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“Não há nada permanente, exceto a mudança”
(Heráclito, fragmento – século VI a.C).

RESUMO
FERNANDES, I. R. A tecnologia e o desenvolvimento cognitivo da criança: expressões de
comportamento. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2016.
A sociedade contemporânea vem enfrentando dia a dia as mudanças impostas pela evolução
tecnológica que impulsionam transformações podendo ser capazes de remodelar as interações
sociais. Pode-se entender que os acessos aos novos meios de informação e comunicação
fazem parte do universo contemporâneo e que sua dinâmica incide no desenvolvimento
cognitivo da criança, na qual ao construí-lo e ao se definir enquanto um “eu individual”,
poderá se enxergar como ser dotado de habilidades propiciadas por vivências no ambiente
físico e virtual. Entretanto, de que forma se configura o desenvolvimento cognitivo e as
expressões de comportamento nas crianças que interagem com as tecnologias da educação e
comunicação? Como o foco deste trabalho é buscar compreender essa ligação das tecnologias,
desenvolvimento cognitivo e comportamento, objetiva-se analisar o desenvolvimento
cognitivo e as expressões de comportamento das crianças entre dez e doze anos que interagem
com as tecnologias. Os pressupostos teóricos que contribuíram com a pesquisa foram os de
Piaget (1967;1973; 1975; 1978; 1980), Flavell, Miller e Miller (1999), Belloni (1998), Moran
(1995; 2000; 2005; 2013), Lévy (1999; 2000), entre outros. Além disso, aborda-se a
percepção dos professores e dos pais sobre o comportamento das crianças que estão em
contato com as ferramentas tecnológicas e também a análise do desenvolvimento cognitivo
dessas crianças a partir da aplicação do TIG-NV (teste de inteligência geral- não verbal).
Palavras-chave: desenvolvimento cognitivo; comportamento; crianças; aprendizagem;

ABSTRACT
FERNANDES, I. R. The technology and the cognitive development of children:
behavioral expressions. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016.
Contemporary society is facing day to day changes imposed by technological developments
that drive changes may be able to reshape social interactions. One can understand that access
to new information and media are part of the contemporary universe and its dynamics focuses
on the cognitive development of children, in which to build it and to be defined as a "self
individual" can be see as it is endowed with abilities afforded by experiences in the physical
and virtual environment. However, that, if configure the relationship of cognitive
development and behavioral expressions in children interact with technology? Since the focus
of this work is to seek to understand this connection technologies, cognitive development and
behavior, aims to analyze the cognitive development and behavior of children expressions of
ten and twelve years interacting with technology. The theoretical assumptions that have
contributed to the survey were those of Piaget (1967; 1973; 1975; 1978; 1980), Flavell, Miller
and Miller (1999), Belloni (1998), Moran (1995; 2000; 2005; 2013), Lévy (1999; 2000),
among others. Furthermore, it addresses the perception of teachers and parents about the
behavior of children who are in contact with the technological tools and also the analysis of
the cognitive development of these children from the application of TIG-NV (intelligence test
generally not verbal).
Keywords: cognitive development; behavior; children; learning;
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