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RESUMO 

 

A cultura digital é uma cultura individual, pessoal, de grupo, coletivo onde o sujeito é 
protagonista, autônomo e se permite ser autor e leitor da construção do seu próprio 
conhecimento, do conhecimento do outro e dos dois ao mesmo tempo. Partindo 
desse contexto é que pensamos o tema desta pesquisa “A inserção de alunos de 
Pedagogia na Cultura Digital”, por acreditarmos que o espaço acadêmico não pode 
estar desconectado destas constantes transformações. Assim, temos o seguinte 
problema: Como a inserção dos alunos do Curso de Pedagogia na Cultura Digital se 
reflete na apropriação para o uso pedagógico dos recursos digitais, em 
Pernambuco? E consideramos como hipótese que apesar da apropriação de 
elementos da Cultura Digital por parte desses alunos, existe uma relação limitada 
entre esta inserção e a perspectiva de apropriação para o uso pedagógico, porém, 
de forma incipiente em relação aos recursos educativos digitais. Escolhemos esta 
temática a partir das inquietações no trabalho docente e convívio intenso nesse 
cenário nos últimos seis anos, além do debate sobre a formação do professor no 
contexto educacional e na sociedade. Como objetivo geral esta pesquisa pretende 
analisar a relação entre a inserção dos alunos do Curso de Pedagogia de três 
Instituições de Ensino Superior de dois estados brasileiros na Cultura Digital e a 
apropriação de recursos digitais numa perspectiva de uso pedagógico. 
Evidenciamos que o tema desta pesquisa aborda uma questão contemporânea no 
tocante as discussões em relação à inserção da Cultura Digital dos alunos de 
Pedagogia e neste sentido buscamos nossa fundamentação teórica com o suporte 
dos autores Castells (2003), Lemos (2009; 2013), Pretto (2008), Moraes (1997), 
Moran (2000), entre outros que deram suporte teórico a nossa pesquisa. Como 
objetivos específicos mapeamos o uso de recursos da Cultura Digital dos alunos de 
Pedagogia; Relacionamos a inserção da Cultura Digital com a perspectiva de 
atuação docente; Analisamos as condutas e mediações que ocorrem no contexto da 
Cultura Digital entre os alunos de Pedagogia. O percurso metodológico utilizado 
nesta pesquisa são os métodos mistos, de natureza qualitativa e quantitativa, do tipo 
descritiva com o enfoque culturalista, que nos possibilita um olhar no cotidiano com 
um mergulho no microssocial. Utilizamos questionários semiestruturado com cento e 
vinte quatro estudantes de pedagogia. Após análise dos questionários selecionamos 
dois discentes que responderam que utilizavam em suas práticas pedagógicas 
recursos digitais. A pesquisa está organizada em quatro capítulos. No primeiro 
abordamos a Cultura Digital na formação de pedagogo no século XXI. O segundo 
traz a discussão da Web 2.0 e a atuação docente. No terceiro apresentamos nossa 
metodologia e no quarto temos a Apresentação e análise dos resultados. Os 
resultados dos questionários mostram que 103 (cento e três) dos discentes que 
responderam que trabalham ou trabalharam em sala de aula, 28 (vinte e oito) 
discentes disseram não utilizam/utilizaram nenhuma tecnologia em sala de aula, 71 
(setenta e um) disseram que sim e 4 (quatro) não responderam à pergunta. Os 
equipamentos mais citados foram DVD, computador-notebook-netbook e TV 
respectivamente. 
 

Palavras-Chave: Cultura digital; Formação de pedagogo; Tecnologias digitais; 
Atuação docente. 
 



ABSTRACT 

 
Digital literacy is an individual, personal, group, collective culture where the subject is 
the protagonist, autonomous and allows himself to be both the author and the reader 
of the construction of their own knowledge, the knowledge of the other and both at 
the same time. From this context, we chose the theme of this research to be 
"Entering students of Pedagogy in Digital Culture in Pernambuco," because we 
believe that the academic space can not be disconnected from these constant 
changes. Thus we have the following problem: How is the integration of students of 
Pedagogy in Digital Culture reflected in the appropriation for the pedagogical use of 
digital resources in Pernambuco? And we consider the hypothesis that despite the 
appropriation of elements of Digital Culture by these students, there is a limited 
relationship between this insert and the prospect of appropriation for pedagogical 
use, however, incipiently in relation to digital educational resources. We chose this 
theme from concerns in teaching and convivial setting in the last six years, and the 
debate on teacher education in educational settings and society. As a general 
objective, this research aims to analyze the relationship between the inclusion of 
students of Pedagogy in Pernambuco in Digital Culture and the appropriation of 
digital resources from the perspective of pedagogical use. It is evident that the theme 
of this research addresses a contemporary issue regarding the discussions on the 
insertion of the Digital Culture of students of pedagogy and in this sense we seek our 
theoretical framework with the support of the authors Castells (2003), Lemos (2009), 
Pretto (2008), Moraes (1997), Moran (2000), among others that will give theoretical 
support to our research. As specific objectives, it aims to: Map resource usage of the 
Digital Culture of Pedagogy students in Pernambuco’s perspective; Relate the 
inclusion of Digital Culture at the prospect to teaching performance; Analyze the 
behavior and mediations that occur in the context of digital culture among students of 
Pedagogy. The methodological approach used in this research are mixed methods, 
both qualitative and quantitative, of the descriptive type with the culturalist approach, 
which allows us to look into the everyday with a dip into the microsocial. The 
research is organized into four chapters. In the first, we approach the Digital Culture 
of teacher training in the XXI century. The second brings the discussion of Web 2.0 
and the teaching performance. Present our methodology in the third and fourth have 
the presentation and analysis of results. The results of the questionnaires showed 
that 103 (one hundred and three) of students who responded that work or have 
worked in the classroom, 28 (twenty eight) students said they use / used no 
technology in the classroom, 71 (seventy one) said yes and four (4) did not answer 
the question. The most commonly cited were DVD equipment, computer-notebook-
netbook and TV respectively. 
 
Keywords: Digital culture; Teacher education; Digital tecnologies; Teaching 
performance. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios do século XXI é o despertar do homem para a 

consciência e importância da educação na vida das pessoas, a formação cidadã, 

sua atuação na sociedade que nos permite uma reflexão em relação ao paradigma 

de mudanças. 

Neste sentido, a educação vem sofrendo transformações em alta velocidade, 

pois estamos na era da informação e comunicação, a quebra de paradigmas na 

forma de ensinar e aprender, que nos possibilita discutir a produção do 

conhecimento, que evolui, no propósito que se cria e recria os saberes que 

transformam na atual sociedade. 

Nesse processo de transformação temos o desafio nas propostas 

pedagógicas e no fazer docente, com a chegada das atuais tecnologias na 

sociedade e na educação causando uma emergente reflexão em torno das 

discussões em relação à cultura digital, mundo virtual, linguagens tecnológicas, com 

diferentes objetivos, sejam pedagógicas ou não. 

Entende-se que o espaço acadêmico não pode estar desconectado destas 

constantes transformações, assim, construímos o seguinte tema de pesquisa: “A 

inserção de alunos de Pedagogia na Cultura Digital em Pernambuco”. 

Partindo desse pressuposto, temos o seguinte problema: Como a inserção 

dos alunos do Curso de Pedagogia na Cultura Digital se reflete na apropriação para 

o uso pedagógico dos recursos digitais, em Pernambuco? 

Consideramos como hipótese que apesar da apropriação de elementos da 

Cultura Digital por parte desses alunos, existe uma relação limitada entre esta 

inserção e a perspectiva de apropriação para o uso pedagógico, porém, de forma 

incipiente em relação aos recursos educativos digitais. 

A escolha dessa temática teve origem nas inquietações no trabalho como 

formadora e na prática docente no Ensino Superior, mais especificamente 

ministrando a disciplina de Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, 

no Curso de Pedagogia e mediante o convívio intenso nesse cenário nos últimos 
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seis anos, além do debate sobre a formação do professor neste contexto escolar e 

na sociedade. 

Como objetivo geral esta pesquisa pretende analisar a relação entre a 

inserção dos alunos do Curso de Pedagogia em Pernambuco na Cultura Digital e a 

apropriação de recursos digitais numa perspectiva de uso pedagógico. 

Como objetivos específicos, temos: 

• Mapear o uso de recursos da Cultura Digital dos dsicentes de Pedagogia, na 

perspectiva pedagógica; 

• Relacionar a inserção da Cultura Digital com a perspectiva da atuação 

docente; 

• Analisar as mediações que ocorrem no contexto da Cultura Digital entre os 

discentes de Pedagogia. 

O percurso metodológico utilizado nesta pesquisa são os métodos mistos, 

de natureza qualitativa e quantitativa, do tipo descritiva com o enfoque culturalista, 

que nos possibilitou um olhar no cotidiano com um mergulho no microssocial. 

Evidencia-se que o tema desta pesquisa aborda uma questão 

contemporânea no tocante às discussões em relação à inserção da Cultura Digital 

dos alunos do Curso de Pedagogia e neste sentido buscamos nossa fundamentação 

teórica com o suporte e contribuições de Castells (2003), Formiga (2012), Lemos 

(2009), Pretto (2008), Moraes (1997), Moran (2000) entre outros que dão suporte 

teórico a nossa pesquisa. 

A pesquisa está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

apresentamos a Cultura Digital na formação de pedagogo no século XXI, trazendo 

um breve contexto de técnica e tecnologia na historia e conceito de cultura e Cultura 

Digital, com o foco na formação dos alunos de Pedagogia e em sua docência. No 

segundo capítulo apresentamos a Web 2.0 e a atuação docente, as Atuais 

ferramentas e suas usabilidades, como a Produção e compartilhamento de 

conhecimento na web 2.0, além das comunidades, redes sociais e aprendizagem. 

No terceiro capítulo apresentamos nossa Metodologia descrevendo os objetivos, 

percurso metodológico, caracterização do campo investigativo, os instrumentos de 
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coleta e o método e análise utilizados nesta pesquisa. No quarto capítulo 

apresentação a análise e discussão dos resultados obtidos, os procedimentos 

realizados em nossa estratégia e a interpretação sobre os achados. 

Desse modo, finalizamos nossa pesquisa com as considerações finais, 

pontuando nossas inferências e compreensão da cultura digital na formação do 

pedagogo neste trabalho dissertativo. 
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1. CULTURA DIGITAL NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGO NO 

SÉCULO XXI 

 

Neste capítulo propomos inicialmente uma breve apresentação do contexto 

histórico sobre técnica, tecnologia e cultura, onde posteriormente discutiremos os 

conceitos de Cultura Digital sob a ótica do contexto educacional em relação à 

formação docente de pedagogo no século XXI. 

 

1.1. HISTORICIZANDO O CONCEITO DE CULTURA DIGITAL 

 

A discussão na contemporaneidade, o debate acerca cultura digital, nos trás 

uma discussão pertinente a ser dialogada com a educação. Assim, percebemos que 

as pessoas que fazem parte da sociedade nos apresentam modos de se comunicar, 

interagir, dialogar conforme seu grupo, sua época, sua criação em tempo e espaço 

de acordo com sua significação. Assim, quando esses sujeitos se integram há uma 

construção coletiva de suas características múltiplas que foram e são construídas e 

reconstruídas cada momento, não sendo fixa. 

Logo, precisamos discutir o que é cultura para se chegar a cultura digital. 

Cuche (1999) apresenta cultura como sendo um “termo que tanto pode designar um 

panteão de grandes obras “legítimas” como tomar um sentido mais antropológico, 

por englobar as maneiras de viver, sentir e pensar próprias de um grupo social”. 

Neveu e Mattelart (2004, p. 13-14) consideram “a cultura seu sentido amplo, 

antropológico, de passar de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura-nação 

para a abordagem da cultura dos grupos sociais”. 

O conceito de cultura digital não foi localizado de forma consolidada. Mas 

aproximamos das relações dos sujeitos na sua forma de interagir, se comunicar, em 

suas relações com o outro e consigo mesmo, que podem ser apresentadas 

fortemente através da mediação por tecnologias e comunicações digitais de uma 

determinada época, de um grupo localizado principalmente na sociedade da 

informação e comunicação no tempo atual. Identificamos uma carência de 
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“representação conceitual para os fenômenos” surgidos no âmbito da cultura digital 

que conforme Junior (2009, p. 10), afirma: 

Yochai Benkler, que refletiu criticamente sobre a possibilidade de 
uma teoria política da rede, enxerga na emergência das redes sociais 
e da produção dos pares uma alternativa a ambos os sistemas 
proprietários fundamentados nas lógicas do estudo ou do mercado. 
Este novo “sistema operacional” da cultura seria capaz de fomentar 
ao mesmo tempo criatividade, produtividade e liberdade, 
satisfazendo igualmente às demandas tanto de indivíduos quanto de 
coletividade. Benkler fala de uma “cultura participativa”. 

Diante de tantos artefatos tecnológicos podemos afirmar que a participação 

é uma característica forte nos sujeitos que participam da cultura digital. Pois com a 

chegada de acesso e possibilidade de consumo de tecnologias digitais cada vez 

mais percebemos as interações entre os sujeitos de forma interligada, pois o que 

parecia excludentes hoje se aproxima através das redes. 

Assim, o conceito de cultura digital é um termo “novo”, que vem sendo 

incorporadas as perspectivas dos impactos das tecnologias digitais, a comunicação 

em rede, às interações que os sujeitos executam de forma coletiva. Suas 

características da cultura digital estão ligadas ao poder que as pessoas têm 

atualmente de se comunicar, fomentando sua participação em processos coletivos 

que transformam uma construção coletiva e colaborativa com o outro, com seu 

grupo formando construções, através de grupos sociais de acordo com seus 

interesses, necessidades e características. 

Atualmente já se discute aspectos marcantes da cultura digital, “que é a 

capacidade de relação dos indivíduos com os inúmeros ambientes de informação 

que os cercam” (COSTA, 2008, p. 13). E a comunicação é apenas um de tantos 

aspectos na cultura digital que trata das convergências de aparelhos eletrônicos, 

urnas eletrônicas, televisão, rádio, computador, internet, telefone e outras 

tecnologias que já estão nos interligando não só na comunicação, mas na forma de 

ensinar e aprender. 

Quando o sujeito tem a liberdade de acesso às informações, transforma 

essas em conhecimento, no contexto mais geral de produção da cultura é uma 

forma de potencializar as possibilidades de forma estimuladora para que os sujeitos 
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sejam autônomos e produtores utilizando suas potencialidades em relação à cultura 

digital (PRETTO; ASSIS, 2008). 

A cultura digital é um espaço aberto de vivência dessas novas 
formas de relação social no espaço planetário. O exercício das mais 
diversas atividades humanas está alterado pela transversalidade com 
que se produz a cultura digital. As dimensões de criação, produção e 
difusão de ideias são potencializadas pelo modo como as diferentes 
culturas se manifestam e operam na sociedade em rede, podendo se 
constituir naquilo que o filósofo francês Pierre Lévy (1993) chama de 
inteligência coletiva, dinâmica e operante, a qual tem como 
referência outra perspectiva de atuação e produção das identidades 
dos sujeitos sociais, ampliando o potencial criativo do cidadão 
(PRETTO; ASSIS, 2008, p. 79). 

 

Na construção por este conceito de cultura digital, os pesquisadores 

Santana e Silveira, sistematizam o conceito a seguir durante o Seminário 

Internacional de Diversidade Cultural: 

Cultura digital como: 

Reunindo ciência e cultura, antes separadas pela dinâmica das 
sociedades industriais, centrada na digitalização crescente de toda a 
produção simbólica da humanidade, forjada na elação ambivalente 
entre o espaço e o ciberespaço, na alta velocidade das redes 
nformacionais, no ideal de interatividade e de liberdade 
recombinante, nas práticas de simulação, na obra inacabada e em 
inteligências coletivas, a cultura digital é uma realidade de uma 
mudança de era. Como toda mudança, seu sentido está em disputa, 
sua aparência caótica não pode esconder seu sistema, mas seus 
processos, cada vez mais auto-organizados e emergentes, 
horizontais, formados como descontinuidades articuladas, podem ser 
assumidos pelas comunidades locais, em seu caminho de 
virtualização, para ampliar sua fala, seus costumes e seus 
interesses. A cultura digital é a cultura da contemporaneidade. 

 

Assim, percebe-se que em nenhuma época foi possível tanto quanto agora 

vermos a utilização de tantas tecnologias na comunicação, seja no cotidiano, 

trabalho ou estudo, mas esse processo se deu principalmente com o surgimento da 

cultura digital no pós-guerra, quando iniciou o uso de digitalização, materializado nos 

processamentos de dados, nesta época, por grandes máquinas de computador. 

A cultura digital é uma cultura midiática, que usa códigos, linguagens e 

estratégias pragmáticas de comunicação diferentes (RIVOLTELLA, 2003a). Assim 
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falar de cultura digital é falar das mídias, do audiovisual, das tecnologias da 

informação e comunicação, das redes, das interações entre as pessoas, nos 

diversos ambientes e das possibilidades de colaboração. 

Jenkins (2006) apresenta cultura digital como uma base na intermedialidade, 

o que significa que todas as tecnologias são convergentes. Logo, definir o que é 

uma tecnologia hoje é muito difícil, pois temos diversas tecnologias juntas em um 

único aparelho, com diversas funções, aplicativos e possibilidades. Assim, cultura 

digital é uma cultura individual, pessoal, e de grupo, coletivo onde o sujeito é 

protagonista, autônomo e se permite ser autor e leitor da construção do seu próprio 

conhecimento, do conhecimento do outro e dos dois ao mesmo tempo. 

É na cultura digital que as pessoas se apropriam de diversas formas de 

interações, socialização, construção de forma sociocultural e significativa na 

aprendizagem. Pensamos que este cenário nos leva a uma discussão da realidade 

atual sobre as possibilidades de ensinar e aprender no universo da cultura digital de 

forma crítica de cidadania digital com abordagem culturalista, que “vai além de 

educar para, sobre, com através das mídias, de uma perspectiva crítica, instrumental 

e expressivo-produtiva (RIVOLTELLA, 2005; FANTIN, 2006) reconhece a mídia 

como forma de cultura estrutural à dimensão política” (RIVOLTELLA, 2006; p. 245, 

2008). 

 

1.2. FORMAÇÃO DOCENTE DOS DISCENTES DE PEDAGOGIA 

 

Na Educação, mais especificamente na Educação Básica, muitos 

professores ainda estão na prática da centralização do conhecimento, conteúdo, 

poder que deveria desconectar-se do centro conteudística, centrado no professor, 

em seus conhecimentos, que geralmente apenas são transmitidos através de 

técnica, mas deveríamos trocar o centro do conteúdo pela aprendizagem. 

Mas não é simples, por trás desses questionamentos estão várias 

preocupações, como a organização do currículo, a constituição de um corpo docente 

altamente capacitado do ponto de vista profissional e uma metodologia. 
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Assim, a formação é um processo incluso que deve iniciar na formação 

inicial (Licenciatura) e permanecer na formação continuada, especificamente a 

formação de pedagogo, é importante não só para o aperfeiçoamento docente, mas 

também para reflexão, adaptação a cada situação-época, no sentido de construir e 

reconstruir a didática, a metodologia, as técnica e ação docente. 

Segundo Masetto (2005, p. 82), “o paradigma que propomos é substituir a 

ênfase no ensino pela ênfase na aprendizagem”. Assim, buscaríamos desenvolver 

as capacidades intelectuais, habilidades humanas, atitudes e valores do aluno, neste 

caso falamos dos alunos do curso de Pedagogia, estes licenciados que serão os 

formadores da base, da Educação Infantil, das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, onde o professor seria o mediador do processo de aprendizagem de 

seus estudantes. 

E neste paradigma poderíamos repensar o ensino no Curso de Pedagogia, 

na formação desses futuros professores e incorporar as atuais tecnologias também 

no Ensino Superior. Pois na educação atual as redes, as teias, se conectam de 

forma dinâmica e desafiadora. Como afirma Moraes (1997, p. 76), nessa teoria “o 

universo material é visto como uma teia dinâmica de eventos inter-relacionados e 

nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa teia é fundamental”. 

Todas resultam das propriedades das outras partes, e a consistência global, 

nesse contexto se busca novos modelos/padrões que possam diante de tantas 

tecnologias explicar alguns aspectos da realidade educacional. É um mundo 

midiático, que modifica segundo a segundo, onde os sujeitos estão expostos e 

envolvidos com a realidade, sejam através de imagens, sons, textos, animações, 

músicas, mensagens, links, mas tudo conectado, com a rede ou outros aplicativos, 

os meios modificam nosso dia a dia e também nosso olhar em relação a escola, a 

educação, a sociedade. 

Para Thomas Khum (1994), existem modelos/padrões compartilhados que 

permitem a explicação de certos aspectos da realidade. Cabe a nós discutirmos a 

temática da educação midiática de forma a abordar a utilização de recursos 

midiáticos e descobrirmos outros significados através do rádio, televisão, jornal, 

internet para que o processo educacional tenha significado no sujeito. 
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Pois, os atuais alunos, desse curso, geralmente são alunos que já utilizam 

com certa apropriação as tecnologias no seu cotidiano, mas ainda falta o uso 

pedagógico, a aplicabilidade de técnicas e métodos, que possam envolver, usar 

essas tecnologias de forma crítica, construtiva e que a mediação possa favorecer o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Como afirma Masetto (2005, p. 85) é importante desenvolver neste aluno 

universitário: 

[...] aquisição e domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos, 
técnicas científicas de forma crítica. [...] Integrar o processo de 
ensino-aprendizagem com atividade de pesquisa tanto do aluno 
como do professor. [...] aconteça uma aprendizagem significativa 
para o aprendiz, isto é, precisa envolvê-lo como pessoa, como um 
todo: ideias, inteligência, sentimentos, cultura, profissão, sociedade. 

 

Mas para que esse processo aconteça é preciso “aprender a aprender”, 

colocar os estudantes em contato de situações prática/concretas, motivá-los a 

despertar o interesse, vivenciar experiências e valorizar o conhecimento prévio. 

Colocarmos o aprendente em contato com o mundo, com a sociedade, cultura digital 

de forma crítica, pensar na realidade profissional. 

Pensar em um conjunto de atividades pedagógicas que atualmente faz parte 

do cotidiano do aluno é a utilização da mídia eletrônica, conforme Moran (2000, p. 

33-34): 

É prazerosa – ninguém obriga que ela ocorra; é uma realidade feita 
através da sedução, da emoção, da exploração sensorial [...]. Ela fala 
do cotidiano, dos sentimentos, das novidades [...] educa enquanto 
estamos entretidos. Imagem, palavra e música integram-se de dentro 
de um contexto comunicacional de forte impacto emocional, que 
predispõe a aceitar mais facilmente as mensagens. 

 

E a mídia eletrônica envolve o computador, a internet, o chat, o fórum, as 

listas de discussão, email, Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA, a 

aprendizagem colaborativa e muitas outras possibilidades que estas mídias 

oferecem. E neste paradigma poderíamos repensar o ensino nos cursos de 

licenciatura, na formação desses futuros professores e incorporar as atuais 

tecnologias também no Ensino Superior. 
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É um momento emergente que não nos permite mais termos um 

conhecimento intocável, centrado de poder, é toda uma reconstrução de 

conhecimento, que não se faz mais de forma depositória e sim através da mediação, 

com a possibilidade de ser uma construção mediada por tecnologias. 

E ao incorporar as tecnologias educacionais, poderemos ter um processo de 

ensino-aprendizagem mais dinâmico, assim, hoje nos perguntamos se os recursos 

tecnológicos articula a interação entre seus pares e a realidade de onde o mesmo 

está inserido, porém, o docente precisa utilizar de as atuais tecnologias numa 

perspectiva de docente-autor-pesquisador. 

Podemos assim, discutirmos a gestão na Pedagogia, os formatos de ensinar 

e aprendermos, pois os alunos, muitos deles chamados de nativos digitais, vivem 

em uma realidade bem diferente das que nos foram ensinadas, eles não querem 

mais que nós demos as respostas aos seus questionamentos, eles querem que 

possamos ajudá-los apenas a mostrá-los o caminho para que eles encontrem, e 

possam construir conhecimentos em alta velocidade, não sozinhos, mas 

coletivamente, em grupo, compartilhando suas descobertas e aprendizagens. 

Observa-se a necessidade de preparar o educador para estar apto a 

conhecer e desempenhar a boa utilização das tecnologias digitais que estão ao seu 

dispor, uma vez que nossa sociedade tem acesso cada vez maior às atuais 

tecnologias e estas vêm provocando transformações profundas, em especial nas 

formas de comunicação e de promoção do conhecimento. 

Assim, pensar em uma forma diferente de ensinar, nos leva a pensar numa 

retórica sistêmica; onde a busca pelo meio-termo se faz cada vez mais necessária e 

importante no processo de construção da relação entre professor, aluno e 

tecnologia. “Ora, é preciso urgentemente reencontrar esse procedimento de 

contextualização: aprender a construir para si mesmo representações ricas daquilo 

que ouvimos e fazemos” (MOIGNE, 2001, p. 545). Da mesma forma deve acontecer 

com a presença da tecnologia na vida e no trabalho docente, através da constante 

contextualização do conteúdo, apropriando-se das atuais tecnologias, facilitando a 

construção das competências e autonomia dos discentes. 
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Segundo Penteado (2005), sem o envolvimento de professores não é 

possível pensar na inserção das tecnologias da informação e comunicação na 

escola e, sem formação, esse envolvimento não acontece. A formação do professor 

deve colaborar para que ele tenha capacidade de utilizar, construir, reconstruir, 

analisar as tecnologias educacionais, participando do processo de globalização e 

evolução dos recursos tecnológicos, fazendo com que sua sala de aula seja um local 

onde se faça envolver os alunos na era da informação e comunicação, para que os 

mesmos sejam letrados tecnologicamente falando; para que ambos, o professor e o 

aluno sejam cidadãos críticos e produtivos. 

O professor precisa ter as competências para ser autônomo na construção e 

produção de conhecimentos, aprender a criar projetos, expor suas ideias, ser ativo e 

envolver-se com as inovações tecnológicas no ensino, na pesquisa e na extensão, 

instrumentalizando-se com diversos recursos da ciência e da tecnologia. 

Partindo do pressuposto, que o ciberespaço é um meio que a socialização 

acontece, se organiza, onde as pessoas estão conectadas a rede de computadores, 

internet, e que se desenvolvem tecnoeconômico da sociedade (LÉVY, 1999). 

Assman (2005, p. 19) afirma que: 

[...] as tecnologias da informação e da comunicação se transformam 
em elemento constituinte (e até instituinte) das nossas formas de ver 
e organizar o mundo. Aliás, as técnicas criadas pelos homens 
sempre passaram a ser parte das suas visões de mundo. Isto não é 
novo. O que há de novo e inédito com as tecnologias da informação 
e comunicação é a parceria cognitiva que elas estão começando a 
exercer na relação que o aprendente estabelece com elas. 

 

Assim, as tecnologias digitais se tornam produtos sociais, que não podem 

estar desconectado da educação, pois ela tem como uma de suas funções, ajudar a 

esses aprendentes a inferirem com o mundo global e essa era se configura como 

era da informação, mas que trás uma gamada de resultados na sociedade e na 

cultura, que vão se reconfigurando e derrubando barreiras que não são meras 

representações. 

O ciberespaço não é um local linear, e isso possibilita que seus aprendentes 

possam ser inseridos na cultura digital, mas nos leva a discutirmos o contexto 
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educacional e sobre a inserção dessas tecnologias digitais na perspectiva da 

formação dos alunos do curso de pedagogia, e como esses alunos estão utilizando 

as tecnologias na vida pessoal e acadêmica? 

Do ponto de partida para inovações não deveria ser unilateral, ou seja, não 

seria uma boa estratégia esperar passivamente que as coisas aconteçam. As ações 

teriam que partir também de todos que fazem parte da escola, ou seja, dos 

professores, alunos, gestores, instituições, governo, sociedade. Estes que deveriam 

assumir-se como protagonistas do processo de ensino. 

Por outro lado, reconhecidamente as dificuldades profissionais são grandes. 

Melhorias nas condições de trabalho e mudanças didático-pedagógicas poderiam 

seguir paralelamente, não sendo necessário, obrigatoriamente, que uma preceda a 

outra. 

Mas como qualquer instrumento, as tecnologias que servem para comunicar 

e produzir podem se adequar a variados objetivos preestabelecidos pelo sistema 

educacional ou pela escola. Por isso é necessário à reflexão sobre seu papel no 

ambiente escolar (LEITE; SAMPAIO, 2002, p. 20). 

A tecnologia está ao dispor de quem quiser inseri-la na sua prática 

pedagógica, como também fazer parte deste contexto tão importante que poderá 

nos trazer resultados melhores e mais rápidos. Assim, falar sobre as Tecnologias na 

área educacional parece muito fácil e comum; mas ao pesquisar, sente-se a 

necessidade de dar ênfase a sua importância e vantagens. 

Apresentando, estas duas posições que são extremas. Mas na opinião de 

Moran (1991, p. 6), esses meios “não são todo-poderosos, nem diabólicos, são 

simples, fáceis, mas não ingênuos; fascinantes e preocupantes ao mesmo tempo”. 

Logo, conseguimos superar essas duas posições sem negação nem total 

assimilação, pois é necessário desmitificá-las. 

Percebemos então, o quão importante é a inserção dos recursos 

tecnológicos na prática pedagógica para auxiliar os alunos no processo de 

aprendizagem. 
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Dessa mesma forma, pensar o uso da tecnologia educacional como algo 

complicado não é o ideal, mas inteiramente coerente é pensar como algo complexo, 

por sua heterogeneidade e possibilidade de contextualização, tornando-se móvel. 

De acordo com essa ótica, se por um lado o complicado permanece 
sendo o contrário do simples, o que não basta para comprometer sua 
homogeneidade, por outro lado, a complexidade não pode ser 
propriamente pensada sem que sejam admitidas por sua 
heterogeneidade constitutiva e sua natureza plural (ADORNO, 2001, 
p. 551). 

 

Nesse processo de transformação temos o desafio nas propostas 

pedagógicas e no fazer docente, não mais de encontrar as informações, mas como 

transformá-las em conhecimento a partir do concreto, da realidade e utilização em 

nosso cotidiano e isso na educação causa uma emergente reflexão em torno das 

discussões em relação a cultura digital, mundo virtual, linguagem tecnológica, com 

diferentes objetivos, sejam pedagógicos ou não, mas todos com um mesmo olhar 

informação, comunicação e conhecimento por todos os lados. 
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2. A WEB 2.0 E ATUAÇÃO DOCENTE 

 

Neste capítulo apresentamos a Web 2.0 e a atuação docente, as atuais 

ferramentas e suas usabilidades, como a Produção e compartilhamento de 

conhecimento na web 2.0, além das comunidades, redes sociais e aprendizagem. 

Assim, as atuais Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC estão 

chegando cada vez mais aos ambientes escolares e é fundamental além da 

formação tecnológica do professor, preparação do ambiente físico adequado, e uma 

gestão conectada aos atuais recursos e ferramentas que a Web 2.0 possibilita na 

forma de ensinar e aprender. 

Percebemos que o uso das TIC na educação está crescendo cada vez mais 

rápido, os alunos já chegam com conhecimento de uso e apropriação de 

ferramentas digitais porque utilizam em seu cotidiano, mas precisam de orientação 

para o uso pedagógico, assim, o professor precisa ter além do conhecimento básico 

de manusear saber utilizar estes recursos e ferramentas digitais de forma 

pedagógica, partindo da inclusão destas no Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

2.1. AS ATUAIS FERRAMENTAS DA WEB 2.0 E SUAS 

USABILIDADES 

 

As tecnologias estão cada vez mais chegando aos ambientes educacionais, 

rompendo barreiras de tempo e espaço, possibilitando diversas formas de 

comunicação, interação e na forma de ensinar e aprender que exige transformações 

pedagógicas na educação. 

Nos últimos anos foram desenvolvidas diversas ferramentas na Web 2.0, 

que possibilita além de interação, aprendizagem em ambientes virtuais causando 

mudanças do ensino através do acesso a inúmeras informações que antes nos 

pareciam intocáveis, mas hoje possibilita ao aluno, professor ter iniciativa e 

autonomia para transformar as informações em aprendizagens. 
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A interação é uma possibilidade de uso que facilita o uso de diversas 

linguagens incluindo as tecnológicas. Assim, as ferramentas interativas na internet 

devem promover interações efetivas no decorrer de trocas compartilhadas pelos 

emails, chats, listas de discussões, weblogs, fotologs, fórum virtuais, 

videoconferência, entre outras. 

Para Maturana e Varela (2001, p. 189): 

Toda interação, todo acoplamento, interface no funcionamento do 
sistema nervoso, por causa das mudanças estruturais que nele 
desencadeia. Toda experiência é modificadora, em especial em 
relação a nós, embora às vezes as mudanças não sejam 
completamente visíveis. 

 

Em relação a interação podemos trazer o livro “Sala de aula interativa”, 

Marco Silva, que já é considerado um clássico que discute a interatividade em língua 

portuguesa. 

O termo interatividade apareceu na década de 1970, como afirma Silva 

(2001, p. 4): 

No contexto da crítica à mídia unidirecional e virou moda a partir de 
meados dos anos 80 com a chegada do computador com múltiplas 
janelas (windows) em rede. Janelas que não se limitam à 
transmissão. Elas permitem ao usuário adentramento labiríntico e 
manipulação de conteúdos. 

 

A interatividade é um conceito de comunicação e não de informática, pois é 

feita entre os interlocutores humanos, podendo acontecer entre homem-homem, 

homem-máquina, como também entre os usuários e serviços. 

Para que aconteça efetivamente a interação é preciso basicamente que haja 

duas disposições (ibidem, p. 5): 

1. A dialógica que associa emissão e recepção como polos antagônicos e 

complementares na co-criação da comunicação; 

2. A intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem ou do 

programa abertos a manipulações e modificações. 
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Partindo dessas duas disposições, podemos afirmar que o emissor e o 

receptor, não propõem mensagens fechadas e sim um leque de possibilidades, onde 

o emissor e receptor podem exercer o mesmo papel de criador, fazendo uma ligação 

de emissor-mensagem-receptor. 

Lemos (2000) considera a interatividade como uma nova maneira de relação 

do homem com as máquinas, eletrônico/digital, analógica/mecânica, com suas 

características mais recentes ou antigas, apresenta a interação (social). 

Segundo Mattar (2009) um grande desafio da escola é se adequar à cultura 

da interativa, a um novo estilo de apreensão do conhecimento, digital e interativo 

(SILVA, 2006, p. 72, aproveitando de um conceito de Vani Kenski). 

No ambiente virtual as ferramentas disponíveis na Web 2.0, assumem papel 

importante, principalmente na fomentação do processo de interação e possibilidades 

de interações e aprendizagens na sala de aula ou fora dela. Essas ferramentas são 

essenciais para o processo educacional atual, principalmente por se tratar de um 

processo através de várias linguagens são efetivamente utilizados em alta 

velocidade. 

Podemos também além da comunicação e interação efetivar no ambiente 

virtual ou presencial a aprendizagem colaborativa, onde cada indivíduo ajuda um ao 

outro, ao grupo e a si mesmo. A aprendizagem colaborativa é um lugar que existem 

pessoas colaborando, querendo resolver um problema em um domínio específico e 

no contexto de um ambiente educacional. 

Além da possibilidade de usar o ambiente virtual de forma colaborativa, 

temos que pensar e planejar os recursos tecnológicos de forma cuidadosa em 

termos organizacionais e didáticos para explorar de forma pedagógica. 

Como afirma Mercado (2006, p. 57): 

O trabalho com a internet implica a criação de ambientes de 
aprendizagem voltados para a socialização, a solução de problemas, 
a gestão compartilhada e dados, de informações e a criação e a 
manutenção de uma “memória coletiva compartilhada”, que contenha 
informações de interesse do grupo, capaz de modelar conhecimentos 

sobre as mais diversas áreas de aplicação. 
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Partindo desta afirmativa podemos dizer que devemos integrar e a utilizar da 

internet no currículo de modo significativo para incorporar às atuais práticas de sala 

de aula, numa aprendizagem colaborativa para desenvolver no aluno conhecimento, 

habilidade e valores (Ibdem). 

Assim, a utilização da internet cria novas oportunidades de reformular as 

relações entre alunos e professores de rever a relação da escola como meio social, 

ao oferecer diversos espaços de construção de conhecimento, modificar os 

processos e metodologias de aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo 

com os indivíduos e com o mundo. 

 

2.2. PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO NA 

WEB 2.0 

Atualmente é possível produzir e compartilhar através das ferramentas da 

Web 2.0, estamos em um momento que o uso das tecnologias estão redefinindo as 

relações de produção de conhecimento, a partir da internet. 

É um momento na educação em que alunos e professores produzem juntos, 

sendo assim, protagonistas de seu ensino-aprendizagem, em uma busca constante 

de produzir e compartilhar seus conhecimentos de forma comunicacional, interativa 

e colaborativa. 

Atualmente uma das possibilidades utilizada no processo de produção e 

compartilhamento na web 2.0, é de forma gratuita são os MOOCs (Massive Open 

Online Courses – Cursos Abertos Online Massivos) esta iniciou a partir da internet e 

das TICs possibilitando a participação do leitor como produtor. 

Como afirmam (BARIN, BASTOS, 2013, p. 121): 

[...] os cursos abertos massivos surgem como uma oportunidade de 
formação e capacitação da população, alterando os espaços de 
ensinar e aprender e requerendo assim uma nova postura das 
instituições de ensino e seus profissionais. Os cursos abertos 
massivos online em virtude de seu elevado número de estudantes 
apresentam-se como campo de pesquisa potencial para o estudo e 
criação de recursos e atividades de ensino mais flexíveis e 
interativos, bem como de novas estratégias de avaliação. 
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Assim, os cursos na internet podem ser uma possibilidade de formação para 

os professores, sejam estes ainda estudantes de Pedagogia ou já formados. Pois os 

MOOCs são cursos de qualidade, que surgiu em 2008 e é elaborado por grandes 

universidades, com uma das principais características o grande número de alunos 

de diversos espaços geográficos e sem vínculo com a instituição que oferece o 

curso. 

Estes cursos possibilitam aos estudantes e profissionais que tenham 

vontade de acompanhar o curso, aprender de forma gratuita e com a possibilidade 

da formação continuada no ambiente virtual, de forma significativa e democrática do 

acesso ao conhecimento, à educação, sendo uma forma de inclusão social que era 

desconhecida até o momento. 

Segundo Almeida e Manole (2013, p. 25): 

Os MOOCs representam uma inovação e a incorporação e o uso da 
tecnologia como meio para difundir o que antes estava restrito aos 
muros das instituições. Foi pensado para atingir milhões, bastando 
para isto uma conexão de internet, a disponibilidade e a vontade do 
usuário. 

Os MOOCs representam uma possibilidade da quebra do espaço físico das 

instituições e que consegue alcançar um grande número de usuários para que estes 

tenham acesso aos recursos para diminuir as lacunas digitais e construir seus 

conhecimentos de forma ampla. 

Assim, os MOOCs, são exemplos que representam um caminho de acesso 

gratuito ao conhecimento de forma virtual que possibilita o contato entre os 

participantes a um grande número de pessoas que interagem, constroem e 

compartilham conhecimentos entre seus participantes. 

Além da gratuidade, este ambiente é dinâmico e oferece possibilidades de 

ferramentas para o aprendizado, tornando-se um benefício ao estudante do Curso 

de Pedagogia, e outros que podem criar e recriar de forma significativa, pois exigem 

do participante iniciativa, disciplina e autonomia. 
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2.3. COMUNIDADES, REDES SOCIAIS E APRENDIZAGEM 

 

A internet como comunidade virtual, é baseada na comunicação e interação 

online, sendo um espaço com possibilidade de criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem. Ao participar de uma comunidade você faz parte de um grupo de 

pessoas que se comunicam por afinidades, interesses e objetivos comuns e juntos 

desenvolvem atividades colaborativas. 

Para Fonseca e Couto (2005, p. 1): 

Na rede, as comunidades virtuais se estabelecem nas infovias, que 
se interligam no planeta sem marcação de fronteiras e redefinem a 
questão do tempo e do espaço. Tais comunidades a determinados 
fins, conforme os grupos de pessoas que se aglutinam para novas 
descobertas, em que seu interesse é norteador desses caminhos. 

 

Mas a simples participação não é suficiente para criar e sustentar uma 

comunidade de aprendizagem online. É preciso interagir, contribuir de forma rica e 

autônoma seguindo os preceitos de (MERCADO, 2009, p. 91-92 apud PALLOFF; 

PRATT, 2002), como: 

a) Definição clara da proposta do grupo; 

b) Criação de um local diferenciado para o grupo; 

c) Promoção de lideranças internas eficientes; 

d) Definição das normas e códigos de conduta com clareza; 

e) Abertura para que os membros atuem com autonomia e assumam 

diferentes papeis no grupo; 

f) Viabilização e facilitação de subgrupos; 

g) Autonomia para que os participantes resolvam suas próprias discussões. 

A partir das formas citadas, podemos construir comunidades virtuais para o 

pensamento coletivo e contribuir para integrar seres humanos com interesses 

comuns, de modo que todos os participantes são construtores de conhecimento 

quando envolvidos nos processos de participação. 
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Assim, construir uma comunidade virtual de aprendizagem é pensar num 

coletivo, pois as pessoas se unem por afinidade, necessidade ou interesses comuns, 

formando grupos e desenvolvendo suas potencialidades. 

Para Burbules (2004) na comunidade virtual, todos participantes são autores 

e construtores do seu conhecimento. Essas comunidades são abertas e além da 

interação seus membros se cooperam entre si, construindo de forma coletiva. 

O participante de uma comunidade de aprendizagem precisa desenvolver 

habilidades que possibilite colaborar com seus colegas, como: “saber buscar, usar e 

socializar a informação, saber classificar, discriminar, selecionar e recuperar essa 

informação; colaborar com projetos (MERCADO, 2006, p. 93)”. 

Segundo Palloff e Pratt (2002, p. 27), “a formação de comunidade de alunos, 

por meio da qual o conhecimento seja transmitido e os significados sejam criados 

conjuntamente, prepara o terreno para bons resultados na aprendizagem”. 

Assim, o processo de colaborativo por parte do estudante, ele começa a 

construir seu próprio conhecimento, tornando-se um facilitador da aprendizagem, a 

partir de seu grupo, com fonte de motivação, informação e interação. 

A partir da construção do conhecimento os participantes vão construindo sua 

aprendizagem de forma colaborativa. E para trabalhar com este tipo de 

aprendizagem Sánchez (2005) apresenta princípios como: “distribuição dos alunos 

por equipe”; divisão do trabalho em etapas; incentivo de discussões entre grupos e 

intergrupos; participação de todos os componentes na elaboração das leituras, 

resumos, respostas e perguntas; além da disponibilização de todas as produções do 

grupo. 

Nas comunidades virtuais de aprendizagem, as relações on-line envolvem 

muitas emoções, há uma afetividade que vai se formando entre seus membros 

apesar da distância (MERCADO, 2006, p. 98 apud LEVY, 1999). 

Desta forma é possível o uso de comunidades virtuais na educação e na 

formação de pedagogo, tendo em vista que este é um caminho cheio de 

possibilidade de construção coletiva de forma dinâmica e gratuita, no ambiente 

virtual. 
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Podemos a partir das comunidades, construir uma aprendizagem de forma 

mais específicas incluindo o uso dos recursos tecnológicos em prol da formação do 

estudante de Pedagogia e até mesmo após a sua conclusão no ambiente de 

trabalho. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas da web 2.0, redes 

sociais, games e mundo virtuais, dentre outros que atualmente estão ao nosso 

dispor para realizarmos atividades a distância ou não. 

Nos tempos mais primórdios não havia celular, computador, rádio, televisão 

nem celular. Atualmente o cenário é completamente diferente, estamos envolvidos 

com as atuais tecnologias, com a internet, as ferramentas da Web 2.0 e das redes 

sociais que passaram a ser naturamente incorporadas à educação. 

No contexto atual da educação é possível estudar e trabalhar na rede. E as 

redes sociais é um desses caminhos de possibilidade para construir de forma 

colaborativa, com interação, pois essas redes já passaram a ser incorporadas de 

forma natural. 

Conforme Mattar (2012, p. 82) “Nessas redes o conhecimento é aberto e 

colaborativo, e os usuários não são mais concebidos apenas como recipientes 

passivos, mas também simultaneamente como produtores e desenvolvedores de 

conteúdo”. 

As tecnologias podem ser encontradas no campo educacional, é a chamada 

Tecnologia Educacional, que é o uso de ferramentas tecnológicas em educação, que 

envolve a exploração do potencial pedagógico dessas ferramentas e sua integração 

à educação (MATTAR, 2012). 

As redes socias aqui tratadas centra-se no uso pedagógico e não na 

conexão entre pessoas. Algumas dessas redes sociais são: Blogs, Twitter, RSS, 

Wiki, Facebook, You tube, Skype, Apresentações, Google, apresentaremos 

possibilidades de uso pedagógico: 

a) Blogs – Na internet podemos propor atividades de pesquisas em blogs 

acadêmicos ou educativos, podemos propor aos alunos que produzam um blog, pela 

facilidade de criar e publicar sem a necessidade de ter um conhecimento técnico, 
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também é possível construir de forma coletiva e há possibilidade de interação até 

com outros participantes não conhecidos do grupo. 

No blog os alunos podem publicar textos produzidos por eles, informações 

sobre eventos pedagógicos, dica de leitura, propor exercícios e links interessante 

para o público-alvo. 

Para Bezerra (2008) é clara que a hipertextualidade está presente no blog, 

assim como a interatividade e o dialogismo são elementos principais para 

construção de novos saberes, além da contribuição dos alunos desenvolverem sua 

criatividade e compartilhar conhecimentos. 

b) Twitter – São microblogs voltados para comentários curtos, rápidos de 

no máximo 140 caracteres e com atualizações constantes. Desde 2012 o twitter é 

considerado a melhor ferramenta para aprendizagem na votação anual pela Center 

for Learning & Performance Technologies. 

Sample (2009) apresenta as diversas possibilidades de usos do twitter em 

função do estudante e atividades mais monológicas ou dialógicas. Os professores 

também podem tuitar avisos, lembretes e compartilhar informações em tempo real 

ou depois, solicitar feedback que vão além das paredes de sala de aula. 

c) RSS – É possível o uso de forma criativa dos leitores de feeds e RSS 

tanto no Moodle como em outras ferramentas. Os diversos usos de RSS em sala de 

aula de tal, tal como acompanhada aos blogs dos alunos e orientá-los a montarem 

seus leitores, além de criar RSSs a partir de buscas e alertas no Google 

(RICHARDSON, 2006 apud MATTAR, 2012). 

É possível agregar informações usando RSSs de três maneiras: no desktop, 

na Web e no navegador (HENDSON, 2008). Quando uma pessoa tem interesse em 

obter novidades, notícias de um site deve incluir um link do feed deste em um 

programa ou serviço leitor de RSS, assim, o software tem a função de ler os 

conteúdos e mostrá-lo em sua interface. 

d) Wiki – É um software que permite o trabalho coletivo de forma 

colaborativa, na produção de documentos de maneira simples a partir das 

interações. A diferença de um wiki para uma página na web é que geralmente ela só 
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pode ser editada por um autor, mas o wiki geralmente todos que participam na 

construção dele pode alterar, incluir conteúdo e modificar. Por outro lado no uso do 

wiki temos vários desafios de como planejar atividades motivadoras e significativas, 

como avaliar as produções, entre outros. 

 

e) Facebook – Essa rede social além do uso no cotidiano pode ser usada 

de forma pedagógica e educacional, pois desde 2011 que o facebook lançou vários 

recursos e orientações para os educadores, chamados Facebook for Educator. É 

através dele que é possível baixar o guia Facebook for Educators (PHILLIPS; 

BAIRD; FOGG, 2011 apud MATTAR). 

É importante criar um perfil específico para cada membro e fazer um grupo, 

onde os membros possam interagir e compartilhar. Há possibilidade dos discentes 

criarem suas produções de forma colaborativa com seus colegas e com o professor 

é possível trabalhar em projetos de forma coletiva. O grupo pode ser aberto, privado 

ou fechado, que pode priorizar a privacidade dos membros dependendo da 

necessidade. Assim, quando um membro compartilha uma questão, atividade, 

artigo, todos os membros receberão uma atualização, através de mensagem ou 

texto que representa a quebra das paredes da sala de aula tradicional. Ainda há 

possibilidade de usar o facebook utilizando um dispositivo móvel, como o celular, 

tablet e outros que ampliam a interação porque o facebook converte 

automaticamente os conteúdos da web para o formato móbile, possibilitando ao 

discente o acesso aos materiais onde ele estiver. 

f) You tube – Atualmente é um dos fenômenos de repositórios de vídeos 

baseados na web, onde temos acesso livre aos conteúdos, mas o you tube também 

apresenta uma ferramenta especifica para o trabalho educativo, pedagógico, pois 

existe o You tube Edu, local onde agregam vídeos educativos e canais de 

faculdades e universidades. A partir dessa rede social nunca foi tão fácil localizar, 

produzir e distribuir vídeos on-line. É interessante que também há possibilidades no 

ensino presencial ou a distância, como também inserir em outros ambientes virtuais 

de aprendizagem e colocar links que pode facilitar o acesso. Também é possível a 

postagem de palestras, conferências de eventos, congressos, encontros, que 

possibilita ao usuário o acesso ao conteúdo e discussões mesmo quando este não 

participa de forma presencial ou a distancia durante o evento. 
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g) Apresentações – Na web 2.0 é fácil localizar, publicar e compartilhar 

apresentações através de plataformas, uma das mais conhecidas é o Slideshare que 

tem sido muito utilizado para este objeto. É um meio onde as pessoas podem ter 

acesso a diversos materiais como uma apresentação que não assistiu, ter acesso a 

documentos, fazer comentários, fazer upload, buscar pessoas, acrescentar aos 

favoritos, entre outras atividades. 

Atualmente existe o prezi que veio melhorar os tipos de apresentações e 

recentemente vem ganhando espaço, pois é um software mais dinâmico e com 

diversas possibilidades não lineares. Este tipo de apresentação permite utilizar a 

técnica do zoom, onde tem uma melhor visão e rapidez ao querer voltar ou avançar 

de um tópico para outro, por conta do crescimento do prezi muitas pessoas estão 

deixando de usar o Power point, porque também é possível prezificar seus slides de 

Power point. Também é possível deixar sua apresentação nas nuvens e/ou salvá-la 

em seu computador, além de poder compartilhar suas apresentações com outros 

usuários, mas há versão gratuita e paga com mais espaço nas nuvens. 

h) Google – Atualmente é possível agregar diversas ferramentas da web 

2.0 ao Google e isso tende a gerar uma integração às demais ferramentas do 

Google, que hoje já facilita a utilização dessas ferramentas. 

O Google Alerts, que pode ser usado na forma leitor de feeds quanto ao 

envio d emails, e também como alertas de interesse do tema, autor, que o professor 

tenha necessidade para trabalhar com o conteúdo, com os alunos (MATTAR, 2012). 

O Google docs. é uma ferramenta com diversas possibilidades de uso na 

EaD ou como suporte em atividades presenciais, pois pode criar documentos, 

planilhas, apresentações, desenhos e podem ser gravados automaticamente nos 

servidores do Google, além de compartilhar com outras pessoas. 

Diante dessas ferramentas da Web 2.0 e das redes sociais que citamos, 

podemos utilizá-las como ambiente virtual de aprendizagem, buscando atender as 

necessidades na prática pedagógica e possibilitar a partir delas a construção de 

conhecimento significativo pelo seu aspecto dinâmico, colaborativo e pela 

interatividade mediada por essas tecnologias. 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico de nossa pesquisa, 

iniciando nos objetivos, sendo geral e específicos, seguido das hipóteses, 

abordaremos o percurso da pesquisa, o design metodológico, os sujeitos da 

pesquisa, a caracterização do campo empírico, os instrumentos de coleta e o 

método da análise dos dados que escolhemos para este estudo. 

 

3.1. OBJETIVOS 

A partir do nosso problema de pesquisa – Como a inserção dos alunos do 

Curso de Pedagogia na Cultura Digital se reflete na apropriação para o uso 

pedagógico dos recursos digitais, em Pernambuco? Organizamos os objetivos geral 

e específico desse estudo. 

 

3.1.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a relação entre a inserção dos alunos do Curso de Pedagogia em 

Pernambuco na Cultura Digital e apropriação de recursos digitais numa perspectiva 

de uso pedagógico. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mapear o uso de recursos da Cultura Digital dos alunos de Pedagogia, na 

perspectiva pernambucana; 

Relacionar a inserção de Cultura Digital com a perspectiva da atuação 

docente; 

Analisar as mediações que ocorrem no contexto da Cultura Digital entre 

alunos do Curso de Pedagogia. 
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3.1.3. HIPÓTESES 

As atuais tecnologias vêm sendo inseridas no âmbito escolar, mas apesar da 

apropriação de elementos da Cultura Digital por parte dos alunos do Curso de 

Pedagogia, existe uma relação limitada entre esta inserção e a perspectiva de 

apropriação para o uso pedagógico. 

 

3.2. O PERCURSO DA PESQUISA 

A pesquisa em educação foi historicamente marcada pelo uso de pesquisa 

qualitativa e quantitativa, sendo atualmente possível a utilização de métodos mistos, 

estes buscam o uso de ambas as naturezas como uma possibilidade de coleta e 

análise de dados a partir das peculiaridades e possibilidades de empregar o método 

misto em estudo em educação. 

Em relação à pesquisa de natureza qualitativa é um “conjunto de 

metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas” 

(SEVERINO, 2007, p. 119). Por esse tipo de pesquisa nos permitir um 

aprofundamento mais próximo desses sujeitos, tentaremos assim, discutirmos 

detalhadamente os significados, características situacionais apresentadas por estes 

e seus comportamentos para interpretarmos esses fenômenos. 

Como afirma Pinheiro (2010, p. 20) “a pesquisa qualitativa caracteriza-se 

pela tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados [...]” por outro lado também nos 

apoiamos pela pesquisa quantitativa que é “a escolha da abordagem de 

quantificação da coleta de informações, do tratamento dos dados e de uso 

estatístico nas análises” (ibidem). 

Gamboa (2007, p. 70) afirma que “método em pesquisa significa a escolha 

de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”, assim, 

optamos pelo uso de métodos misto, porque combinam com os predeterminados de 

pesquisa qualitativa e quantitativa, com questões abertas e fechadas, sendo 

possíveis as análises estatísticas e textuais. 
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Assim, o método misto nos permite aumentar a capacidade de investigação 

e preferimos aqui “fala-se de abordagem quantitativa, de abordagem qualitativa, pois 

com estas designações, cabe referir-se a conjuntos de metodologias, envolvendo, 

eventualmente, diversas referências epistemológicas” (SEVERINO, 2007, p. 119). 

Nesta abordagem usaremos também a pesquisa do tipo descritiva, com 

objetivo de descrever as características dos nossos sujeitos, assim será possível 

determinar a população e fenômeno estabelecendo relações entre variáveis. 

Usaremos técnicas padronizadas para coleta de dados, o questionário e a 

entrevistas, “tem planejamento, realiza-se em condições controladas para responder 

aos propósitos preestabelecidos” (PINHEIRO, 2010, p. 35) para este levantamento e 

enquadrar as categorias. 

Segundo Gil (2010, p. 27) “As pesquisas descritivas têm como objetivo a 

descrição das características de determinada população”. Assim, buscaremos 

estudar as características desses sujeitos inicialmente por questionários aplicados e 

encaminhados de forma virtual (on-line) com alunos do Curso de Pedagogia no 

estado de Pernambuco. 

Desta forma o percurso da pesquisa escolhido para este estudo visa à 

concretização de respostas as inquietações, a partir do campo e dos sujeitos para 

alcançar os resultados esperados. Assim, descreveremos o campo de pesquisa e os 

sujeitos que realizamos nossas coletas e analises dos dados. 

 

3.3. O DESIGN METODOLÓGICO 

3.3.1. SUJEITOS DA PESQUISA 

Para este estudo buscamos sujeitos que representam os alunos do Curso de 

Pedagogia no estado de Pernambuco, selecionamos três Instituições de Ensino 

Superior que aqui chamamos de IES1, IES2 e IES3, que oferecem o Curso de 

Pedagogia, totalizando 120 sujeitos e mesmo alguns já possuírem outro curso 

superior, todos os sujeitos são estudantes do Curso de Pedagogia, estando nos 

primeiros períodos ou últimos. A IES1 tem a participação de 116 sujeitos, a IES2 tem 

2 sujeitos e IES3 tem 2 sujeitos, ficando assim essa diversidade nos impossibilitando 
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algumas discussões, por outro lado nossa amostra será com ênfase nos sujeitos da 

IES1 por termos mais participantes, sendo as três IES localizada na Região 

Metropolitana da Cidade de Recife. 

Para analisar a relação entre a inserção dos alunos do Curso de Pedagogia 

em Pernambuco na Cultura Digital e apropriação de recursos digitais numa 

perspectiva de uso pedagógico, a pesquisa foi dividida em duas partes, na 1ª parte 

temos 120 sujeitos, estes estão divididos de acordo com seus respectivos períodos, 

sendo eles: 28 no 1º período, 27 no 2º período, 28 no 6º período e 36 de outros 

períodos, todos estes participaram respondendo um questionário semiestruturado 

conforme apêndice 1. 

O quadro a seguir apresenta os sujeitos da primeira etapa, sua instituição, 

quantidade de participantes, seu período, formação superior e especialização. 

I. Quadro ilustrativo: IES, sujeitos, período, formação superior, 

especialização. 

 

Instituição de 

Ensino Superior 

 

 

Sujeitos 

 

Período 

 

Formação 

Superior 

 

Especialização 

 

IES1 

 

116 

 

1º - 24% 

2º - 23% 

6º - 24% 

Outros – 30% 

 

 

Sim – 9% 

 

Não – 91% 

 

 

Sim – 4% 

 

Não 96% 

 

 

IES2 

 

2 

 

IES3 

 

2 

Fonte: Autora 

A partir deste quadro e da verificação das respostas dos sujeitos, 

precisamos realizar uma 2ª parte da pesquisa, logo, selecionamos 20 sujeitos que 

apresentaram um perfil mais adequado para este estudo, pois sua grande maioria 

demonstraram divergências em suas respostas, ficando assim não adequado para 

sua participação na etapa seguinte. Mas nos aprofundaremos estas discussões na 

análise dos dados. A seguir apresentaremos a caracterização do campo empírico 

deste estudo. 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

O campo empírico deste estudo são os alunos do Curso de Pedagogia, no 

estado de Pernambuco, na modalidade presencial. Buscamos três instituições, que 

aqui chamamos de IES1, IES2 e IES3, todas do mesmo estado, porém, a que mais 

conseguimos sujeitos foi a IES1. 

Em seguida aplicamos de modo presencial um questionário para 85 alunos, 

sendo o questionário semiestruturado contendo 24 questões, em seguida 

disponibilizamos o mesmo questionário em modo digital, com o endereço: https: 

//docs.google.com/forms/d/1Yjig2Fpa_0fMI-Vbn5F6sqVuTAE1hveMKfc8ui2sNow/Vie 

wform, onde mais 35 responderam o questionário no formato on-line. 

 
 

3.5. INSTRUMENTOS DA COLETA 

Em face da natureza do objeto, a coleta de dados ocorreu com atores 

anteriormente citados, por meio de questionários semiestruturados e entrevistas. 

O questionário é uma técnica para coletar dados escritos, podendo ser 

respondidos também online, como utilizamos as duas formas, presencial e on-line. 

Usando este instrumento para coletar as opiniões dos nossos sujeitos, como 

afirmam Marconi e Lakatos (2007, p. 203) “o questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Quanto à amostra, o questionário teve questões abertas e de múltipla 

escolha, relacionadas aos objetivos e hipótese deste estudo. “O questionário é 

considerado um importante instrumento de pesquisa, por fornecer subsídios reais do 

universo ou amostra pesquisada” (OLIVEIRA, 2003, p. 50). 

A entrevista é entendida segundo Minayo (1993, p. 107), uma conversa a 

dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações 

pertinentes a um objeto de pesquisa. 

É uma das possibilidades de técnicas que tem como objetivo absorver em 

profundidade o sentido que atribuem quaisquer atores sociais na sua ação. 

https://docs.google.com/forms/d/1Yjig2Fpa_0fMI-Vbn5F6sqVuTAE1hveMKfc8ui2sNo
https://docs.google.com/forms/d/1Yjig2Fpa_0fMI-Vbn5F6sqVuTAE1hveMKfc8ui2sNo
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Optaremos pela estrutura e roteiro das questões de forma semiestruturada que tem 

como característica a elaboração de perguntas específicas a serem feitas ao 

entrevistado, mas, tendo-se a possibilidade de permitir ao mesmo a liberdade de 

respostas como lhe convier (GIL, 1991, p. 92). 

Ou seja, os sujeitos poderão discorrer e verbalizar seus pensamentos, 

tendências e reflexões, em uma mais profunda e subjetiva em relação às perguntas 

formuladas. 

 

3.6. MÉTODO DA ANÁLISE 

Em nossa pesquisa optamos pelo método misto que visa combinar os 

métodos qualitativos e quantitativos para contribuir mutuamente com as 

possibilidades e potencialidades de cada uma delas, além de suprir as deficiências 

de cada uma. Assim, “isto proporciona também respostas mais abrangentes às 

questões de pesquisa, indo além das limitações de uma única abordagem” 

(SPRATT; WALKER, ROBISON, 2004, p. 6). 

Buscamos as abordagens qualitativas e quantitativas, “pois essas 

designações cabem referir-se a conjuntos de metodologias, envolvendo, 

eventualmente diversas referências epistemológicas” (SEVERINO, 2007, p. 119). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresentamos o percurso metodológico, que utilizamos dois 

instrumentos de coleta: o questionário e a entrevista com os referidos sujeitos desta 

pesquisa. Agora apresentamos os dados e suas respectivas análises. 

 

4.1. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO - PERFIL DOS DISCENTES 

Como nosso objetivo é identificar a cultura digital dos alunos do Curso de 

Pedagogia, optamos por fazer um questionário que traçasse o perfil desses sujeitos 

para que possamos entender um pouco a história de vida dos entrevistados e partir 

disso, podermos fazer inferências sobre os dados. 

Os estudantes das três Instituições de Ensino Superior responderam ao 

questionário de forma online através do Google drive e de forma presencial, no total 

obtivemos 124 (cento e vinte e quatro) respostas, sendo 120 (cento e vinte) 

mulheres e apenas 4 (quatro) homens, como é possível visualizar no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Gênero dos Estudantes 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Estudantes de 3 IES responderam ao questionário, alunos de todos os 

períodos da IES particular de PE, IES pública de PE e IES particular de MG, 

conforme é possível observar na tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Distribuição dos alunos por IES e por período 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º concluido Total

IES pública 1 1 2

IES particular PE 28 28 6 1 2 27 26 1 119

IES particular MG 3 3

Total 29 28 6 1 2 30 27 1 124

PeríodoInstituição de Ensino 

Superior (IES)

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Dos 124 alunos que responderam ao questionário 111 estão fazendo sua 

primeira formação e 13 já tem alguma graduação anterior, quais sejam: Letras, 

Ciências-Biologia, Ciências com habilitação em Matemática, Veterinária, 

Biomedicina, Administração, Gestão em Marketing, Bacharelado em Teologia, 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Desses cinco possuem Pós-Graduação. 

A maioria dos estudantes trabalha como é possível ver no gráfico 2 abaixo: 

Gráfico 2 - Alunos que trabalham 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Entre as profissões dos estudantes a maioria são da Área de Educação, 

totalizando 96 pessoas, as outras áreas de atuação citadas foram: Saúde (2 

estudantes), Comércio (1 estudante) Serviços Gerais (2 estudantes), Secretaria (2 

estudantes). 

Perguntamos se eles trabalham ou trabalharam em sala de aula, 103 (cento 

e três) responderam que sim e 21 (vinte e um) disseram que não. A média de anos 
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de atuação em sala de aula dos estudantes que trabalham ou trabalharam em sala 

de aula é acima de 5 anos de atuação. 

A partir da 14ª pergunta começamos com perguntas mais específicas para 

entender a cultural digital dos alunos. 

 

4.2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO – CULTURA DIGITAL 

Ao perguntarmos se os alunos haviam participado de algum curso/oficina 

sobre o uso de Tecnologia Educacional, apenas 24 (vinte e quatro) responderam 

que sim. Entre os cursos/oficinas listados pelos alunos temos: 

 Vídeo educacional com celular: produção e publicação; 

 Congresso de Tecnologia e Educação; 

 Contação de História; 

 Curso da IPED; 

 Curso Métodos Pedagógicos com o Computador; 

 Educação, trabalho e tecnologia: a complexidade da formação do 

educador – seminário; 

 Ensinando e aprendendo com as TICs; 

 IPJ; 

 Jornada Pedagógica; 

 Libras; 

 Palestras sobre tecnologias; 

 Tecnologia da educação; 

Percebemos que apenas 19% dos alunos que responderam ao questionário 

já participaram de algum tipo de formação tecnológica o que nos causa uma 

inquietação, pois a partir desse contato teórico/prático pode-se favorecer o uso em 



48 

sua prática pedagógica, uma vez que tais cursos têm como objetivo o incentivo à 

prática. 

Assim, a formação inicial é de fundamental importância para preparar o 

discente do Curso de Pedagogia na apropriação e uso das atuais tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a relação teoria e prática para o 

uso adequado das tecnologias na prática pedagógica. 

Para Kincheloe (1997) a formação do professor é fundamental para que o 

mesmo possa trabalhar com as atuais tecnologias no cotidiano escolar e que deixe 

de lado a prática de transferir as antigas metodologias, técnicas e estratégias de 

ensino com o uso de tecnologias, mas que possa a partir dessas atuais tecnologias 

criar, recriar, construir e reconstruir outras formas para ensinar e aprender com 

tecnologias educacionais, mesmo não tendo uma receita, quando o professor 

aprende a trabalhar com as tecnologias ele estará mais propício para ensinar com 

tecnologias. 

Por isso, a importância da formação dos discentes do Curso de Pedagogia, 

pois é praticamente a partir desta formação que os discentes irão construir suas 

competências e desenvolver habilidades para sua formação docente. 

Partindo desse pressuposto, temos a preocupação de como os cursos de 

Pedagogia estão preparando seus discentes para docência de forma adequada ou 

meramente ao ato de ensinar uma técnica. Para que os discentes do Curso de 

Pedagogia desenvolvam sua autonomia é necessário que eles não sejam apenas 

consumidores de tecnologias, mas sim como produtores e autores de 

conhecimentos. É a partir da formação inicial e continuada nos cursos de formação 

docente que estes futuro docentes poderão adquirir experiência com teoria e prática 

para sua docência. 

Logo, a escola também tem que está preparada para as mudanças, pois as 

tecnologias avançam em alta velocidade, por isso, é preciso práticas pedagógicas 

continua com dinâmicas para conseguir acompanhar as exigências deste atual 

cenário, estabelecendo relações entre atividades que antes não se comunicavam. 

Assim, como a escola está inserida no contexto social e as mudanças 

surgem constantemente exigindo dos docentes uma preparação para trabalhar neste 



49 

cenário atual de ensino-aprendizagem com tecnologias, estabelecendo 

comunicações que antes não se comunicavam, e exigirá de todos que fazem parte 

do contexto educacional encarar os desafios que irão surgindo continuamente na 

sua prática docente, mas trazer a tecnologia ao seu favor e não apreciá-la como 

inimiga. 

A partir desse contexto, observamos a linha de raciocínio entre Moraes 

(1997) e Bastos (1996) que trazem como desafio o novo paradigma emergente de 

encarar os desafios na formação com o uso de tecnologias e a escola precisa ser 

menos formal e mais flexível para sair da antiga transmissão de conhecimento e 

educação bancária para gerar conhecimentos a partir das práticas inseridas de 

tecnologias num mundo que atualmente age e se organiza de forma diferente do 

tradicional. 

A seguir perguntamos se eles possuem algum recurso tecnológico, 11 

(onze) responderam que não, mas na pergunta seguinte que era se sim qual? 10 

desses alunos disseram possuir algum recurso. 

Entendemos que os alunos compreendem como recurso tecnológico os 

equipamentos eletro-eletônicos tais como computador e internet, pois os 10 (dez) 

alunos que responderam que não possuem nenhum recurso afirmaram 

posteriormente possuir e utilizar TVs, DVD e celulares. 

Os alunos podiam marcar mais de uma opção na pergunta: Se sim, qual? As 

opções eram as seguintes: 

 Computador 

 Notebook 

 Netbook 

 Tablet 

 Smartphone 

 Celular 

 Câmeras Digitais 

 Datashow 
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 Outro: ____________ 

A quantidade de aparelhos marcados pelos alunos é possível visualizar a 

seguir no Gráfico 3:  

Gráfico 3 - Quantidade de aparelhos que os alunos possuem X número de 

aparelhos por alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

A maior frequência encontrada foi de 4 aparelhos por aluno, um total de 29 

alunos, a segunda quantidade mais encontrada foi de 2 aparelhos (28 alunos) e a 

terceira de 3 aparelhos (27 alunos), vinte dois (22) desses alunos possuem 5 

aparelhos, o que podemos afirmar que os alunos possuem para uso pessoal um 

número de aparelhos de no mínimo 2 a 5 aparelhos e que caso não utilizem em 

suas práticas pedagógicas não é por falta do acesso aos equipamentos. 

Segundo pesquisa TIC Educação 2013, realizada pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI.br) por meio do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), do Núcleo de Informação 

e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).TIC Educação 2013, revela aumento do uso 

do computador e Internet na sala de aula. 

A pesquisa realizada presencialmente 994 escolas públicas e privadas do 

Brasil, com 939 diretores, 870 coordenadores pedagógicos, 1.987 professores e 
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9.657 alunos, de 994 escolas públicas e privadas localizadas em áreas urbanas de 

todas as regiões do território nacional. Os professores e alunos brasileiros cada vez 

mais utilizam computador e Internet em suas atividades em sala de aula. Nas 

escolas públicas, 46% dos professores declararam utilizar computador e Internet em 

atividades com os alunos na sala de aula. 

Percebemos que os discentes mesmo estando em condições mínimas de 

acesso, a maioria apresenta ter um número bem razoável de equipamentos por 

pessoa e esta realidade precisa ser utilizada a favor do ensino-aprendizagem. 

Assim, percebemos que nesta amostra a maioria dos discentes não tem mais 

o problema de acesso às tecnologias, mas sim ao uso pedagógico destas 

tecnologias como ferramenta que podem facilitar o ensino-aprendizagem. 

A seguir apresentamos os equipamentos mais utilizados que foram o celular, 

computador e notebook respectivamente, como é possível observar no Gráfico 4, o 

que pode favorecer o uso em suas práticas pedagógicas desde a preparação da 

aula à prática propriamente dita. 

Gráfico 4 - Equipamentos utilizados pelos discentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Apesar do maior percentual de uso das tecnologias utilizadas pelos alunos, 

aparecer o celular, que muitas vezes não é um com tecnologia de ponta, mas que 

pode e deve ser usado na escola de forma pedagógica. Parece não ser aproveitado 
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no processo de ensino-aprendizagem, pela resistência ou até mesmo pela falta de 

formação continuada, pois “apenas vontade e a presença de equipamentos” não 

garantem bons resultados. 

Mas, há uma preocupação em além de colocar equipamentos na escola, 

mesmo que ainda algumas escolas não tenha ou tenha pouco equipamentos, há um 

esforço para que as tecnologias móveis, principalmente celular e tablet sejam 

utilizados na prática docente. 

Por isso, ao usar o celular em sala de aula exige mudanças, e mudar não é 

tão simples, mas é possível, pois somos seres adaptáveis as mudanças, mas a partir 

do momento que acreditamos que estas mudanças sejam positivas, e tornando-as 

parte no nosso processo pedagógico. 

Porém, precisamos que os professores que ainda não tem habilidades com 

essas tecnologias móveis, estejam dispostos a aprender e posteriormente inserir 

essas tecnologias gradativamente ao seu planejamento, atividades, estratégias, 

métodos e a sua metodologias, voltadas ao processo de ensino-aprendizagem de 

forma significativa, desafiadora e atrativa, pois é possível. 

É pensar em quebrar as “paredes” da sala de aula e estimular a quebra do 

tempo e espaço para aprender com o uso de tecnologias de forma pensante, crítica 

e construtiva para se obter sucesso. 

Como a UNESCO (2013) publicou um guia com 10 recomendações políticas 

para que os governantes implantem esses recursos na sala de aula para uso 

integrado com o planejamento, as disciplinas, os conteúdos para orientação na 

mesma semana durante a Mobile Learning Week, trouxe 13 bons motivos para aliar 

o uso do celular na sala de aula. 

Como podemos observar, a seguir, um infográfico com as 10 

recomendações e os 13 bons motivos para usar tecnologias móveis em sala de aula: 
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Fonte: Policy Guidelines for Mobile Learning da Unesco. 
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Partindo destes motivos e orientações pode-se afirmar que a presença 

dessas tecnologias na escola já estão “mais ou menos resolvida”, o problema atual é 

dá significado a este uso. 

Ao analisarmos este documento percebemos no início a orientação de criar 

políticas que incentivem o uso dessas tecnologias móveis em sala de aula, mas com 

uso pedagógico de interdisciplinaridade agregado ao planejamento, uso em 

atividades, avaliações em harmonia com a LDB e os PCNs. 

Vale salientar a relevante importância da formação para os professores, pois 

de nada adianta os equipamentos chegarem às escolas e na mesma não seja feio o 

uso ou uso não pedagógico dessas tecnologias, porque o professor deve estar 

aberto para aprender e quebrar a velha resistência dessas ferramentas para o uso 

na escola. 

Outro benefício ao uso das tecnologias na escola é o fato do erro com o uso 

de tecnologias digitais como afirma Weiss (2001, 89) ao se utilizar a tecnologia em 

aula, o erro pode não ser “fracasso” e sim exigir reflexão/busca do outro caminho; 

“erro construtivo”. Desta forma pode-se estimular o aluno a tentar novamente o erro 

pode ser visto como uma oportunidade que o aluno mesmo quando não consegue 

executar ou não executou como deveria, podemos possibilitar o aluno a interagir e 

aprender com o outro de forma coletiva, colaborativa com ajuda mútuo, assim ele 

terá outras oportunidades de aprender. 

Em seguida perguntamos aos alunos com que frequência eles utilizavam os 

equipamentos, o tempo de maior frequência foi de 2 a 3 horas com 129 marcações 

entre os equipamentos, com diferença mínima entre 0 a 1 hora que obteve 124 

marcações. Os equipamentos utilizados por mais tempo foram o computador e o 

notebook (2 a 3 horas) e os equipamentos mais utilizados (0 a 1 hora por dia) foram 

as câmeras digitais e os tablets. 
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Tabela 2- Frequência de utilização dos equipamentos por tempo de utilização 

Tempo datashow netbook smartphone tablet câmeras digitais notebook computador celular Total por horas

0 a 1 horas por dia 10 7 5 19 41 12 17 13 124

2 a 3 horas por dia 1 4 4 16 14 31 44 15 129

4 a 5 horas por dia 0 3 4 6 4 14 14 15 60

6 ou mais horas por dia 0 2 18 2 3 12 16 58 111

Total por equipamento 11 16 31 43 62 69 91 101
 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

No gráfico 5 é possível observar com mais clareza que o celular é o 

equipamento com o maior tempo de uso entre os alunos e o Datashow é o menos 

utilizado em relação aos equipamentos e com o tempo de uso máximo de 0 a 1 hora. 

Por outro lado, ainda percebemos que na maioria das escolas ainda é o 

lugar de “desligar o aparelho”, pela própria resistência docente de incorporar o uso 

dessas tecnologias móveis, por determinação dos gestores, e até mesmo políticas 

com criação de leis que proíbem o uso desses equipamentos em algumas cidades, e 

mesmo assim não garantem o “não uso do celular”, mas o não uso 

pedagogicamente correto na sala de aula. 

Conforme Mercado (1999, p. 12) afirma que: 

[...] na formação de professores, é exigido dos professores que 
saibam incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de 
aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do processo 
didático e metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas 
nas quais a função do aluno é a de mero receptor de informações e 
uma inserção crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas 
de projetos inovadores. 
 

O fato em questão pode ser pela falta de apropriação dessas tecnologias 

para o uso pedagógico, falta de promoção e orientação que falta para os 

professores, sejam por falta de interesse ou falta de formação para o professor 

acreditar e usar os benefícios do aprendizado móvel, pois muitos acreditam que os 

jovens não teriam a cultura necessária par utilizar computadores, tablets, entre 

outros, mas a maioria dos alunos tem uma apropriação mais elevada que os 
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professores, porém, não ao uso pedagógico e ao professor cabe a oportunidade de 

utilizar este conhecimento para produção de saberes a partir das orientações que o 

professor planejar em sua prática pedagógica. 

Gráfico 5 - Frequência por tempo de utilização e por equipamento dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa - 2014 

Após o levantamento do uso dos equipamentos de maneira geral 

perguntamos quanto ao uso dos recursos tecnológicos em sua prática pedagógica. 

Fizemos a seguinte pergunta: Você utiliza algum recurso tecnológico em sua prática 

pedagógica? 

Dos 103 (cento e três) alunos que responderam que trabalham/trabalharam 

em sala de aula, 28 (vinte e oito) alunos disseram não utilizar nenhum recurso em 

sala de aula, 71 (setenta e um) disseram que sim e 4 (quatro) não responderam à 

pergunta. 

O que representa um percentual de 69% dos 103 alunos que 

trabalham/trabalharam em sala de aula. Esse resultado vem de encontro a nossa 

hipótese, pois acreditamos que os alunos utilizam tais recursos tecnológicos de 

forma mais frequente e com maior ênfase na vida pessoal não utilizando tais 

recursos tecnológicos na prática pedagógica. Tal resultado fez com que fizemos um 

estudo mais específico com os alunos que afirmaram trabalhar de forma continuada 
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em sua prática, realizamos entrevistas com esses alunos e apresentaremos a 

análise no tópico das entrevistas. 

Em seguida perguntamos: Caso você não trabalhe, você acha importante o 

uso de recursos tecnológicos na prática pedagógica? Dos 38 (trinta e oito) alunos 

que haviam respondido que não utilizam alguns recursos em sala de aula apenas 1 

(um) aluno disse não julgar importante e 35 (trinta e cinco) disseram que sim, que 

julgam importante a utilização de alguns recursos pedagógicos em sala de aula e 

dois alunos não opinaram. 

Ao perguntarmos se eles utilizariam dos 38 (trinta e oito) alunos que haviam 

respondido que não utilizam algum recursos em sala de aula apenas 4 (quatro) 

responderam que não, 4 quatro não opinaram e 30 (trinta) alunos que sim, que 

utilizariam recursos tecnológicos em sala de aula. 

Em seguida perguntamos: Quais recursos você utiliza na sua prática 

pedagógica? As possibilidades eram: 

 Computador - Notebook – Netbook; 

 Tablet; 

 Smartphone – Celular; 

 Câmeras Digitais; 

 Datashow; 

 TV; 

 DVD; 

 Rádio - MP3 – Pendrive; 

 Internet; 

 Outro ______________ 

Os equipamentos mais citados foram DVD, computador-notebook-netbook e 

TV, como podemos verificar no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Equipamentos utilizados pelos alunos nas práticas pedagógicas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Ao perguntarmos qual frequência você utiliza cada um dos equipamentos em 

sua prática pedagógica a maior frequência de uso ficou em 3 horas diárias, com 

maior frequência em TV e DVD, a segunda maior frequência é de 1 hora também 

com a TV e DVD, como é possível observar na Tabela 3. 

Tabela 3- Frequência da utilização dos equipamentos na prática pedagógica 

Hora/Equipamento

Computador - 

Notebook - 

Netbook Tablet

 

Smartphone

/Celular

câmeras 

digitais Datashow TV DVD

Rádio/MP3

/pendrive Internet

Total de 

horas

menos 1 hora 3 5 3 0 7 0 1 2 2 23

1 hora 19 5 6 3 9 19 28 11 5 105

2 horas 3 2 5 20 2 3 2 2 3 42

3 horas 30 10 0 3 12 30 30 16 19 150

4 horas 2 0 0 7 1 1 1 3 1 16

5 horas 7 0 2 1 4 4 4 5 9 36

6 horas 3 1 6 2 0 5 5 3 5 30

acima de 6 horas 2 1 1 0 1 0 0 3 8

total por 

equipamento 69 24 23 36 36 62 71 42 47  

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Comparando o uso de recursos utilizados na prática pedagógica em relação a 

frequência percebemos que mesmo 38 alunos terem respondido que não utilizam os 

recursos de forma pedagógica, eles afirmam posteriormente que utilizariam e na 

maioria das vezes eles não reconhece que a TV e DVD também são recursos que 
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podem ser usados de forma pedagógica, por terem um olhar tecnológico mais 

abrangente aos recursos tecnológico, sendo computador, celular, internet. 

Sem falar que algumas vezes, as tecnologias digitais entram com novos 

dispositivos técnicos e as práticas pedagógicas continuam com os velhos 

paradigmas, com a diferença que o professor transfere a centralidade para as 

tecnologias e esquece que sua pedagogia, metodologia é mais importante. 

Em relação a TV e o DVD, mesmo sendo uma tecnologia já conhecida que 

podemos usá-la como recurso tecnológico de forma pedagógica, ainda é usada por 

alguns de forma erronia, pois exerce a função de quando o professor “não quer dá 

aula” ou o “tapa buraco”, quando algum professor falta, por isso o cuidado que 

devemos ter ao usar uma tecnologia, pois o uso inadequado pode refletir de forma 

negativa e a tecnologia acaba perdendo sua potencialidade. 

Ao perguntarmos se os alunos utilizam redes sociais obtivemos a seguinte 

resposta: 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Percebemos que 116 sujeitos responderam que utilizam as redes sociais e 

apenas 8 informaram que não usam. A partir desses números verificamos a grande 

porcentagem referente aos alunos que afirmaram usar redes sociais em seu 

cotidiano. 

As redes sociais são grupos de pessoas que se agregam em um ambiente 

virtual por afinidade, interesse ou mesmo necessidade de participar de um grupo e 
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às vezes pode, no qual se comunicam, colaboram de forma coletiva e colaborativa e 

compartilham valores, interesses comuns aos pares ou grupos. 

Também há possibilidade de utilizar diversas redes sociais na educação e 

para a educação, partindo inicialmente das interações que os indivíduos 

estabelecem principalmente de forma virtual, mas também em grupos 

presenciais/virtuais e neste contexto quebra as paredes da educação, possibilitando 

uma estrutura social, onde é possível ensinar e aprender nas mais diversas 

situações, assim, o aluno, o professor, a escola deixam de ser apenas um local 

presencial ou fixo com hora marcada. 

Atualmente as redes sociais veem crescendo em alta velocidade e estas 

fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, seja seu uso apenas para se 

comunicar, mas com grande fluxo de criação e compartilhamentos, onde os sujeitos 

deram de ser meros telespectadores e passam a ser autores, construtores 

principalmente de forma coletiva. 

Logo, a presença das redes sociais no cotidiano é levada a escola, e cabe 

não só ao professor, mas também aos gestores, as políticas públicas e toda 

sociedade se preparar para usar essas redes de forma ética, crítica e construtiva. 

Mas, por outro lado percebemos que ainda falta formação continuada para 

os professores fazerem o uso das redes sociais de forma pedagógica facilitando e 

possibilitando ensinar e aprender com/nas redes sociais de forma positiva. 

O grande desafio é desenvolver habilidades e competências para os 

professores utilizar as redes sociais de forma educativa e atuar na rede, mas não 

necessariamente ele tem que ter um domínio técnico, mas uma boa preparação para 

desenvolver seu planejamento, executar e avaliação todo o processo pedagógico. 

Agora podemos comparar com o gráfico a seguir, confirmamos que mais 15 

não utilizam as redes sociais para ensinar e aprender, totalizando 23 sujeitos que 

não usam de forma pedagógica. 

Ao perguntarmos: Você já utilizou alguma rede social abaixo na educação - 

para ensinar ou aprender? Obtivemos o seguinte resultado: 
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Fonte: Dados da pesquisa – 2014 

Se compararmos o resultado do gráfico anterior em que 116 afirmaram usar 

redes sociais e 8 disseram não usar e no gráfico acima 101 afirmaram ter usados 

redes sociais para ensinar/aprender e 23 disseram que não usaram, já identificamos 

que alguns alunos do Curso de Pedagogia usam redes sociais em seu cotidiano, 

mas não usam para ensinar e aprender. 

Ao perguntarmos, Qual a influência das tecnologias digitais no 

ensino/aprendizagem na sala de aula? Dos 124 sujeitos selecionamos 8 que 

responderam de forma mais ampla esta pergunta. Observe no quadro abaixo as 

respostas dos sujeitos: 

 

 

Pergunta 

 

Qual a influência das tecnologias digitais no 

ensino/aprendizagem na sala de aula? 

 

 

Suj. 6 

A influência está na interação do aluno com o mundo evoluído de 

hoje que está cada vez mais precisando da tecnologia para 

desenvolver suas habilidades e conhecimentos. 

 

 

 

Suj. 10 

A tecnologia atualmente está no auge, usa-se muito para desenvolver 

melhor a aprendizagem, é um recurso que a maioria da sociedade 

gosta influenciando de uma forma que traz mais interesse pela aula 

com tais recursos. 

 

 

Suj. 11 

A tecnologia como instrumento que amplia o processo de ensino 

aprendizagem, já traz subsídios que desperta o interesse, curiosidade 
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e estimula a apropriação do conhecimento. No entanto, deve-se 

observar o manuseio uma vez que mal utilizada pode acarretar em 

consequências negativas. 

 

 

 

Suj. 16 

A tecnologia na escola é necessária, pois é através dela que 

conseguimos estimular os educando de forma prazerosa, mas sem 

esquecer que deve ser ponderada. Sendo assim a tecnologia é um 

instrumento indispensável para o ensino/aprendizado. 

 

 

 

Suj. 26 

As tecnologias digitais tem uma influência importantíssima, levando 

em conta que nossos alunos já nascem na era digital e nós 

professores temos que acompanhar esses sujeitos, valorizando e 

estimulando o ensino/aprendizagem de forma prazerosa e usando os 

maiores recursos possíveis da TIC´s . 

 

 

 

 

Suj. 62 

Estamos vivendo na área tecnológica, onde tudo gira em torno da 

tecnologia, e usar essa prática da tecnologia digital em sala de aula 

ajudaria na prática do ensino aprendizagem, mas para isso é preciso 

professores qualificados e preparados, acho de suma importância 

adaptarmos para esse novo método de ensino, todavia ainda há 

pouco conhecimento por parte de gestores e docentes quanto a essa 

prática, a troca de conhecimento é o grande desafio para os 

profissionais da educação. 

 

 

 

 

Suj. 69 

Hoje a tecnologia está em todos os lugares, dentro de casa, na rua, 

na escola etc, ou seja, inserida em nosso cotidiano através de 

telefones celulares, tablets, Ipod, jogos de vídeo games, TV, 

computadores etc. Por tanto, é impossível negá-la, porém, é preciso 

saber utilizar de forma que contribua positivamente na vida das 

pessoas, auxiliando na construção do saber e da criatividade. 

 

 

Suj. 116 

Toda tecnologia está constantemente, dentro e fora da sala de aula, 

inserida na vida da criança devido a evolução do mundo. Nós 
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educadores devemos seguir esta evolução também. Precisamos 

cada vez mais nos aperfeiçoar para poder conseguir alcançar um 

grau a mais em nossa vida profissional. Para que isso aconteça 

precisamos deixar de ser apenas professor e passar a ser um 

investigador pesquisador, pois só assim conseguiremos progredir 

seguindo a esta evolução positiva. 

 

 

Percebemos que os sujeitos acima tem um conhecimento mais amplo em 

relação aos outros sujeitos, e ao uso das tecnologias na educação e acreditam que 

estas podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

Os sujeitos citam a importância de aprender a utilizar os recursos e 

ferramentas tecnológicas para utilizar pedagogicamente correta essas tecnologias. 

Percebem também a utilização da interação e comunicação mediadas por 

tecnologias como suporte para o processo de ensino-aprendizagem. E acreditam 

que as tecnologias na educação facilita a prática pedagógica e desenvolve a 

criatividade docente para o uso em sala de aula, influenciando assim, na 

aprendizagem. 

 

4.3. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Como podemos perceber, nos resultados dos questionários, a maioria dos 

sujeitos utilizam recursos tecnológicos como ferramentas no processo metodológico 

de suas práticas educacionais. Embora, em sua maioria os instrumentos mais 

utilizados ainda são de forma unidirecionais – aquele que se tem como única 

verdade na transmissão do conhecimento e inclusive desfavorecendo as interações 

entre os sujeitos/discentes dentro de uma perspectiva dialógica. 

Para tanto, estaremos discutindo as entrevistas de alguns sujeitos que 

apontaram em sua prática, o uso de recursos, como processo metodológico, e 

inclusive apontando o que tem-se feito com o uso dele enquanto docente. 
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A nossa necessidade de realizar entrevistas se deu a partir dos sujeitos que 

apontaram os recursos das tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas. 

Portanto, precisaremos analisarmos com maior profundidade e constatarmos o que 

de fato eles (os sujeitos) estão de fato fazendo em suas práticas. Vejamos: 

Quando questionamos as apropriações tecnológicas que os sujeitos têm 

quanto ao seu uso nos deparamos com as situações abaixo: 

Quadro Ilustrativo 1: Apresentação das apropriações tecnológicas dos 

sujeitos. 

Categorias Sujeitos Falas 

 

 

 

Enquanto 

equipamento 

Sujeito 

25 

“... sempre procuro alguém com mais experiência e 

conhecimento para me ajudar [...] ultimamente eu 

tenho feito atividades de Estudo Dirigido no Moodle, 

avaliações, trabalho, eu tenho usado muito as atuais 

tecnologias”. 

Sujeito 

68 

“Sou letrada, mas acredito que tenho que melhorar, 

pois há atividades que não desempenho, como fazer 

uma inscrição, usar redes sociais, enviar email...” 

Sujeito 

04 

“Minha apropriação é média, no sentido de só saber 

utilizar o computador no word, assistir um filme, entrar 

no youtube, entrar no google e pesquisar.” 

 

Enquanto Uso 

pessoal 

Sujeito 

42 

“Serve-me como fonte de informações para que 

possamos aprimorar cada vez mais os nossos 

conhecimentos”  

 

Preparação 

de Materiais 

didáticos 

Sujeito 

99 

“...procuro sempre me inteirar muito das novidades, 

principalmente pra tá trabalhando com meus alunos, 

principalmente em turmas com alunos nas séries 

iniciais que gosta de estar sempre no computador” 

Sujeito “Eu preparo uma aula através do word, ou tiro da 
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04 internet, algumas. Digito ou imprimo” 

 

Como podemos perceber nas falas dos sujeitos, a apropriação que eles 

apontam ainda são básicas diante das inúmeras ferramentas que temos no contexto 

da cultura digital. Embora, tenham sido apontadas pelos sujeitos no questionário, 

que foi aplicado incialmente, entretanto, quando partimos para as entrevistas, eis as 

diferenças que encontramos no que tange a apropriação que se tem quanto ao uso 

em suas práticas educacionais. 

Se por um lado eles apontam a importância destas tecnologias como 

ferramentas que facilitarão suas práticas pedagógicas, por outro lado, passamos a 

identificar que o uso ainda encontra-se limitado diante de suas respectivas 

utilizações. Sobretudo, que eles ao apontar a sua apropriação, ainda limita-se 

quanto ao uso de forma unilateral. 

Alguns sujeitos apontam o uso de sua apropriação enquanto ferramenta 

para uso pessoal, descrevendo a importância para suas pesquisas, suas limitações 

quanto ao uso e enfatiza suas dificuldades. O sujeito 42, por outro lado, aponta o 

uso de forma pessoal, que serve como fonte de informação, porém, não aponta o 

seu uso como estratégia didática nas aulas com perspectivas pedagógicas. Já na 

fala do sujeito 99, ele aponta como instrumento de produçãso de materiais para suas 

aulas, porém, também não evidencia o uso como estratégia didática. Inclusive, já 

nestas falas iniciais já percebemos as dificuldades que são apontadas quanto ao 

não uso das ferramentas enquanto instrumento pedagógico. 

Partindo do que já discutimos quanto a apropriação que os sujeitos têm do 

uso das tecnologias de forma inicial, nestas análises, estaremos a seguir 

aprensentado duas situações em que os sujeitos não apontam a sua apropriação 

tecnológica e apontamos nas análises enquanto procedimentos “não esperados”. 

Quadro Ilustrativo 2: Procedimentos não esperados dos sujeitos 

quanto a sua apropriação dos recursos tecnológicos. 
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Inadequado Sujeitos Falas 

 

Não 

esperado 

Sujeto 

15 

“Descrevo a minha apropriação tecnológica precária, 

devido a grande extensão da tecnologia né, é muito 

grande, abrande muitas áreas, crescem e mudam a cada 

dia e eu me sinto totalmente despreparada hoje para fazer 

quaisquer atividades na área tecnológica.” 

Sujeito 

36 

“ Mais ou menos, porque faz muito tempo que eu não 

estudo, né? Então fica difícil, porque o ensino é muito 

diferente hoje, mas me esforço e acredito que daqui para 

o final do curso irei aprender muitas coisas.” 

 

Percebemos nos dois últimos sujeitos no quadro anteiror, eles afirmando a 

sua dificuldade em trabalhar com as tecnologias digitais. Embora, tinham afirmado 

no questionário aplicado que utilizava tais recursos, e quando aprofundamos com a 

entrevista, enquanto um segundo instrumento de coleta, percebemos que na 

verdade a dificuldade em utilizá-las enquanto ferramentas metodológicas é maior do 

que esperamos. Mais a frente estaremos apontando o que eles apresentaram 

quanto ao uso em suas práticas pedagógicas. 

Em tempo, a pesquisa aponta o uso destes recursos nas práticas 

educacionais, para tanto, iremos apontar a seguir quais os recursos que são 

utilizados por estes sujeitos. Vejamos: 

Quadro Ilustrativo 3: Uso dos recursos nas práticas educacionais 

Sujeitos Falas 

Sujeito 3 “Utilizo apenas data-show, uma vez na semana, para ser diferente as 

aulas...” 

Sujeito 25 “Uso na minha prática educacional o data-show, e anteriormente a esta 

ação, preparo as aulas com slides, textos” 

Sujeito 4 “Com elas facilita o aprendizado do aluno , ele visualiza principalmente 

trabalhando com o data-show. Então ele visualizando, ele se apropria 
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melhor, além da explicação, ele tendo o vídeo, o aúdio, facilita melhor 

o aprendizado” 

Sujeito 42 “Eu utilizo o DVD, na saulas de literatura infantil através de histórias e 

depois eu faço a reescrita da história com eles...” 

Sujeito 99 “Uso os slides... monto as aulas em cima disso, não todos os dias, 

uma vez por semana, pra poder ficar bem mais interessante. É como 

eu também não sou muito inteirada em tecnologia, trabalhar muito, 

mas estou me inteirando a cada dia, pra passar o que eu sei pra eles, 

ai eu trabalho muito slides” 

Sujieto 55 “Bom, é, pelo menos uma vez no mês eu estou usando um tipo de 

tecnologia com meus alunos, como na minha unidade escolar não tem 

laboratório de informática eu uso mais a questão do data show e DVD” 

Sujeito 36 Na escola que sou estagiária tem poucos recursos, mas sempre uso 

música no som e DVD. No meu cotidiano quase não uso também. 

 

Apontados por estes sujeitos nos questionários que utilizavam recursos da 

tecnologias digitais, entre eles foram citados, inclusive redes e mídiais sociais, 

entretanto, nos deparamos nas entrevistas que não foram utilizados o que antes 

chegou a ser citado. 

Percebemos claramente que diante as utlizações dos recursos, são 

apontados apenas DVDs, e Data-shows como instrumentos de tecnologias digitais. 

O que nos faz pensarmos quanto a prática educacionais destes professores/sujeitos 

quanto ao uso. Seria apenas uma transposição da tendência tradicional apenas 

modificando o uso para as tecnologias digitais? O que nos faz considerarmos que 

tais práticas estão apenas a exposição do conteúdo com apenas a utilização da 

tecnologia. Inclusive podemos destacar este fato com os sujeitos que apontam uma 

aula diferente com o uso dos datashows, como que tivesse garantia de uma aula 

diferenciada. 

Vale ressaltar, que neste momento de análises não apareceram outras 

categorias, visto que, todas as falas dos sujeitos afirmam como única categoria, o 

uso destas ferramentas em sala de aula. 
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Continuando com as análises, ao questionarmos nas entrevistas quanto ao 

uso de recursos com o uso da internet em suas práticas educacionais, foram 

apontadas algumas situações nas entrevistas de forma divergente ao que já se 

falava nos questionários, os sujeitos apontaram diferenças quanto aos seus 

respectivos usos. Vejamos: 

Quadro Ilustrativo 4: Uso dos recursos nas práticas educacionais com 

o uso da internet 

Sub 

categorias 

Sujeitos Falas 

 

Esperado 

Sujeito 

25 

“ Estou procurando aplicar com meus alunos o que 

vivenciei na prática como estudante, o uso das redes 

sociais como facebook, whats app, 4shared...” 

 

Não 

esperado 

Sujeito 

03 

“ na sala de aula na verdade, a gente nem trabalha com 

essas atuais tecnologias e apenas os alunos têm um dia 

que vão para o laboratório de Informática, uma parte vai e 

a outra fica comigo na sala de aula, e quando eles chegam 

lá ficam jogando, vão ver coisas que não tem nada haver 

com a aula. Eu particularmente acho que tem uma aula 

interdisciplinar, eu não acompanho meus alunos, o 

professor de Informática não sabe os conteúdos que estou 

trabalhando com os alunos na sala de informática, fazendo 

relação com os conteúdos e disciplinas que eu trabalhasse 

na sala de aula. Mas eu também não fui preparada pra 

isso” 

Sujeito 

68 

“ Tenho convicção de que é necessário que tem que 

melhorar, pois há atividades que não desempenho... como 

fazer uma inscrição, usar redes sociais, enviar email...” 

Sujeito 

04 

Bom, eu levo o notebook, ou as vezes o tablet, pra que os 

alunos eles também possam pesquisar né, lá na escola 

também tem o laboratorio de informática, então eu preparo 
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minha aula e dou os sites pra eles pesquisarem, pra que 

eles só fiquem naqueles devidos sites que eu pesquisei 

anteriormente, planejei. Pra que eles venham, realmente 

só analisar aquilo da proposta da minha aula.  

 

Ao apontarmos como “esperado” o uso destes recursos enquanto uso 

pedagógico nas salas de aula, percebemos no sujeito 25, ele apontar redes e mídias 

sociais para a concretização de suas práticas educacionais, embora não tenha 

descrito como vem trabalhando com estes recursos. 

Em tempo, percebemos nos demais sujeitos, situações como “não 

esperado”, ou seja, situações em que não foram apontadas situações em que o uso 

teria contextos de práticas pedagógicas. A exemplo, temos o Sujeito 3, mesmo 

entrando em “contradição em relação ao uso das atuais tecnologias na sua prática 

pedagógica, ele tem a consciência de que precisa de formação continuada, mesmo 

que não busque, mas ele já argumenta apresentando os “problemas e aponta alguns 

caminhos”. Inclusive reconhece que se o professor não se preocupar em atualizar 

ele “fica para trás”, a “mercê dos alunos”, que estes hoje usam pouco a tecnologia 

livro, os alunos só pensam mais em computador.  

Este sujeito também mesmo tendo afirmado no questionário que usava 

diversas tecnologias na prática pedagógica, o mesmo afirma na entrevista que “o 

uso é apenas em mandar os alunos fazerem pesquisa na internet, trazer 

informações para sala de aula, para debatermos sobre um assunto, visto que, esta é 

a realidade que não usamos na prática”. O sujeito afirma inclusive que na instituição 

que o mesmo trabalha é “proibido o uso de celular, mesmo a turma sendo de uma 

turma do 4º ano do Ensino Fundamental”.  

Já o sujeito 25, fala da importância de explicar aos alunos sobre a 

veracidade das informações que eles encontram na internet, dos cuidados e o que 

pode prejudicar no cotidiano das pessoas, enfatizando as redes e mídias sociais.  

Diante as limitações do conhecimento quanto ao uso das tecnologias 

digitais, podemos destacar o sujeito 4, como centralizador do conhecimento quanto 

ao processo de mediação que ele adota. Observamos que ele enfatiza claramente 
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que os sites que os alunos devem pesquisar será apenas a partir do que ele citar 

como busca, fazendo com que os alunos delimite se quanto a sua autonomia na 

busca de outros sites para reflexões quanto ao seu percurso de aprendizagem. O 

que poderia apontar a centralização do conhecimento apenas no que o professor 

determina como aprendizagem. Seria então uma forma de delimitar a autonomia e 

então “podar” as limitações dos alunos ou seria “medo” do professor, sujeito da 

pesquisa, de desenvolver a prática enquanto mediador do processo educacional nas 

propostas de suas atividades? 

Baseados nestes dados apresentados, podemos continuar com nossas 

analises percebendo o que os sujeitos pensam quanto a melhor forma de se 

trabalhar tais tecnologias em sala de aulas. Mostraremos a seguir o quadro que 

os sujeitos apontam quanto ao uso de tais recursos. Desde já ressaltamos que 

foram apontados apenas situações que categorizamos como “não esperado”. 

Vejamos: 

Quadro Ilustrativo 5: Indicativos dos sujeitos quanto a melhor forma de 

trabalhar as tecnologias nas salas de aula 

Sub 

categorias 

Sujeitos Falas 

 

Não 

esperado 

Sujeito 

15 

Eu acredito que a melhor forma seja as mensagens, 

tanto via  “bluetooth” né? Que hoje nós trabalhamos, 

enviamos trabalhos para os aparelhos dos alunos e 

também recebemos por no whats app também muitas 

pesquisas, recebemos nos emails também muitos 

trabalhos e isso facilita muito devido ao tempo corrido, 

o horário corrido que nós temos facilitou muitooo. 

Sujeito 

16 

Dentro da sala de aula, trazendo esses recursos para 

dentro, para que os alunos possam se apropriar desse 

conhecimento poder manusear e perceber que isso 

pode ser útil pra sua vida pessoal não só como 

brincadeiras, de jogos, sem nenhum objetivo, só tá em 

redes sociais, mas que tragam isso pra um 
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conhecimento pessoal de fato que possa somar na sua 

vida. 

Sujeito 

36 

Se tivesse mais equipamento, né? É difícil porque 

nunca fiz nenhum curso, até estou procurando, mas 

não achei. 

Sujeito 

55 

Eu acredito que seria de forma mais dinâmica tornando 

a aula prazerosa e atrativa para o aluno. 

 

Como podemos observar entre os sujeitos citados no quadro anterior, suas 

concepções quanto ao uso dos recursos tecnológicos variam conforme o olhar de 

cada um dos sujeitos. Vejamos por exemplo o sujeito 55, que apenas informa que o 

uso melhoraria a educação, entretanto não aponta de que forma seria utilizado. O 

sujeito 36, por sua vez, ele enfatiza que o problema consiste na questão da 

infraestrutura da instituição, embora também aponte a sua deficiência para o uso 

com elas.  

Já os sujeitos 15 e 16, apontam o uso de ferramentas, mas apenas como 

meio de envios de arquivos que facilitam a troca e não como propostas de interação 

entre os sujeitos aprendizes que a web 2.0 favorece. 

Em se tratando de discutir quanto ao questionamento de como o professor 

pode explorar o uso das atuais tecnologias com seus estudantes na sala de 

aula, podemos ver concepções divergentes dos sujeitos. Quanto a este olhar 

poderemos perceber no quadro a seguir, onde sub categorizamos enquanto “não 

esperado” visto que foi a única apresentada a partir das análises. Vejamos: 

Quadro Ilustrativo 6: Concepções dos professor ao explorar o uso das 

atuais tecnologias com seus estudantes na sala de aula 

Sub 

categorias 

Sujeitos Falas 

Não 

esperado 

Sujeito 

15 

“Eu acredito que incentivando os alunos a levarem para 

sala de aula seus computadores, seus tablets, seus 

telefones com android, seus computadores, seus 
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notebooks, fazendo assim o aluno o conhecedor da grande 

máquina que ele tem na mão, porque muitas vezes o aluno 

tem em casa, mas não sabe utilizar, ele utiliza 

simplesmente para entrar nas redes sociais, facebook, 

redes sociais, que não interagem muito com a educação, 

então eles fazem o mau uso da tecnologia, e eles levando 

para sala de aula aquele aparelho e o professor ensinando 

a ele como ele deve fazer, eu acho que vai tirar um bom 

proveito, o aluno vai olhar esse aparelho com outros olhos” 

Sujeito 

36 

“Usando na sala de aula, mas isso tem que estudar muito, 

eu ainda não me sinto preparada” 

Sujeito 

16 

“Dentro da sala de aula, trazendo esses recursos para 

dentro, para que os alunos possam se apropriar desse 

conhecimento poder manusear e perceber que isso pode 

ser útil pra sua vida pessoal não só como brincadeiras, de 

jogos, sem nenhum objetivo, só tá em redes sociais, mas 

que tragam isso pra um conhecimento pessoal de fato que 

possa somar na sua vida” 

Sujeito 4 Bom, tudo, o jornal que saiu hoje ja ta na internet, as 

novidades estão, as novelas. Então eu trabalho muito. 

 

Quanto às sugestões, para a aprendizagem de forma significativa, com o 

uso das tecnologias digitais, os sujeitos apontam a importância em suas práticas 

docentes. Entretanto, não sugerem alternativas para as mesmas. Assim como o 

sujeito 15 que informa que seus alunos utilizam em suas residências e celulares, o 

mesmo deverá levar tais recursos como tablets e notebooks para a escola para ter a 

construção do conhecimento educacional. Mas qual seria este conhecimento na 

escola visto que ela já havia afirmado anteriormente a sua dificuldade quanto ao 

uso? Portanto, qual a garantia que ela contemplaria o uso destes recursos com 

significados educacionais? 
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Já o sujeito 36 aponta a importância do uso nas práticas educacionais, mas 

enfatiza também a sua dificuldade e aponta que precisa fazer formações específicas 

para atuar de forma significativa no campo educacional.  

Assim como o sujeito 36, sujeitos reconhecem a importância da formação 

continuada quanto ao uso de tais tecnologias no campo educacional, inclusive 

aponta que a prática educacional sem o uso delas, a educação, fica obsoleta. 

Inclusive aponta que tais professores que não utilizam tais recursos ficará a “mercê 

dos alunos”. 

Quando demos continuidade na coleta dos dados, quanto aos recursos que 

a instituição oferece para sua formação na perspectiva de cultura digital, foram 

apontados o seguinte:  

Quadro Ilustrativo 7: Recursos que a instituição oferece para sua 

formação na perspectiva de cultura digital 

Sujeitos Falas 

Sujeito 15 Nós temos na faculdade é o data show, temos notebooks, temos 

alguns cursos que nós fazemos em sala de aula como atividade 

usando a tecnologia, muitos assuntos são passados para o nosso 

emails, facilitando muito o nosso trabalho em sala de aula. 

Sujeito 36 Na faculdade tem dois laboratórios, nas salas tem data show, TV, DVD 

e caixa de som, tem 7 andares de sala de aula, mas só 4 andares já 

tem tudo instalado, mas eles disseram que até o final do ano que vem 

todas salas terão esses equipamentos fixados na própria sala. 

Sujeito 42 Só temos o data show quando necessário.  

 

Como podemos perceber, nas falas dos sujeitos do quadro anterior, os 

mesmos apontam apenas recursos como DVDs, Data show e computadores de um 

modo geral quanto aos recursos tecnológicos, utilizados nas práticas pedagógicas 

dos professores no qual, tais sujeitos estão como alunos. Evidentemente, fica-se 
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notório a questão do uso destas ferramentas apenas como transmissão/reprodução 

do conhecimento. 

Baseados nas apresentações destas coletas, podemos identificar inclusive 

a concepção dos sujeitos pesquisados quanto à resistência do uso de tais 

recursos tecnológicos que poderiam ser explorados em suas práticas 

pedagógicas. Vejamos: 

Quadro Ilustrativo 8: Concepções dos professor quanto à resistência do uso 

de tais recursos tecnológicos 

Sujeitos Falas 

Sujeito 3 “Com certeza, muitos, eles acham que o modo tradicional, o modo 

antigo, né? Eles acham que eu aprendi e vou ensinar aos meus alunos 

sempre assim, eles não estão, eu não vou dizer que todos, mas uma 

boa parte, eles não estão abertos para o novo? Não estão!” 

Sujeito 

99 

“Sim, com certeza, muitos professores até se negam a fazer uso 

dessas tecnologias por conta de não ter uma formação, não ter um 

pensamento reflexivo do quanto essas mídias são importantes para 

sala de aula” 

Sujeito 

68 

“Eu sei que tenho que aprender, mas a culpa não é só minha, é de 

todo mundo” 

 

Os sujeitos apontados no quadro anterior revelam a importância do uso e as 

dificuldades encontradas quanto ao uso das tecnologias digitais, inclusive podemos 

perceber no sujeito 3, a centralização do ensino de forma verticalizada, em virtude 

de professores apontarem a tendência tradicional pedagógica como única na 

aprendizagem. 

Por outro lado, quando questionamos a respeito de como o professor que 

não tem alguns recursos tecnológicos como TV, DVD, rádio, computador, 

internet, software educativo em seu ambiente de trabalho pode usar atuais 

tecnologias na sua prática pedagógica. E como resultados podemos perceber: 
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Quadro Ilustrativo 9: Concepções dos professor quanto ao uso dos recursos 

tecnológicos nos ambientes de trabalho 

Sujeitos Falas 

Sujeito 

04 

“Não tem, acho que não tem não” 

Sujeito 

42 

“Como ele não tem acesso a esses recursos eu acredito que não tem 

como ele trabalhar, eu acho que a melhor forma, uma das soluções seria 

levar esses alunos a um ambiente que tivesse como os centros 

comunitários, mesmo assim fica difícil” 

Sujeito 

03 

“sei não, viu, acho que não tem como usar, como ele vai usar se ele não 

tem, heim?” 

Sujeito 

99 

“Não pode ter em casa, mas tem uma Lan House, que possa pesquisar, 

deve ter um sobrinho, um vizinho, alguém que tenha acesso a isso, e 

hoje em dia a pessoa com 1 real consegue ficar 30 minutos na Lan 

House, então não é possível que não consiga. Então não tem como não 

ter acesso” 

 

No momento em que se questiona a estratégia que o professor deverá 

adotar para o uso das tecnologias digitais no processo de mediação, eles não 

apontam estratégias mediados pelas tecnologias que os alunos têm, como que para 

a realização das mesmas só acontecesse quando as Instituições tivesse tais 

recursos. 

Diante destes contextos apresentados, não foram apontados recursos assim 

como aparelhos móveis, como por exemplo, os celulares, que se têm diversas 

funções, entre elas aplicativos, no qual os alunos têm de forma pessoa e que 

poderia ser utilizados como instrumentos pedagógicos. 

Entre os recursos apontados no questionário encontra-se o uso de 

aparelhos móveis, para tanto, ao questionar quanto ao uso dos mesmos foram 

apontadas as seguintes situações: 
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Quadro Ilustrativo 10: Concepções do professor quanto ao uso de aparelhos 

móveis 

Sub 

categorias 

Sujeitos Falas 

 

Não 

esperado 

Sujeito 

55 

Sim, como já tinha falado antes as duas mídias que eu usei 

foi o DVD e o data show, computador também para 

reproduzir as imagens, e também o som, né? Mas eu usei de 

forma que com o intuito de atrair os alunos, para a questão 

de atenção do perceber como é importante o que está sendo 

passado ali, através daquele uso de mídias. 

Sujeito 

68 

Não, nunca usei. 

Sujeito 

99 

Usei, no caso mídia móvel você quer dizer o Google, essas 

outras empresas assim ou não? Twitter, isso? Já, já, com 

certeza, Tablet, tudo. Já, sim. 

 

Esperado 

Sujeito 

04 

Bom, eu utilizo bastante, a gente faz, o aluno às vezes só 

veja imagem, ele vai ter que interpretar aquela imagem, 

através do que tá, músicas... tantas músicas os alunos 

aprendem, é o audiovisual realmente, então facilita o 

aprendizado. 

Sujeito 

03 

É. Com o celular eu podia usar calculadora, né? Pra que 

eles resolvessem problemas de multiplicação, de divisão. É. 

Problemas. Essas... essas... é... contas de dividir, de 

multiplicar, diminuir. Então poderia deixar eles usarem o 

celular pra resolver essas questões de problemas de 

matemática. Poderia usar sim o celular, né? 

 

Evidenciado nas falas dos sujeitos no quadro anterior, podemos perceber a 

dificuldade do uso das mídias móveis, como o uso do celular. Alguns apontam não 

conhecer e confundir-se com redes e mídias sociais, a exemplo do sujeito 99, e a 

confusão com outros equipamentos como DVDs e Data show. Ora, há concepção 

errônea quanto aos instrumentos que deveriam ser utilizados pelas mídias móveis, 
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tampouco a utilização das mesmas. Entre os sujeitos apontados no quadro, 

podemos destacar o sujeito 3, que aponta o uso do celular, porém apenas a 

calculadora como instrumento em seu uso. Portanto, seu uso será apenas enquanto 

instrumento para mecanismos operacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo buscou elementos para refletir acerca da Cultura Digital dos 

discentes do Curso de Pedagogia e compreender sua cultura digital nas práticas 

pedagógicas. Assim, partimos do problema de pesquisa que era Como a inserção 

dos discentes do Curso de Pedagogia na Cultura Digital se reflete na apropriação 

para o uso pedagógico dos recursos digitais, em Pernambuco? Em nossos achados 

os discentes em formação no Ensino Superior, apresentam em sua maioria que já 

exercem a atividade docente. 

Quando partimos para nossa hipótese que foi que apesar das atuais 

tecnologias digitais estarem sendo inseridas no âmbito escolar, a apropriação de 

elementos da Cultura Digital por parte desses discentes, existe uma relação limitada 

entre esta inserção e a perspectiva de apropriação para o uso pedagógico, porém, 

de forma incipiente em relação aos recursos educativos digitais, a mesma foi 

confirmada no confronto de respostas do questionário-entrevista quando os sujeitos 

afirmam que usam os recursos digitais mais para pesquisar, e não o uso na sala de 

aula com os estudantes, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. 

Para responder esta inquietação inicial, definiu-se como objetivo geral 

analisar a relação entre a inserção dos discentes do Curso de Pedagogia na Cultura 

Digital e apropriação de recursos digitais numa perspectiva de uso pedagógico. A 

partir deste momento optamos por realizarmos um questionário com os discentes do 

Curso de Pedagogia nos diversos períodos de formação, e como não estávamos 

analisando a prática, percebemos a necessidade de confrontarmos as respostas do 

questionário desses discentes com os dados coletados a partir do instrumento 

entrevista, onde obtivemos respostas contraditórias dos mesmos sujeitos em relação 

ao uso de recursos digitais em sua prática pedagógica, porém, de forma equivocada, 

pois estes sujeitos realizam apenas transferências de conteúdos de forma tradicional 

para um recurso digital, sem fazer inferências no processo de ensino-aprendizagem 

como recurso pedagógico que possibilita a aprendizagem significativa e sem a 

possibilidade de interação com estudante-professor-conteúdo. 

Também nos questionamos como os discentes do Curso de Pedagogia 

estão construindo em sua formação inicial sua apropriação tecnológica e como os 

mesmos estão se apropriando desses recursos para futuramente serem utilizados 
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em sua prática pedagógica ou em sua prática atual, tendo em vista que a maioria 

dos sujeitos/discentes trabalham como professor, mas nos deparamos com uma 

visão de uso inadequado, verificando que os sujeitos, não citam a importância do 

planejamento e a interdisciplinaridade. 

Os discentes/sujeitos em formação de Pedagogo afirmam certo nível de 

apropriação tecnológica, porém, sua maioria faz uso das tecnologias digitais, mas 

para uso pessoal, pois os dados do questionário entram em contradição com as 

entrevistas, pois os sujeitos descrevem que usam tecnologia na prática pedagógica, 

mas é um uso limitado de pesquisa na internet e copiar atividades para trabalhar 

com seus estudantes. 

Ao relacionarmos a inserção da Cultura Digital com a perspectiva da atuação 

docente foi possível percebermos que os sujeitos desta pesquisa apontaram seu 

nível de inserção da cultura digital de forma limitada em relação a sua atuação 

docente, que nos remete aos dados do questionário onde afirmam que tem em sua 

maioria apropriação tecnológica, porém, a partir do instrumento de coleta, nas 

entrevistas, verificamos nas falas dos sujeitos que eles entram em contradição pelo 

fato de muitas vezes usarem na vida pessoal, mas sem fazer uso desses recursos e 

ferramentas para facilitar sua prática pedagógica, no tocante ao planejamento, 

preparação de materiais para sua aula e sem interação com os recursos com o 

objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, quando cruzamos as respostas do questionário e entrevistas, 

percebemos que ora os sujeitos afirmam terem apropriação de recursos digitais, e 

ora afirmam as diversas dificuldades e limitações do uso dos mesmos recursos 

citados por eles anteriormente, fazendo-nos compreender que estes sujeitos têm 

visões equivocadas e limitadas em relação aos recursos e como utilizá-los em sua 

prática pedagógica com objetivo de produção de conhecimento mediados pelo uso 

de tecnologias digitais. 

Em relação às mediações que ocorrem no contexto da Cultura Digital entre 

os discentes de Pedagogia a partir do uso de recursos digitais, encontramos as 

diversas dificuldades a partir das falas dos sujeitos quando os mesmos questionam 

que as “instituições de ensino não oferecem tal formação ou quando oferece em seu 

currículo a disciplina de Tecnologias educacionais são trabalhadas apenas de forma 
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teórica”, sem o uso de forma prática para que estes sujeitos aprendessem 

efetivamente a preparar suas aulas com uso de recursos tecnológicos. 

Por outro lado, identificamos uma série de questionamentos quando os 

sujeitos expressam que em alguns casos nas instituições de ensino que eles 

trabalham o uso dos recursos digitais são utilizados de forma descontextualizada, 

pois não há relação com os conteúdos vivenciados em sala de aula, ficando o uso 

destes recursos sem significado para o processo de ensino-aprendizagem, deixando 

inclusive o discente/professor sem participar deste processo e atribuindo ao 

professor de informática tais responsabilidades que não o competem pelos mesmos 

não serem e não estarem relacionando os conteúdos e disciplinas do cotidiano 

escolar com o aproveitamento dos recursos disponíveis pela instituição e que muitas 

vezes estes recursos são utilizados apenas em “propaganda para conquistar novos 

estudantes para sua instituição” e chegando às vezes ao extremo de ter “o dono da 

chave” que centraliza o acesso à sala de mídias digitais/laboratório de informática, 

ficando assim apenas como recursos obsoletos e sem uso pedagógico para “não 

quebrar”.  

Sendo assim, o profissional de educação precisa estar atento aos atuais 

paradigmas da sociedade e estar disposto às mudanças e aberto às possibilidades 

de atuais aprendizagens. Mas, percebemos que ainda existe uma necessidade 

urgente de formação inicial e continuada para que os sujeitos saiam da prática de 

apenas transferir sua aula tradicional para uma tecnologia atual, pois é claro que 

muitos sentem vontade de trabalhar usando as atuais tecnologias na educação e 

para a educação e não de forma fictício, mas os mesmos reconhecem as 

dificuldades e limitações em relação ao uso pedagógico. Aparecendo discussão em 

relação dos culpados pelo despreparo dos discentes/professores que estão em 

processo de formação inicial no Ensino Superior. 

Partindo deste pressuposto, nos questionamos o porquê de não incluir no 

currículo do Curso de Pedagogia uma disciplina para formação prática do uso das 

atuais tecnologias? Seria ideal refletir sobre tais concepções quanto ao uso 

pedagógico das tecnologias na prática educacional, visto que alguns sujeitos até 

apontaram que nas disciplinas são apresentadas, porém, percebemos na pesquisa 

que não se tinham envolvimentos pedagógicos.  
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Contudo, esta pesquisa dará norte para futuras pesquisas, como, uma 

proposta de uma pesquisa ação, por exemplo, como se daria novos resultados a 

partir de uma formação continuada com o uso destas tecnologias digitais. Será a 

questão de currículo? De planejamento pedagógico?  De infraestrutura que foi 

apontadas pelos sujeitos pesquisados? Ou questões que perpassam pelas políticas 

públicas? Ou até mesmo de gestão educacional, visto que foram apontados 

recursos tecnológicos nas Instituições e não são utilizados e/ou centralizados em 

uma única pessoa. Inclusive, sujeitos deram depoimentos que mesmo chegando 

equipamentos nas Instituições, alguns casos devolvem ao MEC, por não serem 

instalados e/ou implementados para a prática educacional. 

Logo, seriam necessárias outras pesquisas para aprofundarmos estas 

questões, e identificar de fato os entraves ocorridos, visto que do contrário apenas 

estaremos identificando na educação a transposição didática de uma concepção 

tradicional com uma “nova roupagem” em um “mesmo corpo”. 
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b. Questionário presencial  

 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica 

 

QUESTIONÁRIO 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome completo: ________________________________________________ 

2. Telefone: __________________ Email: ______________________________ 

3. Idade: ___________________________________ 

4. Sexo: ____________________________________ 

5. Instituição: _____________________________________________________ 

6. Campus/Núcleo: ________________________________________________ 

7. Período: _______________________ Turma: ________________________ 

8. Você tem alguma formação superior anterior, se sim qual? 

____________________________ 

9. Você possui Pós-Graduação? (  )Sim (  ) Não  

Qual? __________________________________ 

10. Você trabalha? ( )Sim  ( ) Não 

11. Qual a área de atuação? Educação/Saúde/Comércio/Indústria/Serviço/outros? 

______________________________________________________________ 

12. Você trabalha e/ou trabalhou em sala de aula? ( )Sim  ( ) Não 

13. Quanto tempo? 

( ) 0 a 1 - ( ) 2 a 3 - ( ) 4 a 5  ( ) 6 ou mais 

14. Você já participou de algum curso/oficina sobre o uso de tecnologia 

Educacional? 

( )Sim (  ) Não. Se Sim Qual? 

_________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 – CULTURA DIGITAL 

15. Você possui algum recurso tecnológico? (   )Sim ( ) Não. 
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16. Se sim, quais? (Pode marcar mais de uma opção) 

Item Quantidade 

Computador  

Notebook  

Netbook  

Tablet  

Smartphone  

Celular  

Câmeras Digitais  

Datashow  

Outros  

 

17. Com que frequência você utiliza tais recursos? 

Item Tempo por dia/horas 

Computador (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Notebook (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Netbook (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Tablet (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Smartphone (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Celular (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Câmeras Digitais (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Datashow (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 

Outros (    ) 0 a 1   (     ) 2 a 3   (     ) 4 a 5   (     ) 6 ou mais 
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18. Você utiliza algum recurso tecnológico em sua prática pedagógica?  

( ) Sim  ( )não 

19. Caso você não trabalhe, você acha importante o uso de recursos tecnológicos 

na prática pedagógica?  ( ) sim  ( ) não 

20. Você utilizaria?       ( ) sim  ( ) não 

 

21. Quais recursos você utiliza na sua prática pedagógica? (para quem atua em 

sala de aula) - (Pode marcar mais de uma opção) 

Item Sim ou 

não? 

Quantidade/Quantos dias por semana 

Computador/Note

book/ Netbook 

(   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

Tablet (   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

Smartphone/Celu

lar 

(   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

Câmeras Digitais (   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

Datashow (   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

TV (   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

DVD (   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

Rádio/Mp3/Pendr

ive 

(   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

Internet (   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 
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Outros 

(especifique)  

 

(   ) Sim 

(   ) não 

(   ) 0 a 1  (   ) 2 a 3  (   ) 4 a 5  (   ) 5 ou mais 

 

22. Você usa alguma rede social abaixo?      Sim (  ) não (  ) Quais? Pode 

marcar mais de uma opção. 

 ( ) facebook ( ) you tube ( ) ozone ( ) sina weibo 

 ( ) whats app ( ) Google + ( ) Tumblr ( ) line 

 ( ) vine  ( ) twitter ( ) wechat ( ) pergunter 

 ( ) medium ( ) vendly ( ) chirpify ( ) badoo 

 ( ) instagram ( ) skoob ( ) chirp  ( ) twoo 

 

Outras: 

________________________________________________________________ 
 

23.  Você já usou alguma rede social na educação – para ensinar ou aprender? Sim (

 ) não ( ) Pode marcar mais de uma opção.  

 ( ) facebook ( ) you tube ( ) ozone ( ) sina weibo 

 ( ) whats app ( ) Google + ( ) Tumblr ( ) line 

 ( ) vine  ( ) twitter ( ) wechat ( ) pergunter 

 ( ) medium ( ) vendly ( ) chirpify ( ) badoo 

 ( ) instagram ( ) skoob ( ) chirp  ( ) twoo 

 

Outras: 

_________________________________________________________________ 
 

24. Na sua opinião qual a influência das tecnologias digitais no 

ensino/aprendizagem sala de aula? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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c. Entrevista Presencial 

 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica 

 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome completo: _______________________________________________ 

2. Telefone: _______________ Email: ________________________________ 

3. Idade: ___________________________________ 

4. Sexo: ____________________________________ 

5. Instituição: ____________________________________________________ 

6. Campus/Núcleo: _______________________________________________ 

7. Período: _____________________________ Turma: __________________ 

8. Você tem alguma formação superior anterior, se sim qual? 

____________________________ 

9. Você possui Pós-Graduação? (  )Sim (  ) Não  

Qual? __________________________________ 

10. Você trabalha? ( )Sim  ( ) Não 

11. Qual a área de atuação? Educação/Saúde/Comércio/Indústria/Serviço/outros? 

______________________________________________________________ 

12. Você trabalha e/ou trabalhou em sala de aula? ( )Sim  ( ) Não 

13. Quanto tempo? 

( ) 0 a 1 - ( ) 2 a 3 - ( ) 4 a 5  ( ) 6 ou mais 

14. Você já participou de algum curso/oficina sobre o uso de tecnologia 

Educacional? 

()Sim ( ) Não. Se Sim Qual? __________________________________ 

 

PARTE 2 – CULTURA DIGITAL 

 

15. Como você descreve sua apropriação tecnológica em relação as atuais 

tecnologias? 
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16. Como as atuais tecnologias educacionais fazem parte do seu cotidiano 

escolar? 

 

17. Qual a melhor forma de trabalhar com as atuais tecnologias na sala de aula? 

 

18. O professor que não usa as atuais tecnologias pode alcançar o atual tempo 

na educação ou ele fica para trás? 

 

19. Como você trabalha na sua prática pedagógica com as atuais tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem? Cite cada uma delas e exemplifique? 

 

20. Como o professor pode explorar o uso das atuais tecnologias com seus 

estudantes na sala de aula? 

 

21. Como se deu seu processo de formação no Curso de Pedagogia em relação 

as mídias tecnológicas? 

 

22. Você acha que o curso de Graduação em Pedagogia prepara os estudantes 

(professores) para o uso pedagógico com as atuais tecnologias? 

 

23. O que um curso Graduação em Pedagogia pode ou deve oferecer ao seu 

estudante (professor) para que este seja preparado para o mercado em 

relação as atuais tecnologias? 

 

24. O que seu curso de graduação em Pedagogia ofereceu em sua formação 

em relação as atuais tecnologias? 

 

25. Qual seu papel docente em relação as atuais tecnologias e sua prática 

pedagógica? 

 

26. Você acredita que há muita resistência dos professores para o uso de 

tecnologias educacionais em sua prática pedagógica? 
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27. Quais e como são os recursos que a instituição que você trabalha ou estuda 

oferece para sua formação, acesso as atuais tecnologias? 

 

28. Como o professor que não tem alguns recursos tecnológicos como TV, DVD, 

rádio, computador, internet, software educativo em seu ambiente de trabalho 

pode usar atuais tecnologias na sua prática pedagógica? 

 

29. Você já usou alguma mídia móvel no seu processo de ensino-

aprendizagem? Explique. 

 

30. Como o professor pode de desenvolver atividades com seus estudantes 

usando as mídias digitais? 

 

 

 

 

 

 

 

 


