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Resumo: 

O presente trabalho refere-se a um estudo de caso que tem como objetivo verificar as 

contribuições do processo escolar para a inserção de um indivíduo na cultura digital. 

Sabe-se que vivemos em uma sociedade marcada pelas tecnologias digitais de 

informação e comunicação e que a escola tem papel fundamental neste contexto, porém 

se faz necessário compreender o verdadeiro papel da escola. Os resultados demonstram 

que, quando existe uma inserção curricular das tecnologias, a escola tem cumprido o seu 

papel, mas que é preciso investir na formação inicial e continuada de professores para 

lidarem com a tecnologia, favorecendo a utilização das tecnologias de forma consciente 

e assim, favorecer a aquisição dos conhecimentos por parte dos alunos.  
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Introdução 

 

 Vivemos em uma sociedade em uma sociedade permeada por tecnologias, que se 

integram às nossas vidas de modo cada vez mais intenso. Porém, também sabe-se que o 

crescimento desta integração das tecnologias pode promover a exclusão de algumas 

pessoas que não conseguem assimilar aquilo que podemos chamar de cultura digital.  

 Neste aspecto, partiu-se do pressuposto de que a escola seria uma instituição que 

poderia contribuir com a redução desta exclusão, desde que as tecnologias fossem 

elementos presentes no currículo e na prática dos professores. Buscou-se, portanto, uma 
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situação que permitisse verificar este potencial da escola de introduzir indivíduos em 

alguns aspectos da cultura digital. 

 Encontrou-se no curso de manutenção e suporte em informática do IFMG um 

caso que poderia nos indicar uma resposta para a questão de estudo proposta. Um 

indivíduo que se encontrava fora da cultura digital antes da entrada no curso foi o caso 

estudado.  

 Nesta pesquisa, portanto, pretende-se demonstrar qual o potencial da escola de 

interferir na inserção do sujeito na cultura digital e quais seriam alguns desdobramentos 

desta ação. A pesquisa realizada é de cunho qualitativo, sendo o elemento principal de 

análise a entrevista realizada. 

 

1. Embasamento teórico 

 

 As mudanças tecnológicas pelas quais estamos passando, tem provocado 

alterações em diversos contextos da área social. A sociedade se organiza de uma 

maneira diferente, as pessoas aprendem de novas maneiras, relacionam-se de diferentes 

modos, assim, pode-se afirmar que nossa cultura está em constante transformação.  

 Assim, pode-se inferir que estamos vivendo em uma sociedade caracterizada 

pela cultura digital que se caracteriza por ser uma cultura multimídia, que utiliza 

códigos, linguagens e estratégias pragmáticas de comunicação diferentes (FANTIN e 

RIVOTELLA, 2012). Nesta sociedade, as pessoas modificam diversas atitudes e é 

preciso mudar para manter-se socialmente ativo. 

 Assim, a disseminação e uso de tecnologias digitais de comunicação e 

informação (TDIC), em especial o computador com acesso a internet, favoreceu o 

desenvolvimento de uma nova cultura, a qual baseia-se na utilização de uso das mídias 

provocando uma configuração social pautada num modelo digital de pensar, criar, 

produzir, comunicar, aprender e viver (ALMEIDA e SILVA, 2011).Esta cultura digital 

pode ser compreendida como Cibercultura, a qual foi definida por Pierre Levi (2010), 

como sendo uma forma de comunicação que devido à presença tecnológica vem 

modificado a sociedade. Levy coloca que no ciberespaço o saber se torna ainda mais 

visível e mesmo tangível, pois este saber exprime o que pensa e o que é uma população. 

Nesta perspectiva percebe-se que ele coloca que a interação entre os elementos culturais 
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de um determinado grupo, mediado pelas novas possibilidades do ciberespaço, se 

configuram em algo diferente, que ele chama de cibercultura. A partir do advento e 

consolidação destes novos suportes de informação e comunicação, podem surgir novas 

formas de conhecimento e novos atores da produção destes conhecimentos (LEVY, 

2010). Aquele que ficar a margem destes processos esta fadado a ser excluído da 

produção e da dinâmica destes novos conhecimentos e práticas. 

 A cibercultura é entendida como um ambiente comunicacional-cultural que teve 

forte expansão no início do século XXI, provocando um novo espaço de sociabilidade, 

organização, informação, conhecimento e principalmente de educação (SILVA, 2010). 

 Nesta sociedade é preciso que os indivíduos sejam capazes de utilizar 

adequadamente os recursos tecnológicos disponíveis, ou seja, não apenas como simples 

ferramentas de trabalho, mas como algo capaz de modificar a vida das pessoas. E neste 

sentido que se insere o ambiente escolar. 

Desta forma, a atual sociedade passou a exigir que a educação prepare o aluno 

para enfrentar novas situações a cada dia, principalmente aquelas relacionadas com as 

tecnologias (SERAFIM e SOUZA, 2011).  

 A inserção das tecnologias provocou modificações significativas no ambiente 

escolar, este ambiente se constitui como um espaço de desenvolvimento de práticas 

sociais e desta forma encontra-se envolvida na sociedade, sendo, portanto, desafiada a 

conviver com as transformações que as tecnologias e mídias digitais vem provocando 

na sociedade e na cultura (ALMEIDA e SILVA, 2011). Desta forma, a escola precisa 

incorporar as tecnologias em sua rotina, fazendo com que o aluno seja capaz de 

reconhecer e aplicar as tecnologias nos diversos ambientes que se insere.  

Um dos grandes desafios da escola é enriquecer a vida dos estudantes com 

repertórios e recursos cognitivos, sociais, éticos e culturais em consonância com os 

desafios de uma sociedade em transformação, influenciada pela presença da tecnologia 

(FANTIN, 2012). Assim, o processo educativo deixa de ser sinônimo de transferência 

de informações e adquire caráter de renovação constante (SERAFIM e SOUZA, 2011). 

A escola se constitui como um espaço de desenvolvimento de práticas sociais e é 

desafiada a conviver com as modificações provocadas pela inserção das tecnologias e 

mídias digitais (ALMEIDA e SILVA, 2011). Sendo assim, deve estar preparada para 

lidar com estas diferenças. 



Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 10 – Julho 2014 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 Assim, a educação da sociedade atual não deve estar alheia ao novo contexto 

sociotécnico, cuja característica geral está na informação digitalizada em redes online 

como nova infraestrutura básica, como novo modo de produção (SILVA, 2010), assim, 

é preciso repensar em novas formas de ensinar e aprender. 

 A escola deve favorecer esta articulação entre aluno e tecnologia, permitindo a 

surgimento da cultura digital nestes indivíduos. Porém, esta não é uma tarefa fácil, pois 

envolve a formação inicial e continuada de professores para utilização de tecnologia.  É 

preciso que os professores estejam inseridos em uma cultura digital para que sejam 

capazes de utilizar estes recursos adequadamente em sua prática docente (ALMEIDA e 

SILVA, 2011). 

A sociedade que se configura exige que a educação prepare o aluno para 

enfrentar novas situações a cada dia. Assim, deixa de ser sinônimo de transferência de 

informações e adquire caráter de renovação constante (SERAFIM e SOUZA, 2011). 

Neste contexto, a escola deve ser considerada como parte integrante desta 

cultura digital, portanto capaz de articular com a população global através das 

tecnologias digitais de informação e comunicação e mídias digitais (ALMEIDA e 

SILVA, 2011). 

A sociedade atual precisa de indivíduos capacitados para conviver com pessoas 

de diferentes culturas, neste contexto a escola tem o papel de formar indivíduos 

preparados para lidar com as diferenças (LIMA, et al., 2012). Além disso, deve prepara 

o aluno para se inserir adequadamente na cultura digital. 

O papel dos professores neste contexto é extremamente importante, pois são eles 

através da escola que podem permitir a entrada do indivíduo na cultura digital. Assim, 

pode-se afirmar que educadores maduros intelectual e emocionalmente (MÒRAN, 

2012), estes são capazes de inserir a tecnologia digital de forma consciente dentro de 

sua prática de ensino. 

Considerando as mudanças pelas quais a sociedade está passando é preciso 

compreender se a escola, juntamente com o professor tem favorecido que os alunos 

entrem efetivamente na cultura digital. Ou seja, compreender se os mecanismos 

escolares favorecem ou não cultura digital. Sendo assim, buscou-se avaliar um caso 

específico no Instituto Federal de Congonhas com o objetivo de verificar como a escola 

tem contribuído para a inserção de um indivíduo na  cultura digital e em seguida propor 
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novas questões de pesquisa, como o objetivo de relacionar a escola e as tecnologias 

digitais de informação e comunicação. 

 

2. Metodologia do trabalho 

  

Para alcançar os objetivos deste neste estudo buscou-se uma situação onde as 

Tecnologias Digitais Informação e Comunicação estariam obrigatoriamente inseridas no 

currículo formativo do sujeito, fazendo com que ocorra uma modificação de sua cultura. 

Encontramos no curso integrado de Manutenção e Suporte em Informática do IFMG-

Campus Congonhas uma oportunidade de realizar este estudo, pois neste curso é 

obrigatório que o aluno curse uma série de disciplinas nas quais o estudo das TDIC é 

componente central do currículo.  

 O referido curso ocorre atendendo Jovens e Adultos (EJA) e é organizado em 3 

anos, oferecendo a formação técnica integrada a formação do ensino médio. No curso as 

disciplinas tradicionais do ensino médio são ministradas de forma conjunta às 

disciplinas da formação em técnico em suporte à informática. Desta forma o contato do 

estudante com Tecnologias Digitais é garantido em todos os momentos do cursos, 

aspecto que permitiu o estudo que foi desenhado para a presente pesquisa. 

 Inicialmente, se estudou casos de diversos alunos que tiveram seu primeiro 

contato com tecnologia após a entrada no curso, isto foi realizado através de uma 

conversa informal durante uma atividade curricular. Isto se deve a necessidade de se 

verificar se a inserção curricular das Tecnologias pode, de fato, possibilitar maior 

inserção social de um sujeito. Considerando os avanços tecnológicos atuais, 

encontramos apenas um caso que estaria de acordo com os pressupostos que colocamos 

para o estudo. Optamos por realizar uma entrevista semiestruturada com o indivíduo 

selecionado, pois entendemos que a entrevista é uma forma de interação privilegiada, 

permitindo a busca aprofundada por dados que expliquem o fenômeno que se deseja 

estudar (MINAYO, 2008). 

 Informamos ao Senhor Antônio que a entrevista seria gravada e que as respostas 

obtidas seriam utilizadas em um estudo, com o objetivo de demonstrar a relação 

existente entre o ambiente escolar e as tecnologias digitais. Ele concordou e após as 
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atividades escolares aceitou participar da entrevista, que foi gravada através de um 

gravador. 

 Iniciou-se a conversa, tentando compreender aspectos pessoais da vida do 

entrevistado, já que estes podem ter impacto nas outras respostas. Além disso, foi 

questionado sobre a importância da tecnologia, o primeiro contato, as modificações 

ocorridas, o papel da escola e do professo neste contexto, entre outros aspectos.  

 A entrevista durou aproximadamente 30 minutos. Em seguida, foi 

completamente transcrita e analisada, onde empreendemos a busca pelas respostas às 

perguntas colocadas por esta pesquisa. 

 

3. Análise e discussão dos dados 

 

Após a realização da entrevista, a mesma foi transcrita e em seguida foi 

realizado alguns recortes com o objetivo de mostrar aspectos relacionados com a 

inserção de um indivíduo na cultura digital. O caso estudado, foi de um senhor que 

nasceu em Belo Horizonte, em 1967, estudou dos 7 aos 9 anos e voltou a estudar 

recentemente como forma de incentivar o seu filho. Atualmente, estuda no Instituto 

Federal de Congonhas, o caso estudado foi denominado de Senhor Antônio. 

A escolha do curso foi devido ao acaso, na verdade o objetivo era formar e 

queria que isto fosse feito com qualidade, o que motivou a escolha pelo IFMG, 

conforme se pode verificar através do seguinte trecho: 

 
“Primeiro é pra mim tirar o 2º grau....eu poderia ter tirado na 
escola estadual mesmo...saia até mais depressa....mas como eu 
pensei assim...ah não vou para uma escola que eu possa 
aprender mais...ai onde é que eu escolhi aqui...mas eu não sabia 
o que que era um curso de manutenção...de computação...eu 
não sabia de nada...ai quando eu cheguei aqui eu até pelejei pro 
pessoal tirar o curso da minha vida e deixar só a escola...só que 
pra mim formar eu tenho que aprender a mexer com 
computador.” 

 
Desta forma, verifica-se que a presença do computador na vida do Senhor 

Antônio foi ao acaso, mas a permanência não foi. A partir desta entrada no ambiente 

escolar, as escolhas foram todas baseadas na cultura digital e consequentemente sua 
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permanência nesta sociedade. No trecho abaixo é possível, verificar que atualmente o 

computador faz parte da realidade dele. 

 

“....hoje eu até gosto de mexer com informática... eu aprendi a 
mexer com a informática e gosto mesmo...” 

 

Neste sentido, pode-se inferir que a escola mudou significativamente a vida do 

Senhor Antônio e assim, as transformações tecnológicas ao longo dos tempos não 

apenas alteram a produção cultural, artística e política de cada época como também 

provocam mudanças significativas na percepção e apropriação individual e coletiva e, 

desta forma, altera as experiências formativas dos sujeitos (FANTIN, 2012). Foi 

justamente esta mudança na apropriação individual que foi verificada na vida do Senhor 

Antônio. 

Outro aspecto que merece destaque é a utilização das TDIC de forma inovadora, 

o que permitiu que o Senhor Antônio realmente se apropriasse das tecnologias. O 

processo educativo permite a inserção na cultura digital apenas se as tecnologias forem 

abordadas de maneira pertinente dentro do ambiente escolar. Conforme relata Porto 

(2012), a digitação no computador não mostra avanço ou inovação na forma de ensinar 

e de aprender. É preciso ir além para garantir a inclusão na cultura digital. 

É importante destacar que o processo de inserção na cultura digital, não é um 

processo fácil. Alterar atitudes é um processo que envolve tempo, portanto, favorecer a 

entrada do Senhor Antônio nesta cultura não pode ser considerada uma tarefa fácil, ele 

mesmo relata algumas dificuldades. 

 

“...os dedos estavam duros e as letras eram difíceis de 
ler...depois eu fui...com a ajuda dos professores eu fui me 
interessando”. 

 

Neste trecho merece destaque além da dificuldade, a importância do professor 

neste contexto. É necessário que a escola, representada pelos professores, seja capazes 

de explorar a internet e o computador na formação dos alunos, caso contrário estarão na 

contramão da história, produzindo a exclusão social e cibercultural (SILVA, 2010). 

O professor ao utilizar a tecnologia digital no ambiente escolar deve ser capaz de 

integrar de forma equilibrada aspectos emocionais, intelectuais e gerenciais, atuando 
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como um orientador no processo de aprendizagem (MORÁN, 2012). Desta forma, 

favorecendo a inserção no indivíduo na cultura digital, foi este processo que ocorreu 

com o Senhor Antônio.  

É necessário que o professor se aproprie de gama de saberes advindos com a 

presença  das tecnologias digitais de informação e de comunicação para que estes 

possam ser sistematizadas em sua prática pedagógica (SERAFIM e SOUZA, 2011) e 

desta forma estas se insiram no cotidiano dos alunos. 

Neste sentido, é importante que o conteúdo abordado dentro do ambiente escolar 

deve fazer sentido para a vida do aluno, é importante que o que for ensinado tenha uma 

aplicação na vida do aluno. Ou seja, que os conhecimentos adquiridos sejam capazes de 

favorecer a entrada do indivíduo no contexto digital, dito de outra forma sua inserção na 

cultura digital. Porém, um dos problemas mais debatidos quando se fala em escola é 

justamente o distanciamento que há entre a cultura escolar e a cultura digital 

(SERAFIM e SOUZA, 2011), o ambiente escolar distancia-se da realidade social dos 

alunos. 

No caso em questão, este problema não aconteceu, pois os conhecimentos 

adquiridos pelo Senhor Antônio, foram utilizados fora do ambiente escolar, ou seja, 

verificou-se uma apropriação dos conhecimentos e consequentemente uma inserção 

deste na cultura digital.  

 

“Ah no banco né.... a menina virava o computador para o meu 
lado e nem meu nome eu sabia onde estava. Ela digitava e me 
explicava e eu não sabia de nada... e hoje eu já chego naquele 
painel de toque com o dedo e eu já consigo fazer tudo...tudo 
quanto há ali..” 

 

 Através deste trecho confirma-se que a escola é capaz de permitir a inserção do 

indivíduo em uma nova cultura, neste caso, a cultura digital. O Senhor Antônio a partir 

dos conhecimentos adquiridos foi capaz de atuar de maneira diferente na sociedade, é 

capaz de compreender aspectos tecnológicos antes desconhecidos e desta forma, 

melhorar sua qualidade de vida, pois agora é capaz de realizar atividades que antes 

dependia de outras pessoas.  

 Neste caso, verifica-se a importância da escola, já que a relação existente entre 

educação e tecnologia não resume apenas em ensinar tecnologia, mas sim 
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problematizar, mediar e incentivar o conhecimento, fazendo com que o aluno possa 

adquirir habilidades e desta forma, aplicar o conhecimento adquirido em sua realidade 

social (PEREIRA e SILVA, 2013). 

 Além disso, os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar permitiram 

também a comunicação, pois através dos conhecimentos adquiridos consegue 

comunicar com familiares através de redes sociais. 

 

“Tem comunicação com as pessoas né...porque ontem mesmo eu 
consegui encontrar uma prima minha que há mais de 20 anos eu 
não via...ela lá em Mendes Pimentel eu consegui conversar com 
ela pelo facebook...” 
 

“Eu converso com um primo lá em Portugal, converso com 
meus primos em BH...e mais meus filhos...” 
 

 

 Participar de redes sociais é uma das consequências da cultura digital, somente 

um indivíduo participante desta cultura é capaz de utilizar esta ferramenta tecnológica 

adequadamente. Assim, pode-se inferir que a escola introduziu significativamente o 

Senhor Antônio na cultura digital. 

 Assim, concorda-se com Almeida e Silva (2011), que as tecnologias digitais de 

informação e comunicação contribuem para mudanças de práticas educativas, as quais 

repercutem nos diferentes ambientes, ou seja, quando inseridas de forma eficaz estas 

tecnologias favorecem a aplicação dos conhecimentos em diversos contextos sociais. 

 

4.Conclusões 

 

 Vivemos hoje em uma sociedade marcada pela presença das tecnologias digitais 

de informação e comunicação, as pessoas estão cada vez mais dependentes destes 

recursos. É preciso conhecer e utilizar adequadamente estas ferramentas para ser 

considerado participante da atual cultura. 

 Esta pode ser definida como cultura digital, na qual diversos recursos são 

utilizados em favor da comunicação e da sobrevivência. É papel da escola favorecer 

estes conhecimentos, principalmente, para aquelas pessoas que não tiveram a 

oportunidade de conhecer os recursos tecnológicos. 
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 Neste caso, em especial, a escola foi capaz de favorecer a inserção do Senhor 

Antônio na Cultura Digital, na medida em que através dos conhecimentos obtidos no 

ambiente escolar foi capaz de modificar sua vida social. 

 Assim, pode-se afirmar que a escola é uma Instituição capaz de favorecer e 

permitir o acesso à cultura digital, mas para que isso aconteça de forma efetiva é preciso 

que os professores estejam preparados para lidar com as tecnologias digitais, portanto, é 

preciso que a formação inicial e continuada preocupem-se com esta inserção. É preciso 

que os professores se tornem verdadeiros conhecedores da tecnologia, com o objetivo 

de integra-las a suas atividades em sala de aula, provocando uma verdadeira inserção 

curricular destas tecnologias. 
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