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Resumo: O presente estudo faz uma análise reflexiva acerca do marco 

epistemológico ao qual a herança da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19,  

deixou para a Cibercultura pedagógica. Dentre as questões pesquisadas estão o modo de 

ressignificar as práticas educacionais em relação aos processos de aprendizagem, 

possibilitando o interrogar sobre: como projetar o agir pedagógico docente diante do 

contexto de cibercultura? Diante ao cenário contemporâneo emergente, de 

transformações liquidas, buscou-se aprofundar o sentido da cibercultura na perspectiva  e  

as práticas que enfatizam os desafios da educação  na reconstrução cognitiva da ambiência 

digital. A pesquisa é bibliográfica e de caráter qualitativo, dialética e está vinculada as 

pesquisa no PPGEDU da URI- Câmpus Frederico Westphalen, na Linha: Processos 

Educativos, Linguagens e Tecnologias, sendo a mesma objeto de discussão no Grupo de 

Pesquisa em Educação e Tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 

Esse estudo apresenta uma análise reflexiva acerca do marco epistemológico ao 

qual a herança da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19,5 nos deixou para a 
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Cibercultura pedagógica. Enquanto abordagem dialógica é buscado o entendimento das 

potencialidades pedagógicas cognitivas dos novos espaços de aprendizado no 

denominado contexto de cibercultura e ciberespaço contextualizados a partir de Pierre 

Lévy. 

Embora a discussão sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação – TDICs não é nova, é com a pandemia do COVID 19, que todas as 

instituições de ensino do mundo necessitaram dos ambientes virtuais para a vivência das 

aulas e dos conteúdos de aprendizagem. Professores, que em curto espaço de tempo 

necessitaram organizar-se em ambientes virtuais de aprendizagem com aulas síncronas 

ou assíncronas. Alunos que tendo ou não ambiência com a tecnologia para os estudos, 

inseriram rotinas de cibercultura no seu cotidiano. É olhando para as práticas pedagógicas 

que neste momento da história as tecnologias digitais ganham evidência no processo 

dialógico deste estudo. 

Flickinger (2010, p.30) afirma que: “dentro da visão da epistemologia pós-

cartesiana, não há como fugir, portanto, do risco da instrumentalização do próprio 

homem”. Nessa contextualização, o estudo crítico de novos e diferentes espaços de 

construção dos saberes precisam ser projetados diante a o olhar social educacional. Nesse 

sentido, a instrumentalização e racionalização do fazer pedagógico historicamente 

constituídas são repensadas e projetam o olhar epistemológico das habilidades e 

competências no “mundo em redes” vivenciado pela educação nos últimos tempos. 

Partindo desse pressuposto, repensar o próprio sentido de aprendizagem, enquanto ato 

dialético, como construção inacabada.  Demo (2014, p.157) define “de nossa parte para 

não deixar dúvidas, preferimos a expressão inequívoca ‘aprender a aprender’”.   

Também, é importante a análise sobre as confluências entre o sentido da vivência 

educacional universitária de cibercultura diante desta nova perspectiva pedagógica digital 

na prática docente. Ou seja, a contemplação da tecnologia digital no ciberespaço que 

precisou ser projetada organizada, planejada dentro de novas vivências e demandas 

pedagógicas em que o resultado do novo fazer educacional contemplasse o aprendizado.  

Mediante essa categorização inicial e o novo contexto digital cotidiano, é buscado 

aprofundar as reflexões sobre as práticas pedagógicas que enfatizam o potencial 
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comunicativo do ciberespaço na construção da aprendizagem e para isso, apresenta o 

resultado de uma pesquisa aplicada aos Professores de uma Universidade Comunitária do 

Rio Grande Sul após os primeiros três meses de práticas exclusivas com atividades 

remotas, as quais foram provocadas pelo COVID-19. 

 

Um olhar sobre os aplicativos na educação 

 

Sabe-se que toda grande transformação social, quando imposta, gera mudanças de 

hábitos que se pode afirmar, são irreversíveis. Com a oportunidade de continuar 

aprendendo e ensinando, mesmo em meio a uma crise sanitária global (PANDEMIA DO 

COVID-19), a tecnologia novamente surge como alternativa de inovar as vivências 

pedagógicas e os aplicativos e suas diferentes usabilidades, passam a ser, talvez, a 

principal ferramenta para acessar o conhecimento, por docentes, discentes, para o 

aperfeiçoamento profissional, acadêmico ou mesmo lazer. 

Marastoni (2015, p. 93) entende que “precisamos ter clareza que as tecnologias, 

sejam elas quais forem, no processo educacional, servem como facilitador entre o ensinar 

e o aprender, desde que seja utilizada realmente como um apoio, como algo que vem para 

auxiliar tanto professores como alunos.” Assim, continuar a ver os smartphones como 

vilões da educação, não é correto. Estudantes nativos/as digitais (PRENSKY, 2001), 

recorrem cada dia mais a esses dispositivos para realizarem suas tarefas diárias e neles 

armazenam quase tudo, caneta, lápis, borracha, caderno, agenda, mapa, gravador de voz, 

de vídeo, bloco de notas, dicionário, apostilas, relógio, tudo na palma da mão. A cultura 

é outra, é cibercultura. 

Estas “ferramentas computacionais” (VALENTE, 1999, p. 117) ou aplicativos, 

popularmente conhecidos como “apps”, são programas (softwares) ou grupos de 

programas que instrui a máquina (hardware) sobre a maneira como ele deve executar uma 

tarefa, que podem ser instalados em smartphones ou tablets, realizando tarefas para 

determinadas atividades. Com eles, quase tudo pode ser realizado sem, necessariamente, 

copiar tudo do quadro, visitar a biblioteca, o museu, o laboratório ou abrir o livro 

impresso. Vive-se a era digital. 

De acordo com a UNESCO (2013) em, as Diretrizes para as Políticas de 

Aprendizagem Móvel, com a facilidade de acesso aos dispositivos móveis e a crescente 

disseminação de seu uso na sociedade faz com que cada vez mais pessoas tenham, ao 

menos, um dispositivo ao seu dispor e saibam como utilizá-lo. Esses dispositivos são 



ferramentas importantes na melhoria e ampliação da aprendizagem, principalmente para 

diminuir a exclusão em razão de fatores geográficos, econômicos e sociais. Para a 

UNESCO, “embora a tecnologia móvel não seja nem nunca venha a ser uma panaceia 

educacional, ela é uma ferramenta poderosa e frequentemente esquecida – entre outras 

ferramentas, que pode dar apoio à educação de formas impossíveis anteriormente” 

(UNESCO, 2013, p.9) 

A convivência social proporcionada pela escola é indispensável para o 

desenvolvimento do ser humano. Não se trata de uma escolha, de uma dicotomia sobre o 

que é melhor, mas sim de como aumentar o desempenho e satisfação dos/as educadores/as 

e educandos/as, pensando também na importância da cidadania digital e na inclusão social 

necessária para viver nesta era. Os recursos são infinitos, estão disponíveis para uso, livres 

ou pagos. O importante é criar estratégias para unir vários tipos de mídias, propondo uma 

aprendizagem significativa, responsável, segura, inclusiva, unindo educação e tecnologia. 

Uma opção que pode ser incorporada aos apps, para aperfeiçoar o desempenho da 

aprendizagem e a satisfação dos/as estudantes, são os Sistemas Educacionais Adaptáveis 

ou e-learnig. Como cada estudante tem um processo de aprendizagem distinto, esses 

recursos são ferramentas para adaptarem esses processos de forma particular e específica 

para cada um. Os sistemas realizam avaliações concisas das diferentes competências 

dos/as estudantes e ajustam diferentes práticas (tradicionais e novas) ao ambiente de 

aprendizagem. 

Para que um bom programa de e-learnig funcione é necessário combinar, 

compreender e detectar as necessidades específicas de cada estudante, ou seja o 

programador/a precisa de técnicas de especialistas da educação para aplicar a pedagogia 

apropriada e disponibilizar num ambiente de aprendizagem adaptável. Esses sistemas 

funcionam à base de dados e para abastece-los é fundamental criar 

perfis/modelos/características de estudantes (Big data), com base no estado afetivo, nível 

de conhecimento, traços e habilidades individuais dos/as estudantes. 

Esses modelos podem ser usados principalmente de duas maneiras. Informar a 

pedagogia proposta pelos especialistas ou fornecer ao sistema recursos dinâmicos de 

autoaprendizagem (automaticamente ajustar os ambientes de e-learning; capacidade de 

imitar o raciocínio humano; minimizar fontes de incerteza). 

Seguindo as palavras de Demizu (2016, p. 108) “analisando o sistema 

educacional, entendemos que sociedade e escola não podem ser dissociadas e ambas vêm 

sofrendo influências do campo científico e tecnológico.” As tecnologias da informação e 



comunicação auxiliam os professores/as e estudantes a trabalharem com a infinidade de 

informações do ambiente fora da escola e nesta etapa, verifica-se alguns aplicativos 

existentes na área da educação e que já estão sendo utilizados por alunos/as e 

professores/as. Alguns apps são voltados para o estudo e outros facilitam a interação com 

responsáveis e alunos/as e enviam dicas educativas.  

Estas ferramentas podem ampliar os conhecimentos dos/as docentes e estudantes 

aproximando-os/as da realidade virtual, tão presente fora dos muros da escola e pode 

contribuir para a melhoria do ensino de trânsito ou qualquer outro tema educativo, 

principalmente nas questões visuais e interativas. 

Com ferramentas para uma metodologia que pode ser utilizada antes, durante e 

após as aulas, como complemento de assuntos vistos em aula, é possível garantir ao 

estudante uma fonte de apoio pedagógico confiável, ante a imensidão de dados da 

internet. 

Várias outras contribuições dos aplicativos na educação podem ser citadas. 

Segundo UNESCO (2013, p. 14), “como os aparelhos móveis geralmente são de 

propriedade dos usuários, que podem personalizá-los e levá-los consigo durante todo o 

dia, eles possibilitam a personalização e o compartilhamento com terceiros, de uma forma 

que as tecnologias fixas não são capazes.” Também, por serem portáteis, aumentam as 

possibilidades de um ensino individualizado. Avaliações com retorno imediato sobre 

todos os conteúdos, não apenas nas avaliações formais, permitindo que esses feedbacks 

sejam usados para o progresso da aprendizagem e não apenas para premiar ou punir 

desempenho de estudantes. 

Os aplicativos educacionais e todas as tecnologias móveis também contribuem 

para os educadores/as nas tarefas repetitivas, cansativas e automatizadas, como o registro 

de presenças ou a distribuição, coleta e avaliações diárias. Ou seja, “ao acelerar ou 

eliminar tarefas logísticas entediantes, os educadores podem dedicar mais tempo ao 

trabalho direto com os estudantes.” (UNESCO, 2013, p.16). 

Esses aplicativos permitem a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar, 

com ou sem acesso à internet e muitas informações podem ficar armazenadas nos 

dispositivos:  

Em geral, aplicativos de aprendizagem móvel permitem às pessoas escolherem 

entre lições que exigem apenas alguns minutos e lições que requerem 

concentração por algumas horas. Essa flexibilidade permite que as pessoas 

estudem durante um intervalo longo, ou durante uma viagem curta de ônibus. 

(UNESCO, 2013, p.16) 

 



As pesquisas da UNESCO (2013) demonstram que os aparelhos móveis auxiliam 

os educadores a usarem o tempo de aula de forma mais efetiva:  

Quando os estudantes utilizam as tecnologias móveis para completar tarefas 

passivas ou de memória, como ouvir uma aula expositiva ou decorar 

informações em casa, eles têm mais tempo para discutir ideias, compartilhar 

interpretações alternativas, trabalhar em grupo e participar de atividades de 

laboratório, na escola ou em outros centros de aprendizagem. 

(UNESCO, 2013, p. 18) 

 

É importante que os/as educadores/as conheçam e procurem entender o que os/as 

estudantes estão usando fora da escola, que ferramentas estão disponíveis, fazendo com 

que a tecnologia seja uma aliada do processo de ensino e aprendizagem.  Segundo estudos 

de Camas, Mandaji, Mengalli e Ribeiro (2013, p. 194), “nossas pesquisas e práticas 

pedagógicas nos afirmam que não é mais possível fazer uma educação com o uso de 

tecnologias digitais embasadas na mesma perspectiva de aulas tradicionais. Surge, então, 

a necessidade do/a professor/a digital. 

Como já foi visto, os desafios e as competências da cultura digital são outros. Se 

ocorreram mudanças no modo como as pessoas se relacionam entre si, ocorreram também 

na tecnologia, no relacionamento com essa tecnologia e também na atividade de ensinar. 

Professor/a digital é aquele que se autoavalia, que aprende a dominar as ferramentas 

adequadas, se apropria das ferramentas digitais e potencializa suas atividades. 

Com o objetivo de auxiliar a construção de aplicativos educacionais, Krimberg 

(2019), apresenta três parâmetros principais para a construção de aplicativos 

educacionais, sendo eles: Pedagógicos, Técnicos e de Usabilidade. O mesmo autor 

apresenta quatro principais características do/a aluno/a identificado/a com os dispositivos 

móveis (Sujeito Mobile) sendo elas: Velocidade, Conectividade, Multitarefas e Imersão 

nas Mídias Sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante a proposição de estudar a intencionalidade pedagógica diante ao potencial 

cognitivo do ciberespaço apresentado por Lévy, é importante ressaltar que o preparo dos 

docentes para a utilização de mídias e objetos digitais como materiais didático-

pedagógicos ainda é insipiente. Logo, os recursos tecnológicos por si mesmos, não trazem 

nenhuma garantia de transformação significativa na educação, mas sim, a importância da 

melhoria do trabalho docente, sendo uma ferramenta que facilita a prática do mesmo.  



O ciberespaço enquanto possibilidade cognitiva está apresentado e vivenciado no 

contexto de cibercultura pelos docentes e discentes, sendo constante o desafio do repensar 

epistemologicamente as vivências pedagógicas pautadas em metodologias demarcadas 

pelo uso restrito de recursos e possibilidades didáticas. Educar na atualidade perpassa por 

ressignificar o sentido e universo do saber, no qual, o ciberespaço se faz presente sendo 

necessário de ser pensado didaticamente.  

Ao professor cabe o desafio de acompanhar as evoluções tecnológicas, adequá-las 

com criatividade às aulas, contribuindo com a objetivação da didática e compatibilizando-

a com os desafios da inserção de artefatos e outros recursos na educação. Há necessidade 

de preparação adequada dos profissionais da educação na área do uso das tecnologias em 

sala de aula, visando ao caráter didático das informações contidas nas mídias e as novas 

competências exigidas pela sociedade. Esse desafio caminha com o sentido e fazer 

pedagógico contemporâneo, no qual, a intencionalidade pedagógica denota os caminhos 

do ensino e aprendizado no ciberespaço.   

Também, o entendimento e necessidade de ir ampliando as oportunidades ao 

acesso das informações, que consequentemente alteram a forma de organização do 

trabalho docente e levam a um outro olhar de exigência profissional. É possível dialogar 

com a afirmação de Flickinger ( 2010, p. 193) quando diz: “Porque a formação abrange 

– como a ‘paideia’ grega e o conceito humboldtiano da ‘bildung’ nos ensinam – o ser 

humano na sua íntegra e não somente como elemento funcional em um sistema por ele 

vivido como um mundo a ele impingido” 

Por fim, pode-se dizer que a pesquisa apresentada comunga das potencialidades 

no fazer docente, em que, o espaço em redes, as vivencias educacionais de docentes e 

discentes são projetadas diante ao contexto de cibercultura sendo impar a necessidade 

constante da perspectiva epistemológica no ambiente educacional.  
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