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Resumo  
O objetivo do estudo foi conhecer os principais artefatos digitais, aplicativos e redes 
sociais utilizados por 17 estudantes de um curso de especialização lato sensu em 
Docência do Ensino Superior de uma universidade pública. Surgiu da inquietação: a 
apropriação de artefatos digitais por estudantes de um curso de especialização 
implica em diferentes possibilidades de construir conhecimento em sala de aula? Na 
metodologia valeu-seu da pesquisa qualitativa exploratória com uso do questionário 
para a coleta de dados. Os resultados revelaram que o Facebook é muito utilizado 
pelos estudantes, seguido do Instagram e do Twitter. O Facebbok também é a rede 
social mais acessada na vida acadêmica, seguido do Youtube e do Instagram, entre 
outras não especificadas. As ferramentas tecnológicas mais utilizadas são o 
YouTube, o Word e Power Point. O Whattsap também é utilizado na vida cotidiana e 
na acadêmica. Conclui-se que as tecnologias digitais potencializam a aprendizagem 
e, quando utilizadas com estratégias metodológicas adequadas, contribuem no 
desenvolvimento da autonomia, provocando alterações nas relações interpessoais, 
devido às práticas colaborativas. 

 
Palavras-chave: Tecnologias digitais; Apropriações; Vida acadêmica. 
 

Introdução  

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC 

evoluem em um ritmo veloz e ocupam espaço importante na vida dos estudantes, 

diante do aumento considerável de informações que circulam no ciberespaço, por 

meio de redes que se conectam a uma infinidade de pontos, disseminando o 

conhecimento. Entretanto, percebe-se que seu uso nos espaços acadêmicos ainda é 

limitado, mesmo estando tão presentes nas práticas cotidianas destes estudantes.  

A cultura digital que circula pelas redes sociais contribui para 

práticas dialógicas de estudantes e professores, criando comunidades de 

aprendizagem. A cibercultura confere novos sentidos à prática pedagógica, à 
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medida que o professor utiliza-se de vídeos, textos ou imagens, esclarece dúvidas, 

promove o debate sobre temas diversos, buscando novas formas de ensinar, nas 

quais a inovação ocupa lugar de destaque. Segundo Martins e Maschio (2014) a 

cibercultura é um fenômeno do contexto contemporâneo que precisa ser levado em 

consideração, porque s alunos, em sua maioria, são nativos digitais e se 

apropriaram de forma natural da tecnologia, tanto em seu cotidiano, como na 

academia, sendo assim, conhecem a dinâmica presente nos espaços virtuais. São 

nativos digitais, nasceram no mundo tecnológico e estão em contato com tais 

artefatos desde muito cedo. Todavia, os estudantes, não raro, deparam-se com 

práticas, na universidade, que podem ser consideradas tradicionais. Constata-se, 

asim, a pouca utilização das TDIC no fazer cotidiano dos professores, que limitam o 

seu trabalho a recursos pedagógicos e metodologias que não podem ser 

considerados inovadores, apesar das grandes transformações resultantes do mundo 

tecnológico. 

Sabe-se que as apropriações são fruto das interações sociais que 

resultam na construção de significados pelos sujeitos. Para isso, é necessário o 

rompimento com paradigmas transmissivos, por meio da criação da cultura, 

sabendo-se que a interação, mediada pelos artefatos tecnológicos, constitui novas 

formas de aprendizado. Para isso, é necessário usufruir de todo o potencial 

possibilitado pela tecnologia, aprendendo colaborativamente, criando estratégias 

que possibilitem o desenvolvimento pessoal e grupal dos estudantes. A presença de 

artefatgos digitais possibilita diversos formatos aos conteúdos, levando o aluno 

contemporâneo a novos cenários de aprendizagem. Nesta perspectiva, o estudante 

é o protagonista da sua aprendizagem, pois exerce seu papel com autonomia, sendo 

as trocas e a colaboração o caminho mediador. Trabalhando colaborativamente, os 

professores percebem que o sucesso de todos depende da cooperação, ao mesmo 

tempo em que, encorajados pelos parceiros, responsabilizam-se pelo trabalho 

desenvolvido em uma postura ativa e de compartilhamento. Dessa forma, o 

conhecimento é resultado das experiências vivenciadas em sala de aula, de maneira 

crítica, pela qual, professores e alunos são parceiros na produção do conhecimento. 

A proposta deste artigo foi analisar a tecnologia enquanto artefatos 

socioculturais e os papéis desempenhados por diferentes atores. Elencou-se o 

seguinte problema de pesquisa: “a apropriação de artefatos digitais por estudantes 

de um curso de especialização implica em diferentes possibilidades de construir 
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conhecimento em sala de aula?” Vivennciando diversas inquietações, em relação ao 

uso das TDIC, surgiu a possibilidade de visualizar novos caminhos, assim,  o 

objetivo geral que permeou o desenvolvimento do estudo foi conhecer os principais 

artefatos digitais, aplicativos e redes sociais utilizados por estudantes do curso de 

especialização em Docência na Educação Superior, em sua vida acadêmica, a fim 

de refletir sobre essas apropriações e o seu uso na sala de aula. 

  Como hipótese, julgou-se que as tecnologias digitais móveis 

contribuem com a dialogicidade e interação na sala de aula, possibilitando a 

mediação do processo cognitivo. Cabe destacar, que é necessário reorganizar os 

espaços educativos, em função da cultura digital, estabelecendo conexões com a 

vida do estudante, problematizando os conteúdos, abrindo espaços para a 

tecnologia digital, jpq eu eles possuem muitos conhecimentos advindos dessa 

tecnologia. Assim, não cabe mais concentrar o ensino apenas na linguagem 

impressa, em seus diferentes formatos, livros, revistas e outros, porque é necessário 

o apoio de diferentes mídias. 

O uso das tecnologias digitais móveis e a internet abrem novas 

possibilidades de comunicação e interação, explorando os ambientes híbridos. Alia-

se à sala de aula a realidade do estudante que mantêm-se conectado em grande 

parte do dia, descentralizando-se, desta forma, o processo de ensino, pois a 

intenção é desenvolver um trabalho colaborativo. Assim, o processo de construção  

do conhecimento não se concentra somente no professor, mas em um processo de 

co-criação e co-aprendizagem. 

 

TDIC e Práticas Educacionais 

A tecnologia amplia a cognição, confere autonomia aos estudantes à 

medida que cria fortes elos sociais por meio do diálogo, da interação com seus 

pares, possibilitando novas propostas educacionais e estratégias pedagógicas. Os 

alunos compartilham o conhecimento, fazendo uso de linguagens e artefatos que 

estão presentes em seu cotidiano. 

Quando se trata, então, da apropriação das novas tecnologias da 
informação, o que se deve significar é não apenas a condição de 
estar em posse de uma ferramenta midiática, se não o fato de haver 
introjetado suas linguagens e recursos, somando-os às linguagens e 
recursos previamente conhecidos, numa síntese particular. [...] A 
apropriação envolve, então, principalmente um processo cognitivo 
[...] (URQUIDI, 2004, p. 7). 
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Sabe-se que somos herdeiros de uma educação que resiste às 

mudanças em termos de cultura. Estamos na era digital, é necessário, portanto, 

pensar que a tecnologia desenvolve nos alunos um novo potencial intelectual, 

transformando-os em produtores de conhecimento; destacam-se assim, novas 

possibilidades de interação. Este processo  está ligado à criação, gerando diferentes 

formas de comunicação, não  se limitando ao simples manuseio dos artefatos. É 

necessário criar uma nova cultura nas universidades, usar a tecnologia em sala, 

garantindo a equidade e o acesso, criando experiências que possam ampliar a 

qualidade no ensino, a fim de que os alunos possam aprender a partir dos seus 

interesses e possam fazer uso do conhecimento em suas práticas sociais. Assim, 

[…] a presença e o uso das tecnologias digitais intensificam-se como 
mecanismo de complementação e extensão do ser, uma apropriação 
cultural que caracteriza a transformação da própria vida e do outro, 
por se constituírem como uma significação estrutural da cultura, em 
que os artefatos culturais, hoje digitais, se interligam à vida dos 
sujeitos sociais (MAXIMINO, 2017, p. 4). 
 

Tanto os artefatos culturais produzidos por uma determinada 

sociedade, como os processos utilizados por ela são importantes para a 

formação/transformação da subjetividade e identidade dos envolvidos neste 

processo. Os estudantes, com a tecnologia, podem ter acesso a conteúdo 

especializado, pois nos moldes cartesianos as informações nem sempre estão 

acessíveis em sala de aula. Frente ao exposto, o desafio docente é reconfigurar as 

práticas educacionais, repensando o fazer cotidiano, a partir do impacto das 

tecnologias no dia a dia.  

O desenvolvimento das tecnologias tem possibilitado às pessoas acesso a 
novos conhecimentos produzidos no mundo todo. Esse tem sido o mote em 
torno do qual os educadores vêm discutindo o que significa ensinar e 
aprender com a utilização de tecnologias: livro-texto, jornais, retroprojetor, 
vídeos, televisão, datashow, câmera fotográfica, computador, enfim, uma 
série de recursos tecnológicos já desfilou em nossas salas de aula nas 
últimas décadas. De todas essas invenções, o computador veio propiciar a 
interatividade nas comunicações humanas, intensificar o diálogo, 
propiciando a socialização de experiências em diferentes áreas do 
conhecimento [...] (GILBERTO, 2015, p. 395). 

 
Os conteúdos de ensino quando ligados à experiência dos alunos e 

à tecnologia, deslocam o foco do conteúdo para a maneira de se aprender, sendo 

assim, a tecnologia seduz, modifica a postura do aluno em sala, levando-o a 

construir a sua história; o desafio é a construção coletiva do conhecimento.  
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A necessidade de conhecimentos atualizados está presente em 

todas as áreas do saber humano. Assim, é preciso pensar a educação em todos os 

sentidos, e levar os alunos a selecionar as fontes de informação. A fase de transição 

paradigmática que vivemos induz à renovação das concepções sobre o ensino e a 

aprendizagem, e a apropriação dos artefatos digitais pode favorecer a ampliação da 

aprendizagem, já que os conteúdos de ensino são desenvolvidos de forma criativa, 

despertando o interesse do grupo. Sabe-se que 

[...] a apropriação de novas tecnologias por docentes não decorre 
apenas da determinação legal, nem tão pouco das breves imersões 
de docentes em cursos ou surtos de ações nas escolas. Este na 
verdade, como qualquer outra mudança no ensino é 
caracteristicamente processual para ser de legítima apropriação. 
Talvez se devesse empenhar um maior esforço na apropriação via 
descoberta autônoma, curiosidade, identificação, enfim, apoiada nas 
necessidades de seus usuários. Mesmo que nem sempre estas 
necessidades sejam percebidas pelas (os) docentes, cabe aos 
formadores de professores criarem situações, ações que cultivem 
nos usuários, o desejo e o sentido para a adoção destas inovações. 
(TEIXEIRA, 2006, p.3). 
 

São muitas as mudanças na educação, possibilitadas pela rápida 

difusão dos artefatos; estes são produtos de um processo tecnológico. É 

fundamental que o professor domine a tecnologia necessária para o seu uso e 

tenha, sobretudo, habilidades para selecionar de forma adequada os artefatos, a fim 

de atender aos objetivos da aula. Muitos professores, usam a tecnologia digital com 

frequência na sala de aula, todavia, é necessário disseminar  o seu uso em 

diferentes formatos, para que os alunos possam se apropriar do conhecimento 

científico de forma criativa e colaborativa. 

A inserção das tecnologias digitais numa perspectiva de 
transformação deve contribuir para a mudança da prática 
pedagógica. É necessário reconfigurar o espaço da sala de aula e o 
redimensionamento da concepção e formação dos professores sobre 
o uso das novas tecnologias educacionais. Tudo isso, contribui para 
mudanças na própria cultura escolar instituída. (MARTINS; 
MASCHIO, 2014, p.13). 
 

O conhecimento e a informação não se concentra somente na 

universidade ou nos docentes, entretanto, são eles que conferem significado a esse 

processo à medida em que utilizam-se de diferentes estratégias didáticas, efetivando 

um processo dialógico que oportunize a ampliação dos sabers que pode ser 

possibilitdo pela tecnologia por oportunizar mobilidade e encurtar fronteiras. Estar 

em rede representa a possibilidade de estar conectado com o mundo. A tecnologia 
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aproxima as pessoas, diminui distâncias, oferecendo possibilidades de aulas mais 

dinâmicas, atrativas e novas oportunidades de se desenvolver o pensamento 

autônomo.  

A aula, com o uso do artefato digital faz toda a diferença em temos 

de aprendizagem, porque ao estar mais atrativa, professores e alunos sentem-se 

motivados e desafiados. Frente ao exposto, acreditamos que a relação professor e 

aluno deve ser concebida em uma perspectiva multidimensional, tendo como 

elemento central o conhecimento, que deve ser construído de forma crítica e 

reflexiva, a partir da intencionaodade docente.  

 

Metodologia        

      A pesquisa foi desenvolvida com uma turma 

de 17 estudantes matriculados em um curso de especialização lato sensu em 

Docência na Ensino Superior. São de ambos os sexos, sendo 6 do sexo masculino e 

11 do sexo feminino, com idades ente 22 a 55 anos. Este curso é ofertado desde 

1976, ininterruptamente, por uma universidade pública que recebe graduados de 

diversas áreas do conhecimento. A pesquisa é de natureza qualitativa, o que 

permitiu a compreensão das apropriações tecnológicas por meio do confronto da 

teoria com a prática, possibilitando a riqueza de informações na interpretação dos 

dados. Segundo Denzin e Lincoln (2006 apud AUGUSTO et al. 2013, p. 747). 

[...] a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do 
mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas 
em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em 
termos dos significados que as pessoas a eles conferem. 
 

 A coleta de dados se deu por meio de um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, aplicado em maio de 2019, sendo a primeira parte 

dedicada à caracterização dos participantes. Como procedimento, obteve-se a 

autorização da coordenação do curso e da professora responsável pela disciplina de 

Laboratório de Elaboração e Utilização de Recursos de Multimídia. A pesquisa 

exploratória permitiu maior entrosamento com o objeto da investigação, 

possibilitando maior compreensão da temática, uma vez que  

A pesquisa exploratória atende a alguns princípios, como: 1) a 
aprendizagem melhor se realiza quando parte do conhecido; 2) deve-
se buscar sempre ampliar o conhecimento e 3) esperar respostas 
racionais e pressupõe formulação de perguntas também racionais. 
(PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p. 320). 
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Trata-se de uma tentativa de mapear o uso acadêmico da 

tecnologia, a fim de apresentar este percurso de formação tecnológica, como intuito 

de favorecer práticas com o uso de tecnologias.   

Sobre os sujeitos participantes da pesquisa, conforme consta no 

quadro 1, eles são oriundos de diversos graduações, sendo esta uma característica 

presente no curso: 

Quadro 1 – Cursos de Graduação dos Participantes 

Curso de graduação Qtd. % Curso de graduação Qtd. % 

Artes Cênicas 1 5,6 Direito 2 11,1 

Artes Visuais 3 16,7 Tecnologia de alimentos 1 5,6 

Pedagogia 1 5,6 Administração 2 11,1 

Serviço Social 1 5,6 Arquitetura e Urbanismo 1 5,6 

História 1 5,6 Turismo  1 5,6 

Fisioterapia 1 5,6 Educação Física 1 5,6 

Administração pública 1   5,6 História 1 5,6 

Total 
1

8 100 

Fonte: As autoras 

Em relação ao ano de conclusão da graduação, estes variam de 24 

anos a 6 meses, um dos alunos possuía a conclusão em dois cursos de graduação, 

Turismo e Administração. Seis estudantes estão realizando a sua segunda pós-

graduação, sendo que a primeira foi realizada por cinco estudantes em instituições 

públicas e apenas um o fez no particular, um deles já possuía também o mestrado 

realizado em uma instituição pública. No caso do exercício profissional, apenas 24% 

atuavam como professores, sendo um na Educação infantil, 12% no 1º ao 5º ano e 

12% no ensino médio. 

De posse de suas respostas procedeu-se à análise de conteúdo que 

forneceu indicadores que permitiram realizar as considerações finais do estudo. De 

acordo com Bardin (2000), a análise do conteúdo implica o cumprimento de etapas 

cronológicas: a “pré-análise; a exploração do material, o levantamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação.” (BARDIN, 2000, p. 95). A primeira etapa é 

a da familiaridade do pesquisador com o material recolhido: leituras e releituras das 

informações devem ser realizadas, para tanto. Como etapa intermediária, é preciso 

que o pesquisador realize inferências buscando remeter-se aos campos de 

significação os quais produziram estas informações para o pesquisador. A última 

etapa a ser cumprida pelo pesquisador é a da interpretação, isto é, a da significação 

atribuída pelo pesquisador às informações recolhidas, a qual está retratada na  
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próxima seção do texto que apresenta os resultados obtidos junto aos alunos, 

procurando contextualizá-los face aos objetivos propostos. 

 

Resultados: o olhar dos estudantes de uma turma de especialização 

A presente seção expõe os resultados da pesquisa, que ilustram o 

uso acadêmico das tecnologias por estudantes de um curso de pós-graduação. 

Diante das informações obtidas junto aos alunos, optou-se por realizar as análises 

partindo do referencial teórico e das informações recolhidas. Assim, a trajetória de 

análise privilegiou a compreensão dos dados, partindo do campo de significação que 

representam, organizando-os por categorias de análise, que resultaram dos 

protocolos de respostas. Assim, o tratamento dos dados ocorreu por meio de 

associações qualitativas com os dizeres dos participantes. 

A primeira pergunta do instrumento de coleta de dados (Quais redes 

sociais utiliza em seu cotidiano? – Questão 1). As respostas dos estudantes, 

demonstram que o Facebook é largamente utilizado por 94,1% dos participantes, 

seguido do Instagram com 58,8% dos respondentes e o Twitter com 17,6% dos 

usuários. Em seus dizeres, apontaram a utilização do YouTube 5,9%; Twitch 5,9% e 

Linkedin 5,9%. Em estudo desenvolvido por pesquisadores, “[…] a rede 

social Facebook foi apontada como uma grande invenção da atualidade, e em 

termos de redes sociais, como a mais avançada e atual e a preferencialmente 

utilizada pelos jovens.” (ASSUNÇÃO; MATOS, 2014, p. 543).  

Ao serem questionados sobre o uso das redes sociais na 

universidade (As redes sociais são utilizadas em sua vida acadêmica? – Questão 2), 

do total de participates, 23,5% estudantes não faziam uso das redes sociais na vida 

acadêmica e 76,5% a utilizavam, sendo que 35,2% dos alunos não especificaram 

qual rede, 29,4% faziam uso do Facebook, 5,9% do Youtube e 5,9% o Instagram. 

As redes sociais, ao potencializarem a comunicação, não se limitam 
mais a ser apenas um meio de relacionamento entre os usuários, 
mas passam a ser também uma fonte de informação e uma 
ferramenta para mobilizar e promover mudanças na sociedade. 
Como fonte de pesquisa e notícias, as redes sociais promovem a 
interatividade e a participação dos seus usuários, possibilitando não 
só o acesso à informação, mas também a possibilidade de a divulgar 
a seu modo. (VILAÇA; ARAUJO, 2016, p. 29). 
 

Com a popularização do meio e a crescente adesão aos sites de 

busca, como o Yahoo e Google, dentre outros, o volume de informações cresceu 
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significativamente, novas possibilidades de comunicação foram surgindo, rompendo 

barreiras geográficas e temporais, gerando profundas alterações na forma de 

produzir e disseminar conhecimentos.  

Tendo em vista a importânia de analisar as ferramentas tecnológicas 

utilizadas na universidade, os sujeitos participantes da pesquisa responderam à 

terceira questão (Quais as ferramentas tecnológicas que você utiliza em sua vida 

acadêmica? – Questão 3), cujos dados estão apresentados no quadro 2: 

Quadro 2: Ferramenta tecnológica utilizada na academia 

Ferramenta Qtd. % Ferramenta Qtd. % 

Google drive 13 15,3 A Tube Catcher 6 7,1 

Office online 7 8,2 
Camtasia Studio (editor de 

Vídeos) 
2 2,4 

Skype 3 3,5 Youtube 17 20,0 

Word e Power Point 15 17,6 Blogger 1 1,2 

Canvas 2 2,4 QR Codes 2 2,4 

Dropbox 6 7,1 SlideShare 8 9,4 

Prezi 2 2,4 Powtoon 1 1,2 

Total 85 100 

Fonte: As autoras 

Pela análise do quadro, é possível identificar que a ferramenta mais 

utilizada é o YouTube (20%), os vídeos desse repositório podem complementar as 

temáticas abordadas em sala, ampliando as discussões. Os professores 

pesquisadores levam seus alunos a investigar, mobilizam ações inovadoras, 

incentivam-nos a uma aprendizagem permanente e, com sua ação, inviabilizam 

práticas baseadas na mera repetição. Por meio do YouTube os alunos possuem 

acesso aos Recursos Educacionais Abertos e podem produzir seus próprios 

recursos, utilizando-se desse repositório para postagem. Sob domínio público ou 

licenciados de forma aberta, podem ser acessados ao mesmo tempo por diversas 

pessoas, podendo ser modificados, originando novas produções, até mais 

complexas, permitindo a utilização em diferentes tempos e espaços. São tidos, 

ainda, como materiais educacionais que possibilitam a abertura ao conhecimento, de 

forma democrática. Os Recursos Educacionais Abertos são disponibilizados 

gratuitamente e compreendem materiais de cursos, módulos de conteúdo, arquivos 

de texto, revistas, imagens digitais, músicas, livros, podcasts, livros didáticos e 

videoclipes. Trata-se de uma nova possibilidade de compartilhar conhecimento de 

forma colaborativa, ampliando o acesso a experiências e saberes. 

https://www.twitch.tv/
https://www.twitch.tv/
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Foram apontados como o segundo maior índice de enunciados, o 

Word e Power Point, que são muito utilizados para apresentação de trabalhos 

acadêmicos pelos discentes. Em terceiro lugar ficou o Google Drive, que oferece 

para os estudantes diversas possibilidades, como o Google Docs que diz respeito ao 

Editor de textos. “Os documentos criados ficam online, ou seja, os trabalhos não são 

salvos no computador, mas nos servidores do Google e o usuário pode acessar e 

editar seus documentos de qualquer parte do mundo, desde que tenha um terminal 

conectado à internet.” (COSTA, 2012, apud FIGUEIREDO; FAGUNDES, 2016, p. 9). 

Outra possibilidade é o Google Planilhas e o Google Presentations, para as 

apresentações de Slides.  

A ferramenta de escrita colaborativa Google Drive é um serviço 
gratuito oferecido pela empresa Google. Funciona totalmente online 
diretamente em qualquer browser. O serviço, além de possuir editor 
de textos no formato de edição colaborativo, possui também editor de 
planilhas eletrônicas, editor de apresentação de slides e ferramenta 
para criação de formulários. (CARDOSO, 2010 apud FIGUEIREDO; 
FAGUNDES, 2016, p. 9). 
 

Os dados referentes ao uso do WhattsApp (Você faz uso do 

WhatsApp?, questão 4, demonstra que 6% dos participantes fazem uso somente no 

cotidiano e que 95% fazem uso no cotidiano e também no meio acadêmico. Pelo 

aplicativo WhatsApp é possível a troca de mensagens de texto ou áudio, a 

disseminação de vídeos e arquivos, algo que já faz parte do cotidiano de muitas 

pessoas. Assim, os indivíduos interagem entre si e realizam práticas colaborativas, 

mas na universidade ainda é pouco explorado para fins acadêmicos. 

Em estudo desenvolvido sobre o uso do WhatsApp por Santos, 

Alves e Porto (2017, p. 1), os autores afirmaram que o aplicativo 

[...] possui inúmeras possibilidades para tornar suas funções 
integradas ao processo de ensino-aprendizagem, sendo possível o 
compartilhamento de conteúdo em áudio, vídeo e escrito, criando-se 
um debate/discursão sobre os temas abordados em aula, o que 
também permite o aprendizado para além da sala de aula, e os 
alunos que participaram dessa metodologia conseguiram adquirir 
autonomia e um maior conhecimento de forma colaborativa. 
 

Diante da multiplicidade de possibilidades oferecidas cabe a 

redefinição da ação docente, potencializando as formas de comunicação, revendo 

estratégias de ensino e organizando situações de aprendizagens apropriadas ao 

contexto. Aliando conteúdos de ensino com tecnologias digitais, ampliam-se as 

dimensões dialógicas. Professor que problematiza o seu fazer cotidiano instiga os 
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seus alunos a produzirem conhecimentos, planeja sua rotina acadêmica, faz bom 

uso das tecnologias digitais, provavelmente, não exerce uma prática reprodutora. 

A mesma questão solicitava ainda mais informações sobre o seu uso 

(Com qual finalidade você faz uso acadêmico?). Os apontamentos realizados pelos 

estudantes assinalam a existência de ações colaborativas, uma vez que 95% dos 

participantes utilizam o WhatsApp para trocar informações e compartilhar conteúdos, 

12% para divulgar cursos, programações e empregos e 6% para assistir vídeos.  

Foi necessário investigar também as contribuições das tecnologias 

digitais (Quais benefícios o uso de artefatos digitais na universidade pode 

proporcionar aos alunos? – Questão 5). Por meio da leitura dos protocolos, foi 

possível perceber que 39,4% dos respondentes valorizaram o “acesso com rapidez 

e agilidade na pesquisa”. Nessa questão constatou-se que 24,2% apontaram a 

“rapidez na disseminação de informações”; foi enfatizado, por 21,2%, que as 

tecnologias digitais “dinamizam o processo de ensino e de aprendizagem” e por fim, 

15,2% assinalaram a “facilidade de compartilhar conteúdos”. Adotando-se as 

tecnologias digitais em sala de aula, acredita-se que, além de um conhecimento 

duradouro, professores e alunos sentem-se mais motivados, a aula conservadora 

cede lugar à inovação e à renovação das práticas. “Nessa visão, o esforço conjunto 

de alunos na resolução de tarefas propostas pelo professor, a troca de 

conhecimentos e de experiências realça a aprendizagem e pode levar a um 

conhecimento mais duradouro do que aquele obtido por meio da aula tradicional.” 

(TORRES; ILARA, 2007, p. 92). 

O relacionamento entre professor e aluno se transforma, muito 

frequentemente, com a inserção das TDIC na sala de aula, abrindo novos espaços e 

possibilidades para a construção do conhecimento. O professor exerce a mediação 

pedagógica, propiciando a colaboração; os alunos podem empregar o conhecimento 

tecnológico de que dispõem e aprender de forma prazerosa. 

Tendo em vista o rápido crescimento e acesso às tecnologias 

digitais, faz-se necessário mostrar a importância do seu uso na academia, motivo 

pelo qual esta pesquisa se desenvolveu, visto ter por objetivo conhecer os principais 

artefatos digitais, aplicativos e redes sociais utilizados por estudantes de um curso 

de especialização em docência na educação superior, em sua vida acadêmica, a fim 

de  verificar como se dá a apropriações desses artefatos e  seu uso em sala de aula. 

As tecnologias digitais potencializam a aprendizagem e quando utilizadas com 
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estratégias metodológicas adequadas contribuem para a formação dos estudantes e 

o desenvolvimento da autonomia, provocando alterações nas relações interpessoais 

e desencadeando práticas colaborativas. 

A consolidação das bases tecnológicas para a produção do 

conhecimento amplia as possibilidades de um ensino de qualidade, gerando 

mudanças culturais que podem modificar o fazer cotidiano e as habilidades 

comunicativas. Possibilita ainda, a interação e o diálogo, aspecto que favorece o 

aluno a aprimorar seu pensamento crítico e reflexivo, uma vez que pode posicionar-

se em relação ao seu próprio aprendizado. Como mediador entre o aluno e o 

conhecimento, o professor pode criar situações de aprendizagem que provoquem 

desafios favorecedores à construção e (re)laboração do conhecimento. 
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