloísa Andreia de Matos 

com 1,67. O quantidade média de citações dos pesquisadores foi de 3,84 ± 5,46 

(mínimo de 0 e máximo de 22), sendo que novamente Rocha, Débora Deliberato se 

sobressai entre os autores, com 22 citações de suas produções na comunidade 

científica; seguido por Maia, Evanira Rodrigues, com 12 e Rocha, Aila Narene 

Dahwache Criado com 6 citações (QUADRO 05).  
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Quadro 3 - Apresentação do objetivo dos artigos e delineamento metodológico. 

Nº OBJETIVO DESTRITIVO TIPO DE ESTUDO AMOSTRA LOCAL 

Número Grupos Perfil Pública Privada 

1 Apresentar a elaboração de um aplicativo educacional e seu 
sistema de funcionamento para atender crianças que cursam entre 
o 1º e o 2º ano do ensino fundamental I, correspondentes à faixa 
etária em média de seis a oito anos. 

Validação de tecnologia 
digital. 

20 N/A** N/A** X  

2 Tecer algumas considerações acerca das possibilidades das 
tecnologias para a educação de surdos. 

Qualitativo 6 N/A** N/A** Não 
relata 

Não 
relata 

3 Descrever a validação de metodologias ativas de educação em 
saúde, na promoção da alimentação saudável de crianças do 
Ensino Fundamental.  

Validação de tecnologia 
educacional. 

25 N/A** N/A**  X 

4 Identificar as necessidades de serviços, recursos e estratégias de 
tecnologia assistiva para o aluno com paralisia cerebral na escola. 

Descritivo e 
observacional  

2 2 Paralisia Não 
relata 

Não 
relata 

5 Avaliar os conhecimentos e práticas sobre as tecnologias digitais de 
informação e comunicação, por crianças entre 9 a 11 anos de 
idade. 

Descritivo, 
quantiqualitativo. 

236 N/A** N/A** X X 

6 Oferecer subsídios pedagógicos à utilização de tecnologias digitais 
no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, em duas 
turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 
municipal em Campinas, São Paulo, Brasil. 

Pesquisa-ação de 
natureza qualitativa. 

55 N/A** N/A** X  

7 Analisar de que maneira as TIC podem contribuir para o 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico em situações de 
aprendizagem de Língua 
Portuguesa escrita envolvendo crianças surdas.  

Relato de experiência 
participativa e 
qualitativa. 

30 3 de Crianças 
surdas 

X  

*Foi adotado para exprimir melhor os dados quanto ao número amostral uma ramificação das informações. “Número” significa o número de 
pessoas que participaram da amostra; “Grupos” a quantidade de grupos que foram utilizados durante o estudo em questão; “Perfil” refere-se ao 
estado de saúde das crianças que compuseram a amostra. 
**N/A – Não se aplica a essa categoria por não apresentar dados nos estudos que respondam essa classe. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  



40 
 

Quadro 4 - Desfechos, ferramentas tecnológicas e habilidades trabalhadas. 

Nº DESFECHO FERRAMETA 
TECNOLÓGICA 

USADA 

HABILIDADES TRABALHADAS 

Cognitivo Comunicação Motor Outro 

1 Crianças compreenderam o mecanismo do jogo 
de forma satisfatória e não foram identificados 
problemas técnicos no funcionamento do 
aplicativo. 

Aplicativo 
digital. 

Aprendizagem afetiva 
por meio do 
letramento eletrônico. 

   

2 Livro digital possibilitou oportunidades de 
aquisição de conceitos em Libras e no 
Português. 

Livro digital. Aprendizagem de 
português e libras. 

   

3 As crianças demonstraram aquisição de 
saberes a partir da interação com os meios de 
comunicação, o aprendizado nutricional sobre a 
diferenciação entre alimentos saudáveis e não 
saudáveis 

Metodologias 
ativas lúdicas, 
como vídeos, 
leitura, teatro, 
figuras. 

Promoção e 
educação da saúde 
infantil. 

   

4 Possibilitou aos profissionais o direcionamento 
para a indicação e uso de recursos e 
estratégias de tecnologia assistiva junto à 
criança com paralisia cerebral no ambiente 
escolar.  

Tecnologias 
assistivas 
(brinquedos, 
música, cds, 
dvds). 

Melhora no processo 
de compreensão de 
elementos ensinados 
através das 
tecnologias usadas. 

Estimulação do 
processo de 
linguagem e fala a 
partir dos 
estímulos. 

Melhoria no 
processo de 
motricidade a 
partir das 
tecnologias 
usadas. 

 

5 Elevada dependência tecnológica e  a falta de 
introdução ao mundo digital de maneira 
consciente, através de ensino assistido e 
reflexivo. 

Tecnologias 
digitais. 

   Dependência 
do uso de 
tecnologias 
digitais. 

6 As crianças evidenciaram satisfação no 
aprendizado do inglês, a partir dos recursos 
digitais e que as tecnologias. 

Atividades com 
vídeos do 
Youtube, jogos 
online, músicas, 
entre outros 
objetos de 
aprendizagem. 

Conhecimento sobre 
a língua inglesa. 

   

7 Através das tecnologias digitais, as crianças 
surdas potencializaram a interação e satisfação 
com as tarefas realizadas em sala de aula, 
resultando em aprendizagem significativa.  

Tecnologias 
digitais (uso de 
computadores e 
software). 

Crianças surdas 
adquirem 
conhecimentos 
específicos da língua 
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portuguesa através 
do uso de 
computador. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Quadro 5 - Indicadores bibliométricos relacionados aos autores dos artigos (n=7). 

N AUTOR BASE PRODUÇ
ÃO 

ANO DA PRODUÇÃO IMPACTO 

antes 
2009 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

Índic
e H 

Citaçõ
es 

1 Da Silva Araújo, Matheus Yuri 
Bezerra 

Scopus 1          1  0,00 0 

2 Vicente, Renata Barbosa Scopus 1          1  0,00 0 

3 Nogueira, Aryane Scopus 1          1  0,00 0 

4 Cabello, Janaína Scopus 1          1  0,00 0 

5 Maia, Evanira Rodrigues Scopus 9  1  1 1  1    1 2,00 12 

6 Júnior, José Ferreira Lima Scopus 1     1       1,00 5 

7 Pereira, Jamelson dos Santos Scopus 1     1       1,00 5 

8 Eloi, Aryanderson de Carvalho Scopus 1     1       1,00 5 

9 Gomes, Camilo das Chagas Scopus 1     1       1,00 5 

10 Rocha, Aila Narene Dahwache 
Criado 

Scopus 2     1      1 1,00 6 

11 Rocha, Débora Deliberato Scopus 14 1 1   2 2 1 2 1 1 3 3,00 22 

12 Falção, Patrícia Mirella de Paulo Web of 
Science 

1           1 0,00 0 

13 Mill, Daniel Web of 
Science 

5         1 1 2 1,00 1 

]]]]]]]]]]
14 

Chimenti, Maria Carolina Coelho Web of 
Science 

1         1   1,00 1 

15 Lins, Heloísa Andreia de Matos Web of 
Science 

3 1        1 1  1,67 5 

16 Oliveira, Anatália Dyane Silva de 
Oliveira 

Web of 
Science 

1         1   0,00 0 

17 Castro, Andréa Direne da Matta Web of 
Science 

1         1   1,00 1 

18 Silva, Eliata Web of 
Science 

1         1   0,00 0 

19 Nobre, Marina Maria Fernandes Scopus 1     1       1,00 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Entende-se por Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC  

aquelas em que é utilizado um artefato/ferramenta tecnológica (ex. computador, tablet, 

celular, smartphone e qualquer outro dispositivo que permita a navegação na internet) 

para mediar a estimulação de desenvolvimento de habilidades cognitivas, sensoriais, 

de comunicação e aprendizagem (SCORSOLINI-COMIN, 2014), além de socializar e 

interagir, de colaborar e compartilhar informações com vistas a  melhorar os processos 

de aprendizagem. (COSTA et al., 2015). 

Assim, acredita-se que as TICs podem desempenhar um papel essencial na 

formação do aluno, pois, além de fazerem parte do nosso dia a dia, podem também 

ser reconhecidas como potenciais fatores de inovação e melhoria no desenvolvimento 

cognitivo desse sujeito. A integração das TICs na educação aconteceu num marco 

que foi nomeado: Tecnologia Educativa, que permite novas formas de aprendizagem 

a partir do uso constante dessas ferramentas o meio educacional, melhorando nos 

processos educativos (DA SILVA et al., 2018). 

Apesar da educação ser uma das áreas mais impactadas por essa sociedade 

tecnológica e mutante. A evolução das tecnologias aplicadas à educação vem 

acompanhada por mudanças significativas no comportamento dos estudantes na 

última década, destacando novos padrões de aprendizagem (BARBOSA et al., 2015). 

Os estudos localizados, em sua grande parte, são de origem qualitativa e os 

pesquisadores em suas áreas de formação acadêmica são voltadas para a educação 

e o ensino. As pesquisas que compuseram a amostra têm o viés mais subjetivo e não 

utilizam delineamentos que gerem grandes impactos, ou seja, de acordo com o 

sistema GRADE usado para avaliação qualitativa dessa pesquisa.  

Podemos inferir que em geral, as áreas que abordam pesquisas de origem 

quantitativa e com impacto mais significativo para a comunidade científica de acordo 

com o sistema GRADE, é a área da saúde (em grande maioria), e/ou interdisciplinares. 

Dessa maneira, como os artigos que compuseram a amostra são em geral da 

educação e ensino, esses estudos, consequentemente, não possuíram qualidade 

metodológica elevada.  

Essas tecnologias têm sido amplamente utilizadas pela população mais jovem, 

desde o início do século XXI – a partir do “boom” da internet na realidade atual – 
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principalmente entre as crianças e adolescentes. Esses sujeitos cresceram em um 

mundo digital, sendo expostos, a partir de uma idade muito precoce, às tecnologias. 

Por isso, essas pessoas são conhecidas como a geração de nativos digitais, usando 

a tecnologia para uso recreativo e para atividades lúdicas, possibilitando explorar 

novas realidades e aprendizado a partir dessa experiência virtual (DIAS e BRITO, 

2016). Neste estudo, o uso de tecnologias digitais na escola se mostrou uma 

ferramenta lúdica útil no auxílio da aprendizagem, de acordo com os artigos que 

compuseram a amostra, pois através do contato desde cedo com o meio digital, essas 

possibilitam potencial estimulação da linguagem, memória, raciocínio e 

desenvolvimento cognitivo.  

Entretanto, os estudos localizados, por utilizarem dados mais qualitativos e 

subjetivos, partindo de uma observação, produziram o viés elencado acima, onde as 

pesquisas têm qualidade metodológica baixa. Tal afirmação denota que tais pesquisas 

geralmente são das áreas de educação ou ensino, e como era critério ser de origem 

brasileira, os periódicos nessas áreas tercem por pesquisas em geral qualitativas e de 

qualis mais baixo, consequentemente, tendo um fator de impacto baixo e qualidade 

metodológica e nível de evidência inferior. No entanto, houve também artigos de 

natureza quantitativa, que abarcaram grande número populacional para avaliar o uso 

de ferramentas digitais para crianças em universos escolares. Nesse cenário, os 

resultados foram similares aos das pesquisas qualitativas, onde relataram que o uso 

dessas melhoram o desempenho da criança sobre os objetos de aprendizagem.  

Dessa maneira, podemos refletir que apesar da baixa qualidade metodológica 

da maioria dos artigos (por serem de origem qualitativa), nos estudos quantitativos 

observamos um resultado similar ao que os autores defendem em suas pesquisas 

com baixa qualidade. Portanto, é possível cernir que as tecnologias são potenciais 

fatores para melhorar o desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem das crianças, 

quando analisados os diversos pontos similares em cenários diferentes. 

Considerando os achados, a maior parte dos estudos possuíam baixa 

qualidade metodológica e nível de evidência baixo. Tais achados evidenciam, através 

da análise qualitativa pressuposta pelo sistema GRADE, que os estudos não utilizam 

delineamentos de pesquisa com grande quantidade amostral. Assim, esses tornam-

se pouco relevantes devido a abordagem metodológica adotada, trazendo assim 

pouco impactos para a comunidade científica. De antemão, o que caracterizaria 
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estudos com um tipo de pesquisa relevante seriam estudos com metanálise, ensaios 

clínicos, estudos de coorte, caso controle, para a análise qualitativa adotada.   

Nos estudos analisados, esses apresentavam em seu corpo textual algumas  

limitações metodológicas (como por exemplo, não retratar o tipo de estudo, local de 

pesquisa, tipo de análise de dados, etc), o que tange um grande risco para ser adotado 

qualidade metodológica baixa para o sistema GRADE. Essa inconsistência de 

resultados por apresentar esses viés de pesquisa, retrata que essas não trazem 

grandes impactos para a comunidade científica (BRASIL, 2014). Além disso, a baixa 

quantidade de citações que cada artigo que compuseram a amostra recebeu pela 

base de dados é reflexo do baixo índice H dos pesquisadores. Assim, conclui-se que 

esse resultado é denotando pela escolha do método adotado, pouca clareza do tipo 

de pesquisa conduzido, pelo método de análise subjetivo dos achados.  

Além disso, durante a coleta de dados não foram encontrados muitos artigos 

que se enquadrassem nos critérios de elegibilidade estabelecidos e os poucos que 

compuseram a amostra obtiveram qualis variados, mas, em geral, a maior parte com 

qualis B. Esse fato corrobora com a baixa qualidade metodológica avaliada nos dados 

encontrados, pois a partir dos quais podemos verificar se o artigo tem grande impacto 

para a comunidade científica. Dessa maneira, pode-se inferir que pouca qualidade 

metodológica em uma área de conhecimento tão amplamente discutida pode ser 

danoso para a produção científica que abarca o meio discutido. 

Ainda sobre limitações encontradas no estudo, destacamos que dois estudos 

não apontam o tipo de instituição que foi realizada a pesquisa, se pública ou privada, 

nem o nome da escola. Dessa forma, é destacado mais uma fragilidade dos artigos 

que compuseram a amostra, pois é imprescindível que o leitor saiba as circunstâncias 

que foram realizadas as pesquisas. No que tange à instituição onde foi realizada as 

pesquisas, a grande maioria eram públicas, fato este justificado pela grande 

quantidade de pesquisas nacionais serem financiadas por instituições de ensino e 

pesquisa públicas (LUTZ et al., 2017). Assim, como o objetivo sempre é trazer 

melhorias para o ensino básico público, quando usando tecnologia nesses espaços, 

o leque de possibilidades aumenta, pois é uma ferramenta que possibilita diversos 

benefícios ao ensino.  

Nos estudos analisados, a maior parte abordou o uso de ferramentas 

tecnológicas digitais em espaços escolares para crianças com perfis diferentes, sendo 

estas sadias ou com alguma limitação física, neurológica ou motora. Tal fato é 
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importante a ser destacado, pois retrata diferentes públicos que essas ferramentas 

podem ser utilizadas para diversos objetivos.  

Quando as crianças usavam esses dispositivos, seja com alguma limitação 

(física, mental ou deficiência) ou não, implicou-se em mais benefícios do que 

prejuízos, de acordo com os dados analisados. Isso ocorre pois, de acordo com os 

resultados demonstrados, a criança usando essa tecnologia voltada para o ensino 

possibilita melhor desempenho de atividades realizadas, principalmente associada ao 

desenvolvimento cognitivo. Assim, por ela está em fase de maturação do sistema 

nervoso, usando essas ferramentas educativas, a criança terá uma aceleração na 

absorção de dados e uma ampliação do senso crítico sobre os conteúdos 

personalizados e aplicados, além de melhoria na atenção e raciocínio.  

A tecnologia assistiva, área do conhecimento que abarca produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços para participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida nos diversos cenários, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Essa tecnologia está 

sendo discutida e utilizada para colaborar com a acessibilidade na aprendizagem, 

como traz em dois estudos que compuseram a amostra (ROCHA e DELIBERATO, 

2012). Os estudos retratados fazem grande alusão à diversidade de perfis de crianças 

que fazem o uso de ferramentas tecnológicas para alcançar alguma melhora no 

desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial, de comunicação e interação. A grande 

maioria dos artigos que compuseram a amostra denota a utilização da tecnologia 

assistiva para crianças com deficiência de linguagem, audição, déficits cognitivos e 

paralisia cerebral. Também apresenta para crianças que desejam realizar uma 

alfabetização através de recursos tecnológicos.  

É necessário conhecer previamente o perfil dos alunos envolvidos no processo 

educativo para que se possa melhorar a aplicabilidade dessas ferramentas, em 

especial quando esse perfil é de crianças que necessitam de melhoria em habilidades 

motoras, comportamentais e cognitivas. Por isso, é necessário pensar em qual tipo 

tecnologia deverá ser usada para diferentes perfis de crianças, como as com 

deficiência auditiva. Observa-se que o ambiente digital é um espaço de expressão e 

comunicação que torna-se palco para realizar práticas como o letramento 

multimodais, promovendo modificações na participação e na produção desses alunos 

nas salas de aula. (NOGUEIRA e CABELLO, 2017).  
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A partir da participação desse sujeito na escola, o profissional que lá atua 

poderá identificar as dificuldades, a diversidade de habilidades e as necessidades de 

cada sujeito, verificando qual tipo de tecnologia assistiva é mais adequada (ROCHA, 

E DELIBERATO, 2012). Tais recursos adaptados para cada criança (com ou sem 

alguma dificuldade cognitiva) permite um melhor desempenho dessa para realizar 

atividades simples como verbalizar, entender e se locomover, além de melhoria no 

momento de adquirir novos conhecimentos (ZIEDE et al., 2016).  Para isso, os 

materiais devem possuir características especificas e serem atraentes para possibilita 

um uso funcional.  

As pesquisas impuseram sempre que, para alcançar tais benefícios, é 

necessário a supervisão do professor durante o manuseio da tecnologia, bem como o 

uso correto e domínio baseado no preparo da criança para fazer seu uso (FAICAO E 

MILL, 2018). Para isso é necessário entender como e quais são as ferramentas digitais 

importantes para o desenvolvimento cognitivo segundo os artigos analisados neste 

trabalho. Assim, de acordo com os resultados das pesquisas, as ferramentas mais 

usadas para contribuir no processo de desenvolvimento cognitivo são os aplicativos 

educacionais usados em smartphones, jogos digitais, livro digital, atividades lúdicas 

como desenhos e pinturas, vídeos e músicas que tenham finalidade educativa e 

estimule o senso crítico e reflexivo. 

Sabe-se que essas ferramentas tecnológicas não substituem a necessidade da 

aula tradicional e do professor no processo de ensino-aprendizagem, apesar da 

autonomia ofertada para buscar ensino com os dispositivos digitais. Como relatado 

anteriormente, a figura docente faz-se necessário para nortear os objetivos de 

aprendizagem, bem como a própria manipulação correta desses instrumentos, 

mediando o conhecimento tanto pelo ensino tradicional, como usando tecnologias 

para facilitar o processo de aprendizado dinâmico (VICENTE e DA SILVA ARAÚJO, 

2017). 

O uso dessas ferramentas traz a educação perspectivas de inovação das 

práticas curriculares, através dessa contextualização e articulação do professor 

mediando as práticas de ensino. Quando consideramos que a prática pedagógica sob 

a perspectiva bilíngue pode ser estruturada e aprimorada a partir do uso dos recursos 

midiáticos, reconhecemos que a tecnologias digitais pode ser usada para aprendizado 

da língua de sinais e de outras maneiras que estimulem a aprendizagem de uma 

segunda língua pela produção escrita (DE OLIVEIRA et al., 2016).  
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Além disso, o impacto das tecnologias na educação está diretamente 

relacionado à construção de um novo paradigma, em que o aluno assume uma 

postura autônoma no processo educativo, sendo o centro do sistema. Assim, o 

professor assume a postura de assessorar e auxiliar o estudante a aprender, 

compreender e usar essas tecnologias (DA SILVA et al., 2018). Assim, assumindo a 

postura de protagonista no ensino e aprendizado, o aluno, quando utiliza esses 

recursos desde a infância, traz possibilidades expressivas a sua formação enquanto 

discente, bem como na sua vida cotidiana. Ser crítico e reflexivo exige do aluno 

problematizar processos no senso comum. Quando ele assume uma posição passiva 

no processo de ensino-aprendizado, consequentemente perde a possibilidade para 

engajar o seu comportamento como ser analítico, questionador e indagador de 

informações.  

A posição passiva pode ser assumida através da rotineira modalidade de 

ensino preservada na educação básica, a transmissão de conhecimento direta, 

professor-aluno. A partir do momento que se rompe esse ciclo em que o professor 

deixa de ser o transmissor de conhecimento e passa a uma posição de coadjuvante 

no processo, o aluno desenvolve êxito o seu senso crítico, lapidando o 

desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem no espaço escolar. Essa capacidade 

deve ser estimulada desde cedo na criança, para que ela consiga realizar as tarefas 

com maior leveza.   

Assim, usando as novas formas de aprendizado, podendo ser a tecnologia mais 

tradicional ou estimulando ela de forma mais ativa, o aluno poderá assumir um papel 

responsável no processo de ensino-aprendizado, mesmo os mais jovens e em fase 

de maturação das suas estruturas cognitivas. Dessa forma, o professor torna-se um 

sujeito essencial nesse processo, pois deve nortear o aluno para seguir um 

posicionamento correto ao utilizar as ferramentas tecnológicas, para que essa tenha 

seu objetivo alcançado.  

Por conseguinte, quando esse aluno não é orientado e/ou acompanhado de 

maneira correta pelo professor, esse poderá usar o meio digital de maneira maléfica, 

usando a tecnologia de maneira regular e viciosa, não alcançado os objetivos traçados 

pelo recurso tecnológico. Tal mobilidade pode se transformar em uma potente 

ferramenta de poder e dominação, quando usada indevidamente ou sem instrução do 

docente (DIAS e DE ALENCAR CAVALCANTE, 2017). 
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Assim, ao adotarmos as TICs de maneira desordenada, usando esses recursos 

somente para entretenimento e não como instrumento de ensino, elas poderão causar 

efeito deletério ao aprendiz, ocasionando até dependência ao meio digital. Como 

relatado anteriormente, usado da maneira correta as tecnologias de ensino poderão 

resultar em benefícios explícitos a criança, mas o uso deletério ocasionará prejuízos 

notórios.  

Quando usada apenas para redes sociais, principalmente sem supervisão e 

acompanhamento de pais ou professores, o recurso poderá provocar dependência e 

uso inapropriado de conteúdo que está disponível gratuito na rede. As tecnologias 

móveis, em especial, são responsáveis por romper limites de lugar e tempo, além de 

proporcionar conhecimento de forma colaborativa e ubíqua. Usando ferramentas 

digitais, a criança pode levar consigo o objeto de estudo ou de poder acessá-lo de 

qualquer lugar, potencializando as experiências usando dispositivos de aprendizagem 

móveis (BARBOSA et al., 2015). 

As tecnologias digitais são propagadas usando a maior rede do mundo, a 

internet. Nela, diversos tipos de pessoas são conectadas umas com as outras por 

meio das tecnologias digitais, através da qual se tem experiências positivas ou 

negativas. Devido ao grande volume de informações disponíveis na rede, muitas 

vezes sem nenhum filtro, as crianças podem usar essa ferramenta para aplicações 

educacionais ou para caírem em armadilhas de violência digital ou, ainda, tornarem-

se dependentes em virtude do uso demasiado de conteúdos irrelevantes (PORTO e 

RICHTER, 2015).  

Com as já expostas e outras más atitudes, deprecia-se este meio que é tão 

importante para a comunicação, aprendizado, trabalho e lazer. As famosas armadilhas 

digitais podem atrair essas crianças, através de animação, cores e figuras lúdicas, 

despertando o recurso sensorial mais importante para atrair a criança a usar esse 

artefato de forma benéfica ou não: a concentração. Usar recursos para despertar a 

atenção da criança, faz com que ela interesse por usar as ferramentas digitais, 

possibilitando melhorias ou malefícios ao desenvolvimento cognitivo dessa (FAICAO 

e MILL, 2018). 

No entanto, quando deparamos com a realidade a qual estamos inseridos no 

contexto escolar, observamos que a maneira de educar as crianças encontra-se 

voltada para longas jornadas de aulas expositivas, confinados em equipamentos 

sociais projetados para oferecer – para além de educação formal, ou seja, as 



50 
 

disciplinas da grade curricular – programas puramente voltados para o entretenimento 

e não para educação (como jogos que não tenha o viés educacional, e sim somente 

recreativo) (BIZELI e SEBASTIAN-HEREDERO, 2016).  

Preocupados com a metodologia tradicional ao qual estamos inseridos, a 

criança acaba acreditando que esse tipo de tecnologia que ela usa é reportado apenas 

nos momentos de recreação escolar, reprimindo a inserção no momento da aula 

curricular (ANJOS, 2013). Dessa forma, deverá estimular o uso correto e adequado 

da ferramenta para idade da criança, onde deverá ser usada para finalizada recreativa 

e educacional, estimulando o interesse dessa em usar a tecnologia.  

Percebe-se então que introduzir as ferramentas tecnológicas no meio 

educacional é uma tarefa árdua e complexa, pois além de saber qual deverá ser a 

tecnologia que desperta mais interesse na criança de acordo com sua faixa etária, o 

professor deverá também saber qual recursos educacional ele deseja ensinar a essa, 

mediado pelo seu uso.  

Além disso,para usar esses recursos é necessário um incentivo financeiro da 

gestão escolar para que o professor possa usar em sala de aula. Em geral, esses 

equipamentos são mais caros (por ter que usar um equipamento para cada aluno, 

caso refira-se a uso de smartphones ou computadores), e necessita de um apoio 

técnico especializado para capacitar o professor quanto ao uso da ferramenta e para 

a manutenção da máquina.  

Portanto, nos deparamos com um desafio ao introduzir essas ferramentas, que 

além do professor ter que ponderar um equilíbrio entre como deve ser usada essas 

ferramentas – planejamento –, qual a ferramenta mais adequada para a idade 

cronológica da criança e o objetivo a ser alcançado; esse deve ter o recurso 

tecnológico disponível em sala de aula e saber usá-lo, para ensinar de maneira 

correta. Por isso, é necessário investir sempre em pesquisas sobre as novas 

tendências usadas na nos espaços escolares, visando acompanhar as mudanças 

sociais e analisar qual a ferramenta mais acessível para usar nesses ambientes 

educacionais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do estudo, buscamos entender as características e a qualidade da 

produção científica sobre o uso das ferramentas tecnológicas em espaços escolares 

para crianças, nas bases Web of Science e Scopus. A partir do levantamento 

bibliográfico e bibliométrico, foi possível verificar através dos resultados elencados 

que existem poucos estudos disponíveis nas bases de dados acima que trabalhem 

com essa temática. 

Além disso, os estudos que abarcavam essa temática possuíram pouca 

qualidade metodológica e baixo fator de impacto no meio científico, devido ao 

delineamento os estudos propriamente ditos, e os vieses que foram encontrados 

durante a leitura integral desses, como inconsistência na apresentação dos dados 

metodológicos. A pouca quantidade de artigos retrata um cenário paupérrimo das 

pesquisas científicas brasileiras, trazendo um alerta para realização de mais estudos 

nessa área de grande impacto a sociedade. 

Durante a realização do estudo, as limitações encontradas foram relacionadas 

à pouca quantidade de artigos científicos para compor a amostra e trazer resultados 

que pudessem enriquecer o estudo. Ademais, alguns dados bibliométricos não 

apareciam claramente nas bases de dados, como quantidade de citações totais 

bienais dos artigos nas bases de dados, bem como o valor do fator de impacto do 

periódico. Para isso, foi necessário realizar uma contagem manual das citações e 

cálculos do fator de impacto, para que pudesse trazer os resultados dos indicadores 

bibliométricos. 

Podemos concluir, através dos artigos analisados, que a tecnologia 

educacional mais usada foi a digital, trazendo à tona tanto benefícios como manuseio, 

quanto fragilidades do uso com dependência. As ferramentas digitais mais discutidas 

foram: o uso de tablets, computadores/notebook, DVD, televisão, datashow e aparelho 

de som e softwares educacionais usados através desses dispositivos. Com o uso 

dessas ferramentas, possibilitou uma estimulação e melhoria do processo de 

desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem nas crianças, onde a maturação das 

estruturas cognitivas ocorreu de maneira satisfatória a partir da exposição a essas 

ferramentas. Assim, possibilitou a essas melhoria na capacidade de concentração em 

atividades, memória, raciocínio e estimulação inicial do senso crítico. 
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O presente estudo também discutiu a importância das competências do 

professor para realizar o planejamento e a supervisão do uso de metodologias 

diversificadas durante as aulas presenciais escolares. Emergiu que, sem um 

planejamento adequado, essas ferramentas podem não atingir o objetivo esperado ou 

despertar na criança curiosidade de usar esses dispositivos de maneira frequente para 

realizar atividades que não sejam relacionadas ao aprendizado, ocasionando até 

dependência e malefícios.  

Apesar dos poucos artigos que foram utilizados para o processo de revisão e 

análise bibliométrica, devido ao número reduzido de estudos brasileiros na área, a 

pesquisa vigente apontou diversos cenários da produção científica atual brasileira, 

que trouxe à tona diversos benefícios com o uso das ferramentas tecnológicas, como 

também algumas adversidades que podem ser encontradas.  

Diante dos achados elencados, faz-se necessário realizar mais pesquisas com 

qualidade metodológica e menos dados inconsistentes no percurso metodológico,  

que aborde essa temática. Ao realizar estudos com mais rigor no delineamento e 

apresentação dos dados, teremos mais pesquisas com qualidade para trazer 

diferenças nas atividades acadêmicas de crianças em espaços escolares. Assim, o 

presente estudo busca também estimular a produção científica sobre essa temática, 

que possui grande relevância para aprimorar o ensino básico infantil, principal pilar 

para construir seres críticos-reflexivos preparados para os desafios da vida cotidiana.  
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Apêndice A – Formulário de captação de variáveis dos estudos 

 

1- Caracterização geral dos estudos: 

a) Título do artigo: _____________________________________________ 

b) Autores: ___________________________________________________ 

c) Título do periódico: ______________________________________ 

d) Qualis do artigo: _____________________________________________ 

e) Bases de dados: ____________________________________________ 

f) Ano de publicação: __________________________________________ 

g) Língua: ___________________________________________________ 

h) Objetivo: __________________________________________________  

i) Conclusões: _______________________________________________ 

 

2- Avaliação da qualidade metodológica quanto aos níveis de evidência: 

a) Nível hierárquico do artigo a partir do delineamento do estudo: ________ 

Legenda: nível 1 – meta-análise ou revisões sistemáticas; nível 2 – ensaio clínico randomizado 

controlado; nível 3 – ensaio clínico sem randomização; nível 4 – estudos de coorte e de caso-

controle; nível 5 – revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos; nível 6 – estudos 

descritivos ou qualitativos; e nível 7 – opinião de especialistas. 

b) Nível do artigo de acordo com a qualidade metodológica do sistema GRADE: 

__________________________________________________ 

 

3- Avaliação dos indicadores bibliométricos: 

a) Quantidade de publicações dos autores do estudo: _________________ 

b) Total de citações publicadas com o autor: _________________________ 

c) Número médio de citações recebidas por artigos publicados: __________ 

d) Índice H dos pesquisadores: ___________________________________ 

e) Impacto da citação: __________________________________________ 

Legenda: IC: Total de citações         Total de publicações. 

f) Fator de impacto do periódico: _________________________________ 

g) Fator de impacto do periódico em 5 anos: ________________________ 




