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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi compreender o impacto das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDICs), sobretudo, do computador, do notebook, do celular e, 

principalmente, da internet na vida cotidiana de estudantes de uma escola da zona rural da 

cidade de Picos-PI. Para isso, foi aplicado um questionário misto a 20 alunos do ensino 

fundamental. A análise quantitativa e qualitativa dos dados mostrou que os alunos da área 

rural estão imersos na cultura digital que se manifesta nas suas experiências e saberes 

produzidos e compartilhados através de dispositivos eletrônicos e do acesso à internet. Para a 

maioria dos alunos (1) o principal dispositivo utilizado é o smartphone; (2) acessam a internet 

principalmente fora da escola, em casa e na casa de outros; (3) utilizam a internet a cabo; (4) 

ficam conectados por mais de oito horas por dia; (5) preferem o WhatsApp como aplicativo; 

(6) preferem para a comunicação audiovisual utilizar o Facebook e o WhatsApp; (7) utilizam 

pouco os recursos disponíveis nas redes sociais; (8) recorrem principalmente as redes sociais 

do Facebook, WhatsApp, Youtube e Snapchat; (9) consideram que têm ótima habilidade de 

pesquisa na internet; (10) preferem o Youtube na pesquisa e, desse modo, pesquisar por 

informações de cunho audiovisual; (11) avaliam que suas habilidades de lidar com 

conhecimentos digitais são ótimas e (12) suas famílias utilizam as TDICs para diversas 

atividades do campo, como a criação de animais, a comercialização de produtos e a aquisição 

de informações. A pesquisa também apontou que há um descompasso entre a escola e cultura 

digital dos alunos, já que a instituição faz relativamente pouco uso das TDICs.  

 

Palavras-Chave: Cultura digital. Escola do campo. Tecnologias digitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work was to understand the impact of Digital Information and 

Communication Technologies (DICT), especially the computer, notebook, mobile phone and 

especially the internet in the daily life of students from a rural school in the city of Picos -PI. 

For this, a mixed questionnaire was applied to 20 students. The quantitative and qualitative 

analysis of the data showed that the rural students are immersed in the digital culture that 

manifests itself in their experiences and knowledge produced and shared through electronic 

devices and internet access. For most students (1) the main device used is the smartphone; (2) 

access the internet mainly outside of school, at home and in the home of others; (3) use the 

cable internet; (4) are connected for more than eight hours per day; (5) prefer WhatsApp as an 

application; (6) prefer for audiovisual communication to use Facebook and WhatsApp; (7) 

make little use of the resources available on social networks; (8) rely mainly on social 

networks of Facebook, WhatsApp, Youtube and Snapchat; (9) consider that they have 

excellent research skills on the internet; (10) prefer YouTube in research and, therefore, 

search for information of an audiovisual nature; (11) estimate that their skills in dealing with 

digital knowledge are optimal and (12) their families use DICT for a variety of field activities, 

such as animal husbandry, product marketing, and information acquisition. The research also 

pointed out that there is a mismatch between the school and digital culture of the students, 

since the institution makes relatively little use of the DICT. 

 

Keywords: Digital culture. Countryside schools. Digital technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) em 

vários espaços da vida humana provocaram mudanças significativas em diversos segmentos, 

como na administração de empresas, no comércio, na educação, na agricultura, na criação de 

animais, na segurança, nos instrumentos de governança, no setor de transportes, na área de 

entretenimento, nas próprias relações sociais em geral, no ramo das comunicações, dentre 

outros setores de fundamental importância para a dinâmica política, econômica, social e 

cultural da civilização moderna. Para Assmann (2000), a humanidade vive em uma 

verdadeira sociedade da informação e da comunicação, na qual o aprender e o ensinar, assim 

como os processos educativos, pedagógicos, cognitivos, sociais e culturais exigem de 

professores e alunos novas formas de se relacionar com o conhecimento. 

 Dentre outros desdobramentos, um dos resultados das TDIC’s pode ser identificado 

através dos grandes avanços tecnológicos e do surgimento de toda uma geração de jovens que 

não conhecem o mundo sem a internet, sem os computadores e sem os celulares. Esses jovens 

estão profundamente imersos na cultura digital, uma cultura que de acordo com Buckingham 

(2010) é marcada por imprimir novas formas de se relacionar com o mundo, com  o 

conhecimento e com o outro, formas mais dinâmicas, interativas e midiáticas de convívio 

social. Os jovens dessa geração são chamados por Palfrey e Gasser (2011) de “nativos 

digitais”, pois além de estarem habituados com a realidade das novas tecnologias, estão 

cotidianamente conectados, quase que em tempo real por algum tipo de tecnologia digital 

como celulares, computadores, notebooks e a própria internet.  

 Segundo Ramos (2008), essas mudanças já estavam ocorrendo desde o período da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando as disputas geopolíticas e militares obrigaram 

nações como os Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão e a Alemanha a desenvolverem seu 

aparato tecnológico e militar, assim como sua capacidade de expansão, comunicação e 

dominação. Pode-se afirmar que o impulso principal para o surgimento das TDIC’s foi à 

disputa das nações para ter o domínio de uma tecnologia da comunicação de altíssima 

velocidade, a princípio, com interesses militares. Entretanto, o que atualmente se chama de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação inclui um conjunto de recursos que 

vieram a impactar de forma mais direta a educação e o mundo do trabalho apenas na 

passagem do século XX para o século XXI, com a chegada de recursos tecnológicos como os 

computadores, os notebooks, a internet e os celulares. Basicamente, as TDIC’s podem se 
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dividir em três áreas de incidência: 1) o próprio computador; 2) a comunicação; e 3) a área de 

controle e automação. 

 Mesmo assim, tendo em vista o avanço científico e tecnológico das últimas décadas no 

mundo do trabalho e na esfera educacional, Viero e Silveira (2011) entendem que no meio 

rural brasileiro pouco mudou, pois a exclusão digital acabou por se agravar nesse espaço 

social, circunstância que naturalmente acabou por aumentar a desigualdade social entre 

estudantes do campo e da cidade, o que faz pensar que as contribuições da cultura digital são 

marcadas por diferenciações de natureza social que impedem os estudantes do campo de 

assumirem uma condição de sujeitos ativos no processo educacional mediado pelas novas 

tecnologias. 

 Tendo em consideração que o impacto da cultura digital, e, por conseguinte, das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação ocorrem em níveis e escalas diferentes no 

universo rural, quando se compara a realidade do campo com a realidade da cidade, o objetivo 

deste trabalho consistiu em compreender o impacto das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, sobretudo, da internet, do computador, do notebook e do celular na vida 

cotidiana de estudantes de uma escola da zona rural da cidade de Picos-PI. Essa reflexão é 

relevante na medida em que permitem pais, alunos e, sobretudo, professores, através do 

aproveitamento dos recursos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

traçarem mais estratégias, atividades e ações para promover a apreensão de conhecimento, 

além de tornar mais eficiente, produtivo e prazeroso o processo de ensino-aprendizagem na 

Educação Básica, em especial, na Educação do Campo, pois, como salienta Chiofi e Oliveira 

(2014), o uso das novas tecnologias como ferramenta de estudo, apreensão e produção de 

conhecimento, possibilita uma aula mais interativa, dinâmica e contextualizada com a 

realidade política, cultural, social e econômica do educando. 

 A pergunta que orientou o propósito de estudo foi a seguinte: é possível identificar a 

existência da cultura digital de estudantes de uma escola da zona rural de Picos, através do 

uso das novas tecnologias? Assim, a problemática de pesquisa está pautada pelo interesse em 

entender, a partir da análise do problema de pesquisa em escala local, em que nível está à 

inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no cotidiano de alunos de 

uma escola do campo da cidade de Picos. O interesse pelo tema ocorreu em decorrência de 

contatos anteriores com a realidade rural local, assim como devido à socialização e vivências 

culturais, sociais e didático-pedagógicas com educandos de uma escola da zona rural do 

município de Picos, em decorrência da atuação como bolsista no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), entre 2014 e 2017. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A cultura como traço marcante da sociedade contemporânea  

 

 Para Bortolazzo (2016), o surgimento da cultura digital é um traço histórico distintivo 

de uma sociedade que possui suas diversas vivências e experiências, assim como, seus vários 

saberes e fazeres mediados pelos instrumentos, recursos e conhecimentos provenientes do 

universo das novas tecnologias e da informática. Dessa forma, é preciso analisar com atenção 

os efeitos que a cultura digital tem provocado na vida humana recente, até porque, é muito 

difícil precisar a dimensão desses efeitos, pois meios de comunicação e entretenimento como 

o cinema, a televisão, os jornais, as revistas, o meio editorial de forma geral e a indústria 

fonográfica têm cada vez mais confeccionado e divulgado seus produtos em formato digital. 

Consequentemente, as formas como a sociedade contemporânea é impactada pelas diversas 

manifestações da cultura digital ainda são demasiadamente multifacetadas.     

 Ainda segundo Bortolazzo (2016), a cultura digital é um fenômeno social e histórico 

relativamente recente, surgindo no contexto de questionamento aos resultados das duas 

grandes guerras mundiais, assim como, enquanto uma resposta às exigências do sistema 

capitalista. O conceito de cultural digital engloba, portanto, as manifestações do mundo 

digital, a interatividade, a conexão e comunicação em tempo real, tanto entre homens e 

homens quanto entre homens e máquinas. 

 Para Camas (2013), a cultura digital é um elemento e um conceito marcante no plano 

das vivências, ações e experiências cotidianas deste início de século XXI. Trata-se de um 

fenômeno histórico e social ligado também ao surgimento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s), e, mais recentemente, ao advento das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação. Assim, ao utilizar celulares para troca de mensagens instantâneas 

por meio de aplicativos; computadores, notebooks ou smartphones o ser humano está se 

apropriando de bens culturais próprios da cultura digital. A influência da cultura digital na 

vida humana já é tanta que Camas (2013) entende que o homem vive a chamada “era da 

cultura digital”. 

 Sabe-se, porém, que a cultura digital não está relacionada com a mera socialização de 

instrumentos, artefatos, recursos e produtos do campo das novas tecnologias digitais, já que 

esse tipo de cultura implica, de acordo com as reflexões de Dias (2011), em novas, diversas e 
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dinâmicas maneiras do ser humano se relacionar com seu semelhante, com o universo, com o 

mundo trabalho e com o conhecimento. 

 Nesse sentido, no entendimento de Bonilla e Pretto (2015), a cultura digital precisa 

ser entendida para além de seu aparato técnico, instrumental, funcional e tecnológico, ou seja, 

para além de seu aparato puramente material, uma vez que o conceito de cultura digital e suas 

eventuais manifestações estão ligadas aos processos de comunicação, informação, assim 

como, às múltiplas vivências, ações e experiências de assimilação, produção e reprodução de 

práticas, saberes e fazeres numa perspectiva multidimensional e não-linear, que influem de 

forma decisiva na maneira como o ser humano percebe o mundo e o conhecimento, tendo que 

lidar cotidianamente com um vasto e variado conjunto de dados, informações, produtos e 

serviços. 

  

2.2 Educação do Campo e Novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

 

 Por vários motivos a Educação do Campo é permeada por uma série de peculiaridades 

inerentes à sua conjuntura social, didática, pedagógica, climática, política, econômica, 

histórica e social. São várias as problemáticas didático-pedagógicas e as variáveis a que a 

Educação do Campo está sujeita. Assim como a Educação Básica de forma geral, além de 

preparar o aluno para o convívio social, o desenvolvimento pessoal, o exercício da cidadania e 

o mundo do trabalho, como determina em seu artigo segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996, a Educação do Campo possui 

conteúdos específicos e os conteúdos ministrados são pautados pela dinâmica do mundo rural. 

Essa dinâmica está relacionada com os ciclos de produção, as lutas dos movimentos sociais, a 

discussão sobre a reforma agrária, a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, a 

plantação, a colheita, os debates sobre a criação de animais, as estações do ano, o clima, a 

constituição da fauna e da flora de cada região, e, mais recentemente, pela problemática da 

inserção das novas tecnologias no mundo rural, dentre outras questões de notável interesse 

público.  

 Em virtude desse conjunto de problemáticas os pesquisadores entendem que há a 

necessidade de se estudar a Educação do Campo em uma perspectiva contextualizada, 

sobretudo, por se tratar de uma região semiárida como é grande parte do Estado do Piauí, em 

que a superação das dificuldades cotidianas é de suma importância para a agricultura, para a 

pecuária e para a própria continuidade da vida humana na região. Como salientam Silva, 

Menezes e Reis (2012, p. 68):  
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A Educação contextualizada para a convivência com o Semiárido se pauta 

pela insurgência, propondo uma nova racionalidade e, portanto, compreende 

o contexto implicado em uma teia muito mais alta de referências, fluxos, 

conexões e sentidos que extrapolam o recorte espacial de um território local; 

compreende que os conhecimentos não são isoláveis nem isolados na 

realidade, mas que os sujeitos precisam ampliar, cada vez mais, a dimensão 

daquilo que já conhecem como ferramenta fundamental para a emancipação.    

 

 Nesse sentido, com o surgimento das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação a Educação do Campo passou a ter o desafio de diminuir as desigualdades 

sociais provocadas pelas próprias TDIC’s, assim como, integrar as populações rurais à cultura 

digital, uma vez que, como sublinha Molina (2012, p. 243): “Os fenômenos da realidade atual 

precisam ser estudados em toda a sua complexidade, tal como existem na realidade, por meio 

de uma abordagem que dê conta de compreender totalidades, nas suas contradições, no seu 

movimento histórico”.  

 No campo, os recursos das TDIC’s podem criar situações de ampliação do saber, para 

além do conhecimento livresco. Através das TDIC’s os estudantes da zona rural podem 

ampliar seus conhecimentos a respeito de temas ligados à fauna e à flora do semiárido, 

definindo, por exemplo, melhores estratégias de lidar com a natureza, com os rebanhos e com 

o próprio cultivo do solo, processo de ensino-aprendizagem que pode facilitar a apreensão de 

conhecimento, além de provocar transformações na realidade sociocultural das populações do 

campo, pelo próprio domínio teórico e prático do conhecimento científico e tecnológico, 

assim como já pretendia Freire (1979, 1987, 1993, 1996), em sua pedagogia libertadora, ao 

propor uma educação que de fato permitisse a emancipação do homem pelo conhecimento, 

com vistas ao domínio da natureza e prioridade para com os problemas mais imediatos da 

realidade local. 

 Nessa direção, argumentam Viero e Silveira (2011, p. 258): 

 

Diante desse contexto, a inclusão digital representa um canal privilegiado 

para a equalização de oportunidades para todos os segmentos da sociedade, 

seja ela urbana ou rural, ficando cada vez mais próxima da cidadania e da 

inclusão social. Entretanto, em virtude do tardio reconhecimento da 

importância do tema no escopo das políticas públicas, aliada à escassez de 

fontes de informação sistemáticas, existem poucos diagnósticos no contexto 

brasileiro sobre o binômio inclusão/exclusão digital, especialmente no 

âmbito rural. 
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 Concebido enquanto um fenômeno do tempo presente, o advento das TDIC’s exige 

que professores e alunos passem a lidar de uma forma diferente com o saber, mais dinâmica, 

rápida, arrojada e pautada pela troca constante de informações, de forma a integrar a escola à 

comunidade rural. Entretanto, como já fora destacada por Viero e Silveira (2011), a cultura 

digital só cumprirá seu papel se auxiliar na democratização do ensino e na promoção do 

conhecimento, diminuindo, por exemplo, as distâncias sociais e econômicas entre campo e 

cidade. O pensamento de Molina (2012) também é válido, já que a autora nos estimula a 

pesquisar a temática da inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no 

meio rural brasileiro, problematizando as questões e contextualizando-as em seus respectivos 

espaços históricos, geográficos e sociais, até porque esse assunto ainda é muito recente e 

pouco estudado.  

 Como também ressaltara Munarim (2014), ainda se conhece muito pouco sobre como 

as populações rurais, e, no caso da pesquisa em questão, sobretudo, os estudantes, são 

afetados pelas TDIC’s em seu próprio espaço, e não apenas no universo urbano. Para a autora, 

é preciso promover uma integração entre os setores de mídia e de educação, capazes de 

promover, com o emprego das TDIC’s, uma inclusão digital e assim favorecer as condições 

necessárias para as populações do campo se emancipar de suas condições históricas de 

pobreza, opressão e carência de meios essenciais de sobrevivência. 

 O conceito de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação é relativamente 

amplo. Segundo Garcia et al. (2011), as TDIC’s são formadas pela ciência da informação, os 

sistemas informatizados, o computador, aparelhos como celulares, tablets e ipads, além da 

própria internet. Incluem ainda todo um universo de aparelhos digitais, eletrônicos, 

aplicativos de mensagens instantâneas, sites, blogs, redes sociais e um conjunto de 

instrumentos tecnológicos e digitais, em constante interface com o mundo virtual. Lidar com 

todos esses recursos e ainda torná-los efetivos do ponto de vista didático-pedagógico não é 

uma tarefa simples, e de acordo com Kenski (2008), exige um esforço pessoal tanto do 

professor quanto do aluno, para que se evite o improviso e a superficialidade na apropriação 

do conhecimento, pois os “[...] processos de interação e comunicação no ensino sempre 

dependeram muito mais das pessoas envolvidas no processo, do que das tecnologias 

utilizadas, sejam o livro, o giz ou o computador e as redes” (KENSKI, 2008, p. 9). 

 Basicamente, os estudos que enveredam pela discussão que trata dos efeitos das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no meio rural consideram três aspectos 

estruturais da educação e da cultura digital na história recente do Brasil. Primeiro, os 

pesquisadores normalmente segmentam as pesquisas de acordo com a área das TDIC’s, ou 
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seja, a área do computador, a área da comunicação ou a área de controle e automação, mesmo 

que em alguns casos os debates envolvendo essas áreas possam se cruzar. Daí a necessidade 

de se estudar na escola da comunidade rural observada, quais são os recursos tecnológicos que 

os alunos mais aproveitam, dentro e fora do meio educacional, como já sugerem Viero e 

Silveira (2011), Molina (2012) e Munarim (2014) em suas pesquisas.  

 Sem dúvida, tanto as reflexões de Ramos (2008), quanto as colocações de Viero e 

Silveira (2011), assim como, Munarim (2014) são fundamentais para ajudar a entender os 

efeitos que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no meio rural e quais os 

impactos que estas possuem na vida prática dos estudantes observados, já que enfatizamos 

que, como apontam Viero e Silveira (2011), pouco se conhece a respeito do binômio 

inclusão/exclusão digital, sobretudo na zona rural. Esses autores partem da perspectiva de 

refletir sobre essa questão como um problema histórico do tempo presente, e, portanto, de 

grande interesse social e político. 

 Deve-se considerar o fato de que até pelo menos a década de 1980 a maioria da 

população brasileira residia no campo e praticamente não tinha acesso aos benefícios das 

novas tecnologias. Levando-se em consideração também que o Brasil é um país de dimensões 

continentais e ainda em desenvolvimento, esse fato histórico deixa evidente que em relação 

aos estudantes das cidades, os estudantes do campo possuem pouco contato com a cultura 

digital, percebendo ela de maneira distante, superficial ou estranha em relação à realidade 

técnica, social, cultural e científica vivenciada na zona urbana. Grande parte desse 

estranhamento que, por conseguinte, faz com que os estudantes do campo não vivam a cultura 

digital de maneira tão intensa, no entendimento de Molina e Freitas (2011), está relacionado 

ao fato de que a vida no campo é repleta de particularidades que não existem nas cidades, 

particularidades estas que inclusive já foram citadas. 

 De acordo com estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

população brasileira aumentou cerca de dez vezes entre o início do século XX e princípio do 

século XXI, saindo do número de 17 milhões de pessoas em 1900 para 170 milhões em 2000. 

Até princípios do século XX, 52% dos brasileiros moravam e trabalhavam no campo. Na 

passagem do milênio, esses dados mudaram de forma significativa, uma vez essa 

porcentagem decresceu para os 17%, em um momento em que 80% da população já tinha se 

estabelecido nas cidades (IBGE, 2006). 

 Na avaliação dos pesquisadores o provável atraso no plano da cultura digital, sofrido 

pelas populações do campo, geralmente, composto de homens, mulheres e crianças 

analfabetos ou analfabetos funcionais, sobretudo, no que diz respeito ao universo digital, 
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acaba por criar um ambiente em que não apenas o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos fica prejudicado, como também, resulta por aumentar as desigualdades entre os grupos 

sociais, o que leva justamente à discussão de outro ponto essencial nos estudos sobre as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na zona rural. Afinal, no meio rural, as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação diminuem ou aumentam ainda mais as 

desigualdades entre os homens, assim como, entre os homens e o conhecimento? É uma das 

problematizações que a pesquisa levanta sem ter a pretensão de dar-lhe uma resposta 

definitiva. 

 As discussões supracitadas são essenciais nas pesquisas que envolvem o impacto da 

educação e da cultura digital no meio rural brasileiro, principalmente, em uma região 

semiárida como é a região de Picos, porque a Educação do Campo deve partir de uma análise 

contextualizada e capaz de problematizar a realidade vivida pelos sujeitos que a compõem. 
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3 METODOLOGIA  

 

 A pesquisa é de natureza exploratória e de viés qualitativo. Nesse sentido, submeteu-se 

um total de 20 estudantes a um questionário de diagnóstico, com o propósito de contornar o 

objetivo geral e os objetivos específicos. O questionário de diagnóstico, como o próprio nome 

sugere, consiste em aplicar um questionário com um número de perguntas satisfatórias para 

compreender as questões levantadas. A aplicação do questionário foi feita após observação 

dos locais onde os estudantes passam a maior parte do tempo. 

 De acordo com Fonseca (2009, p. 38): 

 

O questionário é a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita 

medir com exatidão o que se deseja. A finalidade do questionário é obter, de 

maneira sistemática e ordenada, informações sobre as variáveis que intervêm 

em uma investigação, em relação a uma população ou amostra determinada. 

Essas informações dizem respeito, por exemplo, a quem são as pessoas, o 

que fazem o que pensam suas opiniões, sentimentos, esperanças, desejos, 

etc. 

  

  Em uma pesquisa em que a informação humana é essencial para confrontar as 

hipóteses de pesquisa a aplicação de questionário favorece a obtenção tanto de dados 

quantitativos como qualitativos, embora os últimos sejam prioridade. Esses dados podem ser 

posteriormente analisados e confrontados com os resultados de outras pesquisas, no intuito de 

analisar em que sentido a realidade da inserção das novas tecnologias em nível local se 

encontra, em um possível comparativo com a realidade regional e nacional das TDIC’s e de 

incidência da cultura digital. A metodologia foi composta de quatro fases: levantamento 

bibliográfico, aplicação do questionário de diagnóstico, análise dos dados coletados e redação 

do texto final. 

 Os estudantes que participaram da pesquisa foram 20 estudantes, todos os alunos e 

alunas com idade entre 13 a 15 anos de idade, pertencentes às turmas do sétimo e oitavo ano 

de uma escola da zona rural de Picos. Esse público-alvo foi escolhido simplesmente porque 

foi o grupo com o qual mais se estabeleceu um contato mais sólido ao longo das vivências e 

experiências ocorridas na escola, ainda entre os anos de 2014 e 2017. Eventualmente, ao 

longo da análise de dados esses estudantes são identificados pela letra “A” em caixa alta 

seguida de um número de 1 a 20. Notadamente, porque 20 alunos participaram do estudo 

como sujeitos da pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Perfil da escola 

 

 A escola que funcionou como campo de prática da pesquisa é uma típica escola da 

rede municipal de ensino de Picos, sendo mantida e administrada pela Secretaria Municipal de 

Educação de Picos (SEME). Apesar de possuir pátio, diretoria e salas de aula bem arejadas 

seriam necessárias algumas melhorias na estrutura física da escola, inclusive uma possível 

ampliação da estrutura física do prédio, pois a parte construída ainda é limitada. Além disso, 

um forro de gesso ou PVC ajudaria a evitar que grande parte da poeira da área externa 

chegasse à escola, principalmente através do telhado. 

A escola fica situada na comunidade rural Lagoa Comprida a uma distância de pouco 

mais de dez quilômetros do centro da cidade de Picos. A escola conta apenas com as etapas 

do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental. Os principais meios de locomoção utilizados 

pela comunidade escolar são a moto e a bicicleta. Eventualmente, algumas pessoas ainda se 

utilizam de burros e cavalos no seu deslocamento, mas praticamente apenas quando 

desempenham atividades ligadas à pecuária ou à agricultura. 

No que se refere à infraestrutura dispõe de alimentação escolar para os alunos, água 

filtrada, água da rede pública, energia da rede pública, fossa, lixo destinado à coleta periódica, 

acesso à internet – o que é de extrema importância no desenvolvimento de ações, tarefas e 

atividades através das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – e banda larga.  
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Figura 1- Pátio da escola onde foi realizada a pesquisa 

 
Fonte: Vieira (2018). 

 

 Já no que diz respeito aos equipamentos, a escola conta com oito computadores para 

os alunos, uma TV, um DVD, uma antena parabólica, uma impressora, um projetor 

multimídia e uma câmera fotográfica que também funciona como filmadora, instrumentos que 

sinalizam que a escola possui potencialidades para vivenciar e desenvolver projetos, 

atividades e ações no campo da cultural digital.   

 No tocante às dependências da escola, a mesma dispõe de cinco salas de aula, 31 

funcionários, sala de diretoria, laboratório de informática, cozinha, sala de leitura, banheiro 

dentro do prédio da escola e pátio coberto. 

Percebe-se que a atual gestão escolar adota uma postura democrática, dialogada e 

transparente na condução das atividades escolares, prezando pelo cumprimento do calendário 

escolar, do projeto político-pedagógico (PPP) e do que determina a LDB 09394/96. 

Geralmente, as principais decisões relativas a projetos e atividades festivas são tomadas em 

assembleia, com a participação de toda a comunidade escolar. 

 

4.2 Perfil dos alunos 

 

 Os alunos observados durante a pesquisa possuem o perfil característico de estudantes 

enraizados social e culturalmente no ambiente de uma comunidade rural do semiárido 

piauiense, pois residem e trabalham na zona rural. Além de estudar, a maioria trabalha na 

agricultura ou na criação de animais para ajudar os pais a complementar a renda do lar. 
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Porém, as mulheres estão mais ocupadas em ajudar suas mães, tias e avós nos afazeres diários 

do lar. Doze desses alunos pertencem ao sétimo ano, enquanto que outros oito alunos 

pertencem ao oitavo ano. 

 O primeiro gráfico traz os dados referentes ao sexo dos alunos participantes da 

pesquisa. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos alunos por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
  

Como mostra o gráfico. 01, a maioria dos estudantes que responderam ao questionário 

de diagnóstico é do sexo feminino, totalizando 60% (12) da amostragem de dados, enquanto 

que apenas 40% (8) são do sexo masculino.  

O segundo gráfico traz informações acerca do local de residência dos 20 estudantes 

participantes do estudo. Os locais de nascimento identificados foram Paquetá, Lagoa 

Comprida (Pé do Morro), Umarí, Beira Rio e Lagoa Comprida. 
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Gráfico 2 - Comunidade rural de residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Como é notável, três grupos se destacaram dentre as informações apresentadas no 

segundo gráfico. Porém, a maioria, 40% (8) reside na própria comunidade rural de Lagoa 

Comprida, onde está situada a escola. O segundo e terceiro grupo totalizaram a mesma 

quantidade de alunos: 20% (4). O segundo grupo de alunos reside na comunidade Beira Rio e 

o terceiro não informou o local de residência. 

4.3 Cultura digital dos alunos 

 

Esta seção do trabalho apresenta e discute os dados coletados com o objetivo de 

proporcionar uma visão das possíveis manifestações e vivências da cultura digital, entre os 

alunos da escola rural de Lagoa Comprida, submetidos ao questionário de diagnóstico. 

O terceiro gráfico contém informações a respeito dos dispositivos tecnológicos mais 

utilizados pelos participantes da pesquisa.   
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Gráfico 3 - Dispositivos mais utilizados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados do terceiro gráfico mostraram que um grupo se destacou, quando o assunto 

foi os dispositivos tecnológicos mais utilizados pelos estudantes da escola de Lagoa 

Comprida. Esse grupo foi o grupo dos alunos que afirmaram utilizar mais o smartphone, com 

57,1% (11) da amostragem.  

De fato, segundo Pedró (2016), os smartphones são um dos principais e mais 

chamativos instrumentos da cultura digital, podendo ser manipulados por crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, nas mais variadas tarefas, e, portanto, também podem ser 

empregados pelo professor para inovar o processo de ensino-aprendizagem. E, como salienta 

Peres (2016), cabe ao professor utilizar esses recursos da melhor forma possível, pois, com o 

auxílio da internet e da criatividade do docente, são múltiplas as potencialidades de utilização 

dos smartphones no processo de difusão, produção e aquisição de fazeres e saberes. Esses 

aparelhos, inclusive, são considerados mais dinâmicos que os celulares.  
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O quarto gráfico contém informações sobre o local onde os estudantes normalmente 

acessam a internet. 

 

Gráfico 4 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, assinale o local de onde você normalmente acessa a internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nesse gráfico, dois grupos se destacaram em relação aos demais. O primeiro grupo, 

que assinalou acessar a internet normalmente em casa, na casa de amigos, na casa de parentes 

ou em locais públicos abrangeu 35% (7) da coleta de dados. Enquanto que o segundo grupo, 

com 30% (6) da amostragem, disse acessar a internet na maioria dos casos apenas em casa. 

Assim, os dados mostram o que já há quase uma década apontam estudos como os de 

Palfrey e Gasser (2011), além das reflexões levantadas por Sousa, Moita e Carvalho (2011), 

isto é, de que os jovens da última geração estão permanentemente conectados com o mundo 

digital, fazendo das várias facetas da comunicação virtual, um traço distinto de suas vivências 

socioculturais. Além disso, a amostragem do quarto gráfico sinaliza que a internet tem sido 

um recurso da cultura digital cada vez mais acessível, pois apenas 5% (1), isto é, um aluno, 

indicou que não possui acesso à internet. 
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Já o quinto gráfico traz dados sobre o tipo de conexão com a internet utilizada pelos 

alunos e suas famílias. 

Gráfico 5 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, qual o tipo de conexão com a internet você possui em casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Pode-se notar que um grupo se distinguiu exponencialmente e foi o grupo dos 

estudantes que utilizam a internet “via cabo”, compreendendo 65% (13) da amostragem da 

coleta de dados da pesquisa.  

De acordo com Dornelles (2004), até o final dos anos 1990 o acesso à internet era 

predominantemente realizado de forma “discada”, ou seja, aproveitando-se uma linha 

telefônica previamente disponível em casa. Na atualidade, aparentemente, até mesmo no 

campo, a conexão de internet feita “via cabo” é a opção mais comum. Trata-se de um serviço 

de internet um pouco mais caro que a internet discada, assim como, mais caro que a internet 

via rádio. Porém, é um serviço de internet mais veloz, e, consequentemente, mais eficiente.  

Nesse sentido, Silva (2014) destaca que a internet via cabo é uma das modalidades de 

oferta de serviço de fornecimento de internet mais avançadas inventadas até hoje, o que 

mostra que além de um padrão sociocultural, as famílias desses jovens estudantes possuem 

meios econômicos de possuir esse tipo de conexão com internet, o que já sinaliza uma 

melhoria na inserção da rede mundial de computadores no campo, quando se compara com a 
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internet das cidades, até porque, na macrorregião de Picos, há vinte ou dez anos atrás muitas 

comunidades nem sequer imaginavam a possibilidade de dispor de um serviço de acesso à 

internet. 

Por sua vez, o sexto gráfico contém dados sobre o tempo em que os jovens que 

responderam o questionário passam conectados com internet. 

 

Gráfico 6 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, quantas horas, em média, você fica conectado a internet por dia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Novamente, assim como no quinto gráfico, os resultados foram surpreendentes, pois 

50% (10) dos estudantes afirmaram passar mais de oito horas conectados à rede mundial de 

computadores. Como observa Vieira (2008), pode-se encontrar uma vasta bibliografia 

apontando as várias contribuições do uso da internet. Entretanto, há muitos estudos apontando 

também os efeitos negativos da internet, sobretudo, quando o assunto é o bom andamento das 

atividades escolares. Nesse sentido, usar a internet em demasia também é muito prejudicial 

para o convívio social, já que pode causar esfacelamento dos laços familiares, perda da 

capacidade de concentração e perda de tempo útil, tempo este empregado em atividades não 

produtivas e recreativas, que poderia estar sendo empregado no estudo, no trabalho ou em 

algum eventual exercício físico, argumentam Andrade e Macedo (2018). 

Entretanto, segundo Martins (2013) o gosto pelo acesso não produtivo ou para fins de 

entretenimento é mais comum entre os jovens, não se configurando enquanto uma prática 
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recorrente entre as outras faixas etárias, principalmente, as faixas etárias dos adultos e dos 

idosos, que naturalmente possuem muito mais responsabilidades. 

 

 

No sétimo gráfico, são mostrados dados sobre qual seria o aplicativo de comunicação 

mais utilizado pelos estudantes no cotidiano para trocar mensagens em tempo real.   

 

Gráfico 7- Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-PI 

a pergunta, assinale o aplicativo de comunicação, para mensagem em tempo real, que você 

utiliza com mais frequência no dia a dia: 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nesse caso, a resposta não foi tão surpreendente. Do total da amostragem 45% (9) dos 

estudantes informou utilizar o whatsApp e somente o whatsApp para se comunicar ao longo 

do dia, e, no atual contexto de efervescência da cultura digital é praticamente indiscutível a 

grande popularidade do aplicativo whatsApp.   

Entende-se que essa tendência ocorre porque além de ser um meio rápido e fácil de 

comunicação, o whatsApp é também muito barato. O usuário necessita apenas de um número 

de celular, um aparelho celular com sistema Android1 e uma conexão com a internet. Segundo 

Araújo e Bottentuit Junior (2015), o whatsApp pode muito bem ser utilizado para consecução 

dos interesses do processo de ensino-aprendizagem, quando o docente também possui 

                                                           
1Segundo Montes, Ramos e Montes (2014) o Android é um sistema operativo utilizado para telefones móveis 

(celulares). 
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estratégias bem definidas para fazê-lo. O celular também é o aplicativo de comunicação 

instantânea mais utilizada, porque é extremamente popular entre os jovens, público-alvo da 

pesquisa.   

De acordo com Kaieski, Grings e Fetter (2015), as possibilidades de emprego didático-

pedagógico do whatsApp são diversas, até porque, se os professores não pensarem estratégias 

eficazes de emprego dessa ferramenta da cultura digital no processo de ensino-aprendizagem, 

dificilmente os alunos o farão por si só, até porque eles não possuem maturidade e nem é a 

função deles. Para esses pesquisadores, o aplicativo permite transpor de maneira criativa e 

prazerosa o espaço físico da sala de aula, levando o estudante ao engajamento, à participação 

e à colaboração mútua no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o whatsApp ajuda a 

descontruir a lógica tradicional, de mera exposição de conteúdo, para surgimento de uma 

lógica inovadora, em que o aluno, junto com o professor, são agentes ativos e construtores do 

conhecimento. 

O oitavo gráfico traz dados sobre qual aplicativo de comunicação audiovisual os 

alunos saberiam utilizar.  

 

Gráfico 8 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, assinale qual dos seguintes aplicativos de comunicação audiovisual você sabe 

utilizar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados do oitavo gráfico evidenciam que três grupos se destacaram. O primeiro e 

maior grupo com 25% (5) da amostragem disse utilizar chamadas de vídeos pelo Facebook e 

pelo whatsApp. Os outros dois grupos totalizaram cada um 20% (4). Um assinalou que 

utilizava mais para tal ação, apenas vídeos de chamada pelo WhatsApp; enquanto que o último 
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dos três grupos que se destacaram assinalou não utilizar nenhuma das duas versões de 

aplicativo.   

Dessa forma, como também já colocaram Araújo e Bottentuit Junior (2015), assim 

como, Kaieski, Grings e Fetter (2015), a comunicação pelo whatsApp e por outros aplicativos 

que funcionam como rede social como o Facebook, não se limita às trocas de mensagens, 

possibilitando que pessoas distantes – às vezes por milhares de quilômetros – podem se ver 

em tempo real, se dispuserem desses aplicativos no computador ou no celular, com uma 

conexão de internet. Segundo Rocha, Pereira e Soares (2017), as potencialidades e 

possibilidades de vídeo chamado por WhatsApp, por exemplo, têm sido aproveitadas na 

comunicação de polos de curso da Educação à Distância (EaD). 

O nono gráfico contém informações sobre as habilidades dos alunos na utilização das 

redes sociais, elemento muito importante em caso de uso das redes sociais nos processos de 

produção, reprodução e aquisição de saberes. 

 

Gráfico 9 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, assinale as suas habilidades no uso das redes sociais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

As informações do nono gráfico mostram que um grupo se destacou em relação a 

todos os demais, ou seja, o grupo que assinalou usar as redes sociais para saber e ler 

mensagens, enviar arquivos em formato de texto (TXT, DOC, PDF, etc.), além de enviar 

arquivos de imagem (fotos, gifs), com 30% (6). Isso mostra que ainda exploram pouco os 

recursos digitais disponíveis nas redes sociais. Como indica Palfrey e Gasser (2011), as redes 
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sociais são um fenômeno global e podem servir a toda uma série de propósitos, políticas e 

ideologias, além de disporem de páginas que podem ser criadas tanto por pessoas, quanto por 

empresas, marcas e organizações. De acordo com Garcia (2011), as redes sociais representam 

bases de dados de diversos tipos e por isso é, sem dúvida, outro distinto campo de 

manifestação da cultural digital. 

No décimo gráfico, têm-se dados acerca da participação dos estudantes em uma série 

de redes sociais. 

Gráfico 10 – Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, Assinale as redes sociais das quais você participa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

No tocante a essa questão quatro grupos se destacaram. Os dois primeiros com 15% 

(3), sendo respectivamente usuários mais assíduos das redes sociais WhatsApp, Facebook e 

YouTube; e das redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram e Snapchat. Já os dois últimos 

grupos, ambos com 10% (2), afirmaram serem usuários mais assíduos das redes sociais 

WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube; e das redes sociais WhatsApp e Facebook.  

Uma vez mais, como já colocaram Palfrey e Gasser (2011), e Garcia (2011), as redes 

sociais também são produto de um fenômeno interessante, isto é, a mutabilidade do universo 

digital, já que como é notável, há uma diversidade muito grande de redes sociais, já que na 

pesquisa foram consideradas apenas as mais conhecidas.    
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O gráfico 11, conta com dados referentes a uma avaliação feita pelos próprios alunos, 

no tocante à sua habilidade para procurar informações na internet. Essas habilidades foram 

classificadas em razoável, boa e ótima. 

 

Gráfico 11 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, Avalie sua habilidade para procurar informações na internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

No gráfico 11, como percebe-se, o grupo que avaliou estar com a habilidade “ótima” 

para procurar informações na internet totalizou 60% (12) da amostragem. A procura por 

informações na rede mundial de computadores é de suma importância para a vida escolar do 

estudante, sobretudo, em atividades de pesquisa. Para tanto, de acordo com Dias (2011), o 

aluno precisa compreender os conceitos básicos e os comandos básicos do computador para 

proceder com a navegação pela internet.  

Além disso, como destaca Barros-Oliveira (2008), uma das grandes contribuições da 

navegação pela internet é diminuir o distanciamento entre os homens, como também, entre os 

homens e o conhecimento, de modo, que essa habilidade é imprescindível na contínua busca 

do homem pelo saber.  
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Por sua vez, o gráfico 12 dispõe de informações sobre como normalmente os 

estudantes procedem para procurar informações na internet. 

Gráfico 12 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, como você normalmente procede para procurar informações na internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Assim como em outros gráficos já analisados, no gráfico 12 apenas um grupo se 

destacou entre os demais, e foi aquele que disse realizar suas buscas em sites especializados 

no assunto de interesse, embora também realizem pesquisas no YouTube, totalizando 30% (6) 

da amostragem. Isso mostra o papel do audiovisual para esses alunos em relação ao texto 

escrito, impresso ou digital.  

Essa indicação por parte dos estudantes é muito importante, uma vez que mostra que 

eles possuem critérios específicos de pesquisa na rede mundial de computadores, o que 

segundo Bonilla e Pretto (2015) é essencial para a prática escolar. Nesse sentido, para Camas 

(2013), o aprimoramento dos métodos de busca na internet é uma genuína possibilidade de 

interação do estudante com o conhecimento, o que amplia seu capital cultural e sua visão de 

mundo. 
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No gráfico 13, constam dados a respeito das habilidades em conhecimento digital dos 

estudantes. Essas habilidades foram classificadas em ruim, razoável, boa e ótima. 

Gráfico 13 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, como você avalia seu conhecimento digital, em geral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados obtidos no gráfico 13 mostram que no grupo que mais se destacaram, com 

55% (11) da amostragem, os alunos assinalaram que suas habilidades em conhecimentos 

digitais estão em nível “ótimo”. Mesmo assim, é preciso relativizar um pouco esses 

resultados, pois os próprios alunos se avaliaram.  

Seja como for, analisando as informações à luz das reflexões de Palfrey e Gasser 

(2011), assim como, à luz do pensamento de Bonilla e Pretto (2015), no que já foi 

apresentado em outros gráficos, por exemplo, o gráfico 11, nota-se que a cultura e o 

conhecimento digital estão longe de serem realidades estranhas para esses estudantes. Muito 

pelo contrário, ao estarem em posse de tecnologias e conhecimento digitais eles sabem como 

proceder, e sabem também estabelecer relações lógicas, contextuais e de causa e efeito.  
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Já os dados do gráfico 14, contam com informações sobre as situações de utilização de 

novas tecnologias digitais em atividades produtivas do campo. 

 

Gráfico 14 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, em quais atividades produtivas a seguir a sua família utiliza o apoio de novas 

tecnologias digitais? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

No gráfico 14, o grupo que mais se destacou, com 25% (5) da coleta de dados, 

assinalou que utilizava as novas tecnologias digitais em outras atividades. Nota-se que ao 

invés de aparentar uma indefinição no momento de responder, os dados sugerem que esses 

alunos empregam as novas tecnologias digitais em uma grande diversidade de tarefas que 

desempenham na vida rural, especialmente na criação de animais. 

De certa forma, seguindo as orientações de Chiofi e Oliveira (2014), esses alunos 

estão empregando as novas tecnologias de forma produtiva, na medida em que 

desempenhando suas atividades cotidianas de criação de animais e cultivo da terra, auxiliando 

no sustento do lar sem prejudicar os estudos.  
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No gráfico 15, estão presentes informações acerca da utilidade de novas tecnologias 

digitais em atividades produtivas do campo. 

 

Gráfico 15 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, Como as novas tecnologias digitais servem de apoio para as atividades rurais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nesse gráfico, dois grupos se destacaram totalizando cada um 15% (3), da 

amostragem. Um grupo indicou que a família utiliza as novas tecnologias digitais para obter 

informações e consultas, como também, realizar compras e/ou vendas; o outro grupo disse 

que embora use as novas tecnologias digitais, não o faz em atividades produtivas situadas no 

campo, dando sinais de que estão conseguindo encontrar notáveis utilidades para esses 

recursos, como já apontou Chiofi e Oliveira (2014), até porque, como argumentam esses 

autores, os recursos tecnológicos e digitais foram criados para tornar mais fácil a vida do 

homem. 

4.4 Escola do campo e tecnologias digitais 

 

 Esta seção do estudo apresenta e discute informações coletadas com o interesse de 

compreender com que frequência às novas tecnologias digitais estava sendo utilizadas na 

escola que serviu como campo de prática da pesquisa; e, sendo utilizadas, quais as mais 

utilizadas. Assim, o gráfico 16 traz dados sobre a frequência de utilização das novas 

tecnologias digitais. A frequência foi classificada em nunca, raramente e às vezes. 
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Gráfico 16 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, sobre a Frequência de utilização das tecnologias digitais na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados majoritários presentes no gráfico 16, dois grupos se 

destacaram. O primeiro compreendeu 40% (8) da amostragem e respondeu que nunca são 

utilizadas as tecnologias digitais na escola; ao passo que o segundo grupo, com 35% (7) da 

amostragem sinalizou que os recursos digitais são utilizados apenas às vezes.  

Nota-se que os dados são de difícil análise por serem demasiadamente contraditórios. 

Entretanto, como foram analisadas informações de duas turmas distintas, o sétimo e o oitavo 

ano, presume-se que essa não utilização pode estar ligada a metodologia de trabalho do 

docente. Seja como for, como sugere Chiofi e Oliveira (2014) é preciso que a escola reveja 

essa situação, até porque todo recurso tecnológico e digital possui um tempo de vida útil, e, 

inclusive, caso não utilizado, pode se deteriorar mais rápido ainda.  

Por fim, o gráfico 17 traz dados sobre as tecnologias digitais mais utilizadas na escola. 
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Gráfico 17 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, Quais das novas tecnologias digitais a seguir são utilizadas na sua escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados presentes no gráfico 17 apontam que uma opção, entre noves possíveis 

se destacou. Assim, o maior grupo de alunos, totalizando 40% (8) da amostragem indicou que 

os itens mais utilizados são o datashow e a televisão. Segundo Chiofi e Oliveira (2014), 

Sousa, Moita e Carvalho (2011), ao lado do computador e do notebook, o datashow e a 

televisão ainda são os recursos tecnológicos mais aproveitados nas escolas públicas. 

Há, portanto, um notório descompasso entre a imersão dos alunos na cultura digital e a 

imersão da escola nessa cultura. A importância que as TDICs assumem na vida dos alunos 

investigados pode ser percebida nas suas respostas à última questão do questionário: qual a 

importância das novas tecnologias digitais para o seu dia a dia? O resultado pode ser 

visualizado no quadro a seguir. 
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Quadro 1 - Respostas dos alunos do 7º e 8º ano de uma escola do campo do município de Picos-

PI a pergunta, Qual a importância das novas tecnologias digitais para o seu dia a dia? 

 

Em as pessoas fiquem mais conectadas com a internet e nas redes sociais. (Aluno 1) 

Para aprender coisas novas com muita tecnologia. (Aluno 2) 

Serve para mexer no whatsapp, jogar joguinhos, pesquisar as pesquisas que o professor pede, serve 

para ver vídeos, mexer no facebook. (Aluno3) 

Ajuda nas pesquisas escolares, serve de entretenimento e ajuda na comunicação. (Aluno 4) 

Ajuda nas pesquisas da escola, jogos que ensina materiais (Português, Inglês e Matemática) 

entretenimento e na comunicação. (Aluno 5) 

Ajuda nas pesquisas da escola, serve para entretenimento e ajuda na comunicação. (Aluno 6) 

A comunicação nas redes sociais, pesquisas da escola, jogar, entre outros. (Aluno 7) 

Para que as pessoas fiquem mais conectadas com a internet e nas redes sociais. (Aluno 8) 

É importante para eu me comunicar com as pessoas de longe, jogar online, usar minhas redes sociais 

também gosto de decifrar códigos e etc. (Aluno 9) 

É bom, pois a gente aprende as coisas da escola e outras coisas, precisa também para falar com 

parentes de fora e comprar coisas tipo, Smartphone, remédios, produtos escolares e o que você 

precisar por isso é importante. (Aluno 10) 

Para jogar, mexer em aplicativos e entrar nas redes sociais. ( Aluno 11) 

Para se comunicar com as pessoas. (Aluno 12) 

Para estudar informação e para diversão. (Aluno 13) 

É importante para diversão e informação. (Aluno 14) 

Para obter informações e estudar. (Aluno 15) 

Para estudar e ver vídeos legais. (Aluno 16) 

É importante para o meu dia a dia ter internet e várias coisas. (Aluno 17) 

Para fazer pesquisas, trabalhos da escola, notícias e para se conectar com pessoas que moram em 

outros lugares. (Aluno 18) 

Importante para pesquisar, se informar sobre as noticias do mundo. (Aluno 19) 

Pode ajudar pessoas a resolver problemas, passar o tempo, adquirir conhecimento e etc. (Aluno 20) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

As respostas dos alunos permitiram a criação de algumas categorias, as quais estão 

descritas a seguir: 

 

a) As TDICs são importantes para o entretenimento: pelo menos 13 alunos (65% da 

amostra) relataram que as TDICs são importantes como entretenimento, incluindo para 

passar tempo, jogar, participar nas redes sociais, ver vídeos e se divertir. 
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b) As TDICs são importantes para atualização e obter notícias: sete alunos (35% da 

amostra) citou a importância das TDICs como meio de atualizarem seus 

conhecimentos e obterem notícias. Nesse sentido, a palavra “informação” se encontra 

frequentemente mencionada. 

 

c) As TDIC são importantes para a comunicação: pelo menos 11 alunos (55% da 

amostra) mencionou o papel das TDICs na comunicação, para conectar pessoas, para 

falar com parentes e amigos. As redes sociais entram também nessa categoria. 

 

d) As TDICs são importantes para pesquisas escolares: houve 10 alunos (50% da 

amostra) que relacionaram a importâncias das TDICs com a pesquisa e os estudos 

escolares.  

 

Essas categorias não se excluem e percebe-se que é comum um mesmo aluno citar 

mais de uma delas em sua resposta. 

As respostas dos alunos deixam evidente como estão imersos em uma cultura digital, 

que se explica por experiências, saberes e todo um saber-fazer mediados pelas novas 

tecnologias digitais de informação e comunicação, conforme Bortolazzo (2016). Nesse 

aspecto, é também evidente a defasagem da escola que pouco utiliza da TDICs. Mais que um 

lugar também imerso na cultura digital, a escola precisa reconhecer e aceitar o seu papel como 

lugar de síntese e de reflexão crítica sobre o que esse mundo digital tem produzido: muita 

informação e relativamente pouco conhecimento, muitos seguidores e poucas verdadeiras 

amizades, muitas notícias e pouca criticidade e conscientização, muitas conexões e poucos 

vínculos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa foi capaz de revelar que embora residam no campo e estudem em uma 

escola que pode melhorar suas condições materiais de oferta da Educação Básica, os 

estudantes estão profundamente imersos no universo da cultura digital. Os resultados 

apontaram, sobre a maioria dos alunos; (1) o principal dispositivo utilizado por eles é o 

smartphone; (2) acessam a internet principalmente fora da escola, em casa e na casa de 

outros; (3) utilizam a internet a cabo; (4) ficam conectados por mais de oito horas por dia; (5) 

preferem o WhatsApp como aplicativo; (6) preferem para a comunicação audiovisual utilizar 

o Facebook e o WhatsApp; (7) utilizam pouco os recursos disponíveis nas redes sociais; (8) 

recorrem principalmente as redes sociais do Facebook, WhatsApp, Youtube e Snapchat; (9) 

consideram que têm ótima habilidade de pesquisa na internet; (10) preferem o Youtube na 

pesquisa e, desse modo, pesquisar por informações de cunho audiovisual; (11) avaliam que 

suas habilidades de lidar com conhecimentos digitais são ótimas e (12) suas famílias utilizam 

as TDICs para diversas atividades do campo, como a criação de animais, a comercialização de 

produtos e a aquisição de informações. 

Embora os alunos estejam imersos no mundo digital, os resultados apontam que os 

recursos tecnológicos e digitais disponíveis na escola não são aproveitados pelos alunos de 

forma satisfatória, o que permite concluir que esse grupo de 20 estudantes vivencia a cultura 

digital com maior evidência em seus lares e espaços de trabalho do que propriamente no 

âmbito escolar, sendo este um grande desafio para a escola e seus professores nos anos letivos 

que virão, ou seja, incorporar de forma efetiva as tecnologias digitais no espaço escolar. 

Para tanto, é necessário que haja um esforço conjunto da gestão escolar, dos pais e 

professores, primeiro, para identificar o motivo pelo que a escola possui potencialidades para 

vivenciar e desenvolver projetos, atividades e ações no campo da cultural digital e não o faz; e 

pensar estratégias para resolver esse problema a curto, médio e longo prazo.  

Provavelmente, a solução para amenizar o problema pode ser estimular os professores 

a trabalharem de maneira interdisciplinar, de modo que os conhecimentos, capacidades e 

habilidades didáticas, pedagógicas e técnicas se complementem, na forma de ações, atividades 

e projetos que tenham a cultura digital e as novas tecnologias digitais como ponto de partida e 

instrumento potencial de consecução do processo de ensino-aprendizagem.   
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO PARA MAPEAMENTO DA CULTURA DIGITAL DE 

ESTUDANTES DA ZONA RURAL 

Este questionário possui a intenção de identificar a Cultura Digital dos Estudantes da zona 

rural, sob a responsabilidade do acadêmico Jean Felipe Vieira e do Prof. Me. Alexandre 

Leite dos Santos (orientador) do curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências 

da Natureza, da Universidade Federal do Piauí.  

 

Solicitamos a sua colaboração e desde já agradecemos! 

Identificação: 

Nome:______________________________________________________________________ 

Escola:_____________________________________________________________________ 

Ano escolar: (    ) 6º ano   (    ) 7º ano   (    ) 8º ano   (    ) 9º ano 

Data de Nascimento: _____/_____/______ 

Local de Nascimento: Cidade: _________________________________________________ 

Estado:______ 

Gênero: Masculino (    )    Feminino (    ) 

Reside na: (    ) zona urbana   (    ) zona rural 

Município onde reside:_________________________________________________________ 

Comunidade rural onde reside (se for o seu caso):___________________________________ 

 

Questões: 

1) Indique a quantidade que você possui dos seguintes dispositivos: 

Celular (sem acesso à internet) _____ 

Smartphone ______  

Tablet ______    

Notebook/netbook _______  

Computador desktop _______  

E-Reader ________  

TV digital (alta definição ou HDTV)  ________ 

Smart TV (TV de alta definição conectada à internet) _______   
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2) Assinale o local de onde você normalmente acessa a internet: (Poderá marcar mais de uma 

alternativa). 

(   ) Casa 

(   ) Serviço 

(   ) Escola 

(   ) Casa de amigos 

(   ) Casa de parentes 

(   ) Lan House 

(   ) Locais públicos (shoppings, restaurantes etc.) 

(   ) Não tem acesso à internet 

 

3) Qual o tipo de conexão com internet você possui em casa? (Marque apenas uma 

alternativa). 

(   ) ADSL (banda larga) 

(   ) Discada 

(   ) Rádio 

(   ) Cabo 

(   ) Outra 

(   ) Não possuo conexão em casa 

4) Quantas horas, em média, você fica conectado à internet por dia: (Marque apenas uma 

alternativa). 

(   ) Não me conecto à internet 

(   ) menos de 1 hora 

(   ) de 1 a 2 horas 

(   ) de 2 a 3 horas 

(   ) de 3 a 4 horas 

(   ) de 4 a 5 horas 

(   ) de 5 a 6 horas 

(   ) de 6 a 7 horas 

(   ) de 7 a 8 horas 

(   ) mais de 8 horas 

5) Assinale o aplicativo de comunicação, para mensagens em tempo real, que você utiliza 

com mais frequência no dia a dia: (Marque apenas uma alternativa). 

(   ) E-mail 

(   ) WhatsApp 

(   ) Messenger do Facebook 

(   ) Twitter 

(   ) Instagram 

(   ) Ligação por celular/smartphone 

(   ) Chat 

(   ) SMS do celular 

(   ) Outro (especificar): 

(   ) Nenhum 
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6) Assinale qual dos seguintes aplicativos de comunicação audiovisual você sabe usar: 

(Poderá marcar mais de uma alternativa). 

(   ) Skype 

(   ) Google Hangouts 

(   ) Vídeo chamadas no Facebook 

(   ) Vídeo chamadas no WhatsApp 

(   ) Big Blue Button 

(   ) Appear.in 

(   ) Outro (especificar): 

(   ) Nenhum 

7) Assinale as suas habilidades no uso das redes sociais: (Poderá marcar mais de uma 

alternativa). 

(   ) Sabe enviar e ler mensagens 

(   ) Sabe enviar arquivos em formato de texto (TXT, DOC, PDF etc.) pelas redes sociais 

(   ) Sabe enviar arquivos em formato de imagem (fotos, gifs,) pelas redes sociais 

(   ) Sabe enviar arquivos em formato de vídeo pelas redes sociais  

(   ) Sabe enviar arquivos em formato de sons pelas redes sociais  

(   ) Sabe enviar links de páginas da internet pelas redes sociais 

(   ) Não usa redes sociais  

8) Assinale as redes sociais das quais você participa: (Poderá marcar mais de uma alternativa). 

(   ) WhatsApp 

(   ) Facebook 

(   ) Twitter 

(   ) Instagram 

(   ) YouTube 

(   ) Snapchat 

(   ) Linkedin 

(   ) Skype 

(   ) Outra (especificar): 

(   ) Não utilizo rede social 

9) Avalie sua habilidade para procurar informações na internet: (Marque apenas uma 

alternativa). 

(   ) Ótima (   ) Boa (   ) Razoável  (   ) Ruim (   ) Péssima 

10) Como você normalmente procede para procurar informações na internet: (Poderá marcar 

mais de uma alternativa).  

(   ) Digita palavras-chaves em um site de busca tipo Google, Yahoo, Bing etc. 

(   ) Busca na Wikipédia 

(   ) Procura em sites especializados no assunto de interesse 

(   ) Busca em Fóruns, tipo Yahoo Respostas  

(   ) Busca no YouTube 

(   ) Não possui um procedimento padrão 

(   ) Não procura informações na internet 
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11) Assinale as suas habilidades de produção com uso de tecnologias digitais: (Poderá marcar 

mais de uma alternativa). 

(   ) Sabe editar textos; 

(   ) Sabe criar e postar apresentações; 

(   ) Sabe criar e editar vídeos; 

(   ) Sabe criar e postar podcasts; 

(   ) Sabe gravar e editar áudio; 

(   ) Sabe editar fotos; 

(   ) Sabe criar e editar imagens; 

(   ) Sabe criar e postar páginas web; 

(   ) Sabe criar blogs; 

(   ) Sabe criar sites; 

(   ) Sabe criar bancos de dados; 

(   ) Sabe jogar com jogos digitais; 

(   ) Sabe criar jogos digitais; 

(   ) Não tenho nenhuma das habilidades mencionadas. 

12) Como você avalia seu conhecimento digital, em geral? (Marque apenas uma alternativa). 

(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Razoável  (   ) Ruim (   ) Péssimo 

13) Em quais atividades produtivas a seguir a sua família utiliza o apoio de novas tecnologias 

digitais? (Poderá marcar mais de uma alternativa). 

(   ) Não moro no campo ou minha família não possui atividades produtivas rurais 

(   ) Agricultura 

(   ) Criação de animais 

(   ) Extrativismo 

(   ) Apicultura 

(   ) Outras atividades 

(   ) Moro no campo, mas não usamos as novas tecnologias digitais nas atividades produtivas 

rurais 

 

14) Como as novas tecnologias digitais servem de apoio para as atividades produtivas rurais? 

(Poderá marcar mais de uma alternativa). 

(   ) Não moro no campo ou minha família não possui atividades produtivas rurais 

(   ) Para obter informações e consultas 

(   ) Para fazer compras e/ou vendas 

(   ) Para contratar serviços 

(   ) Para controlar máquinas 

(   ) Para administrar os recursos, as despesas e a produção 

(   ) Para outras atividades 

(   )  Moro no campo, mas não usamos as novas tecnologias digitais nas atividades produtivas 

rurais 

 

15) Na sua escola, as novas tecnologias digitais são utilizadas? (Marque apenas uma 

alternativa). 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) Às vezes 

(   ) Muitas vezes 

(   ) Sempre 
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16) Quais das novas tecnologias digitais a seguir são utilizadas na sua escola? (Poderá marcar 

mais de uma alternativa). 

(   ) Datashow 

(   ) Televisão 

(   ) Computador com internet 

(   ) Computador sem internet 

(   ) Smartphone 

(   ) Outras tecnologias digitais 

(   ) Nenhuma tecnologia digital 

 

17) Na sua opinião, qual a importância das novas tecnologias digitais para o seu dia a dia? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

APÊNDICE B 

MEMORIAL DO PESQUISADOR 

 

Sabemos que todo começo tem um fim. E todo fim á um novo começo. É um ciclo 

implacável visto em cada aspecto de nossas vidas. Esse ciclo se encerra na certeza que novos 

se iniciaram. O curso de Licenciatura em Educação do Campo/ Ciências da Natureza 

proporcionou-me aquilo que buscava; um novo rumo, um novo sentido, novas experiências, 

novas relações e novos conhecimentos um novo caminho distinto do que já trilhava há alguns 

anos.  

Deparei-me com situações e pessoas extraordinárias, pessoas de todas as qualidades 

que permanecerão marcadas por toda a minha existência. Ficará marcado por experiências que 

jamais serão esquecidas, dez das aulas, convívio com colegas e professores, debates, 

discursões, leituras dos textos/apostilas, a participação durante três anos no PIBID 

Diversidade com a orientação das professoras Suzana, Tamaris, Simone e Ana Carolina, dos 

tempos comunidade logo no inicio do curso, dos temidos seminários que me tiravam o sono, 

do período de estágio e por fim a confecção do “bicho papão” o TCC, de todas as 

inquietações no curto período de academia, da relação criada com todos os alunos/colegas, 

professores e todos os componentes que formam a LEDOC de Picos-PI, só tenho a agradecer. 

Portanto ao final desta etapa, a escolha do tema do meu trabalho de conclusão do curso 

o TCC, refere-se a minha atuação profissional na área tecnológica e com base nas observações 

e experiências vividas no período de participação do PIBID Diversidade, onde atuei nas 

escolas da zona rural de Picos-PI, na qual pude perceber a não utilização de recursos 

tecnológico-digitais na prática do dia a dia escolar, gerando uma inquietação e o desejo de 

trabalhar de forma mais ampla essa problemática. 
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