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 Abstract. This research aim to answer the issue of possible differences in the 
use of technology in and out of the school and the potential of each technology 
upon learning processes. Thus, categories of analysis for the study and an 
exploratory qualitative survey were established, having as target public digital 
natives, individuals who were born with the presence of technology and often 
use it for a variety of activities. With the data obtained in the survey, we found 
that the use of technology is different in and out of the school, and that the use 
of technology potential to the learning process is observed only outside the 
school environment.  

Resumo. Esta pesquisa busca dar resposta à problemática das possíveis 
diferenças de utilização das tecnologias dentro e fora da escola e do potencial 
de cada uma para processos de aprendizagem. Assim, estabeleceram-se as 
categorias de análise do estudo para uma pesquisa qualitativo-exploratória, 
tendo como público-alvo os nativos digitais, indivíduos que já nasceram com 
a presença das tecnologias e a utilizam frequentemente para as mais variadas 
atividades. Com os dados obtidos na pesquisa, foi possível identificar que a 
utilização da tecnologia é diferente dentro e fora da escola e que as 
potencialidades da tecnologia para o processo de aprendizagem são  
observadas apenas na utilização fora do ambiente escolar. 

1. Conceitos iniciais  

Estamos vivendo em uma época em que vários aspectos de nossa sociedade vêm 
passando por mudanças e evoluções, principalmente os relacionados às tecnologias de 
rede (TR), fruto da união das tecnologias digitais com a lógica das redes e apontadas 
como grandes potencializadoras desta configuração social, pois rompe com uma lógica 
vertical e hierarquizada presente na maioria dos meios que suportam as relações 
comunicacionais humanas. 

Levando em conta o aspecto tecnológico, nota-se que o processo educacional 
continua no monologismo e não vem seguindo as evoluções e reconfigurações ocorridas 
na sociedade em rede, nem aproveitando as potencialidades das tecnologias 
contemporâneas . Na mesma linha de raciocínio, Pretto, em seus estudos, 16 anos atrás, 
já salientava que não bastava introduzir as tecnologias de rede nos processos educativos 
e pensar que poderiam promover uma nova educação ou transformá-la. É importante 
repensá-la em outros contextos, pois é fundamental que, numa sociedade em rede, os 
processos de aprendizagem estejam interligados a esses novos recursos tecnológicos 
(1996, p.112).  



Os meios escolares, em sua maior parte, ainda se mantêm sobre os pilares 
tradicionais da educação, não abrindo espaços para as demandas sociais e cognitivas 
ligadas à construção do conhecimento amparado pelas novas TR. “O que percebemos é 
que a escola continua a negar o ‘conhecimento’ que os jovens constroem a partir das 
interações, que eles estabelecem com as tecnologias da inteligência.” (PRETTO, 2005, 
p. 171).  

Nota-se que, se a escola continuar com esse processo verticalizado de ensino, os 
indivíduos acabarão não vivenciando situações que possibilitem uma ação crítica, 
participativa e interativa proporcionada pelas TR; por consequência, continuarão a ser 
apenas espectadores dessas tecnologias. É possível identificar essas diferenças quando 
as crianças e adolescentes, ao se referirem ao processo de aprendizagem, destacam a 
diferença “entre o aprender com prazer fora da escola e o aprender dentro do espaço 
escolar”, pois muitos desses indivíduos vivem nesse mundo conectado, “construindo e 
aprendendo novas formas de ser e pensar”, aprendendo e desaprendendo na rede 
(PRETTO, 2005, p 170-171). 

Destaca-se que os indivíduos que estão imersos num contexto tecnológico já não 
são mais aqueles que se submetem a métodos tradicionais e que aceitam a uma 
educação hierarquizada. Veen e Vrakking definem esses novos indivíduos como homo 
zappiens, ou seja, que já nasceram imersos na TR e que crescem em “um mundo onde a 
informação e a comunicação estão disponíveis a quase todas as pessoas e podem ser 
usadas de maneira ativa” (2009, p. 29).  

Prensky destaca que os alunos de hoje são considerados nativos da linguagem 
digital dos computadores, dos videogames e da internet, razão por que são definidos 
como digital native – “nativos digitais”. O autor enfatiza que o grande problema da 
educação é que as escolas estão deixando de lado a principal causa dessa defasagem 
escolar, pois “our students have changed radically. Today’s students are no longer the 
people our educational system was designed to teach” 1 (2001, p. 1).  

Os nativos digitais são considerados processadores ativos das informações, 
tendo uma maior capacidade para resolver os seus problemas de forma hábil. E nesse 
sentido já não consideram a escola como elemento primordial em suas vidas, pois, para 
eles, o mais importante são as suas redes de amigos, destacando a escola como algo que 
não está conectado com o seu mundo, o “Homo Zappiens é digital e a escola analógica”. 
(VEEN; VRAKKING, 2009, p. 12) 

Portanto, ficar em uma sala de aula, na qual existe apenas um fluxo de 
informação e onde não se pode trabalhar colaborativamente com os outros indivíduos, 
torna-se algo que não desperta interesse a essa nova geração. Como ressalta Prensky 
(2001, p. 4), é muito improvável que os nativos digitais regridam para voltar a aprender 
com as antigas formas de aprendizagem.  Assim, são os professores de hoje que devem 
aprender a se comunicar na língua e no estilo de seus alunos nativos digitais. 

Sabe-se que essas mudanças não serão nada fáceis; contudo, é preciso pensar 
que, para os nativos digitais, grande parte das informações adquiridas está imersa nas 
redes. Sendo assim, dever-se-ia pensar as teorias da aprendizagem de uma forma que se 
possa não mudar os significados importantes, mas mudar o modo como se constrói o 
conhecimento, para que a escola se mantenha como uma instituição que desperte o 

                                                 

1 Tradução livre: “Nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são os mesmos para os 
quais o nosso sistema educacional foi criado” (PRENSKY, 2001, p. 1).  



interesse de seus alunos e que fale a linguagem dos nativos digitais.  

Neste contexto, os conceitos de aprendizagem existentes, por não estarem 
conectados com as TR e com o mundo dos nativos digitais, já não conseguem mais dar 
conta do potencial que essas tecnologias oferecem. Portanto, seria o momento de haver 
a apropriação de novas teorias para essa sociedade da aprendizagem na era digital, como 
o conectivismo, que possui enfoque em uma aprendizagem contínua e em rede. 

2. Conectivismo: uma teoria para a aprendizagem em rede 

Em virtude das características, do potencial das TR, e observando que a educação 
caminha a passos lentos para a apropriação dessas tecnologias como ferramentas para o 
processo de aprendizagem, George Siemens propõe uma teoria da aprendizagem 
denominada “conectivismo”. Ressalta-se que não se pretende neste estudo fazer um 
aprofundamento sobre esse, mas apontar para a existência desta nova teoria da 
aprendizagem que vem sendo construída em razão das demandas da era digital. 

Siemens destaca que as teorias da aprendizagem existentes foram criadas antes do 
surgimento das tecnologias e do grande impacto que causaram, e ainda causam, no 
processo de aprendizagem. Nesse contexto, para o autor, o conectivismo é baseado na 
ideia de que as informações mudam muito rapidamente e de que a cada instante se está 
adquirindo e se apropriando de novas informações. O indivíduo temcada vez mais a 
capacidade de distinguir entre as informações que representam uma importância no seu 
processo de desenvolvimento e as que não representam valor a sua vida.  

Nesse contexto, algumas questões em relação às tradicionais teorias da 
aprendizagem ficam em evidência, como, por exemplo: Como essas teorias lidam com 
as mudanças na aquisição de conhecimento que deixa de ser linear? Que ajustes são 
necessários quando a tecnologia consegue realizar operações cognitivas que 
anteriormente eram apenas realizadas pelos aprendizes? Como essas teorias lidariam 
com as informações que mudam rapidamente? Como avaliar a utilização e a apropriação 
das TR para o processo de aprendizagem? (SIEMENS, 2004) 

Todas essas questões deixam em evidência as mudanças que estão ocorrendo no 
processo de aprendizagem e o impacto que as TR causam nesse processo. Por isso, é 
oportuno pensar uma teoria que consiga ligar os princípios da aprendizagem aos 
princípios das redes. Para Siemens, os princípios do conectivismo representam essa 
ligação e são os seguintes:  

 

1. Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de 
opiniões. 

2. Aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou 
fontes de informação.  

3. Aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos. 

4. A capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é 
conhecido atualmente.  

5. É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a 
aprendizagem contínua. 

6. A habilidade de enxergar conexões entre áreas, idéias e conceitos é 
uma habilidade fundamental.  

7. Atualização (“currency” – conhecimento acurado e em dia) é a 
intenção de todas as atividades de aprendizagem conectivistas.  



8. A tomada de decisão é, por si só, um processo de aprendizagem. 
Escolher o que aprender e o significado das informações que 
chegam é enxergar através das lentes de uma realidade em mudança. 
Apesar de haver uma resposta certa agora, ela pode ser errada 
amanhã devido a mudanças nas condições que cercam a informação 
e que afetam a decisão.(2004, p.06)  

 

Em relação à descrição desses princípios, nota-se que o conectivismo representa 
a apropriação das TR na aquisição de conhecimento e no processo de aprendizagem. 
Nessa abordagem, o conhecimento é definido pelas relações, e a aprendizagem, pela 
criação de novas conexões e pela capacidade de interagir e agir na rede. 

A base inicial do conectivismo está relacionada ao indivíduo, cujo conhecimento 
está em rede, que alimenta e é alimentada pelos indivíduos, sendo atualizada pelas 
conexões que a formam. De acordo com o enfoque proposto por Siemens, a 
aprendizagem em relação ao conectivismo é um processo que ocorre num ambiente de 
redes, no qual os elementos centrais estão em constante mudança. Logo, a 
aprendizagem pode residir fora do próprio sujeito, orientada pelas conexões que ele 
efetua, que o capacitam a aprender cada vez mais. Assim, tornam-se mais importantes 
que o atual estado de conhecimento, pois o sujeito possui a capacidade de potencializar 
os conhecimentos por meio das redes. 

Destaca-se que, nesta sociedade, a habilidade em aprender aquilo que se precisa 
para amanhã é muito mais importante do que aquilo que se sabe hoje. Dessa forma, 
torna-se necessário que as teorias da aprendizagem consigam trabalhar com esse 
conhecimento, que evolui a cada dia. Por essa razão, cada vez mais se torna 
fundamental ter acesso às informações, tendo a possibilidade de manipulá-las e 
reconfigurá-las conforme as próprias necessidades.  

É nesse contexto que se procura apresentar o conectivismo como um modelo de 
teoria de aprendizagem que reconhece as mudanças pelas quais a sociedade vem 
passando, que representa as percepções e as habilidades necessárias para a 
aprendizagem na era digital, num momento em que a aprendizagem não deve mais ser 
pensada como uma atividade interna do indivíduo, mas como troca de saberes em rede.   

3. Procedimentos metodológicos 

Como procedimento metodológico, o trabalho representou uma pesquisa exploratória de 
cunho qualitativo. A população foi constituída por alunos do 2° ano do Centro de 
Ensino Médio Integrado da Fundação Universidade de Passo Fundo (Cemi), da qual 
foram selecionados como amostra cinco alunos da turma, escolhidos após a coleta de 
questionários. 

Os dados foram coletados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 e 
março e abril de 2011 durante as aulas de informática destes alunos. Como instrumentos 
de coleta de dados, utilizaram-se questionários, protocolos de observação em sala de 
aula, registro das atividades e entrevistas. A utilização de questionários teve por 
objetivo obter um perfil mais detalhado destes alunos; com o protocolo de observação, 
foi possível registrar todos os fatos que representavam ações, percepções e reações dos 
alunos no que diz respeito às TR dentro do ambiente escolar. Para coleta de dados, 
também foi organizada uma tabela denominada Registro de Atividades, a qual foi 
preenchida pelos próprios alunos durante sua navegação fora da escola. O último 
instrumento adotado foi a entrevista, que teve como objetivo obter dados qualitativos 
em relação a forma de utilização das TR dentro e fora da escola. 



Após a coleta dos dados, iniciou-se o processo de análise, avaliando os dados de 
forma qualitativa com base nas categorias de análise criadas para a pesquisa. As 
categorias de análise foram extraídas dos oito princípios do conectivismo descritos por 
Siemens (2005), nos princípios do hipertexto de Levy (1996) e nos conceitos sobre 
aprendizagem em Vygotsky (1992, 1993, 1998, 2009) e Pozo (2002). Os termos e 
conceitos que levaram à criação das categorias de análise estão descritos de forma 
resumida na Tabela 1deste trabalho.  

Tabela 1. Interligando conceitos

 

A primeira categoria, denominada de Diversidade de opiniões, representa que a 
aprendizagem e o conhecimento se constituem por meio das trocas e da interação 
(conectivismo), decorrente da permanente transformação da rede hipertextual de 
conhecimentos (princípio da metamorfose), da heterogeneidade dos nós e das conexões 
de uma rede, que reflete sua característica aberta, interligando a ideia de interação social 
e de que o conhecimento é mediado e potencializado pelas interações entre os 
indivíduos e a sociedade. 

A segunda categoria, Conectar nós especializados, interliga vários princípios que 
representam as ligações, as interações, as habilidades, as capacidades e as conexões que 
são executadas entre os indivíduos para a resolução de problemas e para potencializar e 
atualizar seu aprendizado. Ainda, é possível relacionar o princípio da multiplicidade de 
encaixes, que representa que todos os nós e conexões de uma rede representam outra 
rede tão complexa quanto possível, cuja topologia permite criar e recriar os caminhos 
para percorrer a rede, que não possui um único nó central.  

A categoria que representa a Aprendizagem em dispositivos não humanos está 
relacionada com os métodos, as linguagens e as atitudes que os indivíduos possuem e 
utilizam para potencializar o seu conhecimento com o auxílio de dispositivos não 
humanos. Interliga-se à ideia de que a topologia da rede possibilita aos indivíduos criar 
e recriar caminhos para chegarem a um resultado e se desenvolverem; já a sua 
heterogeneidade na composição dos nós e das conexões permite criar um ambiente 
aberto e, ao mesmo tempo, complexo para essas interações, no qual não se tornam 
importantes apenas as interações entre indivíduos e, sim, entre os indivíduos e o meio.  

A última categoria, denominada Tomada de decisões, condiz com a capacidade 



que os indivíduos nativos da era digital possuem de tomar decisões, de fazer escolhas e 
de efetuar ressignificações no seu conhecimento, pois, como a rede está em constante 
transformação, as decisões são advindas das múltiplas interações realizadas e da 
motivação que esses indivíduos possuem por resolver um problema. Destaca-se que, na 
rede, esses indivíduos sabem como devem se portar e se comunicar, representando a 
mobilidade de centros, em que não há apenas um nó central que comanda esse 
conhecimento e as interações, mas a construção e a potencialização por meio das trocas 
e das interações praticadas na rede.  

4. Análise dos dados 

Para analisar os dados obtidos na pesquisa, utilizaram-se as categorias de análise criadas 
para este estudo: 

Categoria 1- Diversidade de opiniões: representa que a aprendizagem é um processo 
que deve acontecer através das interações entre os indivíduos e os meios que os cercam, 
pois o conhecimento é mediado através destas interações. Na pesquisa, foram notados 
vários momentos de interação. Segundo as respostas do questionário, os alunos utilizam 
os meios de comunicação como o MSN com grande frequência, pelo qual conversam, 
em média, com cinco pessoas ao mesmo tempo e sobre assuntos variados, sejam 
assuntos que os levam à aprendizagem ou qualquer outro tipo de tópico. Essas 
interações ocorrem apenas fora da sala de aula, pois na escola este meio de 
comunicação não é permitido. Segundo alguns alunos, a utilização do MSN pode servir 
não apenas como meio de comunicação rápida e ágil, mas também para o processo de 
aprendizagem: “...costumo estudar pelo MSN também...”. Frases como essa apontam 
que os alunos sabem diferenciar a forma como utilizam a tecnologia, dependendo do 
momento e do contexto.  

Também foi possível identificar que esses alunos utilizam o e-mail com 
frequência, pelo menos uma vez ao dia. Entretanto, se comparada a utilização do e-mail 
com a das redes sociais, verifica-se que o e-mail não está entre os meios de 
comunicação preferidos. Foi possível reforçar esta percepção a partir da morosidade 
apresentada por eles em dar respostas aos e-mails da pesquisadora, pois preferem 
ferramentas em que a informação seja instantânea, sem ter de esperar pelas respostas.  

Foi possível verificar esse posicionamento dos alunos nas observações em sala 
de aula, pois se mostravam muito agitados quando da necessidade de resolução de um 
problema, procurando os colegas, chamando o professor, pesquisando na internet, tudo 
para não ficar esperando por uma resposta. Assim, pode-se relacionar essa conduta dos 
alunos com o princípio da metamorfose de Levy (1996, p. 33), que destaca que a rede 
está em constante construção e renegociação, bem como as ideias e os conceitos destes 
alunos. A participação desses alunos nas redes sociais é tão expressiva que leva a 
identificá-las como espaços propícios à inteligência coletiva, em que o principal é o 
rompimento com uma visão racionalista da inteligência, que classifica e que exclui, para 
uma inteligência construída em um processo coletivo de aprender. As redes sociais 
permitem a hospitalidade, a interatividade e a ação coletiva, possibilitando a criação de 
relacionamentos horizontais e não hierarquizados entre os participantes. 

Nesta pesquisa, com base nos questionários e nas observações realizadas, foi 
possível verificar que 100% dos alunos do grupo focal do Cemi acessam as redes 
sociais frequentemente, trocando informações dos mais variados tipos com outros 
integrantes da rede.  

 Nas entrevistas, foi possível observar que a maioria dos alunos aponta que, na 



escola, o acesso à internet é mais restrito, como relatou um aluno ao dizer “... se é que 
se usa na escola a internet para pesquisa...”, referindo-se à forma parcializada como se 
propõe o uso das tecnologias no ambiente escolar. Fora da escola eles afirmam que o 
acesso é mais dinâmico, livre, permitindo-lhes realizar várias atividades ao mesmo 
tempo. Ressalta-se que, em razão dessa capacidade e necessidade que os alunos têm de 
interagir com os outros, eles se desenvolvem cada vez mais e aprimoram os seus 
conhecimentos através das trocas contínuas com os demais. Nesse contexto, o acesso 
fora da sala de aula, por ser mais livre e dinâmico, propicia e potencializa o processo de 
aprendizagem, apoiado no diálogo e na diversidade de opiniões, muito diferente da 
forma como se utiliza em sala de aula, restrito e sem valorizar o potencial dos alunos. 

Categoria 2 - Conectar nós especializados: relaciona-se com as conexões que 
esses indivíduos estabelecem para resolver certas situações, nas interações estabelecidas 
com os outros indivíduos e a própria rede, potencializando e propiciando a construção 
de uma inteligência coletiva, pela troca de informações e conhecimentos. Notou-se, no 
decorrer da pesquisa, que os nativos digitais demonstram grande facilidade de buscar 
informações sobre determinado assunto, sobre o que é de seu interesse. Segundo as 
respostas dadas aos questionários, destaca-se que, quando da busca de uma informação, 
a maioria revela preferência pelo site do Google, além de que, quando estão em dúvida 
sobre algum assunto, procuram um amigo para esclarecê-la.  

Nas observações em sala de aula, mesmo sem a permissão do professor e sem 
direcionamento a processos de aprendizagem, notou-se que a troca de informações nas 
redes sociais era constante. Muitas vezes, essa troca dizia respeito a assuntos que não 
eram relacionados ao conteúdo que se estava trabalhado em sala de aula, provavelmente 
em função de estarem acessando sem o consentimento do professor. Contudo, por já 
estarem conectados, quando precisavam pedir ajuda a um colega, escreviam nas redes 
sociais, trocando dicas e informações.  

Destaca-se que essas interações entre os indivíduos são consideradas de grande 
valia, uma vez que, se levado em conta o conceito de Zona de Desenvolvimento 
Proximal (ZDP), é no momento da troca de informações e conhecimentos que ocorrem 
os avanços nos saberes, potencializando o desenvolvimento e a aprendizagem. Ainda, 
essa capacidade que os nativos digitais possuem de conectar os nós, especializados ou 
não, na rede é descrita por Siemens como um dos seus princípios do conectivismo, pelo 
qual a aprendizagem constitui-se também em um processo de conectar nós 
especializados ou fontes de informação. Relacionando com as TR, fica nítida essa 
relação entre as tecnologias utilizadas pelos alunos e o processo de aprendizagem. Mas, 
para isso, é necessário que a escola autorize e incentive tais relações, sabendo aproveitar 
as suas potencialidades. 

Nota-se que os princípios do conectivismo descritos por Siemens para a 
aprendizagem na era digital se encaixam perfeitamente nas características desses alunos 
fora do ambiente escolar. Os princípios relacionados com esta categoria evidenciam que 
os indivíduos e as formas de interação e construção do conhecimento estão em 
constante mudança. Hoje, os nativos digitais têm acesso a uma quantidade infinitamente 
maior de informação, razão pela qual sua capacidade crítica tem aumentado; eles 
buscam mais de uma fonte sobre o mesmo assunto e procuram cuidar as referências das 
informações que estão acessando.   

Essas características puderam ser verificadas tanto nas observações em sala de 
aula como nas entrevistas com os alunos. Entretanto, utilizam essas potencialidades, 
pelo menos até o momento, primordialmente fora da sala de aula, pois nela não se 



permite esse tipo de interação, deixando-se, assim, de explorar a ZDP, as habilidades e 
potencialidades dos alunos. 

Categoria 3 - Aprendizagem em dispositivos não humanos: foi criada para 
representar as formas, as linguagens, os métodos diretamente interligados às TR que 
esses alunos utilizam para potencializar seus processos de  aprendizagem. Seu objetivo 
é, igualmente, verificar e analisar se as ações realizadas por eles nas e através das 
tecnologias podem e devem ser consideradas motores de partida para a construção da 
aprendizagem em uma sociedade digital. 

O perfil dos alunos do Cemi é o perfil dos nativos digitais, pois preferem 
trabalhar com mais de uma informação, processando e realizando múltiplas tarefas ao 
mesmo tempo; os acessos aos conteúdos são preferencialmente hipertextuais e 
hipermidiais; nas TR o hipertexto representa a lógica das redes e a hipermídia sua 
linguagem, sendo que eles trabalham melhor com métodos, como, por exemplo, jogos, 
não com métodos fechados aos quais a escola geralmente está acostumada. Entretanto, 
esses alunos só conseguem agir dessa forma no ambiente fora da sala de aula, pois na 
escola há barreiras que impedem o desenvolvimento dessas habilidades. 

Para conectar dispositivos não humanos, esses alunos utilizam, geralmente, o 
Google, mas não como fim, e sim como o caminho para chegar a outros sites e textos 
sobre o assunto que estão pesquisando. Outra fonte não-humana muito acessada por eles 
são os vídeos no Youtube, nos quais é possível encontrar informações em forma de 
vídeo sobre os mais variados assuntos. Nas observações em sala de aula foi possível 
verificar que o acesso ao Youtube era constante e que eles procuravam vídeos sobre 
assuntos variados, inclusive sobre o assunto que estava sendo trabalhado em sala de 
aula. 

Como relatado anteriormente, nas observações em sala de aula, foi possível 
verificar que os participantes da pesquisa utilizam o Google com grande frequência. 
Quando o professor propunha uma atividade, eles utilizavam o Google como principal 
meio de obtenção de informações, efetuando as pesquisas com agilidade e procurando 
várias informações sobre o assunto em sites variados. Entretanto, os assuntos e os textos 
construídos com base nas pesquisas dos alunos em dispositivos não humanos não eram 
avaliados em sala de aula; logo, eles não obtinham retorno sobre o assunto.   

Nesse sentido, no único momento em sala de aula em que eles poderiam utilizar 
as tecnologias para a construção de seu conhecimento e potencialização do seu 
aprendizado, as aulas de informática em laboratório, não trabalhavam a potência das 
tecnologias, mas o conteúdo de aulas de informática. Como ressaltaram os alunos na 
entrevista ao apontarem que “... a gente não utiliza a internet na escola, apenas tem aula 
de informática...”. Portanto, o aluno parece não conseguir acomodar a escola em sua 
realidade, pois ela continua vertical e hierarquizada, não lhe permitindo utilizar e 
potencializar os seus conhecimentos por meio das tecnologias da forma como o faz fora 
do ambiente escolar.  

Categoria 4 - Tomada de decisão: está relacionada com a capacidade que os 
nativos digitais possuem de resolver problemas, tomar decisões, fazer escolhas, efetuar 
mudanças, aprender e reaprender a cada dia, ressignificando os seus sentidos e os seus 
conceitos. Todas essas capacidades estão relacionadas com as interações, tanto sociais 
como digitais, que esses indivíduos estabelecem. 

A capacidade de resolver problemas é visível nas atitudes dos alunos do Cemi 
analisados na pesquisa. Nas observações em sala de aula foi possível verificar que, 



mesmo não estimulando ou propiciando a utilização, quando eles tinham uma dúvida 
sobre um assunto, ou não se lembravam como  fazer tal tarefa, ou precisavam resolver 
um problema que estava acontecendo no momento, sua primeira opção sempre era a 
internet. Quando estavam na internet, procuravam os colegas, inclusive os que estavam 
no laboratório, on-line nas redes sociais, ou pesquisavam no Google; quando não 
encontravam a informação rapidamente, recorriam para o professor solicitando ajuda, 
pois tudo para eles tinha de ser imediato. Nesse sentido, conversavam muito com os 
colegas, realizando trocas constantes. Nesses momentos em sala de aula, foi possível 
analisar que faltava o estímulo do professor para que eles continuassem a pesquisar, 
construíssem com os colegas as respostas desejadas, pois eles sabem os caminhos e as 
formas, mas precisam ser provocados a chegar ao destino.  

Destaca-se que esses alunos possuem capacidade de buscar informações para 
resolver os problemas que possuem, entretanto não é apenas isso, pois eles sabem fazer 
escolhas, tomar decisões sobre as informações que lhes são necessárias. Quando 
efetuam uma pesquisa no Google, por exemplo, dizem tomar cuidado para verificar a 
veracidade das informações encontradas. Para essa verificação, conforme as respostas 
dadas nas entrevistas, eles costumam escolher sites que sejam mais conhecidos e 
aparentem estar mais completos; nunca buscam a informação em apenas um lugar, 
fazendo uma pesquisa mais avançada; atentam para as referências indicadas nos sites, 
verificando as fontes e as bibliografias. Como relataram, eles sabem que na internet há 
muita informação não confiável; assim, é preciso escolher bem antes de definir a mais 
adequada. 

Em entrevista, um aluno relatou que fazia um cursinho pré-vestibular e que por 
meio do Facebook o curso indicava os links que eles deveriam acessar para estudar, 
facilitando o acesso e disponibilizando a todos a informação, pois ele compartilha esses 
links e todos os seus colegas poderiam acessá-los. É muito importante destacar que eles 
utilizam as redes sociais como sites de relacionamento, mas também como meio de 
troca de informações e de dicas importantes para o seu aprendizado. Assim, em sala de 
aula, foi possível constatar que eles as utilizavam mais como sites de relacionamento, 
pois as atividades propostas não contemplavam a utilização destes recursos.  

Entretanto, se eles descrevem que utilizam as redes para o aprendizado, torna-se 
necessário verificar a importância de que as redes sociais sejam vistas como um meio de 
aprendizado, de construção conjunta do conhecimento, sobretudo no ambiente escolar, 
de modo que essas habilidades apresentadas pelos alunos sejam aproveitadas ao 
máximo para potencializar o seu aprendizado. Em relação às análises das categorias, 
conseguiu-se verificar vários pontos relevantes para a pesquisa, como a grande 
utilização das TR por parte dos alunos, o frequente acesso às redes sociais e a facilidade 
em se locomover no mundo virtual, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que, 
muitas vezes, podem levar ao aprendizado. 

5. Considerações Finais 

Com a pesquisa de campo foi possível verificar que o emprego da tecnologia em sala de 
aula não condiz com o que os nativos digitais esperam delas. Outro fator importante a 
considerar é que apenas possuir as tecnologias não quer dizer que os alunos a utilizarão 
como potencializadoras do processo de aprendizagem; logo, possuir laboratórios de 
informática e fornecer aparatos tecnológicos nas escolas não quer dizer que eles estejam 
sendo utilizados na construção do conhecimento. 

Por outro lado, observou-se que fora da sala de aula os alunos utilizam as 



tecnologias de outra forma, definindo os seus caminhos, efetuando escolhas, interagindo 
com outros indivíduos com o intuito de tirar dúvidas, aprender, ou simplesmente estar 
conectado com o mundo. Ressalta-se que as habilidades que esses indivíduos 
desenvolvem nas tecnologias poderiam ser aproveitadas na potencialização de processos 
de aprendizagem, pois na rede eles realizam várias atividades ao mesmo tempo, ou seja, 
enquanto jogam on-line, efetuam pesquisas, conversam com mais de um amigo no 
MSN, estão on-line em mais de uma rede social, visualizam vídeo no Youtube e ouvem 
música com seus fones de ouvido. 

Destaca-se que, na pesquisa realizada, o ambiente fora da sala de aula oferece uma 
quantidade maior de oportunidades que podem favorecer o aprendizado. No entanto, 
muitas escolas ainda não conseguem reconhecer essas potencialidades, nem tampouco 
considerá-las em suas propostas didáticas. Nesse contexto, aponta-se que, para o grupo 
investigado, existem grandes diferenças na utilização das tecnologias dentro e fora da 
escola e aponta-se que as potencialidades das tecnologias só puderam ser observadas 
nos relatos de utilização fora do ambiente escolar. Muitas dessas potencialidades eram 
observadas durante as aulas dos alunos do Cemi no laboratório de informática, contudo 
não eram aproveitadas para o processo de aprendizagem.  

Por fim, após as pesquisas e os dados coletados, é possível identificar que as 
características e funcionalidades das tecnologias podem ser grandes potencializadoras 
do processo de aprendizagem. Entretanto, ainda há um grande caminho a ser percorrido 
para que sejam aplicadas ao processo de ensino aprendizagem nas escolas.  
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