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1. RESUMO 

Ao mesmo tempo em que internet é vista como benéfica na educação e 

diversão, a tecnologia que abre portas, também pode trazer prejuízos. O 

desenvolvimento cognitivo é gradativo. As crianças vão evoluindo com 

complexidade. É preciso reconhecer o potencial educativo da mídia, mas o acesso 

às mídias sociais sem o controle dos pais ou responsáveis expõe as crianças a 

ameaças que interferem diretamente no processo ensino aprendizado decorrente. 

2. INTRODUÇÃO 

A tecnologia tem influenciado o desenvolvimento cognitivo e social das 

crianças. Como reportado por Paiva e Costa (2015 p.3), é comum ver crianças trocar 

brinquedos tradicionais por tablet ou smartphones. Para CANAAN; RIBEIRO; 

PAOLA, (2017) as crianças, em especial, tem a rede como benefício em vários 

aspectos, sobretudo na educação e diversão como é a ideia prestada pela 

educomunicação, influenciando no ensino-aprendizagem se utilizada de maneira 

correta e com objetivos pertinentes. 

 “Além de estimular a criança, ensinando-a ler, manipular dispositivos 

tecnológicos, aprender outras línguas, se divertir e conhecer um novo 

mundo, a tecnologia se torna um forte aliado no desenvolvimento infantil” 

(MAZIERO; RIBEIRO; REIS, 2016).  

Quando brinquedos tradicionais são trocados, consequentemente tornam-se 

obsoletos também a expressão de criatividade, coordenação motora e reflexos do 

contato (PAIVA; COSTA, 2015 p.3).  

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é verificar na literatura as possíveis influências 

das mídias e redes sociais no desenvolvimento cognitivo e social na segunda 

infância. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica a partir da busca de artigos científicos, 

dissertações e teses nas bases de dados LILACS, Scielo, Google acadêmico e 

MEDLINE, publicados, entre os anos de 2012-2017 que analisavam e/ou avaliavam 

a influência da tecnologia nos dias de hoje, as crianças e as tecnologias digitais. 

Utilizados os seguintes descritores: “tecnologia”, “internet”, “rede social”, “criança”, 

“aprendizagem” e “educação” selecionadas a partir dos Descritores em Ciências da 



Saúde (DeCS). Foram excluídos artigos em idioma diferente de português e estudos 

que abordavam o desenvolvimento infantil sem foco específico. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com advento da globalização a internet se expandiu de forma abundante, se 

tornando indispensável no dia a dia das pessoas (CANAAN; RIBEIRO; PAOLA, 

2017). Com o avanço e popularização da rede, surgiu o modelo que conhecemos 

atualmente, contemplando ferramentas, para muitos imprescindíveis, fazendo parte 

da vida cotidiana de adultos, jovens e crianças. 

Segundo Piaget (1999 p.40), o desenvolvimento cognitivo é gradativo. As 

crianças vão evoluindo com complexidade. Há quatro estágios nos quais os sujeitos 

evoluem de um total desconhecimento do mundo até o desenvolvimento da 

capacidade de conhecer o que ultrapassa os limites do que está a sua volta (ABREU 

2010 p.363). 

Em torno da tecnologia e mídias sociais, surge a educomunicação como 

mediadora, uma junção da comunicação e educação. Para Gomes (2016 p.20) é 

preciso reconhecer o potencial educativo da mídia no sentido de estimular o 

interesse das crianças em buscar outras fontes de informações no desenvolvimento 

do senso crítico tornando-as cidadãos informados e não manipulados. Entretanto, há 

diversos perigos na exposição de crianças as mídias sociais e estes muitas vezes 

acabam passando despercebidos pelos pais/responsáveis.  

De acordo com Azevedo (2014), podem se apresentar: 

Comprometimento na interpretação de texto, disgrafia (deficiência na 

habilidade de escrever, em termos de caligrafia e também de coerência), 

dislexia, discalculia (dificuldade no aprendizado dos números), dispersão 

em sala de aula e nos momentos de realizar atividades e avaliações 

escolares. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A internet contempla ferramentas indispensáveis para muitos e faz parte da 

vida cotidiana de adultos, jovens e crianças. Além da descoberta de métodos que 

contribuem para um bom desenvolvimento cognitivo, como a Educomunicação, 

ficaram evidentes perigos que a “grande rede” pode trazer, mas que são capazes de 

serem controlados através da monitoração e instrução dos responsáveis. É 

necessário ampliar o número de materiais consultados para atingir os objetivos 

propostos na pesquisa. 
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