
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO ACADÊMICO 

 
 
 
 
 

ELIZETE VIEIRA DE MELO 

 
 
 
 

 

A CULTURA DIGITAL NA FORMAÇÃO DOCENTE: UM ESTUDO DAS PERCEPÇÕES 

DISCENTES EM UM CURSO DE PEDAGOGIA  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho - RO 
2017  



 

 

ELIZETE VIEIRA DE MELO 

 
 
 
 
 

 

A CULTURA DIGITAL NA FORMAÇÃO DOCENTE: UM ESTUDO DAS PERCEPÇÕES 

DISCENTES EM UM CURSO DE PEDAGOGIA  

 
 

 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação - Mestrado Acadêmico, 
vinculado ao Núcleo de Ciências Humanas da   
Universidade Federal de Rondônia, como requisito 
para a obtenção da qualificação de Mestre em 
Educação. 
 
Linha de Pesquisa: Formação Docente.  
 

                                                          Orientador: Prof. Dr. José Lucas Pedreira Bueno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho - RO 
2017 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

03 30 2017 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Dedicatória 

 
Aos docentes-pesquisadores em qualquer 

lugar do mundo e que acreditam na mudança 

e transformação por meio da educação, em 

especial à Jorgina Vieira de Melo (mãe), ao 

meu pai, irmã, irmãos.   



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço ao meu orientador, o Prof. Dr. José Lucas Pedreira Bueno por ter aceitado o 

desafio de orientar esta pesquisa. Obrigada pela orientação e por entre “altos e baixos” 

existir a paciência necessária para mediar o processo.  

 

À amiga e parceira Vanderléia Barbosa da Silva, sem sua contribuição teria sido ainda 

mais difícil, obrigada por ser presente e disponível sempre.  

 

A Profa. Dra. Rosângela Cavalcante França que esteve à frente da coordenação do 

mestrado durante o percurso e muito contribuiu com sua generosidade e partilha de 

seus saberes não apenas comigo, mas com muitos colegas do mestrado. 

 

Aos colegas da 5ª turma do Mestrado Acadêmico em Educação, uma turma bem mais 

que especial, única. 

 

A minha família pelo amor incondicional, por torcerem por mim e me apoiarem em todos 

os momentos. 

  

A todos os professores do PPGE da Universidade Federal de Rondônia, pela 

contribuição de cada um à minha formação e em especial à professora Aparecida Luzia 

Alzira Zuin, pelos momentos vividos na disciplina Mediação e Comunicação, que me 

fizeram rever muitas de minhas certezas e expandiu meu horizonte de leituras. Tavez 

ela não saiba, mas contribuiu imensamente.   

 

A todas as formas e expressões de Deus, à força e o amor divino que nos fortalece 

todas as manhãs permitindo a caminhada pelos sonhos.  

 

Gratidão a todos! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
O que pode ser mais opressivo num ensino 

não é finalmente o saber ou a cultura que ele 

vincula, são as formas discursivas através 

das quais ele é proposto. 

 

 

Roland Barthes 



 

 

MELO, Elizete Vieira de. A Cultura Digital na Formação Docente: um estudo das 
percepções discentes em um curso de pedagogia. 2017. 103f. Dissertação (Mestrado 
Acadêmico em Educação) – Departamento de Ciências da Educação, Universidade 
Federal de Ronônia, Porto Velho, RO, 2017.   

 
RESUMO 

 
 

As transformações surgidas com o aumento do uso das tecnologias digitais de 
informação e comunicação projeta a sociedade contemporânea para a construção de 
uma nova cultura, a cultura digital. O estudo que aqui se apresenta se propõe a refletir 
sobre as percepções dos discentes de pedagogia em relação às implicações da cultura 
digital em suas formações docentes, temos como sujeitos da pesquisa discentes do 
curso de pedagogia de uma instituição pública de ensino superior do estado de 
Rondônia. Assim temos o seguinte problema: quais são as percepções dos discentes 
do curso de pedagogia sobre a cultura digital em sua formação inicial para a docência? 
Como objetivo geral este estudo pretende conhecer as percepções dos discentes de 
pedagogia sobre a cultura digital e para nos auxiliar nessa investigação nos apoiamos 
em objetivos específicos como: descrever as percepções discentes, identificar na 
perspectiva discente o que pensam sobre o aprender e o ensinar na cultura digital. 
Evidenciamos que o tema desta pesquisa aborda uma questão contemporânea no 
tocante as discussões em relação às percepções dos discentes de pedagogia sobre a 
cultura digital em suas firmações acadêmicas e neste sentido buscamos nossa 
fundamentação teórica com o suporte dos autores Jenkins (2009), Lévy (2010), 
Santaella (2003; 2010), Rivoltella (2003), Fiorentini (2003), Jambeiro (2009), Castells 
(2005), Libâneo (2007), Silva (2009), Fantin (2012), Gomez (2010) entre outros que 
contribuíram para a organização e reflexão dos escritos desse estudo. O delineamento 
metodológico desta pesquisa se deu com a abordagem qualitativa com metodologia da 
pesquisa exploratório-descritiva. Coletamos os dados por meio de questionários 
fechados e semiestruturados de um grupo com vinte discentes do curso de pedagogia. 
Para a análise dos dados recorremos ao método de análise de conteúdo de Bardin 
(2011) em que organizamos os recortes das entrevistas em categorias temáticas a fim 
de dialogar com o referencial teórico. A pesquisa está organizada em cinco seções em 
que a primeira apresenta a introdução com uma descrição geral da pesquisa, a 
segunda apresenta o delineamento e o perfil metodológico da pesquisa, a terceira 
seção apresenta um breve histórico do curso de pedagogia no Brasil e na instituição 
lócus da pesquisa, a quarta seção traz o referencial teórico sobre a cultura digital e na 
quinta seção apresentamos uma discussão com relatos coletados. A discussão 
apresenta a percepção discente e traz as angústias, inquietações e preocupações 
sobre a temática, como também os apontamentos dos discentes em relação a alguns 
encaminhamentos que podem ser feitos em relação a essa perspectiva de estudo na 
formação inicial docente. E nas considerações apresentamos a possibilidades de se dar 
continuidade aos estudos dessa temática na instituição de ensino onde se deu a 
pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cultura Digital. Formação docente. Percepções discente. 
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                                                          ABSTRACT 
 
 
The transformations arising from the increased use of digital information and 
communication technologies project contemporary society to build a new culture, digital 
culture. The present study aims to reflect on the perceptions of pedagogy students 
regarding the implications of digital culture in their teaching, we have as subjects of the 
research students of the pedagogy course of a public institution of higher education in 
the state of Rondônia . Thus we have the following problem: what are the perceptions of 
the students of the pedagogy course on digital culture in their initial formation for 
teaching? As a general objective, this study intends to know the perceptions of 
pedagogic students about digital culture and to help us with this research, we support 
specific objectives such as: to describe student perceptions, to identify in the student 
perspective what they think about learning and teaching in culture digital. We show that 
the theme of this research addresses a contemporary issue regarding the discussions 
regarding the perceptions of pedagogic students about digital culture in their academic 
studies and in this sense we seek our theoretical basis with the support of the authors 
Jenkins (2009), Lévy (2010) ), Santaella (2003), Rivoltella (2003), Fiorentini (2003), 
Jambeiro (2009), Castells (2005), Libâneo (2007), Silva (2009), Fantin (2012), Gomez 
(2010) and others which contributed to the organization and reflection of the writings of 
this study. The methodological delineation of this research occurred with the qualitative 
approach with exploratory-descriptive research methodology. We collected the data 
through closed and semi-structured questionnaires from a group with twenty students 
from the pedagogy course. For the analysis of the data, we used the content analysis 
method of Bardin (2011) in which we organized the interview cuts in thematic categories 
in order to dialogue with the theoretical reference. The research is organized in five 
sections in which the first presents the introduction with a general description of the 
research, the second presents the outline and the methodological profile of the research, 
the third section presents a brief history of the pedagogy course in Brazil and at the 
institution lócus of the research, the fourth section brings the theoretical reference on 
digital culture and in the fifth section we present a discussion with collected reports. The 
discussion presents the student perception and brings the anxieties, worries and worries 
about the subject, as well as the notes of the students regarding some referrals that can 
be made regarding this perspective of study in the initial teacher training. And in the 
considerations we present the possibilities of continuing the studies of this subject in the 
educational institution where the research was given. 
 
Keywords: Digital Culture. Teacher training. Student perceptions. 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Gênero dos sujeitos da pesquisa  

Gráfico 2: Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 

Gráfico 3: Formação básica dos sujeitos da pesquisa 

Gráfico 4: Perfil socioeconômico dos sujeitos da pesquisa  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Distribuição da carga horária em componentes curriculares 

Figura 2: Matriz Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia Licenciatura - Parte 

1 

Figura 3: Matriz Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia Licenciatura - Parte 

2 

Figura 4: Matriz Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia Licenciatura - Parte 

3 

Figura 5: Ementário da disciplina “Tecnologia Aplicada à Educação” 

Figura 6: Processo Formativo na Cultura Digital 

Figura 7: Cultura Digital 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: A cultura digital, definições e perspectivas 

Quadro 2: Pesquisas Relacionadas à temática cultura digital e educação: 2011-2015 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEPED - Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação 

CFE - Conselho Federal de Educação 

CNE- Conselho Nacional de Educação 

CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa 

CP - Conselho Pleno 

CRUTAC - Centro Rural Universitário e Ação Comunitária 

DED - Departamento de Ciências da Educação 

EDUCA - Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e Infância 

FUNDACENTRO - Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia 

IBCIT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

IFES - Instituição Federal de Ensino Superior 

IFRO – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases  

MEC - Ministério da Educação 

NCH - Núcleo de Ciências Humanas 

PPP - Projeto Político Pedagógico 

SI - Sociedade da Informação 

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso  

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 

TDCI – Tecnologias Digitais da Comunicação e Informação 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro  

UFBA - Universidade Federal da Bahia 

UFC - Universidade Federal do Ceará  



 

 

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora  

UFPA - Universidade Federal do Pará  

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco  

UFPR - Universidade Federal do Paraná 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

UNIR - Universidade Federal de Rondônia 

USP - Universidade de São Paulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 13 

2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 22 

2.1 O enfoque metodológico e tipo de pesquisa: abordagem qualitativa e pesquisa 

exploratória-descritiva ................................................................................................. 22 

2.2 Procedimentos metodológicos de coleta de dados ............................................... 24 

2.3 Tratamento e análise dos dados ........................................................................... 25 

2.4 O lócus e os sujeitos da pesquisa ......................................................................... 27 

2.4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 28 

3 UM BREVE HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 32 

3.1 O curso de Pedagogia: local da pesquisa ............................................................. 34 

3.2 O projeto do curso de pedagogia e sua relação com as tecnologias digitais ........ 39 

3.2.1 Conhecendo um pouco mais: carga horária e componentes curriculares 41 

4 CULTURA DIGITAL, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 51 

4.1 Espaços/tempos digitais: lugar de onde se conceituar e analisar a cultura .......... 53 

4.2 Cultura digital: mudanças sociais contemporâneas e os estudos no campo da 

educação .................................................................................................................... 60 

4.2.1 Perspectivas para a formação docente no contexto da cultura digital 66 

5 PERCEPÇÕES DISCENTES: CULTURA DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE 70 

5.1 A cultura digital, percepções discentes ................................................................. 71 

5.2 Ensinar e aprender na cultura digital: o que pensam os discentes do curso 

de pedagogia ............................................................................................................. 76 

5.3 Formação docente na cultura digital ..................................................................... 82 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 89 

APÊNDICES 97 

 
 
 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

   As transformações advindas com o surgimento das tecnologias digitais e a rápida 

evolução das mesmas mudaram, significativamente, o modo de vida dos sujeitos na 

história. Isso alterou diversos aspectos da vida em sociedade, desde simples atividades 

cotidianas às atividades complexas de formação profissional, cultural, humana, política, 

entre outras. Estas transformações alteram expressivamente a realidade cultural entre 

os sujeitos que compõem a sociedade, neste sentido: 

 

[...] precisamos compreender os meios tecnológicos de comunicação e 
de informação na dinâmica de sua origem, técnicas e códigos, conforme 
a natureza da realidade por eles construída, nas maneiras pelas quais 
os receptores/leitores leem e recebem, redescobre e interpretam a 
polissemia, constroem o significado, como algo em contínuo movimento 
e mudança, e não como fins em si mesmos (FIORENTINI, 2003, p. 16). 

  

  Trata-se não somente de mudanças no fazer, como também no compreender, em 

que o uso massivo de tantos aparatos tecnológicos tem sido determinante para o 

surgimento de novos significados e ressignificados daquilo que já se dava por 

compreendido.  

O cenário das tecnologias digitais na sociedade pode exigir dos sujeitos 

aprendizagens e caminhos inovadores para a construção do conhecimento e produção 

do saber. Contribuindo nesta discussão, pode-se perceber que: “A importância das 

tecnologias digitais na vida humana é questão de interesse nos variados domínios de 

produção do saber” (KOMESU, 2010, p.135). Dessa forma, esse “interesse” 

apresentado pela autora se refere às diferentes áreas do conhecimento (educação, 

artes, comunicação, economia, entre outras) que passaram a fazer uso das tecnologias 

digitais na produção, apresentação e ampliação dos seus saberes.  

  Temos no momento um campo fecundo para uma investigação inter e 

transdisciplinar que atravessa as áreas do conhecimento no que diz respeito a ensinar 

e aprender. Neste cenário que se (re)forma cotidianamente em diversos lugares onde 

os sujeitos aprendizes e ensinantes se convergem para um sujeito cultural, cujo 

comportamento e modos de vida, diante de tantas transformações, constituem as 
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marcas principais do processo de ensinar e aprender. A cultura digital no âmbito 

educativo poderá trazer mudanças nas relações entre os diferentes sujeitos que 

compõem o âmbito escolar e consequentemente formações apropriadas para atender 

às demandas desta cultura que emerge de contextos digitais e midiáticos por meio da 

interação entre pessoas no ambiente virtual. 

Para falarmos em formação docente, nesse momento histórico em que novas 

culturas se desenham a partir das inovações tecnológicas digitais e uma avalanche de 

informações acontece a cada dia, faz-se necessário lembrarmos que a formação 

docente deve se preocupar com o fato de que informar no cenário atual exerce papel 

coadjuvante. Conforme Moran (2010, p. 23), “Um dos grandes desafios para o 

educador é ajudar a tornar a informação significativa” o que pressupõem utilizá-las na 

construção de saberes e reflexões que potencializem o ensinar e aprender. 

Autores como Martino (2015), Santaella (2003), (2010), Levy (2010), Lemos 

(2009), (2010) analisam as transformações sociais e humanas por meio dos 

movimentos culturais que permeiam tais acontecimentos como a cultura digital, embora 

alguns destes mesmos teóricos trabalhem também as transformações sociais sob as 

lentes da cibercultura, que trata dessas transformações com ênfase no espaço em que 

elas ocorrem (o espaço virtual), mas para esta pesquisa nos ateremos a cultura digital, 

pois embora cibercultura e cultura digital sejam temas com relações estreitas e 

interligados,  delimitamos em estudar a partir do movimento cultural, sendo o espaço 

virtual um tema amplo que pode ser objeto de um estudo futuro. Ainda sobre o 

momento que vivenciamos Santaella (2003, p.77) ressalta que:  

 

Não restam dúvidas quanto ao fato de que estamos vivenciando o 
alvorecer de novas formações socioculturais que vêm recebendo tanto o 
nome de cultura digital quanto de cibercultura. Inumeráveis livros e 
artigos têm surgido com o propósito de discutir os caracteres e 
implicações dessa cultura. 

  

Autores como Santaella e os já descritos buscam dialogar sobre cultura digital 

sem especificar a educação escolar, abordando a vida social como um todo.  Porém, se 

a educação escolar se encontra no todo, podemos nos basear nesses mesmos autores 

para tratarmos as bases gerais dessa cultura e buscarmos outros autores que nos 
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permitam o diálogo com a educação escolar e mais especificamente formação de 

professores, como Bettega (2010), Fantin e Rivoltella (2013), Gomez (2010; 2015), 

Belloni (2012) entre outros, que abordam especificamente a formação docente e a 

educação continuada no contexto da cultura digital.  

Quando discutimos sobre cultura digital e formação docente recorremos à Fantin 

(2012, p.12) que afirma: “alguns estudiosos enfatizam que estamos vivendo uma 

verdadeira “revolução cultural”. E nessa perspectiva é preciso que os cursos de 

formação docente acompanhem os aspectos dessa revolução não somente em 

questões físicas e estruturais de acesso às ferramentas de tecnologias digitais, mas 

principalmente em termos de embasamento e reflexões que levem os formandos em 

docência a questionarem seus papéis em meio a esse processo e principalmente, 

buscando compreender: 

 

De que maneira essas transformações diárias nas formas como os seres 
humanos organizam, produzem e compartilham informações - e, por 
consequência, estruturam seu pensamento - entram no currículo 

engessado do ensino formal? (SAYAD, p. 30-31). 
 

 Essa problematização apresentada pelo autor aponta para a necessidade de 

refletir sobre as mudanças que emergem das tecnologias digitais e as mudanças 

necessárias para que a ruptura destes currículos e modelos de ensino e aprendizagem 

engessados possam começar a acontecer. O autor contribui ainda, afirmando que “De 

fato, o que mais causa impacto hoje na sociedade é menos a tecnologia e mais a 

comunicação: como os seres humanos lidam e criam ‘com’ essas tecnologias e ‘para’ 

elas”. (SAYAD, p. 41). Nesse sentido, os cursos de formação de professores podem ver 

a comunicação, subsidiada por tecnologias como elemento da cultura digital e como 

algo a ser trabalhado com o futuro/a professor/a.  

Assim, compreendemos que comunicação, linguagem, ensino, aprendizagem e 

cultura se misturam cotidianamente neste cenário da cultura digital, em que ferramentas 

e formas de aprender estão se convergindo e mudando a forma como a sociedade vê e 

trata a formação humana.  

Conduzir futuros professores para essa reflexão pode ser fundamental para a 

consolidação do processo de ensino aprendizagem no contexto da cultua digital, já que 
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se trata de formar para a docência acompanhando a revolução que aí está, seja ela da 

informação ou da cultura. Para Santaella (2003, p. 73): “A revolução da informação não 

é simplesmente uma questão de progresso tecnológico. Ela também é significativa para 

a nova matriz de forças políticas e culturais que ela suporta”. E docentes e futuros 

docentes precisam estar atentos à essas novas forças, para que a educação possa 

cumprir um de seus preceitos legais: o formar para o exercício da cidadania. (BRASIL, 

C.F. 1988). 

Por se tratar de uma temática complexa, a relação entre cultura digital e 

formação docente tem sido um dos principais temas de nossas leituras e investigações, 

bem como outras temáticas que se aproximam, como tecnologias e educação, 

formação docente e afins. Nesse contexto, nossos estudos e leituras se culminaram 

numa grande temática, da qual a delimitação para a cultura digital e formação docente 

foi pensada para essa pesquisa. 

É importante descrever como se deu a escolha do tema para esse estudo que se 

apresenta. A motivação se dá pelas pesquisas e leituras que já vinham sendo 

realizadas desde a graduação no curso de Pedagogia da Universidade federal de 

Rondônia (UNIR), campus de Ji-Paraná. O despertar por essa área do conhecimento se 

deu durante as disciplinas de “Tecnologias Aplicadas a Educação” e “Fundamentos e 

Práticas em Educação à Distância”, ambas cursadas no curso de pedagogia. Por meio 

das leituras e estudos nas referidas disciplinas o interesse pela temática tecnologias 

digitais e educação se fixou em nossas reflexões e isso culminou com a construção de 

afinidade, dando satisfação acadêmica e pessoal em estudar a temática, de forma a 

buscar compreender as possibilidades, limites e conflitos emergidos desta cultura para 

a educação, o que contribuiu para a motivação desse trabalho.  

O primeiro resultado dessa afinidade chegou com Trabalho de Conclusão de 

Curso, em que trabalhei com a temática: “Formação e Cultura Digital: mediando a 

inclusão e letramento numa perspectiva humana e social”, concluindo o curso no ano 

de 2008.  

Com o fim do curso veio o exercício da docência, no qual continuamos em 

contato com as leituras e sempre em busca de formação continuada em serviço que 

nos levassem ao encontro da temática em questão: “tecnologias e educação”. Passado 
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algum tempo, com o aumento do interesse e sempre em contato com leituras da área 

de estudo, chegamos a um curso de pós-graduação lato sensu em Informática na 

Educação pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologias de Rondônia 

(IFRO). Nessa ocasião conhecemos aportes teóricos que trabalham com o tema, de 

forma que aumentou e diversificou os estudos. As primeiras percepções sobre a 

convergência entre tecnologias na educação e cultura começaram a surgir, o que nos 

evidenciou a necessidade de estudar a questão da formação de professores para o uso 

das tecnologias digitais. A investigação desse tema pode vir a nos mostrar o quanto é 

necessário se trabalhar com professores sobre suas percepções, anseios e angústias 

sobre os elementos da temática digital. Esse interesse por essa temática culminou com 

o trabalho de conclusão de curso, o artigo: “Percepções de professores da área de 

pedagogia sobre a utilização do AVA na formação continua: um estudo de caso”, 

apresentado em 2014.  

Entre a formação inicial no curso de pedagogia e o curso de especialização em 

“Informática na Educação” um conjunto de leituras foram feitas, reflexões surgiram, os 

interesses se delimitaram e a partir de então senti-me instigada à pesquisa e 

compreensão sobre a cultura digital na formação docente do curso de pedagogia. 

Assim, a escolha do tema da pesquisa é intencional e constitui-se de leituras que se 

iniciaram na graduação e ganharam formas e interesses que se delimitaram de acordo 

com o aprofundamento na temática.  

Os estudos sobre cultura digital têm crescido e se consolidado no meio 

acadêmico, e tem se apresentado de forma inter/transdiciplinar ao se tornar o ponto 

chave de estudos nas áreas e subáreas de ciências humanas e sociais. A educação 

precisa se tornar cada vez mais parte da consolidação desses estudos porque: 

 

Enquanto prática social e cultural, a educação se alicerça de diferentes 
saberes para se exercer, tanto do campo da ciência quanto dos saberes 
não-científicos (estéticos, teológicos, artísticos, éticos, etc.), 
corporificando-se em um feixe de reflexões e investigações de natureza 
pedagógica (SOBRAL, 2010, p.4). 

 

 E para compreender as percepções discentes dos graduandos de pedagogia 

sobre a cultura digital em suas formações e consequentemente na educação esse 
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estudo trará contribuições pessoais, uma vez que permitirá o seguimento da temática 

em pesquisas futuras e no prosseguimento da vida acadêmica pela grande identificação 

e diálogo que foram construídos com a temática. Este trabalho também trará 

contribuições sociais ao se tornar público, o que possibilitará o acesso à ampliação do 

conhecimento do tema e quais suas perspectivas no meio acadêmico em Rondônia. 

Não só compartilharemos resultados, como também o conjunto das discussões e 

apontamentos que levaram a estes, evidenciando que pesquisadores do campo da 

educação podem se apropriar das discussões acerca do tema. Através dessa pesquisa 

compartilhamos a ideia de que, ao estudar o tema cultura digital vinculado à educação, 

devemos sempre considerar que: “Ao longo da evolução da sociedade e da cultura, as 

tecnologias vêm impregnando o cotidiano de tal maneira que nem sempre percebemos 

a profundidade das mudanças que provocam” (FIORENTINI, 2003, p. 36). E refletir 

sobre mudanças, impactos, cultura e percepções é o grande eixo norteador da 

pesquisa.  

Vivemos a constante necessidade de acompanhar as transformações sociais 

(nas relações culturais, familiares, econômicas, etc.) que o momento histórico exige. 

Todas essas mudanças levaram ao surgimento de novos comportamentos no que se 

refere a ensinar e aprender. Não se trata de comportamentos isolados, mas permeados 

pela cultura que se transforma cotidianamente e Moran (2010, p.23) nos aponta que:  

 

Os processos de conhecimento dependem profundamente do social, do 
ambiente cultural onde vivemos, dos grupos com os quais nos 
relacionamos. A cultura onde mergulhamos interfere em algumas 
dimensões da nossa percepção. 

         

Diante dessa perspectiva apresentada por Moran consideramos o 

entrecruzamento entre educação, cultura, sociedade e grupos sociais, os pilares sobre 

o que e de onde investigar as percepções de discentes do curso de pedagogia sobre a 

cultura digital em suas formações no curso de graduação. Desse modo, a questão 

norteadora para esse estudo foi: Quais são as percepções dos discentes do curso de 

pedagogia sobre a cultura digital em sua formação inicial para a docência? 

 A partir dessa problemática, o objetivo geral desse estudo compreende em 

conhecer as percepções dos discentes de pedagogia sobre a cultura digital em sua 
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formação inicial. Para que tal objetivo fosse alcançado, os objetivos específicos foram 

delineados da seguinte forma: a) descrever as percepções discentes sobre a cultura 

digital em sua formação inicial; b)identificar como os discentes veem o “aprender e 

ensinar” para a formação docente na cultura digital; c)  apresentar as percepções 

discentes sobre formação docente na cultura digital.  

O desenvolvimento desse estudo se dá por meio de uma pesquisa exploratório-

descritiva, numa perspectiva de natureza qualitativa. Com os procedimentos 

metodológicos de coleta de dados foram realizadas o estudo de documentos legais 

sobre o curso de pedagogia, no qual estão inseridos os sujeitos da pesquisa, (essa 

etapa do estudo visou uma breve apresentação do curso de pedagogia como campo da 

pesquisa), a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas para uma 

amostragem composta por vinte (20) discentes do curso de pedagogia. As descrições 

foram sistematizadas na forma de dados e usando-se da análise de conteúdo, mais 

especificamente da análise categorial temática (BARDIN, 2011) interpretamos os dados 

para a composição dessa dissertação.  

Essa pesquisa se desenvolveu em dois momentos distintos e complementares: o 

primeiro se trata da construção do referencial teórico e documental e análise 

bibliográfica em que se inclui o estudo de documentos da base legal do curso de 

pedagogia e o segundo momento se trata da pesquisa de campo com o levantamento 

dos dados empíricos.  

A dissertação se encontra dividida em cinco seções que se completam, sendo a 

introdução, delineamento da pesquisa, um breve histórico do curso de pedagogia, 

construção de referencial teórico, análise e discussão do estudo.  

 Temos na primeira seção a introdução, que apresenta as motivações do estudo e 

o caminho para se chegar ao mesmo, bem como a definição e delimitação do problema, 

a apresentação dos objetivos, geral e específico, demonstrando as evidências e 

direcionamentos do estudo e qual sua relevância para a educação e o espaço 

acadêmico. 

Na segunda seção se encontra o delineamento para a execução da pesquisa, 

em que foram expostas as características do estudo, descrevendo o lócus, 

apresentando os sujeitos, especificando a metodologia e os instrumentos para a coleta 
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de dados. Evidencia-se também a forma como os dados da pesquisa de campo foram 

coletados, sistematizados e analisados.  

Na terceira seção apresentamos um breve histórico do curso de pedagogia no 

Brasil e uma descrição do curso que se apresenta como lócus da pesquisa. Essa seção 

se divide em duas partes sendo a primeira sobre o curso de pedagogia em questão 

como local da pesquisa, a segunda constitui-se de uma breve apresentação do projeto 

político pedagógico do curso de pedagogia, e como esse documento apresenta os 

estudos sobre tecnologias digitais na perspectiva do curso.  

Na quarta seção apresentamos parte dos aportes teóricos que subsidiam a 

pesquisa, denomina-se com o título de “Cultura digital e educação” e divide-se em três 

subseções: a primeira trata dos espaços/tempos digitais como lugar de conceituação e 

análise da cultura; a segunda trata da cultura digital com foco nas mudanças sociais 

contemporâneas e identidade; a terceira trata dos aspectos históricos da cultura digital 

e seu encontro com a educação em que há uma breve descrição sobre a inserção das 

tecnologias digitais no curso de pedagogia.  

A quinta seção apresenta a análise e discussão dos dados, organizados na 

forma de títulos e subtítulos, sendo o principal: “A cultura digital na formação do 

pedagogo: uma história em construção”, essa seção se desdobra a partir das 

categorias temáticas de análise que compõem subtítulos abordando: “A cultura digital, 

percepções discentes”, “Ensinar e aprender na cultura digital: o que pensam os 

discentes do curso de pedagogia”, “Formação docente na cultura digital”, estes 

subtítulos se desdobram de acordo com a necessidade de desenvolvimento do trabalho. 

Na construção dessas reflexões procuramos dar visibilidade as percepções 

sobre a cultura digital que permeiam as compreensões dos discentes do curso de 

pedagogia e quais implicações são observadas e esperadas em relação a essa cultura 

para o futuro na docência.    

 Fechamos com a apresentação das considerações até então constatadas sobre 

a temática da cultura digital na formação docente sempre evidenciando as percepções 

dos discentes sujeitos da pesquisa. Este estudo buscou sempre abordar algumas 

inquietações dos pesquisadores da temática, bem como deixar claro a necessidade da 

continuidade da pesquisa em outro momento, pois trata-se de uma temática de 
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complexa compreensão e que vive em constante transformação, o que pode influenciar 

significativamente no cenário do ensino e aprendizagem e consequentemente na 

formação docente.  
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2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

 

 Para a realização deste estudo se tornou indispensável a delimitação das etapas 

a serem realizadas para o alcance do objetivo de investigar a cultura digital na 

formação dos discentes de pedagogia e as percepções destes em relação ao tema. 

O conhecimento acerca da metodologia, dos processos e das etapas da 

investigação é essencial para o alcance dos resultados, bem como para a compreensão 

deste em forma de diálogo e contribuições à sociedade. Nesta perspectiva, a seção que 

se inicia descreve as etapas que compõem essa dissertação: A seção se organiza 

dividindo-se em subseções que apresentam o enfoque metodológico e também os 

procedimentos para a coleta e análise de dados a fim de esclarecer cada etapa do 

processo de construção do texto.  

Nesse estudo, as leituras e pesquisa de campo foram fundamentais no processo 

de construção do conhecimento em que: 

 

Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de 
desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante ao emprego 
de procedimentos científicos (GIL, 1999, p. 42). 

 

 Dessa forma buscamos respostas aos questionamentos que surgem no que se 

refere à cultura digital na formação de discentes do curso da pedagogia e construímos 

nossa pesquisa com base naqueles que se relacionam com nossa proposta de 

investigação.  

 

 

2.1 O enfoque metodológico e tipo de pesquisa: abordagem qualitativa e pesquisa 
exploratória- descritiva 
 

 

   Para se chegar aos objetivos pretendidos, optou-se por realizar um estudo de 

natureza básica, com a metodologia da pesquisa exploratório-descritiva, ao que Gil 
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(2002, p. 41- 42) caracteriza como um estudo que busca “[...] o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições” e a “[...] descrição das características de 

determinada população ou fenômeno”. Esse tipo de pesquisa permite em seu 

planejamento uma maior flexibilidade, fazendo que se leve em consideração os mais 

variáveis aspectos dos fatos estudados. A pesquisa exploratório-descritiva se utiliza de 

diversas fontes e instrumentais, para tanto é necessário um levantamento bibliográfico, 

documental, aplicação de questionários e entrevistas com os sujeitos que estão 

inseridos no contexto do tema em estudo. Também se podem utilizar exemplos 

relacionados ao caso e que, ao serem analisados, contribuirão para a compreensão do 

estudo.  

   Para Gil (1999) a pesquisa exploratória é desenvolvida com o objetivo de 

proporcionar uma visão geral, com aproximação a determinado tema. Segundo o autor 

este tipo de pesquisa é adequado quando o tema ainda é pouco explorado, o que se 

enquadra nesse estudo visto que são poucos os escritos que tratam da cultura digital 

na formação docente aqui no estado de Rondônia. Já a pesquisa descritiva Gil (1999) 

conceitua como aquela que objetiva estudar características de um determinado grupo 

e/ou contexto específico.  

   Para conhecer o grupo pesquisado se fez necessário o uso de um questionário, 

composto por questões fechadas, que subsidiou a descrição da caracterização dos 

acadêmicos e acadêmicas do curso de Pedagogia. Posteriormente, foram realizadas 

as entrevistas com os mesmos sujeitos e a partir disso foi feita a seleção dos dados 

que vinham ao encontro aos questionamentos propostos na pesquisa, visto que é 

comum em entrevistas de natureza semiestruturada uma tendência à fuga do tema e 

por isso a necessidade de descartes para uma discussão clara e objetiva do tema da 

pesquisa. 

   Este estudo se caracteriza como qualitativo, pois em essência, trata-se de uma 

investigação que diante do problema a ser investigado leva em consideração os 

contextos social, histórico e cultural dos sujeitos da pesquisa, o que possibilita a 

aproximação entre sujeito, realidade em seu contexto de estudo. Para Bogdan e Biklen 

(1994, p. 16): “A investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é 

conduzida em múltiplos contextos”. A expressão qualitativa remete-se a diversas 
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estratégias de investigação que partilham características determinadas e os dados 

recolhidos são ricos em pormenores descritivos, conforme os autores Bogdan e Biklen 

(1994). Adotamos esta abordagem metodológica porque a mesma apresenta 

mecanismos de interpretação e compreensão das dinâmicas das relações sociais em 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes.  

   A pesquisa qualitativa se constitui de grande relevância para a investigação de 

temas que abordam as relações sociais e culturais que se estabelecem em um 

determinado contexto, devido à tarefa complexa de analisar os dados nas áreas de 

ciências humanas e sociais. Portanto os investigadores:  

 

Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou infirmar 
hipóteses construídas previamente, ao invés disso, as abstrações são 
construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos 
se vão agrupando (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

   Nessa perspectiva se faz necessário levar em consideração as transformações 

sociais, culturais, tecnológicas e o contexto em que essas se deram, para que se 

compreenda os resultados no viés qualitativo, visto que para este trabalho é a 

abordagem apropriada para responder aos objetivos propostos.  

 

 

2.2 Procedimentos metodológicos de coleta de dados 

 

 

 Seguindo a perspectiva da pesquisa qualitativa, a obtenção dos dados se deu 

primeiramente, por meio de um questionário, cuja finalidade foi conhecer os sujeitos da 

pesquisa, construindo a caracterização socioeconômico.  Também utilizamos, como 

instrumento principal a entrevista semiestruturada com fins de obter os dados principais 

para o relatório dissertativo, tal procedimento se deve ao fato de que: 

 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 
formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de 
dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação 
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participante, análise de documentos e outras técnicas (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994, p. 134). 

 

 Portanto, para esse trabalho, optou-se por usar para a coleta de dados os 

questionários e as entrevistas. Em relação à entrevista semiestruturada, seu objetivo 

principal constitui-se em “[...] recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como 

os sujeitos interpretam aspectos do mundo”, conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 134), 

o que coaduna perfeitamente com a classificação da pesquisa que, como mencionado 

anteriormente, classifica-se em exploratório-descritiva, o que tem a intuição como 

premissa, e também com o objeto pretendido, a partir da problematização dessa 

pesquisa. Outro aspecto fundamental para escolha da técnica de entrevista 

semiestruturada é a possibilidade de diálogo entre os dados coletados, o que Bogdan e 

Biklen (1994) descreve como condição para a certeza de se obter dados comparáveis 

entre os vários sujeitos, o que aumenta a chance de responder aos questionamentos 

iniciais da pesquisa e atingir os objetivos propostos. 

  

 

2.3 Tratamento e análise dos dados 
 

 

 Ao término da coleta de dados, inicia-se uma nova fase da pesquisa que 

corresponde ao tratamento e análise dos dados.  

 

A análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático 
de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais 
que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria 
compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos 
outros aquilo que encontrou (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). 

 

 É por meio da análise de dados que se torna possível apresentar os resultados e 

reflexões obtidos com a pesquisa bibliográfica e empírica, sejam por meio de textos, 

relatórios, dissertações, exposições e outros, a depender da natureza do trabalho. Para 

o presente estudo tratamos os dados e apresentamos os resultados com a escrita 
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dissertativa, que traz o produto final da pesquisa. Assim, cabe ressaltar que em casos 

de resultados que se comunicam por escrito:  

 

[…] os produtos finais da investigação constam de livros, artigos, 
comunicações e planos de ação. A análise de dados leva-o das páginas 
de descrições vagas até estes produtos finais (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 
p. 16). 

 

 E para tanto fizemos uso da metodologia de análise de conteúdo. Essa opção se 

deu porque, conforme Bardin (1977, p.19): “[...] a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática […] do conteúdo 

manifesto na comunicação”. A autora contribui ainda clareando que: 

 

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um 
método muito empírico, dependente do tipo de "fala" a que se dedica e 
do tipo de interpretação que se pretende como objetivo (BARDIN, 1977, 
p.30-31). 

 

 Esta metodologia passou a ser utilizada nas pesquisas em ciências humanas e 

suas subáreas, entre elas a educação, por dar voz aos sujeitos da pesquisa e aos 

pesquisadores que interpretam as falas, em forma de dados. Sobre o fato de falarmos 

em “análises” ao invés de análise demonstra que não se trata de uma técnica apenas, 

mas de “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações”. (BARDIN, 1977, 

p.31). 

 Ao optarmos pela análise de conteúdos passamos a ter um conjunto de técnicas 

para a realização do trabalho e é necessário entendermos que a análise de conteúdo 

não se restringe a esse conjunto, ao contrário, permite que o pesquisador tenha 

liberdade para enriquecer e fundamentar os resultados da pesquisa. Essa flexibilidade 

pode ser alcançada por meio da categorização, ponto crucial da análise de conteúdo:  

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 
reagrupamento baseado em analogias, partindo de critérios definidos 
(FRANCO, 2012, p. 63). 

 

 A definição de critérios é parte do processo de categorização e trabalhamos aqui 
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com as categorias temáticas que foram pensadas para responder aos objetivos do 

estudo. Para que isso ocorresse os instrumentos de coleta de dados foram elaborados 

a partir dos objetivos que apontaram os critérios das entrevistas a fim de responder à 

problematização da temática.  

O tratamento e discussão dos dados se deu por meio da análise categorial 

temática, tendo Bardin (2011) como principal respaldo teórico. Para Bardin trata-se de: 

 

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, em seguida, por agrupamento segundo o 
gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias 
são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 
comuns destes elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 

 

 As categorias temáticas constituem uma das formas de análise mais utilizadas. 

Segundo Bardin (2011), essa metodologia permite a sistematização de acordo com 

proximidades e convergências das partes que compõem os textos do estudo. Outra 

característica é a transversalidade da análise visto que na categorização por temáticas 

o recorte das entrevistas pode dialogar com e entre as categorias não levando em 

conta a dinâmica e organização dos dados, mas a frequência destes em relação ao 

tema (Bardin, 2011). Dessa forma o conjunto dos discursos são considerados dados 

segmentáveis e comparáveis em que a fala dos sujeitos se agrupam ou separam de 

acordo com o tema que se apresenta como categoria.  

 

 

2.4 O lócus e os sujeitos da pesquisa 
 

  

 A pesquisa que se construiu ao longo desse trabalho apresenta o estado de 

Rondônia como o grande ponto de partida para a delimitação dos sujeitos e do locus. 

Como critério de delimitação do campo de investigação, optamos pelo estudo, dentro 

da problematização proposta, de um curso de pedagogia, pela significativa sintonia 

entre a linha de pesquisa “formação docente” do Programa de Pós-Graduação em 
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Educação da Universidade Federal de Rondônia e a proposta de pesquisa.  

 Os sujeitos participantes dessa pesquisa são acadêmicos do curso de 

licenciatura em pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), uma 

instituição pública de ensino superior do estado de Rondônia com seu campus sede 

localizado no município de Porto Velho. São acadêmicos de diferentes períodos (com 

exceção do primeiro) que compõem o grupo de entrevistados. A opção de excluir o 

primeiro período derivou do fato de que para adentrar às questões da pesquisa se fazia 

necessário uma vivência inicial quanto ao contexto de formação dos pedagogos da 

referida instituição.  

A pesquisa se dá por amostragem em que vinte participantes, distribuídos em 

diferentes períodos de formação responderam aos questionários para a construção do 

perfil dos sujeitos. Estes mesmos sujeitos participaram também de entrevistas 

semiestruturadas para o aprofundamento das questões da temática e construção do 

principal produto de análise nessa pesquisa.  

 Nessa amostra foi considerado indiferente a condição social e econômica dos 

sujeitos, embora tenhamos construído esse perfil com a finalidade de deixar claro de 

onde partimos e qual nosso contexto de trabalho.  

 

 

2.4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 
 

 

 Anterior à entrevista realizamos um questionário para a coleta de dados e 

construção de um perfil que demonstrou com maior clareza quem são os estudantes do 

curso de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia - Campus Porto Velho. 

Nosso objetivo básico foi descrever sinteticamente esse perfil. Os gráficos 

demonstraram diversas informações que contextualizaram nossos sujeitos dentro da 

pesquisa. 

 Quanto ao gênero dos sujeitos obtivemos que: 

 

Gráfico 1 - Gênero dos sujeitos da pesquisa 
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    Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 Como demonstrado no gráfico, trabalhamos com um grupo heterogênio em que 

40% dos sujeitos da pesquisa são do sexo masculino e 60% são do sexo feminino.  

 Organizamos também uma demonstração quanto à faixa etária dos sujeitos da 

pesquisa. Trata-se de um grupo diversificado com idades bem variadas e distribuídas 

conforme o gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 
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 A construção de um demonstrativo sobre a formação básica dos sujeitos da 

pesquisa também se fez necessário para que melhor conhecêssemos quem são e onde 

construíram sua história escolar. Chamou bastante a atenção o fato de que apenas 5% 

dos sujeitos pesquisados são egressos de escolas privadas. Esse dado é bastante 

relevante quando se trata de estudantes de licenciaturas. Visto que a história 

acadêmica desses sujeitos foram construídas em sua maioria na escola pública e isso é 

fator de influência futura na coleta dos dados. O gráfico 3 demonstrou: 

    

Gráfico 3 - Formação básica dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 

 Em relação a caracterização socioeconômica, houve um equilíbrio na 

classificação dos sujeitos quanto a faixa de renda familiar em três itens, sendo que 

trabalhamos com quatro itens classificatórios. Um dos itens apresentou discrepância em 

relação aos demais como vemos no gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Características socioeconômicas dos sujeitos da pesquisa 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 Com base nessa apresentação resumida sobre quem são os sujeitos da 

pesquisa podemos trabalhar com mais precisão na coleta dos dados que compõem os 

relatórios dissertativos, visto que essa breve caracterização da mais precisão à 

pesquisa ao reunir informações básicas sobre os sujeitos da pesquisa apresentando 

quem são eles por meio de informações como: gênero, faixa etária, formação básica e 

perfil socioeconômico. Sendo que estes dados são fundamentais para esclarecer quem 

são os sujeitos desse estudo que também contribuiu para conhecermos o lócus (o que 

veremos na seção seguinte) e caracterizar melhor a identidade desse trabalho.  
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3 UM BREVE HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 
 

 

 Há registros de que o primeiro curso de Pedagogia no Brasil fora criado em 1939, 

por meio do Decreto-Lei n. 1190 de quatro de abril de 1939 que organizou a Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Nessa ocasião através dessa regulamentação entrou em 

funcionamento a formação do bacharel em Pedagogia, na época conhecido como 

técnico em educação (LIBÂNEO, 1998). Esse decreto propunha um currículo pleno 

para o curso de Pedagogia e o currículo básico para demais cursos superiores. Nesse 

período institui-se a obtenção de um bacharelado em três anos e um ano complementar 

para o estudo didático e obtenção de diploma de licenciatura. 

 Num segundo momento de regulamentação do curso de Pedagogia, já nos anos 

1960, acontece a aprovação da LDB 4.024/1961. Após a aprovação da LDB o Parecer 

CFE1 251/1962 preserva a formação em bacharelado em pedagogia e o Parecer CFE 

292/1962, regulamenta as demais licenciaturas.  

Nesse período surgiram alguns embates, pois já havia certo descontentamento 

em relação à falta de clareza com o currículo do curso e a defesa de sua extinção, visto 

que os professores eram formados em nível que equivale ao ensino médio atualmente, 

mas também já nessa época havia a defesa também de que todos os professores 

precisavam ser formados em nível superior.  

 Em 1969, baixa-se o Parecer n. 252/1969, de autoria do Professor e membro do 

Conselho Federal de Educação Valnir Chagas, cujo conteúdo extinguia a distinção 

entre bacharelado e licenciatura, porém a formação de especialistas para as diversas 

áreas como orientação, administração, supervisão e inspeção permanecia, assim cria-

se uma base de formação pedagógica comum aos cursos de licenciatura e uma 

diversificada com o objetivo de formar os especialistas, o que fragmenta o curso de 

pedagogia (RIBEIRO; MIRANDA, 2013). 

 Segundo Silva (2002) o Parecer n. 252/1969 respondeu pela fundamentação 

legal dos cursos de Pedagogia por mais de trinta anos. Ainda segundo Silva (2002) 

desde a criação do curso de pedagogia há uma dificuldade em definir exatamente quem 

                                                 
1 Antigo Conselho Federal de Educação, atualmente Conselho Nacional de Educação.  
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é o pedagogo e qual sua função no ambiente educacional.  

 A história do curso de Pedagogia está intimamente ligada à história da educação 

no Brasil. Na década de 70 com a promulgação da Lei 5.692/71 há a fixação das bases 

para o ensino de 1º e 2º graus2, bem como a obrigatoriedade do ensino para a faixa 

etária de 7 a 14 anos. Isso implicou numa alta demanda de matrículas e 

consequentemente na necessidade de se formar professores dentro de um curto prazo. 

Nesse período, para atender a demanda do 1º grau, cria-se a habilitação em magistério 

em nível de 2º grau e as licenciaturas curtas.  

Os formados em magistério atenderiam a demanda da 1ª à 4ª séries e os 

formados em licenciaturas curtas atenderiam as demandas da 5ª à 8ª séries, suprindo a 

demanda do primeiro grau. E os formados em pedagogia, nesse período, atuavam 

principalmente nos cursos de magistério formando professores para a primeira etapa do 

1º grau (RIBEIRO; MIRANDA, 2013).  

 Na década de 70 se agrava uma crise na educação brasileira, provocada tanto 

pela desvalorização salarial dos professores, como pelo aumento no número de 

matrículas e, naquele período, tornou-se comum a adesão do docente a mais de um 

emprego levando a profissão docente à precarização do exercício profissional, e 

concomitante a esse fato houve a oferta de cursos de Pedagogia em programas 

intensivos, sem férias e com aulas de segunda-feira a sábado (SILVA, 2002), 

promovendo um aligeiramento da formação. 

Esse aligeiramento da formação de pedagogos visava suprir a demanda de 

diretores e supervisores, já que o número de escolas aumentaram significativamente. E 

no final da década de 70, soma-se ao aumento do número de escolas e profissionais os 

oriundos das formações aligeiradas para a educação, a insatisfação dos professores, a 

abertura política e a precarização da profissão que tem a primeira greve da categoria 

deflagrada (SILVA, 2002).  

Consequentemente, nos anos 80, inicia-se o processo de organização dos 

sindicatos de classe, período em que temos a promulgação da Constituição cidadã em 

1988. Nesse contexto, de redemocratização do país com promulgação da constituição e 

a expectativa de eleição direta, os profissionais da educação tiveram mais liberdade 

                                                 
2
 Onde se lê 1º e 2ºgraus equivalem respectivamente nos dias atuais ao Ensino Fundamental e Médio.  
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para as organizações sindicais e sociais, inclusive, tendo o apoio do MEC.  

Pouco antes, num cenário mais aberto, acontece em 1983, em Belo Horizonte, o 

Encontro Nacional do Projeto de Reformulação dos Cursos de Preparação de Recursos 

Humanos para a Educação. Desse encontro se institui uma comissão de especialistas 

que na década seguinte se transforma na ANFOPE. Firmados alguns princípios junto 

aos profissionais da educação, a ANFOPE elabora uma proposta de Diretrizes 

Curriculares para o curso de Pedagogia, tal proposta tinha como premissa que a 

formação do pedagogo tivesse como base a docência em detrimento de outras 

atribuições (RIBEIRO; MIRANDA, 2013). 

E, em 2006, com a Resolução do CNE/CP3 N.1, de 15 de maio de 2006, instituiu-

se as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, onde fixa essa descrição para o curso: 

 

Formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos (RESOLUÇÃO CNE/CP, Art. 2º, 
2006).  

 

 E foi com esse embasamento da resolução CNE/CP que a universidade, lócus 

dessa pesquisa, reformulou seu Projeto Político Pedagógico, tendo em 2013 a versão 

atualizada com a finalidade principal de atender à demanda local crescente, por 

profissionais habilitados para o exercício da docência na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.     

 

 

3.1 O curso de Pedagogia: local da pesquisa 
 

 

 O estudo apresentado, como já mencionado no delineamento, escolheu como 

lócus, o curso de pedagogia ofertado pela Universidade Federal de Rondônia, no 

campus José Ribeiro Filho, na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Sobre esta 

                                                 
3
 Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno 
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IFES apresentamos que:  

 

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi a primeira instituição de 
ensino superior (IES) pública de Rondônia. Foi criada em 1982 pela Lei 
nº 7011, de 08 de julho, após a criação do Estado de Rondônia pela Lei 
Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981. (UNIR, p. 8, 2013). 

 

“A criação do curso de Pedagogia em Rondônia está relacionada ao processo de 

interiorização da Universidade Federal do Pará” (UNIR, p. 16, 2013), entre o final da 

década de 1960 e início dos anos 1980. “O processo de interiorização está ligado às 

ações do Projeto Rondon, ao Centro Rural Universitário e Ação Comunitária (CRUTAC)” 

(UNIR, p. 16, 2013).  

Por meio do Núcleo de Educação da UFPA, foi possível a criação do curso de 

Pedagogia na UNIR, visto que esse Núcleo já tinha larga experiência em oferta de 

licenciaturas de duração curta e plena e também de formação de professores em nível 

de 2º graus (UNIR, 2013). 

Então, em 1971 a UFPA formula programas de qualificação de professores e 

técnicos não apenas para a capital, Belém, mas também para o interior do estado do 

Pará. Tal iniciativa se amplia aos territórios da região amazônica, alcançando os atuais 

estados do Amapá, Roraima e Rondônia. Todas as ações de expansão são 

coordenadas e executadas pelo recém-criado Centro de Educação da UFPA, 

responsável por todas as ações de oferta, controle, coordenação desses cursos de 

formação de professores que se interiorizavam pela região amazônica (UNIR, 2013). 

Entre os anos de 1979 e 1981, o Núcleo de Educação da UFPA, amplia sua área 

de atuação e cria subnúcleos de ensino superior em diversas cidades do interior do 

estado de Rondônia. Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena passam a ofertar 

licenciaturas curtas em Letras, Estudos Sociais e Ciências. Guajará-Mirim ofertar a 

Licenciatura curta em Ciências e Licenciaturas Plenas em Geografia e Pedagogia. Ji-

Paraná oferta a Licenciatura curta em Ciências e Licenciaturas plenas em Geografia e 

História. E Porto Velho à época ofertava licenciaturas plenas em Letras, Geografia, 

História, Matemática e Pedagogia/Orientação Educacional e curso de pós-graduação 

de Pesquisa e Metodologia do Ensino Superior (UNIR, p. 16, 2013). 

Por meio desses cursos desenvolvidos pelo Centro de Educação da UFPA, no 
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núcleo de Porto Velho e sua intensificação na década de 1980, articula-se “a 

constituição das universidades locais, depois de concluído o processo de transformação 

do território federal em estado” (CAMARGO, 1997, p. 33). 

As experiências adquiridas com a UFPA torna possível o trabalho de 

consolidação, através da FUNDACENTRO 4 , da educação superior no Estado de 

Rondônia, entre as ações destaca-se a criação da única instituição pública organizada 

como universidade, a então Universidade Federal de Rondônia.  

Pela Lei Complementar nº. 41, de 22 de dezembro de 1981, o então Território 

Federal de Rondônia passa à categoria de Estado. E com a Lei nº. 7.011, de 08 de 

julho de 1982 tem-se a criação da Universidade Federal de Rondônia. Em uma 

organização por departamentos vê-se contemplado o de Ciências Humanas e Sociais 

(UNIR, 2013).  

Com esses departamentos inicia-se a criação de novos cursos na Universidade, 

entre eles o curso de Pedagogia (habilitação em Magistério das Disciplinas 

Pedagógicas e em Supervisão Escolar), com funcionamento no período matutino. 

Inicialmente o curso atendia em sua maioria trabalhadores do setor público, vinculados 

à rede oficial de ensino. A partir da década de 1990 há uma mudança de cenário e o 

curso passa a receber alunos com menor faixa etária e sem vinculo com a profissão 

docente. E essa característica de receber alunos sem vínculo com a profissão docente 

é um movimento crescente no curso de pedagogia da unir.  

A primeira matriz curricular do curso de Pedagogia da UNIR fora definida por 

técnicos e os programas foram elaborados pelos respectivos professores das 

disciplinas. Logo nos primeiros anos já houve iniciativas para as primeiras modificações 

dessa matriz (UNIR, 2013).  

Nos anos seguintes houve um amplo trabalho de pesquisa, voltado à 

reestruturação dos cursos da instituição. Assim, em 1987 entra em vigor um Projeto 

pedagógico para o curso e as adaptações e ajustes são constantes, mas sem 

configurar uma reformulação curricular total. A partir da implantação da Lei 9394/1996 e 

acompanhando o ritmo nacional das discussões sobre a interpretação da nova lei, que 

                                                 
4
 Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia, entidade de direito privado, criada pela Lei Municipal n. 108, de 

08 de julho de 1975, vinculada a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Finalidade criar e manter o ensino superior no 
então Território Federal de Rondônia.  
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incluía o debate sobre a extinção das habilitações do curso de pedagogia, a UNIR 

realiza sete seminários de reformulação do curso. Essas discussões envolveram a 

participação de acadêmicos, professores e técnicos. Essa sequência de eventos 

discutiu basicamente as questões pertinentes ao curso do campus de Porto Velho 

(UNIR, 2013). 

Em 1998, apresenta-se uma proposta com habilitação para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Em 1999 essa proposta é aprovada, mas não 

houve a participação de toda a comunidade nesse processo, o que implica em um 

movimento de pressão pela volta de uma habilitação que prezasse pela função técnica 

do trabalho pedagógico, a Gestão Escolar. Essa reivindicação é atendida entre os anos 

de 2001 e 2002, quando o Conselho Superior de Ensino da UNIR aprova a proposta 

cuja habilitação incluía a “Docência da Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Áreas Pedagógicas e Competência para a Gestão Escolar” (UNIR, 2013).  

Em 2005 o curso de Pedagogia da UNIR volta ao centro das atenções uma vez 

que o curso de Porto Velho, mobiliza os demais campi para mais uma discussão sobre 

a formação do pedagogo pela UNIR, essas discussões resultaram na realização do 

“Encontro Estadual do Curso de Pedagogia” em novembro de 2005, sediado em Ji-

Paraná, o evento teve a coordenação dos cursos de Pedagogia de Ji-Paraná e Porto 

Velho (UNIR, 2013). Nesse mesmo ano, afloram-se as ações referentes à proposta de 

efetivação do curso de Pedagogia na modalidade à distância, mas não vamos adentrar 

nessa discussão, visto que nosso resgate sobre a história do curso de pedagogia visa 

contextualizar a nossa escolha pelo curso de Porto Velho, como lócus da pesquisa.  

Em 2007 acontece um novo evento em Porto Velho com o objetivo de 

compreender a reformulação da legislação nacional sobre o curso de Pedagogia. 

Contou-se com a participação de acadêmicos e professores. Na ocasião o curso de 

Pedagogia de Porto Velho se viu na obrigação de conduzir seu próprio projeto para 

adequá-lo à nova legislação, por questões de logísticas e calendário de atividades não 

houve a participação dos demais campi. Entre 2007 e 2010 houve inúmeras reuniões 

com comissões de trabalho e chegou-se a aprovação de uma nova matriz curricular 

(UNIR, 2013).  
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No primeiro semestre de 2013 essa nova matriz já contava com o ingresso da 

terceira turma, então, percebe-se que o curso ainda apresentava dilemas de natureza 

estrutural, o que não se resume a um problema específico da instituição, mas a uma 

questão abrangente no cenário nacional caracterizado por uma falta de definição 

explícita de uma “estrutura organizacional para um sistema nacional de formação de 

profissionais da educação” (LIBÂNEO e PIMENTA, 2002, P. 14). Diante disso inicia-se 

os trabalhos para os ajustes e adaptações necessárias resultando na matriz curricular 

atual, cuja aprovação fora no de 2013.  

Atualmente o Curso de Pedagogia ofertado pela Universidade Federal de 

Rondônia em Porto Velho está sob coordenação da Chefia de Departamento de 

Ciências da Educação (DED), vinculado ao Núcleo de Ciências Humanas (NCH) e tem 

oferta anual de 45 vagas para ingressantes (UNIR, 2013). O curso tem vivido os 

desafios de propor uma formação para a docência que integre o discente à uma 

sociedade em constante transformação cultural movidos/impostos pelas tecnologias 

digitais e suas ferramentas que se incorporam ao cotidiano, numa perspectiva cultural. 

Ao curso pode se atribuir o desafio relacionado à diversidade cultural que emerge na 

sociedade para atender a diversidade cultural, e:  

 

Atender à diversidade cultural implica, pois, reduzir a defasagem entre o 
mundo vivido do professor e o mundo vivido dos alunos, bem como 
promover, efetivamente, a igualdade de condições e oportunidades de 
escolarização a todos (LIBÂNEO, 2007, p. 41).  

  

 E nessa perspectiva veremos a seguir alguns aspectos do curso de pedagogia, 

como matriz curricular, ementários e demais dados que possam indicar a forma como o 

curso lida com esses desafios típicos de uma sociedade pautada por uma cultura em 

desenvolvimento: a cultura digital. Nesse sentido, refletindo os inúmeros desafios 

recorremos a Morin, quando nos indica que: 

 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, dos fazeres, das 
regras, das normas, das proibições, das estratégias, das crenças, das 
ideias, dos valores, dos mitos, que se transmite de geração em geração, 
se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e 
mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade 
humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é 
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singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura 
existe apenas por meio das culturas (MORIN, 2011, p. 50-51). 

 

 E o grande desafio do curso é promover meios para que seus discentes se vejam 

como participes dessa construção cultural discutida, nesse estudo, como caminho para 

a formação do futuro docente, que irá se deparar com espaços complexos e 

diversificados cultural e tecnologicamente para a prática da docência, momento em que 

precisará lidar com o ato de aprender ensinar, subsidiado pela cultura que se impõe de 

forma crítica, dialógica enfrentando os desafios na superação dos obstáculos que 

surgirem no processo.  

 

 

3.2 O projeto do curso de pedagogia e sua relação com as tecnologias digitais 

 

 

 Acompanhando a demanda crescente para integrar a formação docente às 

transformações sociais e culturais da contemporaneidade, o curso de Pedagogia da 

UNIR, Porto Velho, tem empreendido esforços para acompanhar e atender as 

demandas que a formação de professores exige para o exercício da profissão docente 

e quaisquer outras atribuições do profissional formado em pedagogia. Para Behrens 

(2010, p. 67): 

 

As perspectivas para o século indicam a educação como pilar para 
alicerçar os ideais de justiça, paz, solidariedade e liberdade. As 
transformações econômicas, políticas e sociais pelas quais o mundo 
vem passando são reais e irreversíveis. A humanidade tem sido 
desafiada a testemunhar duas transições importantes que afetam 
profundamente a sociedade: o advento da sociedade da informação e a 
globalização. 

 

 Acompanhando esses desafios mencionados por Behrens (2010) o curso precisa 

buscar a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, na perspectiva de ver os temas 

desafiadores transitarem entre ensino teórico e prático, numa sistematização que 

contribua para a construção da identidade do curso e supra a demanda formativa do 

discente.  E para isso o curso tem procurado articular esses eixos (ensino, pesquisa, 
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extensão) através de grupos de pesquisa no intuito de proporcionar aos discentes o 

contato com a pesquisa e a extensão por meio de grupos específicos. 

Entre os grupos relacionados no PPP vale ressaltar o grupo PRAXIS, que entre 

suas cinco linhas de pesquisa merece atenção a linha “A - Educação e Novas 

Tecnologias” (UNIR, 2013). Cujo objetivo:  

 

Compreende o pensamento e a prática docente no âmbito da "sala de 
aula", identificando possíveis práticas inovadoras. Subsidiar políticas 
públicas para formação permanente, buscando confrontar o discurso dos 
documentos oficiais e a prática docente numa perspectiva comparada. 
Propiciar espaços de formação e autoformação na exploração das 
possibilidades educativas das novas tecnologias, utilizando estratégias e 
ferramentas interativas desde uma perspectiva do(a) professor(a) 
pesquisador(a) (UNIR, p. 23, 2013). 

 

 Além da linha de pesquisa “A Educação e Novas Tecnologias” do grupo PRAXIS 

um grupo que apresenta importância para essa perspectiva é o grupo EDUCA - Grupo 

de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e Infância. Com o objetivo de atender as 

demandas crescentes de discentes e docentes vinculados ao DED, que buscam se 

inserir na pesquisa educacional. Com duas linhas de pesquisa temos atenção especial 

para a linha 2: “Educação, comunicação e tecnologias” que:  

 

Relacionando as contribuições das teorias e das práticas que sustentam 
a Educação e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) esta 
linha de pesquisa investiga, de forma crítica, os aspectos e os contextos 
materiais, sociais e humanos em que se inserem as TIC dentro das 
instituições para promover a formação e a gestão educacional, com 
base nas determinações do meio produtivo e nas influências da 
legislação e da política educacional. Serão pesquisadas a educação a 
distância e a presencial apoiada e/ou instrumentalizada pelas TIC. 
Também serão estudadas as TIC em sua dimensão para inclusão e 
alfabetização digital, considerando estas como uma linguagem para a 
intervenção social e alcance da cidadania (UNIR, p. 23, 2013). 

 

 Esses grupos e linhas de pesquisas até aqui mencionados figuram no PPP do 

curso de Pedagogia da UNIR e podem ser vistos como parte dos esforços do curso em 

buscar contextualizar um ensino/pesquisa que integrem as tecnologias digitais ao 

cotidiano do curso para que a compreensão desta na proposta de ensino se dê numa 

perspectiva cultural.  
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A instituição educativa e a profissão docente tem se desenvolvido num contexto 

marcado por uma mudança acelerada influenciada pela comunidade social, tanto no 

conhecimento científico, quanto na cultura (IMBERNÓN, 2002). E a instituição de 

ensino que tenha dificuldades para absorver essas mudanças integrando-as ao 

cotidiano da instituição corre o risco de ficar à margem das transformações se não se 

tornar protagonista e agente das mudanças, permanecendo como expectadora, o que 

para o contexto da cultura digital implica não participar da construção coletiva que aí 

está posta, a construção de uma cultura efervescente e conectada diretamente às 

práticas da vida cotidiana.  

 

 

3.2.1 Conhecendo um pouco mais: carga horária e componentes curriculares 

 

 

 Ofertado na modalidade semestral o curso de pedagogia oferece anualmente 45 

vagas para novos ingressantes. Conta com uma organização de 20 semanas por 

semestre, distribuídos em 100 dias letivos, conforme calendário acadêmico da 

instituição. A distribuição da carga horária se dá por componentes curriculares 

obrigatórios e complementares e está distribuída entre estudos teóricos e práticos como 

mostra a figura 1. 

 

Figura 1: Quadro de distribuição da carga horária em componentes curriculares 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico atual do curso de Pedagogia/ UNIR Porto Velho 

 

 

 O Projeto do curso ressalta que para a integralização do mesmo, o acadêmico 

deverá, além do cumprimento dos créditos/carga horária, ser aprovado no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC).  

 A organização acadêmica compreende a estrutura curricular prevista para o 

curso, a ordem dos componentes e diretrizes gerais, e também aspectos relativos aos 

conteúdos formativos. A formação proposta pelo curso está delineada por um currículo 

híbrido, prezando pelas diferenças culturais, espaciais e temporais. O currículo pensa 

em lugares e espaços marcados por culturas que não se excluem, nem se assimilam, 

mas que convivem (UNIR, 2013), quanto à consolidação dessa proposta formativa não 

podemos argumentar nesse trabalho, pois não constitui nosso objeto de pesquisa e 

precisaríamos de mais estudos para esse fim. 

A figura a seguir apresenta o quadro da Matriz Curricular do Curso de Graduação 

Licenciatura em Pedagogia.  

 

Figura 2: Quadro da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia 
Licenciatura - Parte 1 
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 Fonte: Projeto Político Pedagógico atual do curso de Pedagogia/ UNIR Porto Velho 

 

 

Figura 3: Quadro da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia 
Licenciatura - Parte 2 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico atual do curso de Pedagogia/ UNIR Porto Velho 
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Figura 4: Quadro da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia 
Licenciatura - Parte 3 
 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico atual do curso de Pedagogia/ UNIR Porto Velho 

 

 Entre as disciplinas apresentadas nas figuras do quadro curricular, cabe ressaltar 

que “Tecnologia Aplicada à Educação” merece especial atenção na perspectiva desse 

trabalho por apresentar aos discentes os trabalhos, pesquisas e escritas a respeito da 

temática tecnologias e educação. Mas estudando em uma perspectiva cultural fica 

evidente que um curso de graduação que forma docentes não pode deixar a cargo de 

uma única disciplina essa responsabilidade. Precisamos compreender o curso de uma 

forma transdisciplinar em que não é interessante tratar de conteúdos a aprender 
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apenas, mas tratar de uma maneira de ver e compreender o mundo pelos olhares da 

docência e levando sempre em conta as mudanças causadas pelo uso massivo de 

tecnologias digitais e de que forma isso implica e influencia nos processos educativos e 

na prática docente. E por isso precisamos resgatar aqui nessa seção a reflexão sobre a 

formação docente num contexto de cultura digital e temos em Levy (2010) que:  

 

Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de 
formação na cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da 
mutação contemporânea da relação com o saber. Em relação a isso, a 
primeira constatação diz respeito à velocidade de surgimento e de 
renovação dos saberes (LÉVY, 2010, p. 159). 

 

 Diante dessa proposição de Levy (2010) podemos inferir que os estudos 

relacionados às tecnologias na educação e cultura digital cabem em qualquer área do 

conhecimento. O que distingue a forma como se estuda é a perspectiva de trabalho 

futuro. Cabe aos estudos sobre psicologia da aprendizagem questionar os impactos 

desse contexto cultural em formação e o quanto isso implica no processo de ensinar e 

aprender cabe aos estudos da linguagem/ linguística questionar as transformações da 

língua e linguagem na perspectiva da cultura digital, aos estudos do currículo pode ficar 

a incumbência de contribuir refletindo a forte pressão inconsciente pela ruptura na 

forma como nos apropriamos do currículo, enfim é possível dizer que diversas áreas e 

campos de estudo tem muito que contribuir caso abram espaços para estudos e 

pesquisas sobre cultura digital, educação e formação docente.  E ainda na perspectiva 

da contribuição de estudos sobre currículo temos a seguinte proposição: 

 

O modelo francês, de herança fordista, que separa disciplinas em 
‘gavetas’, ainda impera hoje na coluna vertebral escolar: o currículo. O 
termo, cujo significado em latim é caminho ou percurso, tem servido hoje 
mais como um cabresto na integração das disciplinas e áreas do 
conhecimento do que como uma trilha a ser seguida (SAYAD, p. 57). 

 

 Nesse sentido podemos observar que num curso de formação docente há 

inúmeras possibilidades de como abordar a temática das transformações socioculturais 

causadas pelas tecnologias digitais, não precisamos deixar, necessariamente, a cargo 

de uma única disciplina num modelo de currículo engessado as análises e observações 



47 

 

de movimentos que impactam em todos os componentes curriculares, pois implicam na 

cultura cotidiana e isso não se distingue de forma curricular.  

O curso pode trabalhar na perspectiva de que, a disciplina “Tecnologia Aplicada à 

Educação” se apresente como um dos expoentes dessas discussões, mas que o tema 

não se esgote nesse “compartimento” disciplinar, mas que seja compartilhado com 

outras subáreas da educação como psicologia da aprendizagem, linguagem, entre 

outras que também podem protagonizar estudos e reflexões sobre a temática.   

Na disciplina Tecnologias Aplicadas à Educação observamos que dentre os 

autores do ementário encontram-se aqueles que trabalham com uma abordagem 

didático-pedagógica das tecnologias digitais, mas também autores que caracterizam um 

trabalho com uma abordagem mais voltada à análise cultural como Stuart Hall, Pierre 

Lévy e outros, mas como o objeto da disciplina são as tecnologias aplicadas à 

educação, e não o estudo com o viés cultural pensamos que o PPP poderia criar 

oportunidades de trazer nomes que tratem dessa temática numa perspectiva 

inter/transdisciplinar como Santaella (2003; 2010), Lemos (2010), Martino (2015), entre 

outros autores que a partir do estudo de várias áreas do conhecimento e campos do 

saber discutem as transformações pelas quais passam a sociedade e 

consequentemente a educação no que tange aos estudos da cultura digital e suas 

implicações/relações com a educação.  

 Também percebemos a ausência de autores que tratam a temática cultura digital 

especificamente no campo da educação e suas implicações diretas quanto à formação 

docente como (Gomez 2010; 2015), (Rivoltella 2012), (Fantin 2012) e outros. Se estes 

estão inseridos na proposta do curso, ao menos oficialmente, não figuram como autores 

principais apresentados na proposta da disciplina, visto que está não foi criada na 

perspectiva de estudar a temática como cultura como vimos não só na ementa da 

referida disciplina, o que nos aponta que não se trabalha no curso com a perspectiva de 

estudo discutida nesse trabalho.  

 

Figura 5: Ementário da disciplina “Tecnologia Aplicada à Educação” 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico atual do curso de Pedagogia/ UNIR Porto Velho 
 

 

 Numa perspectiva de estudos que envolva as tecnologias, a cultura e a formação 

docente é preciso explicitar a importância desse debate e sair dos relatórios de 

pesquisa, dos ensaios escritos a fim de avançarmos para os espaços que estão 

formando os docentes, seja ele físico ou virtual, desde que se constituam em espaços 

de discussão. Os cursos de pedagogia podem se aproximar mais e se apropriar dos 

debates a fim de construir um discurso condizente à prática cotidiana do que aí está 

posto em todos os espaços sociais quando se trata de tecnologias e suas implicações e 

mudanças no fazer, trabalhar, ser e agir dos sujeitos sociais e culturais. Hoje já não é 

mais possível o discurso tecnológico apenas como aplicação instrumental deixando de 

lado a questão cultural, porque como esclarece alguns estudos: 

 

A partir do olhar da pedagogia, a compreensão do uso de novos 
artefatos digitais na educação adquire outra dimensão e exige a 
interlocução com profissionais de outras áreas. Na relação entre 
educação e virtualidade, percebemos que novas noções e novos 
conceitos tomam densidade analítica, levando-nos a indagar mais. 
(GOMEZ, p. 65, 2015).  
 

Por meio de afirmações como essa é que podemos aceitar cada vez mais os 

estudos das tecnologias digitais como fator cultural, mas pensamos ser necessário seu 

estudo como aplicação também, é preciso a junção, e isso depende do diálogo com 

outras áreas do conhecimento como a linguística, psicologia, antropologia, sociologia, 

entre outros campos do saber que tradicionalmente dialogam com a educação em toda 

a sua completude e que nesse cenário de mudanças deve cada vez mais estreitar laços 

na compreensão do fenômeno cultural chamado digital e que precisa ser compreendido 

pelos cursos de formação docente como campo de estudo constante e essencial para o 
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processo de construção de autonomia e identidade do curso e seus formandos. 
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4 CULTURA DIGITAL, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

 

 Esta seção objetiva refletir a relação existente entre cultura digital e educação, 

para subsidiar nossos estudos sobre a formação docente na perspectiva da cultura 

digital. Buscamos conceituar a temática em um cenário que pensa a formação docente 

permeada pelas novas configurações sociais e transformações culturais 

contemporâneas, que interferem massivamente (trazendo mudanças, inquietações e 

reflexões) em todas as áreas do conhecimento e trabalho e de forma ainda mais 

contundente na área da educação. Vivemos uma nova cultura, com novos meios de 

produção da mesma e com novas maneiras de interferir no cotidiano social e 

comunitário. Sobre essa nova cultura Jenkins (2009) a denominou de cultura do 

conhecimento e escreveu que: 

 

A nova cultura do conhecimento surge ao mesmo tempo em que nossos 
vínculos com antigas formas de comunidade social estão se rompendo, 
nosso arraigamento à geografia física está diminuindo, nossos laços 
com a família estendida, ou mesmo com a família nuclear, estão se 
desintegrando, e nossas alianças com Estados-nações estão sendo 

redefinidas (Jenkins 2009, p. 56-57). 
 

 Percebemos nessa fala de Jenkins (2009) uma descrição sobre uma cultura do 

conhecimento, que remete a um mundo global com diminutas fronteiras e mudanças 

significativas de como lidamos com espaços e tempos que não mais remetem ao 

isolamento e a ausência de comunicação, contato, interação e produção de 

conhecimentos marcados pelas novas formas de produzir dessa cultura, o que nos leva 

a necessidade de tratar a questão espaços/tempos, mudanças sociais contemporâneas 

de modo a descrever de forma breve os aspectos das recentes mudanças culturais e 

suas implicações na cultura digital e sua relação com educação. 

 Dentre os diversos autores que estudam e dialogam com a cultura digital e são 

mencionados nesse estudo, destacamos três que com mais frequência constituem em 

ponto essencial de fundamentação e sentido dos escritos aqui contidos, bem como seu 

conceito chave para esse trabalho, e a perspectiva em que se dá esse conceito. 

Apresentamos esses autores e enfatizamos a perspectiva de Santaella (2003) que 
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fundamenta a compreensão geral e interdisciplinar de cultura digital, enquanto que 

Fantin; Rivoltella (2012) sustentam a perspectiva de educação e formação docente no 

contexto da cultura digital. 

 

Quadro 1: A cultura digital, definições e perspectivas 

Autores (as)  Definição de cultura digital Perspectiva 

Fantin; Rivoltella ( 2012) Cultura baseada na 
interminalidade e na 
convergência, de difícil 
definição e estudo 
complexo.  
 
É o marco mais importante 
e culturalmente mais 
significativo da nossa 
sociedade, e, para nós, o 
marco mais desafiador 
para a educação. 
 

Educação: Pesquisa e 
Formação docente.  

Lévy (2010) O termo especifica não 
apenas a infraestrutura 
material da comunicação 
digital, mas também o 
universo oceânico de 
informações que ela abriga, 
assim como os seres 
humanos que navegam e 
alimentam esse universo. 
[...], especifica aqui o 
conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), 
de práticas, de atitudes, de 
modos de pensamento e 
de valores que se 
desenvolvem juntamente 
com o crescimento do 
ciberespaço (LÉVY, 2010, 
p. 12).  
 

Sociológica e Filosófica. 

Santaella (2003) Trata-se da revolução digital 
e da explosão das 
telecomunicações, trazendo 

Interdisciplinar: 
Antropologia, Arte, 
Comunicação, Educação 
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consigo a cibercultura e as 
comunidades virtuais. 
(SANTAELLA, 2003, p.173). 
 

Linguagem. 

 

4.1 Espaços/tempos digitais: lugar de onde se conceituar e analisar a cultura 
 

 

 O conceito de espaço e tempo tem sido amplamente debatido no cenário 

educacional nos últimos anos, isso porque a educação tem sido fortemente influenciada 

pelas Tecnologias Digitais da Comunicação Informação (TDIC) que se desenvolveu em 

ritmo acelerado nas últimas décadas. E a absorção massiva das tecnologias na vida 

cotidiana e no mundo do trabalho tem alterado não só a concepção de espaço e tempo, 

mas também a forma como essas têm sido acessadas e manipuladas pela sociedade 

contemporânea, sociedade essa marcada pelo “digital” e toda a gama de conceitos, 

definições, objetos, costumes, entre outros. Sobre a questão espaço/tempo dentro do 

contexto em discussão cabe-nos abrir espaço para Lévy (2010) quando se observa que: 

 

O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento quase 
independente dos lugares geográficos (telecomunicação, telepresença) 
e da coincidência dos tempos (comunicação assíncrona). Não chega a 
ser uma novidade absoluta, uma vez que o telefone já nos habituou a 

uma comunicação interativa (Lévy 2010, p.51). 
 

 Mas, por mais que o telefone tenha nos habituado a uma comunicação interativa, 

estamos experimentando uma comunicação que desconstrói boa parte do conceito de 

distâncias, fronteiras e barreiras antes entendidos como estáticos e que agora vemos 

alterando-se continuamente, ao tempo em que a sociedade se transforma, se modifica, 

se (re)constrói. E, nesse sentido, dar-se inicio as construções coletivas de 

conhecimento e cultura numa perspectiva multipresencial, copresencial, atemporal e 

aespacial ao que Levy chama a atenção para o fato que: 

 

A universalização da cibercultura propaga a copresença e a interação de 
quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional. Neste 
sentido, ela é complementar a uma segunda tendência fundamental, a 
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virtualização (Levy  2010, p.49). 
 

Aqui vemos a cibercultura relacionada à cultura digital, mas nosso tema de 

estudo se atem a cultura digital, porém dialogamos com Levy porque é preciso admitir 

ser  difícil discutir espaço/tempo em um trabalho sobre educação, TDC, cultura(digital) e 

formação docente sem que nos apropriemos do termo cultura digital, trazendo-o ao 

centro do debate ao lado de outros de grande importância e não raro encontraremos 

autores da cibercultura dialogando com a cultura digital subjacente ao estudos da 

cibercultura.  

Há outros autores que trabalham e pesquisam a temática cultura digital sob a 

denominação de cibercultura, como Levy (2010), Santaella (2003; 2010), Lemos (2002) 

e tantos outros. Esse trabalho cita o termo ciberultura para fins de contextualização da 

temática, pois para alguns autores são termos que tratam um mesmo objeto como 

menciona Santaella (2003), mas para esse estudo fizemos um recorte temático voltado 

para a cultura digital no contexto da educação, especificamente na formação inicial do 

pedagogo. E a cultura a que o estudo se refere é esta que nasce, constrói-se e se 

modifica cotidianamente nesse espaço de virtualidade, o “ciberespaço”, sobre o qual 

Santaella (2003, p.76) faz algumas considerações: 

 

Não se pode negar que, como intelectuais e educadores, temos diante 
de nós um espaço a ser ocupado. De nada adianta o conforto da crítica 
meramente discursiva. Se a ocupação do espaço era impossível nos 
meios de massa, o ciberespaço, diferentemente, está prenhe de vãos, 
brechas para a comunicação, informação, conhecimento, educação e 
para a formação de comunidades virtuais estratégicas que devem 
urgentemente ser explorados com um fato que seja política e 
culturalmente criativo, antes que o capital termine por realizar a proeza 
de colonizar o infinito. 

 

  Como vimos, em Santaella, o “ciberespaço” que ela descreve é um campo 

fecundo a ser ocupado para a comunicação, produção de conhecimento, educação e 

formação. Nesse aspecto, cabe a nós, educadores colocarmos a formação docente 

dentro desse campo ávido de ocupação positiva e produtiva, em uma perspectiva de 

construção coletiva da cultura e da participação política cidadã e que cuja tarefa será 

mediada visando a qualidade dessa formação, não deixando-a as margens das 
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transformações culturais mediadas por tecnologias digitais que tanto interferem na forma 

como ensinamos e aprendemos a partir da imersão nesse contexto transformador que é 

a vida em sociedade. 

À medida que os docentes formados a partir da perspectiva abordada nesse 

estudo ocuparem a posição de mediadores e entrarem nesse espaço, das tecnologias 

digitais, da produção cultural e das transformações que se dão nesse tripé 

começaremos a construção de uma identidade cultural condizente com as novas formas 

de ensinar e aprender e poderemos avançar muito no sentido de construir a autonomia 

necessária para o ser docente nos contextos e espaços de cultura digital. Essa 

concepção de construção da autonomia vai ao encontro da construção do conhecimento 

visto que o sujeito formando em docência nessa perspectiva estará mais e melhor 

preparado para interferir positivamente nessa construção. E sobre esse aspecto 

Kuenzer (2009) observa que: 

 

Do ponto de vista da pedagogia, isto significa substituir a centralidade 
dos conteúdos, produtos do conhecimento humano, pela centralidade da 
relação processo/produto, [...] uma vez que não basta apenas conhecer, 
mas principalmente aprender a dominar os processos através dos quais 

o conhecimento é produzido (KUENZER 2009, p.223).   
 

A questão da autonomia passa justamente pelo conhecimento e domínio do 

processo como bem afirmou Kuenzer (2009) e isso é condição essencial à formação 

docente nos espaços digitais. Primeiro conhecemos e depois nos apropriamos dos 

processos e construções que ali está, isso faz parte da cultura digital. E para 

conhecermos, o primeiro passo é buscar a clareza dos conceitos relacionados ao objeto 

cultura digital, seus elementos e seus espaços/lugares. 

E ciberespaço é um dos, senão o melhor “local” para começarmos a conceituar a 

cultura digital. E isso explicita que embora nosso objeto de estudo seja a cultura digital 

no contexto da educação, muitas vezes é necessário recorrer a terminologia “ciber” 

como cibercultura/ciberespaço para compreender os elementos e percursos do 

nascimento e crescimento da cultura digital. Em um mesmo trabalho Santaella (2003, p. 

105) menciona: “Duas, pelo menos, são as consequências mais flagrantes da 

‘cibercultura’, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva” e “[…] a ‘cultura digital’ 
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não pode ser vista como uma subcultura on-line única e monolítica, mas como um 

‘ecossistema de subculturas’” (SANTAELLA, 2003, p.123). Isso confirma que ambas as 

terminações fazem parte de um mesmo campo de estudo, produzindo sentidos à 

mesma área do conhecimento, que é o principal interesse desse trabalho. Quanto ao 

emprego dos termos nos orientamos pelo objeto que originou a temática e possibilitou a 

delimitação da mesma, o termo “cultura digital”, embora em algum momento o contexto 

da discussão possa necessitar de alguns chamamentos com terminologia “ciber” para 

cultura e espaço, mas não faremos desse uso de termos um entrave ou uma condição 

estática que impossibilita as discussões, diálogos e reflexões com o tema, visto que em 

Sobral (2010) temos esse esclarecimento: 

 

O nascedouro de uma nova terminologia, chamada ciberespaço, na qual 
destrava os limites comunicacionais e abarca uma dimensão contínua e 
permanente de trocas, assimilações e desconstruções de elementos 

culturais, abre novas possibilidades reflexivas [...] (SOBRAL 2010, p. 
13). 

 

 Isso evidencia o caráter da discussão ao trabalhar com a temática, deixando 

claro que o nosso interesse gira em torno do potencial reflexivo dos elementos em 

estudo e não à prisão a esta ou aquela terminologia, dado a característica de 

flexibilidade que as discussões sobre um tema transformador e em constante mutação 

pode nos proporcionar em um estudo, e no caso em questão o tema cultura digital.  

 E na perspectiva desse trabalho conceituar a cultura digital significa 

compreender fluxos de atividades, comportamentos, ativismo, formação docente, entre 

tantas outras demandas sociais de um movimento que agrega classes sociais, níveis de 

escolaridade, gênero, etnia e tantas outras formas de diversidades que se tratam de 

uma forma relativamente nova e em construção em suas relações e participações na 

vida social, acessando e apropriando-se de informações e conhecimentos, como 

também sendo um protagonista e participando ativamente da produção dos mesmos.  

A literatura acerca da conceituação está em constante crescimento e trabalha 

com diversas vertentes, e não raro vemos a temática sendo abordada por autores que 

mencionam o termo que melhor se encaixar na discussão e reflexão de seus estudos. E 

em Levy (2010) encontramos essa descrição:  
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O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 2010, p. 12).  

 

 Diante do exposto podemos inferir que estudar a cultura digital não se trata 

apenas de estudar uma plataforma em que se produz e difunde informações, mas como 

a prática de produção de informações/conteúdos muda a forma como nos relacionamos 

e nos comportamos em diversos contextos sociais e principalmente no contexto 

educacional, as plataformas (ciberespaços/espaços virtuais) por si só não constituem 

cultura, mas o que nós, sujeitos inseridos nesse contexto, fazemos é que se constitui 

em cultura. Rivoltella (2003a) define que cultura digital é uma cultura multimídia, que 

usa de diversos códigos, linguagens e estratégias pragmáticas de diferentes 

comunicações, assim podemos compreender que também não discutimos e refletimos 

cultura digital sem que sempre que for necessário recorramos aos estudos sobre mídias 

e suas derivações.  

Diante dessa nova cultura em processo de construção e afirmação, o que temos 

em curso é uma sociedade permeada por diversas ferramentas de TDCI que 

influenciam profundamente as transformações sociais com as quais temos convivido. 

Estamos experimentando um desenvolvimento tecnológico jamais visto em termos de 

velocidade e ressignificações: 

 

Assim, precisamos compreender os meios tecnológicos de comunicação 
e de informação na dinâmica de sua origem, técnicas e códigos, 
conforme a natureza da realidade por eles construída, nas maneiras 
pelas quais os receptores/leitores lêem e recebem, redescobrem e 
interpretam a polissemia, constroem o significado, como algo em 
contínuo movimento e mudança, e não como fins em si mesmos 
(FIORENTINI, 2003, p. 16).  

 

  E na perspectiva das mudanças e construção de significados a partir da 

compreensão dos meios tecnológicos e de comunicação e informação como algo em 

contínuo movimento e não como fins em si mesmo “Assumir uma identidade cultural, é 

um ato político” (MARTINO, 2015, p. 41). E o que devemos buscar em nossos estudos é 
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a compreensão de como as estruturas do ciberespaço e das mídias digitais interferem 

para esse processo em constante movimento e transformação e que se configura como 

lócus do sujeito em estudo: o docente em formação, que precisa aprender a ser um ser 

político e social na perspectiva de um educador que leva em conta que: “A revolução da 

informação não é simplesmente uma questão de progresso tecnológico. Ela também é 

significativa para a nova matriz de forças políticas e culturais que ela suporta” 

(SANTAELLA, 2003, p.73). 

Para a construção de um sujeito social, político e cultural, futuro educador, que é 

ao mesmo tempo produtor e consumidor de informações e cujas ações interferem 

diretamente no contexto social em que vive, sendo esta uma característica própria da 

cultura digital, e que por isso podemos considerá-lo como um sujeito político, o fator 

espaço tempo deve ser levado em consideração. E não nos referimos aqui ao espaço 

físico e ao tempo cronológico, mas ao espaços/tempos virtuais onde consideramos 

diversos aspectos como: o acesso em tempo real aos acontecimentos, à circulação 

massiva de informações e produção cultural de diversos segmentos sociais e tudo isso 

em um contexto em que:  

 

As tecnologias proporcionam e mantêm a revolução da informação, 
estabelecendo novos indicadores de tempo e espaço e de consciência 
humana. A partir das principais perspectivas proporcionadas pela SI5, 
novas formas de organização e de produção em escala mundial se 
definiram, inserindo países no cenário econômico mundial 
(BRASIL/MEC p. 9, 2015).  

 

 A citação anterior nos mostra que as transformações sociais que se dão a partir 

da revolução e desenvolvimento das tecnologias digitais nos evidencia uma nova 

configuração social. Esta nova configuração dá origem a um polêmico conceito - 

Sociedade da Informação (SI), cujas características principais são formação e 

desenvolvimento de redes digitais virtuais; reorganização interativa dos processos 

políticos, sociais, econômicos, culturais e institucionais baseados em tecnologias 

avançadas de informação e comunicação; reconfiguração da vida cotidiana dos 

indivíduos, grupos sociais, governos, empresas e entidades em geral, através da 

                                                 
5
 Sociedade da Informação. 
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consolidação e crescente expansão das redes digitais (JAMBEIRO, 2009). Para muitos 

é também entendida como sociedade tecnológica, sociedade do conhecimento, entre 

tantas outras terminologias para denominação dessa sociedade em transformação, mas 

que Castells (2005) conceituou como sociedade da informação e do conhecimento.     

Essa perspectiva de transformações culturais no contexto da sociedade da 

informação nos leva a refletir constantemente sobre a cultura que essa nos apresenta 

cotidianamente e que nós mesmos ajudamos a construir, moldar, modificar 

(SACRISTÁN, 2007). Ao longo da história da humanidade somos marcados por 

grandes mudanças e todas marcadas pelo surgimento de novas técnicas de trabalho 

que influenciaram diretamente no comportamento e relacionamento de grupos sociais. 

E atentando para o que preceitua Levy (2010):  

 

Mesmo supondo que realmente existam três entidades - técnica, cultura 
e sociedade - em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, 
poderíamos igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma 

sociedade e de uma cultura (LEVY, 2010, p.22). 
 

 E buscando a compreensão das tecnologias como produtos de uma sociedade e 

de uma cultura recorremos à Santaella (2003) quando ela menciona que: 

 

Em síntese, as tecnologias teleinformáticas não se compõem só de 
máquinas, mas também de infraestruturas intelectuais e institucionais 
que as inventam e distribuem. Portanto, além de partícipes, somos 
também responsáveis pela forma cultural com que a tecnologia se 
encarna psíquica e socialmente no contexto específico que é o nosso e 

ao qual pertencemos (SANTAELLA, 2003, p.134). 
 

E exatamente por termos essa coparticipação e responsabilidade em relação à 

forma cultural com que as tecnologias adentram em nossa sociedade, é que 

precisamos entender e nos posicionarmos não só por sermos educadores, mas também 

por sermos agentes culturais de mudança e transformação, portanto precisamos 

trabalhar no sentido de que a cultura digital não seja vista como subcultura, mas como 

um ecossistema cultural para não diminuirmos sua importância sobre os estudos da 

mesma (SANTAELLA, 2003), visto que o espaço democrático e a diversidade na 

disseminação e produção do conhecimento sejam o diferencial na absorção de toda 
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essa transformação sociocultural com reflexos positivos diretos para educação. 

 

4.2 Cultura digital: mudanças sociais contemporâneas e os estudos no campo da 
educação 
 

 

 A sociedade contemporânea carrega como característica inerente a sua 

identidade um alto impacto resultante do desenvolvimento das Tecnologias Digitais da 

Comunicação e Informação (TDCI). Tal impacto de desenvolvimento está estritamente 

relacionado às diversas áreas do conhecimento e setores da sociedade e:  

 

A partir da década de 1980, e mais marcadamente da década de 1990, a 
evolução da economia mundial e as inovações científicas e tecnológicas 
convergiram para a criação de novos paradigmas sociais, culturais, 
políticos e econômicos. As redes interativas de computadores cresceram 
- e continuam crescendo - em quantidade e extensão, favorecendo a 
criação de novos canais de sociabilidade, de expressão cultural, de 
participação social e política, e de operações econômicas e financeiras 
(JAMBEIRO, 2009, p. 21). 

  

E nesse cenário de profundas mudanças vai se delineando novos paradigmas 

sociais, culturais, educacionais e identitários, sendo que um fator fundamental para 

esse delineamento é que: 

 

Dos anos 90 para cá, estamos assistindo a uma nova revolução que, 
[…] provavelmente, trará consequências antropológicas e socioculturais   
muito mais profundas do que foram as da revolução industrial e 
eletrônica, talvez ainda mais profundas do que foram as da revolução 
neolítica. Trata-se da revolução digital e da explosão das 
telecomunicações, trazendo consigo a cibercultura e as comunidades 
virtuais. O futuro nos conhecerá como aquele tempo em que o mundo 
inteiro foi virando digital (SANTAELLA, 2003, p.173). 

 

   Essa argumentação de Santaella (2003) em que deixa claro que seremos 

reconhecidos como os sujeitos de um tempo em que o mundo foi virando digital fica 

ainda mais evidente quando observamos que nas últimas décadas do século XX e o 

início do século XXI passamos a nos questionar de que forma e com que intensidade as 
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transformações advindas da cultura digital pode contribuir para a construção da 

identidade cultural do sujeito inserido nessa contexto, de forma que:  

 

Não restam dúvidas quanto ao fato de que estamos vivenciando o 
alvorecer de novas formações socioculturais que vêm recebendo tanto o 
nome de cultura digital quanto de cibercultura. Inumeráveis livros e 
artigos têm surgido com o propósito de discutir os caracteres e 
implicações dessa cultura (SANTAELLA, 2003, p.77). 

 

Isso nos ajuda a compreender que as influências contundentes para o 

desencadear e desenvolver de todas essas mudanças sociais contemporâneas, são 

frutos da difusão das TDCI como essência da vida cotidiana, porque entendemos 

também que:  

 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, dos fazeres, das 
regras, das normas, das proibições, das estratégias, das crenças, das 
ideias, dos valores, dos mitos, que se transmite de geração em geração, 
se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e 
mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade 
humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é 
singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura 
existe apenas por meio das culturas (MORIN, 2011, p. 50-51). 

 

 Nesse sentido podemos observar também que a cultura rege a vida em 

sociedade, rege nossas crenças e atividades cotidianas. Assim temos que as 

transformações sociais, culturais nascidas a partir da cultura digital desencadearam 

mudanças significativas em todos os aspectos da vida em sociedade, principalmente na 

forma como nos relacionamos com a sociedade e o mundo do trabalho. Os estudos 

culturais partem da concepção de que a cultura dos indivíduos, grupos, e classes 

sociais são elementos fundamentais na construção da identidade de pessoas e 

comunidades, influenciando na maneira como se cria uma imagem para si e para outros 

(MARTINO, 2015).  

 Nesse sentido, torna-se indissociável a reflexão sobre mudanças sociais 

contemporâneas e cultura digital, ao passo que nessa mesma reflexão devemos incluir 

elementos sobre a construção de identidades no contexto dessa reflexão, levando em 

consideração que:  
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Identidades não existem naturalmente, mas são construídas nas 
relações sociais. Na medida em que essas relações são desiguais, 
marcadas por intervalos de poder, a construção das identidades 
culturais está ligada a uma lógica de tensões, dinâmicas e disputas pelo 
direito de ser quem se é no espaço social (MARTINO, 2015, p. 40). 

 

 Ainda, de acordo com Martino (2015), diversos fatores interferem continuamente 

na formação das identidades culturais sendo alguns deles: política, religião, questões 

de gênero, classe social, etnia, faixa etária entre tantos outros elementos vinculados à 

cultura. E dentro dessa perspectiva e no plano desses fatores estamos falando da 

cultura digital que se convergiu, nesses últimos tempos, com a cultura humana em toda 

a sua complexidade. E como mencionou Hall (1992) acerca de identidade definindo-a 

como o elemento que preenche o interior/exterior entre o mundo pessoal e público 

numa limitação de fronteiras entre um e outro bastante complexa como tem acontecido 

na cultura digital.  

 Por mais que a cultura digital esteja entranhada de diversas formas no nosso 

cotidiano, pois muitos de seus elementos físicos e de comportamentos (como uso e 

costumes) se popularizaram na sociedade contemporânea, não há na literatura da área 

em estudo uma definição e consenso que conceba como definição acabada o que vem 

a ser de fato essa cultura, e quais seus impactos para a educação e a formação 

docente. Mas diversos trabalhos de pesquisa têm surgido em busca de compreender 

mais sobre o tema que Fantim; Rivoltella (2012) descrevem como cultura baseada na 

interminalidade e na convergência, o que faz com que seja difícil a definição pronta e 

acabada, tornando seu estudo complexo.  

 Pela complexidade que estudar esse tema exige, ainda mais quando está 

relacionado à educação e a formação docente, não raro nos encontramos diante de 

percepções difusas acerca de teorias, elementos e tudo que envolve tratar sobre cultura 

digital.  O que tem ocorrido é que muitos de nós educadores, acadêmicos, 

pesquisadores da área da educação temos criado nossos próprios conceitos ao longo 

do percurso formativo e de pesquisa, o que acontece por meio da convivência/ vivência 

com a/ e na “cultura digital” levando-nos a nossa inserção consciente ou inconsciente 

nesse espaço de atividades múltiplas e caminhos de fazê-las diversificados.  

 Um estudo no campo da educação que visa tratar da relação educação/cultura 
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digital sempre deixará evidente uma dificuldade conceitual para os fenômenos nascidos 

a partir dessa nova efervescência cultural que tem como ponto de partida um 

“comportamento digital”. Deixará evidente também de que forma essa relação pode 

influenciar nas atividades da educação, mas mostrando as grandes dificuldades em 

conceituar e sistematizar os estudos e teorias que expliquem a confluência entre 

educação e cultura digital e como isso influencia no campo da educação mostrando 

que: "As implicações culturais e sociais do digital se aprofundam e se diferenciam a 

cada nova interface, a cada aumento de potência ou capacidade, a cada ramificação 

para outros conjuntos de técnicas” (LÉVY, 2010, p. 114).  

 Essas mudanças que horas se diferenciam e se aprofundam ao passo que 

surgem novas ferramentas, recursos, interfaces entre outros aspectos são de 

complexas compreensões e estão intimamente ligados aos estudos sociais e culturais   

da contemporaneidade e dos sujeitos sociais que vivenciam essa complexidade que 

pode ser entendida como um período de constante mutação em que:  

 

Para realmente entender a mutação contemporânea da civilização, é 
preciso passar por um retorno reflexivo sobre a primeira grande 
transformação na ecologia das mídias: a passagem das culturas orais às 
culturas da escrita. A emergência do ciberespaço, de fato, 
provavelmente terá - ou já tem nome - um efeito tão radical sobre a 
pragmática das comunicações quanto teve, em seu tempo, a invenção 
da escrita (LÉVY, 2010, p. 116). 

 

 Podemos, com base nos estudos até aqui realizados, termos uma noção de quão 

complexo é considerar a cultura digital quando estudamos suas confluências com a 

educação. Como se trata de um objeto de estudo extremamente atual estará por muito 

tempo ainda passível de maiores investigações e análises porque a cultura se constrói 

através das ações humanas na vida em sociedade, onde cria e dá significado ao que 

fora criado, estando sempre em transformações e mudanças. E nesse processo de 

criação da cultura surge o computador e com o passar do tempo uma série de 

ferramentas que dele derivam. E a partir das ações humanas chegamos ao que temos 

hoje à cultura digital.  

 Hoje a cultura digital faz parte da vida humana em diversos aspectos incluindo os 

processos de aprendizagem formal e não formal. E a formação de docentes se inclui 
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nesses aspectos evidenciando que é preciso que os cursos de formação inicial, as 

graduações em licenciaturas, fiquem atentos às mudanças não focando apenas em 

inovações em termos de recursos pedagógicos, mas pensando de que forma as 

mudanças tem influenciado as demandas formativas, o perfil dos ingressantes, dos 

egressos, entre tantos outros aspectos que podem ser levados em consideração para 

estudar a relação educação/cultura digital. Pensando nesses aspectos esse trabalho 

destaca a pedagogia como um campo de estudo dessa nova formação cultural em 

constante transformação e cuja: 

 

natureza dessa cultura é essencialmente heterogênea. Usuários 
acessam o sistema de todas as partes do mundo, e, dentro dos limites 
da compatibilidade linguística, interagem com pessoas de culturas sobre 
as quais, para muitos, não haverá provavelmente um outro meio direto 
de conhecimento. Por isso mesmo, é também uma cultura 
descentralizada […] (SANTAELLA, 2003, p.104). 

 

 E essa descentralização se constitui parte da complexidade de estudo da 

temática, pois embora haja um acervo rico de livros, teses e dissertações, não se trata 

de tarefa fácil o estabelecimento de consensos, e também não é objeto desse trabalho 

o consenso, uma decisão tomada ao se delinear um estudo que trabalhasse com 

percepções e não com definições fechadas. 

E como expressão da quantidade considerável de trabalhos sobre a temática, 

pensamos ser relevante uma busca e agrupamento de pesquisas já concluídas que 

relacionam à temática cultura digital com o campo da educação e seus 

desdobramentos como: formação docente, ensino e aprendizagem, entre outros.  

E importante que tenhamos condições de ampliar a discussão da temática, tanto 

para essa pesquisa como para trabalhos futuros, e para isso organizamos o resultado 

da busca por teses e dissertações no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciências e Tecnologia (IBICT), priorizando o período entre os anos de 

2011 e 2015. A adoção do período se justifica por se tratar de uma temática que 

absorve rápidas mudanças em curto espaço de tempo e o próprio tema em si se 

constitui num gerador de transformações. Assim apresentamos um quadro de 

informações o mais atual possível relacionando os trabalhos encontrados, sendo seis 
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dissertações e quatro teses que mais se aproximaram da pesquisa em 

desenvolvimento.  

 

Quadro 2: Pesquisas Relacionadas à temática cultura digital e educação: 2011-2015 

Ano Depositório Tipo/Título Autor/a IES 

2011 BDTD Dissertação: Cultura digital 
e formação de professores: 
articulação entre os 
projetos Irecê e Tabuleiro 
Digital 

Joseilda 
Sampaio de 
Souza 

Universidade 
Federal da 
Bahia - UFBA 

2012 BDTD/ 
CAPES 

Dissertação: Educação e 
Cibercultura: narrativas de 
mobilidade ubíqua 

Aline Andrade 
Weber Nunes 
da Rocha 

Universidade 
do Estado do 
Rio de Janeiro 
– UERJ 

2013 BDTD/ 
CAPES 

Tese: O local digital das 
culturas: as interações 
entre culturas, mídias 
digitais e territórios. 

Eliete da Silva 
Pereira 

Universidade 
de São Paulo – 
USP 

2013 BDTD/ 
CAPES 

Dissertação: Os sentidos 
da formação humana na 
cibercultura: múltiplos 
olhares dos pesquisadores 
para a subjetivação do 
adulto na cultura digital 

Octavio Silvério 
de Souza Vieira 
Neto 

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora – UFJF 

2013 CAPES Tese: O Curso de 
pedagogia no contexto da 
cibercultura: desafios e 
perspectivas para a 
inclusão digital de seus 
alunos 

Norma Sueli 
Martins 

Universidade 
Estácio de Sá 

2014 BDTD Dissertação: A inserção de 
alunos de pedagogia na 
cultura digital em 
Pernambuco. 

Marlene 
Aparecida dos 
Reis 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco – 
UFPE 

2014 BDTD Tese: Formação de 
Professores e cultura 
digital: observando 
caminhos curriculares 
através da mídia-educação 

Paula Bianchi Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
– UFSC 

2014 BDTD Dissertação: Práticas 
docentes e cultura digital: 
redimensionamentos de 
processos pedagógicos na 
escola contemporânea 

Lisiane 
Fernandes da 
Silveira 

Universidade 
Federal do 
Paraná - UFPR 

2015 BDTD Dissertação: A identidade Marilete Universidade 
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do professor que utiliza as 
tecnologias e mídias 
digitais na sua prática 
pedagógica 

Terezinha 
Marqueti de 
Araújo 

Federal do 
Paraná - UFPR 

2015 BDTD Tese: Práticas educativas 
digitais: uma cultura 
participativa em formação 

Cibelle Amorim 
Martins 

Universidade 
Federal do 
Ceará - UFC 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 

 Entre as teses e dissertações encontradas que apresentam maior relevância, na 

visão deste trabalho, sobre a temática cultura digital, nove tem relação direta com a 

educação e formação docente, enquanto que apenas uma: “O local digital das culturas: 

as interações entre culturas, mídias digitais e territórios” (USP), trata da questão 

formativa sob o viés da cultura digital em contexto comunitário e não necessariamente a 

escola. Mas todas têm aproximações e distanciamentos em seu referencial teórico.  

 Em relação a um referencial teórico que trata de uma forma ampla e também 

inter e transdisciplinar das questões da cultura e cultura digital observamos a presença 

de apontamentos de Castells, Lemos, Santaella, Levy, Hall, Trivinho, Canclini, Jenkins 

entre outros, sendo consultadas obras em diferentes anos.  

 Quanto aos estudos da cultura digital com uma relação direta com a educação, a 

formação docente, processos de ensino aprendizagens e afins observamos a 

ocorrência de Belloni, Fantin, Rivoltella, Bonilla, Nóvoa, Freire, Santos, Moran, Morin 

Sacristán, Libâneo entre outros que ora dialogam com a formação docente, ora com a 

cultura digital e hora com a integração dos dois eixos como: Fantin, Belloni, Bonilla, 

Santos e Rivoltella que evidenciam a convergência entre cultura digital e formação 

docente.  

 O referencial teórico encontrado nesses trabalhos contribuiu para que 

pudéssemos construir o nosso servindo-se como sugestão e indicativo de novas 

possibilidades para conhecermos outros autores/pesquisadores do tema que podem ser 

percebidos no decorrer desse texto.  

 

4.2.1 Perspectivas para a formação docente no contexto da cultura digital    
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As tecnologias digitais tem assumido nos últimos anos uma ação protagonista 

em diversos segmentos sociais, na educação essa ação tem sido amplamente 

pesquisada e discutida por inúmeros grupos e o interesse pela temática só cresce à 

medida que as tecnologias digitais evoluem e a cultura se modifica por influência 

dessas mudanças.  

Os cursos de formação docente têm sido desafiados cotidianamente a absorver 

essas transformações sociais e culturais e a apresentar ao futuro docente um gama de 

desafios não só em procedimentos, mas de impactos culturais que farão parte de sua 

prática no exercício da profissão. Entretanto, é necessário que essa formação docente 

compreenda que: “[…] é insuficiente ver os meios de comunicação meramente como 

recursos didáticos. Os meios de comunicação social (mídias e multimídias) fazem parte 

do conjunto das mediações culturais que caracterizam o ensino” (LIBÂNEO, 2007, p. 

41). 

 Na perspectiva desse trabalho quando falamos em tecnologias digitais nos 

referimos a elas não apenas como ferramentas de produção, mas também como meios 

de comunicação que influenciam em todo o desenvolvimento das sociedades em que 

estamos inseridos e isso tem sido uma função crescente das ferramentas tecnológicas 

digitais. “Isso quer dizer que estamos admitindo que o desenvolvimento é sempre 

mediado socioculturalmente e que todo e qualquer objeto do mundo físico carrega 

consigo um significado sociocultural” (FIORENTINI, 2003, p. 23), o que nos leva a 

compreender tecnologias digitais como mediadores culturais.  

Entre tantos aspectos necessários a se pensar sobre a educação no contexto da 

cultura digital, precisamos pensar a formação docente do discente, os processos de 

ensinar e aprender entre tantos aspectos emergidos da sociedade contemporânea 

marcada pela cultura digital. Silva (2009, p. 90) nos chama a atenção para a o fato de 

que: 

 

A educação continua a ser, mesmo com as interfaces digitais online, 
uma obrigação chata, burocrática, que geralmente resulta em evasão ou 
no silêncio virtual. Se o paradigma comunicacional não é mudado, as 
tecnologias digitais online acabam servindo para reafirmar o que já se 
faz. 
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 O paradigma educacional que aí está posto precisa passar por uma reflexão 

profunda que proponha mudanças no modo como as tecnologias digitais têm entrado 

nos cursos de formação docente em especial nos cursos de pedagogia.  

 Neste paradigma é possível (re)pensar o ensino discente do curso de pedagogia 

numa perspectiva de absorver as atuais tecnologias digitais de comunicação e 

informação, trazendo a concepção de como o curso se desenvolve  para uma reflexão 

coletiva em redes e teias que se conectam de forma dinâmica e desafiadora Moraes 

(2002).   

 Isso pode se tornar possível se compreendermos esse discente como alguém 

que já vive cercado pelas tecnologias digitais no cotidiano e o curso será o mediador de 

uma apropriação conceitual pedagógica entre a cultura que essas tecnologias 

influenciam e como estudá-las na perspectiva da profissão docente para favorecer o 

ensino e a aprendizagem na e para a cultura digital.  

 Para Fantin (2012) Há inúmeras possibilidades de refletir sobre a formação 

docente na perspectiva da cultura digital. Isso acontece porque ao:  

 

Pensar sobre o significado que a tecnologia assume na educação, e em 
nossa vida, constituindo-nos, medindo relações e em alguma medida 
modificando nossa condição humana, precisamos redefinir o que 
entendemos por formação (Fantin, 2012, p. 58). 

 

 Formação, compreendida nesse contexto, aquelas que acontecem nos cenários 

de mudança, e por isso pensamos ser tão preciso que os espaços de formação se 

tornem mais efetivos e sintonizados com o tempo e a função de formar para as novas 

gerações (BELLONI, 2012). Nesse sentido a concepção de Belloni (2012) em relação a 

postura dos espaços formativos através de seus atores pode ser absorvida também 

pelos cursos de graduação que constituem hoje um dos principais espaços formativos 

para a docência. Nesse contexto o uso das tecnologias com conexões, afirmando a 

cultura digital, subsidia a aprendizagem integrando os sujeitos envolvidos no processo, 

dando sentido ao aprender relacionando-o a atuação social no mundo contemporâneo 

(GOMEZ, 2010).  

 E no contexto desse estudo é preciso discutir o aprender para que possamos 

discutir a formação docente, pois o ato de aprender implica o ato de ensinar e os 
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sujeitos participantes dessa investigação são antes de tudo aprendentes. Por isso é 

preciso pensar a formação docente não somente como uma formação científica e 

tecnológica para atender a demanda por profissionais da área, mas também como uma 

oportunidade de dar origem aos espaços formativos de reflexão, participação, onde os 

sujeitos participantes do processo não apenas assimilem, mas tenham a real 

oportunidade de participar de um processo de convivência/vivência da aprendizagem 

permeados pela incerteza e mudança (IMBERNÓN, 2002), cenário que será certo por 

tempo indeterminado no contexto da cultura digital.   
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5 PERCEPÇÕES DISCENTES: CULTURA DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE 
 

 

 A formação docente no curso de pedagogia, assim como as demais formações 

no campo das licenciaturas, tem convivido com constantes transformações nas relações 

sociais, na cultura entre tantos outros aspectos da vida social. Muitas destas 

transformações têm forte ligação com a evolução e crescimento do uso das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação no campo educacional. Vivemos tempos de uma 

nova hibridização, que não se trata mais do sentido biológico, mas cultural que Canclini 

(p. 27, 2015) define como a: “mistura de hábitos, crenças, formas de pensamentos”. 

Essa hibridização ganhou novos contornos nos últimos anos pelo fato de estar 

agora subsidiada pelas ferramentas digitais de informação e comunicação, porque 

estas interferem diretamente em hábitos, influenciando pensamentos e a construção de 

conhecimentos, que se caracterizam na cultura da convergência, como aponta Jenkins 

(2015), não apenas no aspecto físico em que um único dispositivo acumula inúmeras 

funções, mas em que em um único espaço virtual, os ciberespaços descritos por Lévy 

(2010), Santaella (2003) entre outros autores, passam a ter influências nas relações 

pessoais, grupais, sociais, de trabalho, de educação formal, informal, de ensino e 

aprendizagem entre outras que emergem da condição humana.  

Nesse novo contexto social, compreendemos que “O ser humano é, ao mesmo 

tempo, singular e múltiplo” (MORIN, 2011, p. 51), assim constitui um ser único, mas 

vivente em uma sociedade diversa e plural fortemente influenciada pela cultura digital. 

Por ser a cultura digital (Santaella, 2003) uma construção em rede onde se tece 

a complexidade da cultura e das relações humanas, esse estudo buscou se aprofundar 

na cultura como construção humana e coletiva integrada a todas as dimensões 

humanas entre elas a dimensão educacional, formação docente, mais especificamente 

a formação do/a pedagogo/a.  

E por meio da leitura de outros trabalhos, livros, artigos construímos o nosso 

aporte teórico e agora seguimos com o estudo empírico referente às percepções dos 

discentes do curso de pedagogia sobre a cultura digital em sua formação inicial, 

retomando o diálogo com esse aporte.  

Para isso organizamos essa seção em três subseções e seus desdobramentos a 
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partir das categorias temáticas de análise que desvelam as percepções, perspectivas e 

inquietações discentes enquanto dialogamos com nosso referencial teórico.   

Apresentamos as categorias temáticas da pesquisa e iniciamos a partir de então 

a discussão dos dados através de análises, diálogos e reflexões sobre as percepções 

dos discentes do curso de pedagogia e sobre a cultura digital em sua formação inicial. 

Os dados obtidos foram organizados em três categorias que foram pensadas à priori a 

partir dos objetivos da pesquisa. Agrupamos os dados conforme a proximidade entre 

eles de modo a ajustá-los na categoria temática que melhor o receba e dialogue com o 

mesmo no intuito de refletir sobre as inquietações que problematizaram e conceberam 

essa proposta de pesquisa.  

 

 

5.1 A cultura digital, percepções discentes 
 

 

Para discutirmos sobre a formação de professores e suas relações com a cultura 

digital, as percepções dos discentes da licenciatura em pedagogia e de que forma essa 

cultura se faz (ou não) presente na prática educativa se faz necessário alguns 

questionamentos que nos levem a produção de sentido quanto a todos os desafios 

promovidos pela cultura digital para a educação. Sabemos que hoje temos a impressão 

de que: “[...] o planeta nunca foi tão pequeno, pois temos a possibilidade de “estar 

conectados com todos” (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p. 96) num movimento que 

transcende todas as barreiras de tempo e espaço.  

Entre os questionamentos feitos, o primeiro deles foi qual o predomínio de tempo 

gasto navegando na internet, já que a cultura digital acontece na e por meio da rede no 

ciberespaço e a partir disso influencia a vida social. O grande desafio é como aproveitar 

a rede nas práticas educativas de formação docente (GOMEZ, 2010). No gráfico 5 

apresentamos de que forma é gasto o tempo de navegação dos sujeitos da pesquisa e 

qual atividade predomina no consumo desse tempo, segundo o que responderam ao 

serem questionados a esse respeito. 
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Gráfico 5 - Para que navegamos? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

  

Num grupo heterogêneo em idade, história de vida escolar entre outros fatores 

observou-se uma regularidade quanto ao estudo sendo a atividade com que mais se 

gasta tempo navegando, se a navegação se dá mais em função dos estudos: “[...] 

fazemos uma interrogação e os convidamos a pensar conosco o alcance do uso da 

internet na prática educativa” (GOMEZ, 2010, p.11). Pois não cremos ser possível 

dialogar a cultura digital na formação docente sem dialogar com a internet e suas 

possibilidades.  

 A indicação dos discentes do curso de pedagogia quanto à forma como gastam o 

tempo de navegação na rede nos dá uma demonstração da percepção que se tem 

sobre a cultura digital de onde eles falam e vivem essa cultura, o espaço acadêmico e 

suas vidas pessoais. E ao serem questionados sobre a compreensão que se tem da 

cultura digital observamos colocações conceituais vinculadas ao “fazer” cotidiano, o que 

nos aponta que para descrever esses conceitos, os sujeitos recorreram à ação mediada 

pela cultura digital e iniciam suas falas apontando como “é”, “uso” e outros, a exemplo 

desses recortes das falas dos sujeitos D1 e D2: 

 

Percebo como cultura digital o uso das mídias e dos aparelhos de 
tecnologia que estão a nossa disposição para os afazeres cotidianos. 
Não vivemos mais sem esses aparelhos que nos conectam com o 
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mundo e isso é cultura, faz parte da nossa vida (D1). 
 
Para mim cultura digital é ter acesso às novas tecnologias, é estar 
conectado ao mundo por meio delas, sem acesso e sem conexão com o 
mundo não há cultura digital e para a cultura acontecer é preciso incluir, 
quanto mais se inclui, mais se tem cultura digital entre nós (D2). 

 

 É compreensível essa dificuldade, não apenas dos sujeitos, mas de diversos 

pesquisadores da área em conceituar a cultura digital. E para esse estudo a cultura 

digital não é um termo simples de ser estudado e compreendido, não se trata de 

estudar um objeto único que culminou numa influência cultural, mas de uma mistura de 

significados que vai dos estudos das mídias às tecnologias (ferramentas físicas), do 

estudo da sociedade à educação e produzem efeitos na formação docente. “É uma 

cultura do efêmero, um patchwork de experiências e interesses” (CASTELLS, 2005, 

p.199).  

Entendemos a efemeridade dita por Castells no contexto da cultura digital, não 

como algo que se acaba em curto tempo, mas se modifica e assim um significado que 

antes era completo já não o é mais à medida que essa cultura agrega cada dia mais 

novos adeptos, novas funções sociais, etc., por isso a percepção do que é cultura 

digital pode ser tão diversificada entre sujeitos que convivem em um mesmo espaço, 

como no caso dos acadêmicos de pedagogia, o espaço de suas formações. 

Observamos que enquanto alguns acadêmicos percebem a cultura digital como 

algo substantivo, um “fato” em construção, outros percebem como “fator” um verbo, 

uma ação precedida de um advérbio de tempo, isso evidencia o quanto é diversa a 

percepção que se tem da cultura digital no meio pesquisado como demonstraram os 

sujeitos D3, D6 e D4:  

 

Cultura digital é quando as pessoas de forma geral tem acesso a algum 
dispositivo, informação ou produção que possa incluí-las num ambiente 
digital, isso é, on line e isso passa a fazer parte de sua vida para 
trabalhar, estudar e muito mais (D3).  
 
Cultura digital é uma nova realidade, que acontece quando uma parcela 
considerável da sociedade já está tendo acesso a 
instrumentos/recursos, conhecimentos, linguagem, comunicação e etc. 
próprios de um tempo moderno mediado por aparelhos e máquinas o 
tempo todo e por isso estamos em novos ambientes e espaços, os 
virtuais (D 6). 
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Penso que cultura digital é quando acontece a inclusão das pessoas na 
era digital, é fazer com que as ferramentas de comunicação fiquem mais 
acessíveis para todas as classes sociais a cada dia, é incluir, se não 
incluir não chega acesso a todos, sem esse acesso é impossível pensar 
em cultura digital (D4).  
 

 

 Esses recortes dos dados demonstram uma mutação típica da cultura digital, 

seus ambientes e conceitos que se re(constroem) constantemente, pois os relatos dos 

sujeitos evidenciam isso quando um mesmo questionamento foi capaz de revelar 

proximidades e distanciamentos entre as falas dos sujeitos ao passo que um conceito 

passa a ser entendido como uma ação e de fato sem as ações explicitas nas falas dos 

sujeitos D3  e D6 não se concretiza a cultura digital.  

Quando para a compreensão do conceito, ao trazer para o centro do debate a 

inclusão das pessoas nessa cultura vemos que os sujeitos nos demonstram que essa 

cultura não se constrói sem a participação coletiva, contudo percebemos uma falta de 

clareza quanto ao tema, o que não pode ser visto como um problema, mas como parte 

do processo de compreensão de uma cultura em formação/transformação. São 

significados e compreensões emergentes numa cultura emergente e sobre essa 

emergência Santaella (2003) argumenta que: 

 

A emergência da cultura digital e seus sistemas de comunicação 
mediados eletronicamente transforma o modo como pensamos o sujeito, 
prometendo também alterar a forma da sociedade. Essa cultura 
promove o indivíduo como uma identidade instável, como um processo 
contínuo de formação de múltiplas identidades, instaurando formações 
sociais que não podem mais ser chamadas de modernas, mas pós-

modernas (SANTAELLA, 2003, p. 126;127).  

 
 Nessa busca pela compreensão do que vem a ser essa cultura não há como 

abandonar os significados das expressões que emergem dessa construção de sentidos 

sobre a cultura digital. Percebemos que a influência da trajetória sociocultural do 

sujeito, sua memória e trajetória educativa, discursiva e suas concepções de mundo 

influenciam na sua construção de sentido (FIORENTINI, 2003). E dentro dessa 

perspectiva construtiva ainda tratando da questão de observar como os sujeitos 

envolvidos na pesquisa percebem e conceituam a cultura digital temos esse recorte do 

sujeito D5 que nos chama a atenção pela colocação de uma percepção que tem mais a 
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dizer em como a cultura digital acontece do que necessariamente o que vem a ser:  

 

Cultura digital é tudo aquilo que é construído a partir da internet e por 
ela é utilizado, é a troca que há de informações. Antes dessa cultura 
ouvíamos as informações por rádio, televisão ou líamos nos jornais 
impressos. Agora é diferente se vemos uma notícia ou um fato em uma 
página já vamos logo dando nossa opinião, concordamos, discordamos 
com a notícia e às vezes temos a oportunidade de fazer isso com o 
próprio produtor da notícia, da informação, vamos além, temos a chance 
também de debater com outras pessoas que também estão lá emitindo 
opiniões. Acho que isso é cultura digital na prática, na vida real. Acho 
que na educação estamos começando a fazer isso, mas ainda é pouco, 
eu não sei como vai ser e quando vai ser igual a vida real, mas vai 
acontecer, não há como não acontecer (D5). 

 

 Observamos que as ideias subjacentes nessa fala de um dos discentes vai ao 

encontro das reflexões de Sacristán (2007) em seus estudos sobre a sociedade 

contemporânea quando nos chama a atenção para o fato de que estar inserido nessa 

sociedade dita da informação, que consequentemente se torna plataforma para o 

desenvolvimento da cultura digital porque nos remete a essa convergência entre cultura 

e tecnologias, significa ser protagonista das construções culturais que estão postas e 

estar inseridos nela. Essa inserção na cultura precisa passar por uma reconstrução da 

visão que temos da realidade a nossa volta, Sacristán (2005) mencionou que: 

 

Trata-se, portanto de ir reconstruindo nossa visão da realidade, os 
discursos que mantemos pra compreender o papel da educação [...], 
seus fins na nova situação e os procedimentos de ensinar e aprender 

que são possíveis (SACRISTÁN, p.41, 2005).   
  

 As possibilidades mencionadas por Sacristán (2005) sobre o ensinar e aprender 

marca a fala do discente quando ele evidencia que a educação vai se apropriar desse 

fazer cotidiano marcado por tecnologias digitais e que implica em uma nova cultura. Ele 

enxerga possibilidades, assim como o autor descreve, mas é algo indefinido no tempo e 

talvez no espaço, não se sabe quando, mas haverá apropriação dos meios para se 

chegar à reconstrução de uma visão de educação de acordo com a visão de realidade 

fora dos espaços da educação formal. Haverá uma convergência, cultural, tecnológica 

que transformará o cotidiano (JENKIS, 2010), e isso é necessário ou inevitável como 
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expõe o sujeito e possível como expressa o autor.    

 

 

5.2 Ensinar e aprender na cultura digital: o que pensam os discentes do curso de 

pedagogia 

 

 

 Ao abordar sobre o ensinar e aprender na cultura digital podemos trazer algumas 

reflexões e conceituações teóricas que dialoguem com o que pensam os sujeitos 

envolvidos nessa pesquisa. É preciso reconhecer que o ensino e aprendizagem quando 

pensados a partir de uma cultura, precisa estar conectado com a trajetória do sujeito 

que ensina e principalmente com a trajetória do sujeito que aprende. É pertinente 

observar o que tem sido entendido ou não como cultura digital e se esses sujeitos 

aprendizes e ensinantes já possuem alguma perspectiva anterior sobre ensinar e 

aprender no contexto da cultura digital, pois a partir da perspectiva existente é preciso 

encontrar espaços para reflexões sobre sua condição de formando nesse contexto e 

para isso é preciso reconhecer: 

 

A influência da trajetória sociocultural do sujeito, de sua memória 
educativa, de sua formação e memória discursivas, de suas 
concepções, crenças e teorias, que impregnam suas palavras (muitas 
vezes de modo implícito)" (FIORENTINI, 2003, p. 20). 

 
 Reconhecendo a trajetória devemos nos questionar de que forma a cultura digital 

é compreendida em relação a trajetória educacional dos sujeitos da pesquisa, quais são 

suas memórias educativas, mesmo que recentes, e que concepções estão subjacentes 

ao ensino e aprendizagem levando em conta o contexto sociocultural em que se insere 

esse sujeito.  

 A partir daí questionamos: qual a dimensão do ensino e aprendizam na cultura 

digital? O que pensam os discentes sobre isso? Eles têm demonstrado preocupação 

com essas questões ou ainda não se depararam com esses questionamentos e as 

angústias contidas neles? Quais são suas perspectivas em relação aos desafios que 

podem surgir em se formar docente nesse contexto? 
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Figura 6: Processo formativo na cultura digital 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Pensar essas questões que permeiam esse processo de ensinar e aprender na 

cultura digital é uma reflexão pertinente à formação do pedagogo e para isso pode ser 

levado em consideração o que o discente sabe sobre cultura digital, de onde vem esses 

conhecimentos, e quais as proximidades e distanciamentos em relação a esse processo 

como nos mostra a figura 7 e constatamos na fala do discente D6 e D20 que nos traz 

alguns recortes para essa reflexão. 
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Figura 7: Cultura Digital 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Basicamente todo o conhecimento que tenho adquirido sobre a "cultura 
digital" é o espontâneo, adquirido sem intencionalidade, fora do Ensino 
Superior. A forma como a temática é posta no curso nem sempre dá 
suporte pra gente aprender “sobre” cultura digital, é mais voltado para as 
TIC como ferramentas, também não posso afirmar se um dia, quando 
formos professores “ensinaremos” preocupados se estamos “na” ou 
fazemos parte “da” cultura digital, precisamos saber mais sobre isso (D6). 

 
As vezes penso que nossas discussões sobre tecnologias se distanciam 
do que vamos enfrentar sobre essa relação entre educação e cultura 
digital, não sinto que estou preparada. Nossas discussões estão mais 
próximas do uso tecnológico como meio, ferramenta, essas coisas, não 
como cultura, acho que isso é novo, mas a gente tem que começar essa 
discussão, então que seja logo, acho que a gente pode construir esse 
conhecimento juntos (D20).    

 

 Para Belloni (2012) existe uma urgência em incluir os temas que se desdobraram 

das TDIC no espaço escolar, e no caso específico da fala do discente, no espaço 

universitário de formação docente incluir o desdobramento na perspectiva digital. Essa 

urgência decorre do fato de que precisamos discutir nos espaços formativos de 

docentes as novas compreensões para o ensino e aprendizagem, mas essas novas 
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compreensões estão intimamente ligadas às temáticas das TDIC, mídias e tudo que 

atravessa esse universo da informação e tecnologias que emergiu da cultura digital, e 

um dos elementos mais marcantes desse processo, sendo fundamental o seu estudo 

para a educação, formação docente e as discussões sobre ensinar e aprender é incluir 

as TDIC na perspectiva cultural como expressa uma das falas.  

 Para Fantin (2012) são muitas as possibilidades para a reflexão da formação 

docente se entendermos que os fins educativos sempre estão relacionados às 

condições e aos meios para alcançá-los. Dessa forma quando em uma pesquisa sobre 

formação docente falamos do processo de ensino e aprendizagem entendemos esse 

como fim, mas que será alcançado por meio da prática docente, prática tal que está 

sendo construída em meio a um contexto de cultura digital. 

As condições e meios para a construção dessa prática passam pelo 

conhecimento e apropriação das formas de ensinar “não com essa cultura”, mas “nessa 

cultura”. Diante disso observamos a necessidade de levantar mais esses 

questionamentos junto aos discentes em formação para a prática da docência. Porque 

não raro vemos uma falta de clareza não só de conceituação, mas da ação a ser 

desenvolvida no exercício da docência dentro do contexto da cultura digital. E isso está 

refletido na fala de um dos sujeitos, D15, que se expressa com esses argumentos:  

   

Ensinar e aprender na cultura digital não é um assunto claro pra mim, às 
vezes penso que só precisa saber lidar com aparelhos digitais, mas 
quando lembro da palavra cultura, aí tudo muda, cultura tem haver com 
hábitos, modo de viver, não deve ser fácil ensinar pensando no modo de 
viver de quem está aprendendo. Mas é aí que tá, não é um modo de 
viver que a pessoa tem lá na casa dela e pronto, é algo que tá 
entranhado na vida de hoje, no comportamento das pessoas, acho que a 
gente precisa começar a pensar nisso, a universidade precisa propor 
mais espaço pra esses estudos, é complexo, novo, mas se a gente 
nunca começar... (D15). 

 

 Esse relato evidencia as inquietações sobre as concepções que os discentes têm 

sobre cultura digital, o que eles demonstram saber é que se trata de uma cultura que 

interfere no modo de vida e que essa interferência atravessa os limites de todos os 

espaços sociais, vai com os sujeitos para todos os lugares e chega ao espaço escolar. 

Não se sabe bem como ela chegou ao espaço escolar, não foi por vias 
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institucionalizadas, mas chegou, não se sabe também qual o nível dessa interferência, 

se traz impactos positivos ou negativos é algo passível de análise e que requer estudos 

profundos específicos para o campo da educação.  

Com a chegada dessa cultura ao espaço escolar, chega também algumas 

provocações requerendo mudanças em relação ao que ali estava posto, trazendo 

inquietações e acenando por transformações. O que temos é um provável novo 

paradigma para a educação, que emerge em meio às transformações sociais e culturais 

e Fantin (2012) levanta essa proposição: 

 

Nesse provável novo paradigma, além de procurar entender o que os 
estudantes aprendem com suas interações com as mídias, seus usos e 
costumes, seus conhecimentos e suas formas de aprendizagem podem 
ser problematizados de uma maneira crítica, aprofundando questões 
ligadas ao desenvolvimento humano, às produções culturais e aos 

espaços sociais [...] no cenário atual (FANTIN, 2012, p.71).    

 

 Nesse sentido, é importante ir além das considerações sobre mídias e 

tecnologias digitais apenas como recursos ou elementos essenciais à educação na 

contemporaneidade (Fantin, 2012). Esse argumento é válido, mas limitado, podemos ir 

além em um processo de ensinar e aprender, que entenda esses elementos como 

cultura e propicie um repertório de saberes e competências correlacionados e 

integrados a todas às ações que se dão socialmente por meio das tecnologias digitais, 

problematizando esses saberes e construindo conhecimento com ênfase em uma 

leitura crítica do cenário que temos e de nossa condição como sujeitos partícipes e 

construtores dessa cultura.   

 Nesse sentido é preciso a organização do pensamento e do conhecimento, de 

modo a permitir uma relação educativa elaborada por meio da forma de pensar as 

questões humanas, as vivencias e o enfrentamento das incertezas próprios do 

processo de aprender e consequentemente de ensinar (MORIN, 2006). Essa 

perspectiva nos mostra a importância de conhecermos o contexto em que estamos 

inseridos e quão importante é conhecer e refletir sobre a cultura e transformações para 

fazer ensino e promover a aprendizagem.  

À exemplo disso cabe-nos uma reflexão sobre o relato do Discente D5, que não 

evidencia a necessária organização dos pensamentos e conhecimentos acerca da 
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cultura digital, que muito implicam no ser docente e no processo de ensinar e aprender  

na sociedade contemporânea.  

 
Nunca parei pra pensar sobre ensinar e aprender na cultura digital, aliás, 
em cultura nenhuma, mas agora, como participante da pesquisa, 
começo a pensar cultura ligada com a educação e vejo que tem muito 
haver essa relação educação e cultura digital. Vou dar um exemplo: 
percebo a escola muito distante das tecnologias, ao menos as escolas 
que conheço. As escolas criam “leis” que proíbe o uso do celular e isso 
prova que pouca gente esta percebendo esse uso intenso de aparelhos 
tecnológicos como parte da cultura, acho que todo mundo pensa que é 
só necessidade ou costume, ninguém pensa em cultura. Na minha 
opinião, um tremendo absurdo proibir, já foi o tempo que celular era só 
um telefone. Não sei, mas percebo uma rivalidade, porque celular 
também serve para aprender, então também ensina, mas a gente ainda 
não tomou posse de tudo isso. Acho que estamos demorando a pensar 
isso de uma jeito mais educacional, não sei se estou me expressando 
bem, é que a gente tem tanta coisa pra falar sobre isso, mas precisamos 
organizar esse debate. E pra isso só muito estudo e pesquisa, mas 
pesquisa mesmo, ir pra campo, observar, coletar, sabe pesquisa com 
reflexão? É isso (D5). 

 

 Esse relato apresenta elementos riquíssimos para essa pesquisa. E como 

argumentado antes, há sim a falta de organização de pensamentos e conhecimentos 

sobre as implicações da cultura digital no processo de ensinar e aprender, mas há 

também uma preocupação em como levar esse tema para o espaço de formação do 

discente de pedagogia, através de estudos e pesquisas.  

É possível depreender dessa argumentação discente a necessidade do curso se 

colocar mais como espaço promotor de pesquisa. É nesse espaço de pesquisa que a 

organização dos pensamentos e conhecimentos sobre a temática ganhará fôlego para 

se concretizar no processo de formação desses discentes. Como afirma Masetto (2005), 

é importante, na formação universitária para a docência a aquisição e domínio de um 

conjunto de conhecimentos, métodos, técnicas científicas de forma crítica e que 

integram o processo de ensino e aprendizagem de forma significativa para o aprendiz, 

envolvendo-o como pessoa na dimensão do todo, contemplando suas ideias, 

sentimentos, culturas e dialogando essa integração com a sociedade. 

 Seguindo nessa análise e reflexão sobre os dados coletados para essa pesquisa, 

que se configuraram em relatos importantes para se estudar e compreender as 

percepções discentes sobre a temática de estudo, precisamos dar atenção ao fato cada 
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vez mais evidente de que a caracterização dos estudos sobre tecnologias digitais, 

mídias entre outros precisa ser cada vez mais na perspectiva cultural. Isso é de 

extrema importância para a formação discente. Essa necessidade é reforçada no relato 

do discente D17, quando vemos forte evidência numa tendência a separar tecnologias 

digitais de cultura e em colocar que tecnologias podem influenciar na forma de ensinar 

dos docentes que as dominam, ao passo em que cultura é visto como algo diferente 

desse domínio como mostra o relato:  

  

Indiretamente penso que as tecnologias digitais podem influenciar na 
forma de ensinar dos docentes que sabem lidar com elas, mas cultura já 
é diferente, vamos ter que caminhar muito até descobrir um meio que 
esclareça sobre ensino e aprendizagem na cultura digital. É tudo muito 
novo, não sei pensar sobre isso ainda, não sei agir sobre isso (D17). 

 

 De fato a cultura digital é mesmo diferente de domínio simples das tecnologias 

digitais, mas não pode ser analisada desvinculada das tecnologias, pois sem a 

mediação das tecnologias não se pode construir cultura digital. Nessa perspectiva da 

indissociação entre esses dois elementos tecnologias digitais e cultura, Fantin; 

Rivoltella (2012) coloca que: 

 

A relação dos professores com a cultura assume uma relevância 
especial para entender a prática pedagógica, pois traz à tona uma 
dimensão da vida social que pode ampliar a compreensão do papel da 
educação nas dimensões ética e estéticas da formação cultural 

(FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p. 108). 
 

 Nesse sentido consideramos a escola como um centro de formação em que todo 

o processo de ensinar e aprender estejam ligados à cultura e a partir dessa concepção 

podemos questionar como um docente vai fazer a mediação entre as ações de ensino e 

aprendizagem mediados por tecnologias digitais em uma perspectiva cultural se ele 

mesmo não se apropriar dialogicamente dessa dualidade de um processo que integra 

tecnologias digitais e cultura?   

 

5.3 Formação docente na cultura digital  
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 Para avançarmos nas análises dos relatos dos discentes sujeitos da 

pesquisa, nessa subseção trabalharemos especificamente com a questão da formação 

docente na cultura digital, embora era o que estávamos trabalhando anteriormente, 

porém com vertentes em ensino e aprendizagem. E propor-se a essa investigação que 

implica culturalmente e não apenas tecnicamente as influências que as tecnologias 

digitais podem trazer para os estudos de formação docente, pressupõe a compreensão 

ampla dos aspectos culturais de qualquer área de estudo como um campo produtor de 

significações individuais e coletivas dos sujeitos sociais e culturais no contexto das 

tecnologias digitais. Começamos a analisar a partir das falas dos discentes D13 e D14, 

onde há um contraponto a ser sistematizado, vejamos os relatos: 

 

Acho complexo falar sobre esse assunto, sobre ser docente na cultura 
digital, ainda não entendo bem como é isso tudo, mas penso que para 
ser docente na cultura digital é preciso fazer muita capacitação em 
serviço, viver em constante estudo, ser sempre antenada com os 
acontecimentos e sempre procurar buscar melhorar na sua formação 
(D13). 

 
Eu acho que ser profissional da docência hoje é muito mais fácil do que 
um profissional que tenha se formado quando não havia essa cultura. 
Conseguimos informações com mais facilidade, o desafio é filtrar bem 
as informações para fazer delas nosso material de trabalho, penso que é 
mais fácil agora do que antes, mas isso não quer dizer que não é 
complexo, não sei se consegue me entender, é mais fácil porque existe 
mais possibilidade, mas é ao mesmo tempo complexo porque é muito 
dinâmico e as vezes vemos um abismo entre chão de escola e vida real 
que é onde a cultura já é digital (D14)  

 

 Nessas falas temos um ponto de convergência quando os dois sujeitos 

evidenciam a complexidade que possa surgir do exercício da docência na cultura digital 

e de fato esses sujeitos tem suas falas fundamentadas na vivencia com essa cultura na 

esfera da vida cotidiana onde vivenciam momentos de complexidade nas interações 

mediadas pela cultura digital. Diante desse quadro é preciso haver um diálogo entre as 

diferentes possibilidades de formação e a organização do espaço/tempo para os relatos 

encontrados nas práticas vinculando-os às discussões coletivas no estudo da temática 

(FANTIN; RIVOLTELLA, 2012).  

 Mas entre as falas dos sujeitos há também uma contradição ao passo que 
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enquanto um afirma que a capacitação deve ser contínua, evidenciando mais uma vez 

a complexidade em tudo que diz respeito à docência na cultura digital, o outro alterna 

entre omitir opiniões sobre a facilidades e comodidades trazidas pela cultura digital 

como: acesso à informação. Relata que acha ser mais fácil a docência, hoje, 

exatamente pelas influências da cultura digital, mas demonstra insegurança hora 

afirmando ser mais fácil, ora explicitando a complexidade. 

 É preciso levar em consideração também que não se trata de relatos de 

docentes experientes que podem afirmar convictamente suas percepções, mas 

discentes que estudam licenciatura e que ainda não construíram uma prática 

profissional docente seja observando a cultura digital ou não.  

 Um aspecto importante da reflexão sobre a formação docente na cultura digital e 

evidenciado nos próximos relatos dos sujeitos é a preocupação que esse tema causa 

entre os formandos para a docência, as preocupações variam desde o domínio dos 

recursos digitais tecnológicos, lidar com uma futura clientela imersa massivamente na 

cultura digital, risco de se exagerar na importância dada ao fenômeno em re(construção) 

como podemos ver nos relatos dos discentes D17 e D18: 

 

Acredito que professoras e professores devem ser profissionais 
antenados, que dominem e acompanhem a evolução desta cultura de 
perto, afinal, nossa clientela (alunas e alunos) está inserida nessa 
cultura e na maior parte do tempo está fazendo uso dela, não tem como 
fugir dessa convivência com o digital, mas precisamos encontrar um 
jeito de discutir mais isso na nossa formação, não sei como, mas acho 
que deve ser uma discussão diferente de falar sobre prática pedagógica 
com ferramentas digitais de ser algo além, indefinido, mas além (D17) 

 

Às vezes percebo que, ao mesmo tempo, de um lado existe um risco de 
se exacerbar a importância da cultura digital, sobretudo dos novos 
meios/recursos digitais, deixando de lado o caráter "humano" da 
educação, e, de outro, que existe o risco de simplesmente se ignorar 
essa nova cultura e as novas possibilidades que ela traz especialmente 
para o caráter político da educação (D18) 

 

 Para Imbernón (2002), a instituição educativa e a profissão docente 

desenvolvem-se num contexto marcado por uma mudança acelerada e que foram 

adotados social e culturalmente pelas sociedades contemporâneas. Essas 

preocupações dos sujeitos são compreensíveis porque as mudanças são significativas 
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e refletem no modo de vida e nas atuais formas de pensar, sentir, e agir das novas 

gerações.  

Em relação a um possível exagero sobre a valorização dos estudos da cultura 

digital, pode ser uma preocupação equivocada, pois a presença insistente e massiva 

das tecnologias digitais nos espaços de aprendizagem constitui um comportamento 

desse tempo, e se levarmos em consideração a intensidade desse uso fora dos 

espaços escolares, em momento algum os estudos e reflexões sobre essa questão 

sequer deixa a impressão de deixar de lado o caráter “humano” em função das 

tecnologias digitais porque o fenômeno que aí está posto se baseia na cultura e a 

cultura só se dá em função das relações, condições e características humanas em 

qualquer ambiente ou espaço de aprendizagem.  

E para Imbernón (2002), torna-se inquestionável uma nova forma de ver as 

instituições educativas e as funções do professor, pois se há uma nova cultura no 

contexto social há também uma nova cultura profissional para a profissão docente. E 

essa nova cultura para a profissão docente passa pela cultura digital e se mistura a ela, 

mas a cultura digital possui marcas especificas e uma dessas marcas se evidencia na 

diferenciação entre nativos e migrantes e na forma como esse se envolvem, vivem e 

constroem a cultura digital, como proposta por Santaella (2003). E a fala de alguns 

sujeitos evidencia essas diferenças entre nativos e migrantes:  

 

Não faço parte dos “nativos digitais", sou migrante só vim ter contato 
com ferramentas tecnológicas aos 20 anos, sei que nativo é quem já 
nasce em contato com tudo isso, essa geração que está chegando 
agora, ou crescendo agora, eu me sinto perdida e às vezes não me 
reconheço em meio a tanta inovação, estou me formando professora, 
mas não sei se me sinto parte da cultura digital ou alguém que faz 
cultura digital (D12) 

 

Percebo que o curso apresenta uma abordagem, ora na teoria, ora na 
prática sobre as tecnologias, mas não debatemos textos sobre cultura 
digital com profundidade, poderia ser mais e melhor abordado esse 
assunto em um curso de formação de professor, é muito atual, mas eu 
nem sei se vou sair preparado pra falar disso e lidar com isso no dia-a-
dia, quanto mais relacionar esse assunto com minha profissão não 
cresci nem me desenvolvi nesse “mundo digital” (D5). 

 

Até o momento só tivemos uma disciplina, bastante introdutória, 
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destinada à das tecnologias, é diferente falar em tecnologias e cultura 
digital, uma tem a ver com a outra, mas não posso afirmar ser a mesma 
“coisa”, quer dizer mesmo tema. E, ao que me consta, não há outras 
disciplinas na grade do curso de Pedagogia. Será que sairemos 
preparados pra dar de “cara” com a cultura digital lá na nossa profissão? 
Isso me preocupa, pois nossos alunos vivem essas tecnologias em tudo 
que fazem (D6).  

 

 Os relatos dos discentes evidenciam que ainda há muitos questionamentos e 

angústias sobre o que é e como é essa intersecção entre educação, docência e cultura 

digital, essas inquietações são compreensíveis, pois a identidade humana e social se 

dá e se mantém por meio da cultura (MORIN, 2011), e um traço marcante durante a 

formação inicial é a emergência em torno de uma identidade profissional docente, tema 

muito discutido por diversos autores, mas que em tempos de cultura digital se torna 

ainda mais complexo. Mas ser nativo ou migrante não é fator determinante dessa 

pesquisa, tão pouco para a consolidação de uma formação docente que permita lidar 

com o que há de positivo e negativo em ser docente nesse contexto em discussão.  

 O que nos preocupa e de certa forma preocupa também aos discentes do curso 

de pedagogia é se há e quais são as possibilidades da formação inicial trabalhar a 

questão digital em uma perspectiva cultural integrando diversas áreas e campos de 

estudos, considerando uma perspectiva inter/transdiciplinar de fazer educação e formar 

para esse fazer educação. Esse é o grande nó da questão, pensar além da 

instrumentalização, da técnica, da informação e sim da construção de conhecimento 

atrelado a uma nova forma cultural de produzir esse conhecimento, e sobre isso 

Fiorentini (2003) ressalta que:  

 

"Se por um lado, as tecnologias contribuem para aumentar de modo 
significativo nosso acesso à informação, estas por si só não implicam 
conhecimento, assim como a mera existência de uma comunidade, já 
que ambas constituem atividades das pessoas, e não dos 
equipamentos. Como educadores, assumir uma postura democrática 
emancipatória significa lutar contra posturas ingênuas e considerações 
de ordem quase mágicas no que se refere à tecnologia e suas 
potencialidades, pois o uso das novas tecnologias não produzirá 
relações comunicaivas diferentes sem novos paradigmas sobre as 
formas de ensinar, aprender e comunicar. (FIORENTINI, 2003, p. 37). 

 

 Percebemos que Fiorentini (2003) seguindo uma tendência nesse campo de 
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estudo trata a questão da mudança de paradigma como tarefa fundamental para que 

ocorra uma mudança na concepção do trabalho docente quanto ao uso das tecnologias 

digitais e ocorrendo essa mudança é possível que isso inclua uma perspectiva cultural 

do fazer docente em relação a essas tranformações sociais que incluem o uso massivo 

das tecnologias na vida cotidiana. E sempre que há mudança de paradigma há também 

a busca pela re(significação) da educação dentro do contexto em discussão, um 

contexto marcado pelo digital e subsidiado por essa cultura. Para Fantin (2012): 

 

Pensar a educação como ação em busca de significação implica 
perceber o papel da mediação na relação entre sujeito e cultura no 
sentido de ampliar o conhecimento de si, do outro e do mundo, 
possibilitando tal entendimento como interações e experiências que os 
sujeitos constroem […] (FANTIN, 2012, p. 60).  

 

 Nesse sentido descrito por Fantin (2012) temos a liberdade de pensar a 

formação docente mediada pelo viés da concepção e percepção da cultura digital para 

além da informação, da comunicação, das imagens, sons e outros elementos 

apresentados pelas tecnologias digitais. Podemos pensar a educação e a formação 

docente como mediadoras entre esses elementos digitais de comunicação e o processo 

de ensino e aprendizagem. E isso pode ser incentivado e construido coletivamente na 

formação inicial desses sujeitos. E alguns relatos podem ser discutidos nessa 

perspectiva. 

 

A prática profissional tem de ser associada ao cotidiano, pois no cenário 
da cultura digital tudo acontece muito rápido, as informações são como 
torrentes de águas e as más interpretações pode causar dano ou perda 
de tempo com o que não é necessário. Minha relação com isso é de 
curiosidade, nesse momento ainda consigo fazer uma reflexão como era 
antigamente antes da cultura digital, possa ser que a futura geração não 
consiga ter essa visão e por consequência não conseguirão 
compreender alguns valores que enobrece o profissional. Por isso vejo o 
profissional de educação como autor, mediador e protagonista desse 
processo todo que envolve cultura digital, comunicação e tudo que está 
atrelado a isso (D11).  

 

Para ser um bom profissional a gente precisa dar conta de integrar tudo 
isso que ai está, a gente fica no meio, talvez por isso devemos nos 
considerer mediadores disso tudo que está aí e se tranformar todos os 
dias (D9).  
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 Desse modo podemos inferir uma intíma ligação entre os estudos das 

tecnologias digitais numa perspectiva cultural e as possibilidades de uma atuação 

consistente na docência futura. Ao menos é uma sensação presente na fala dos 

discentes como vimos nesses relatos. E é nessa perspectiva de transformação, que a 

formação de professores pode se constituir em momentos de significação, formando 

para a transformação (FANTIN, 2012).   

 E para que a educação se configure como formação e transformação de sujeitos 

é preciso construir possibilidades de autorias e de autonomia nesse contexto de 

mutação trazido pela cultura digital. E na formação docente essa possibilidade se dá 

por meio do compartilhamento de experiências e diálogos partilhados (FANTIN, 2012) 

nos espaços de formação, tanto físicos quanto nos virtuais.   

 E através desse estudo estamos tendo a oportunidade de evidenciar essa 

presença incondicional (fisíca/ virtual) da cultura digital, o que tem sido fundamental 

para as transformações e impactos educacionais e humanos com forte influência nas 

formações profissionais, em especial para essa reflexão, a formação docente.  

 Ao longo desse percurso, deparamo-nos com muitas perguntas, hipóteses e 

interpretações, as quais temos consciência de suas indefinições e por isso 

compreendemos a necessidade de construirmos mais elementos de reflexão para essa 

temática, mais diálogo com pesquisadores e autores que têm se dedicado ao tema, e 

principalmente sabemos da necessidade de se levar esse debate sob a forma de um 

estudo consistente para o nosso espaço acadêmico que muito pode contribuir  e 

construir conosco uma identidade discente sobre os estudos da cultura digital no curso 

de pedagogia e como isso reflete e influência na formação inicial discente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As mudanças ocasionadas pelo digital, virtual e por tudo que aí esta posto sob a 

forma de uma cultura em construção, são elementos que muito impactaram a vida 

social nos últimos anos. E na perspectiva das mudanças e transformações discutidas e 

descritas por ocasião desse estudo compreendermos a cultura digital e questionarmos 

a percepção desta para os discentes de pedagogia foi o ponto essencial de uma 

discussão sobre formação docente. 

Assim, partimos de um problema cujo ponto central era descrever a percepção 

dos discentes de pedagogia sobre a cultura digital e sua formação inicial. Em nossos 

materiais analisados os discentes em formação na graduação de pedagogia apontaram 

para uma percepção em construção assim como a cultura digital também se trata de um 

movimento em construção e reconstrução constante.  

A partir do problema iniciamos um trabalho que buscou organizar uma discussão 

sobre as percepções relatadas pelos discentes em relação à formação docente em um 

contexto de cultura digital. Para responder aos questionamentos formulamos objetivos 

gerais e específicos a fim de conhecer as percepções dos discentes de pedagogia 

sobre a cultura digital em seu processo de formação inicial, e para isso pensamos que 

descrever as percepções discentes, identificar como é visto o processo de ensinar e 

aprender e em seguida apresentar essas percepções através dos relatos dos sujeitos 

participantes desse estudo seriam objetivos que fariam parte dessa investigação 

ajustando-se as nossas necessidades de reflexão durante a construção deste trabalho.  

Para chegarmos aos relatos dos discentes e desenvolvermos a nossa temática 

de pesquisa trabalhamos inicialmente com um questionário objetivo que subsidiou a 

construção da caracterização dos sujeitos da pesquisa, o que colaborou com a 

contextualização do grupo em relação às transformações sociais originadas da cultura 

digital e posterior a isso trabalhamos com as entrevistas de questões abertas que deu 

origem a seção de discussão e análise desse estudo.  

Através da análise de conteúdo por categorias temáticas reunimos alguns 

recortes dos relatos dos discentes do curso de pedagogia em torno de um diálogo com 

os autores que subsidiaram a referência teórica desse trabalho, como Santaella (2003), 

Fantin; Rivoltella (2012), Fantin (2012) entre outros que pesquisam e discutem a 
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temática cultura digital seja em um concepção inter/transdiciplinar seja com ênfase em 

educação e formação docente.  

Nossa trajetória de estudo e organização da escrita contou com uma 

apresentação da temática e estruturação da mesma através de uma seção introdutória, 

seguida de uma seção tratando do delineamento metodológico, e antes que 

adentrássemos ao estudo teórico da cultura digital e educação, fizemos um breve 

histórico do curso de pedagogia no Brasil e do curso de pedagogia em que estão 

inseridos os sujeitos da pesquisa.   

Como parte fundamental desse estudo e que trouxe a sustentação das análises 

e diálogos com os dados, temos uma seção para o desenvolvimento de conceitos 

acerca da cultura digital, educação e formação docente com o objetivo de conhecer um 

pouco sobre os trabalhos desenvolvidos com essa temática e nessa ocasião 

trabalhamos com o estado do conhecimento que muito contribuiu para esse estudo.  

 Os discentes sujeitos dessa pesquisa, em formação na graduação de pedagogia, 

foram questionados quanto às percepções discentes na cultura digital através de 

questões que incitavam a reflexão sobre a temática e como isso implica em sua 

formação inicial e um aspecto relevante para esse estudo e marcado nos relatos é o 

fato de que a cultura digital não pode ser, para a formação docente, um uso ou 

aprendizado técnico de domínio de tecnologias sem a mediação e reflexão que leve a 

ver essas tecnologias e compreende-las em um processo de construção e 

transformação cultural pelo qual passa a nossa sociedade e a educação.  

 Assim consideramos através desse estudo e das argumentações dos sujeitos 

que a escola pode ser um centro de formação em que o processo de ensinar e 

aprender sejam pensados e geridos a partir das tecnologias digitais em uma 

perspectiva mais cultural que técnica. E a escola aqui entendida trata-se também do 

espaço de formação inicial de professores.  

 Ao relacionarmos a cultura digital com a educação e mais especificamente com a 

formação docente foi possível percebermos que os sujeitos da pesquisa relataram 

grande preocupação com a cultura digital e de que forma essa cultura pode implicar na 

formação para a docência e no futuro docente. E quando os sujeitos demonstram 

preocupação com o futuro docente deixam claras as inquietações em relação ao 



91 

 

processo de ensinar e aprender, pois a abordagem dessa temática nos cursos de 

formação docente demonstram ter pela frente um longo caminho de estudos e 

discussões. Como menciona Belloni (2012) é urgente a inclusão desses temas no 

espaço escolar, e isso implica também o espaço de formação docente. 

 Em relação à formação docente na cultura digital observamos o quanto os 

sujeitos evidenciam a complexidade desta para um futuro exercício da docência nesse 

contexto discutido, e essa evidencia se fundamenta na vivência cotidiana com essa 

cultura em que todas as atividades e interações sociais são mediadas pelo digital.  

Nas reflexões desenvolvidas evidenciou-se também uma contradição quanto ao 

como e em que momento uma formação docente refletida a partir da cultura digital 

possa ser discutida nos cursos de docência. E mesmo que os relatos levem a uma 

reflexão a partir dos aspectos culturais do uso das tecnologias ficaram marcadas 

também falas que demonstram preocupação com as questões de estrutura física em 

ralação aos recursos tecnológicos, uma vez que nos espaços escolares a evolução dos 

equipamentos não é comparável com a vida fora dela.  

  O que predominou nas escritas discentes e também no diálogo entre estes com 

o referencial teórico é que há um cenário social de constantes transformações em 

relação ao uso das tecnologias, o que passou ao longo do tempo de um uso 

instrumental, prático, para um uso cultural por fazer parte da vida diária tanto das 

gerações mais jovens quanto daqueles que tem se adaptado consciente ou não a esse 

uso cultural das tecnologias.  

 Observamos através da escrita discente e na retomada do referencial teórico que 

a educação precisa estar atenta aos dias atuais no que diz respeito às transformações 

culturais, pois essas levam à construção de novos paradigmas educacionais, e essa 

atenção precisa ser estendida à formação inicial docente, para que a formação não seja 

vista e concebida como aquela que se prende às questões de adequar a prática 

pedagógica ao uso de tecnologias, o que não deixa de ser extremamente importante 

para a docência, mas começarmos a trilhar um novo viés de estudo, pesquisa e 

formação docente em que tenhamos como contexto de estudo a cultura digital e suas 

implicações para a educação.  

 Contudo, esta pesquisa não trabalhou com a pretensão de elucidar todas as 
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questões, tensões e angústias que a temática levanta para a educação, mas sim 

visando ser um ponto de orientação para que continuemos a trabalhar em pesquisas 

futuras a fim de fortalecer essas reflexões e contribuir para o desenvolvimento da 

formação docente num cenário que se reflete na/para e a partir das perspectivas 

advindas da cultura digital. Assim vemos clara a necessidade de mais estudos e a 

junção desses estudos a outros que compartilhem similaridade, convergências e 

também discordâncias quanto as nossas reflexões e discussões sobre a temática. 

 Pensamos também que a partir daqui possamos junto à instituição de ensino que 

permitiu essa pesquisa viabilizando as etapas da mesma continuar esse trabalho de 

investigação para não perdermos de vista o que até então registramos como percepção 

discente acerca dos debates da cultura digital e formação docente, o que nos permitirá 

cumprirmos socialmente com a missão de um programa de pós-graduação no que diz 

respeito ao retorno desses estudos para a comunidade acadêmica e as contribuições 

desses de fato para alterar o que se tem e avançar para o que ainda não foi construído 

ou consolidado.   
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA    
 

As informações resultantes da aplicação do presente instrumento de coleta de dados farão 

parte da dissertação de Elizete Vieira de Melo, aluna regularmente matriculada no Mestrado Acadêmico em 

Educação, linha de pesquisa formação docente, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sob 

orientação do Professor Dr. José Lucas Pedreira Bueno. O objetivo é conhecer as percepções dos 

discentes de pedagogia sobre a cultura digital em sua formação inicial.  
Todas as contribuições fornecidas na forma de resposta às questões do presente instrumento 

serão tratadas anonimamente. Nenhum respondente será identificado/a no questionário ou no corpo da 

dissertação em construção pela mestranda.  
Desde já colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e, desde já, 

agradecemos a atenção dispensada.   
 

Questionário para a construção do perfil dos participantes 
 

1 Dados pessoais:  
a) Sexo:  
(  ) masculino  
(  ) feminino  
 

b) Idade:  
(  ) 18-22  
(  ) 23-27  
(  ) 28-32  
(  ) 33-37  
(  ) 38 ou mais   
 

2 Dados sobre a formação básica:  
a) Concluiu o ensino médio em escola: 
(  ) pública 
(  ) privada 
 

* Privada: 
(  ) Filantrópica 
(  ) Comunitária 
(  ) Confessional 
(  ) Particular 
 

b) Concluiu a formação básica: 
(  ) a um ano     
(  ) dois anos     
(  ) três anos  
(  ) acima de três. Quantos? _________ 
 

 

c) Concluiu a formação básica na Educação de Jovens e Adulto: 
(   ) modular 
(   ) seriado semestral 
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(   ) provas de suplência  
 

d) Está cursando a primeira graduação: 
(   ) sim 
(   ) não 
 

* Caso seja a segunda graduação descreva o motivo que o/a levou a ingressar no curso de pedagogia: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

3 Perfil socioeconômico 
a) Renda per capta familiar é de: 
(   ) até um salário mínimo 
(   ) até dois salários mínimos  
(   ) até três salários mínimos 
(   ) quatro ou mais salários mínimos 
 

b) Ingressou na graduação através do sistema de cotas: 
(   ) sim 
(   ) não 
 

* Em caso de sim: 
(   ) cota: renda/etnia/escola pública  
(   ) cota: renda/ escola pública 
(   ) cota: escola pública   
 

c) Possui atividade remunerada 
(   ) sim 
(   ) não 
 

Em caso de sim: 
descreva:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

d) O tempo de predomínio de navegação na rede é maior para:  
(    ) estudar   (   ) trabalhar     (    ) entretenimento      (    ) outro 
 

Em caso da opção “outro” descreva sua organização: 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
         
Na sociedade contemporânea é impensável um cotidiano sem a presença das mídias digitais. Nesse sentido, 

toda a área da educação passa a ser pensada e articulada a partir do nascimento de uma cultura em 

constante transformação e que se apresenta com novas arquiteturas e denominações: “cultura digital”, 

“cibercultura” entre outras. Portanto o que se pode esperar de um curso de formação de professores é que 

este se proponha a enfrentar os desafios trazidos por essa nova cultura e também desvelar as inquietações 

por ela provocadas e de que maneira isso irá influenciar na formação e nas percepções que se construirá da 

docência no cenário em estudo. Nessa perspectiva, pergunta-se: 
 

1) O que você compreende por cultura digital? 
 
2) O que você compreende por nativo e migrante digital? E como você se define: nativo ou migrante? 
 

3) Quais são suas percepções sobre se formar professor/a dentro dessa cultura em constante mudança e 

construção? 
 

3) Você considera satisfatória a forma como o seu curso (professores em suas práticas) aborda a questão da 

inserção das tecnologias da informação e comunicação? Você definiria essa abordagem como teórica? 

Prática? Teórico-prática? 
 

4) Você percebe alguma (s) relação(ões) entre a educação escolar hoje e a massificação das 

tecnologias digitais? Qual(is)? 

 

5) Em tempos de inovações tecnológicas diversas expressões são designadas dentro do contexto 

social, como: sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade midiática, cultura 

digital, entre outras. Qual dessas expressões você conhece e compreende o sentido e contexto? 

 

6) O termo cultura digital é comumente usado e remete a um contexto de inovações tecnológicas 

e digitais. Você já ouviu muito sobre essa expressão? Você a sente próximo ou distante da sua 

construção de conhecimento? 

 

7) Você percebe o seu curso de formação docente familiarizado com os pressupostos da cultura 

digital que você descreveu? De que maneira você identifica isso? 

 

8) Como você espera que a sua formação docente contemple os estudos das transformações 

socioeducaionais dentro do contexto da cultura digital?  

 

9)  A forma como a temática é posta para a  sua formação docente lhe dará subsídios para 

articular uma abordagem consistente para o processo  de ensino e aprendizagem na sociedade 

cultura digital?  

 

10) Quais suas perspectivas para a prática profissional no cenário da cultura digital? Como se 

sente em relação à isso?  


