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Resumo: Diante do mundo globalizado, nos passados dezoito anos deste século XXI, o uso 

generalizado de redes de comunicação e das tecnologias de informação é hoje um fenômeno 

mundial; a cultura de um povo e sua evolução, por outras palavras, a dinâmica cultural e 

tecnológica, resulta em múltiplos impactos nos sistemas educacionais, na forma como se 

ensina e aprende, incluídos os contextos em que esse processo decorre – espaços de 

aprendizagem – sejam eles físicos, virtuais, colaborativos ou outros. Nesse sentido, há 

potencial de poder das tecnologias, principalmente como fator de inovação e de 

democratização do saber. No entanto, a maioria das instituições de educação superior 

encontra dificuldades na inovação de processos culturais-tecnológicos. O êxito que se busca 

para a educação escolar juvenil de todas as classes sociais, exige considerar as tecnologias da 

informação e comunicação, a cultura digital, a cultura de massa e a cultura popular como 

elementos entrelaçantes e entrelaçados à cultura escolar/erudita vivida pela chamada geração 

Y. Nesse sentido, teóricos contribuem para a aproximação entre o contexto sociocultural 

juvenil e o conhecimento oficial, cujas obras foram objeto de fichamento e análise neste 

estudo teórico, que pretende provocar reflexão sobre o desafio enfrentado pela educação 

escolar de jovens deste tempo, focando seu entorno, especialmente as condições culturais e 

tecnológicas ao descrever-analisar a geração Y, tecnologia da informação e comunicação 

(TIC), bem como o desafio da prática pedagógica universitária face a essas demandas 

socioculturais. Os resultados do trabalho indicam que os novos sujeitos e identidades sociais 

resultam da combinação entre novas tecnologias e a cultura juvenil e que na educação escolar, 

a inovação de práticas pedagógicas universitárias pelo uso de ferramentas diversificadas, 

equilibrando cultura digital-acadêmica e docente-discente tecerá uma resposta adequada à 

questão da construção do conhecimento por jovens e adultos. Conclui-se que o entrelace de 

culturas incluído o uso de TICs em novos espaços de aprendizagem que a educação superior 

possa atualmente valorizar e praticar adequadamente, certamente ensejará também a 

democratização e inovação das práticas pedagógicas e a inclusão social.  

 

Palavras-chave:  Geração Y; Entrelace de culturas; Espaço de aprendizagem; Prática 

pedagógica inovadora. 

     

            

Introdução 

 

       O uso generalizado de redes de comunicação e das tecnologias de informação é hoje 

um fenômeno globalizado, onde a cultura de um povo e sua evolução, ou seja, a dinâmica 

cultural e tecnológica, resulta em múltiplos impactos nos sistemas educacionais, na forma 

como se ensina e aprende, incluídos os contextos em que esse processo decorre – espaços de 
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aprendizagem – sejam eles físicos, virtuais, colaborativos ou outros.  

 Essas alterações na sociedade provocam necessariamente alterações nos sistemas 

educacionais, às quais o atual modelo, praticado pela maioria das Instituições de Ensino 

Superior (IES), tem encontrado grandes dificuldades em atender, pois nessas instituições, a 

atividade principal - o ensino - tradicionalmente decorre dentro de uma sala de aula (Formal 

Learning), outras vezes resulta das interações entre os indivíduos (Informal Learning). Em tal 

conjuntura, a cultura de um povo e sua evolução, por outras palavras, a dinâmica cultural e 

tecnológica, repercute nos Espaços de Aprendizagem
2
 (EA), que, tendo sido projetados há 

vinte ou trinta anos atrás, estão desajustados das expectativas dos novos estudantes, e, cuja 

gestão, sendo eles físicos ou virtuais, assume um papel fundamental na dinâmica educativa. 

Só dessa forma se podem projetar programas que objetivem a melhoria da qualidade do 

ensino e a eficácia dos sistemas de ensino, facilitando o acesso de todos os cidadãos.  

O aludido sistema educacional, em particular o Ensino Superior (ES), passou a 

enfrentar novos desafios que obrigam a potenciar o desempenho e a aumentar a abertura a 

novos públicos alvo, incentivando a aprendizagem ao longo da vida. Para dar resposta a estes 

novos desafios, é fundamental uma reorganização dos recursos, sejam estes físicos ou virtuais, 

que apostem em novas tecnologias e em novas metodologias de se fazer ensino-

aprendizagem.  

Para que as IES possam enfrentar estes novos desafios, devem acompanhar novos 

paradigmas educacionais, de forma a tirar partido das vantagens da sociedade da informação e 

do conhecimento. Isto implica que o docente assuma o papel de facilitador da aprendizagem e 

menos de transmissor de conhecimento; além disso, faça do uso das TIC um instrumento do 

poder, desenvolva no discente a autonomia intelectual, a criticidade e a capacidade de, como 

sujeito e ator social, produzir novos conhecimentos e disseminá-los para a sociedade, uma vez 

que, além do ensino e da pesquisa, “à Universidade, como marca de distinção no contexto do 

ensino superior, é atribuída a função [...] da prestação de serviços à comunidade” (LEITE; 

RAMOS, 2007: p. 30). 

No caso do Brasil, a maioria das Instituições de Ensino Superior (IES), ou seja, o 

sistema educacional superior no seu todo, desde as Faculdades isoladas até os Centros 

Universitários e as Universidades, encontra dificuldades na inovação de processos culturais-

tecnológicos. Essa fragilidade do planejamento e oferta de serviços educacionais agrava-se ao 

considerarmos que as IES atendem a um contingente significativo de estudantes em idade 

juvenil, certamente ávidos por construção de conhecimento entrelaçado com as dinâmicas 
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socioculturais que vivenciam nas práticas sociais.   

  Nesse sentido, questionamos se à educação superior será possível conhecer novos 

espaços de aprendizagem e reconhecer o potencial de poder das tecnologias, principalmente 

como fator de inovação e de democratização do saber e a partir disso organizar uma prática 

pedagógica inovadora que considere a cultura juvenil e suas relações com outras culturas 

sobretudo a cultura digital.  

Disso decorre a pretensão deste trabalho de difundir outros espaços de aprendizagem 

onde decorre o processo educativo e provocar reflexão sobre o desafio enfrentado pela 

educação escolar de jovens deste tempo. Foca especialmente as condições culturais e 

tecnológicas, o entrelace de cultura digital e juvenil-acadêmica, bem como o desafio da 

prática pedagógica inovadora na educação superior face a essas demandas socioculturais. 

 

1 Marco teórico 

 

O êxito que se busca para a educação escolar juvenil de todas as classes sociais, exige 

considerar a cultura digital e a cultura juvenil como elementos entrelaçantes e entrelaçados à 

cultura acadêmica, vividas pela chamada geração Y.  

 

1.1 Juventude e TIC 

Segundo Jay Conger (HSM Management, 2002), a geração atual é representada pelos 

irmãos mais novos da geração do baby boom
3
. Eles apresentam traços de caráter que 

influenciam a forma de atuar perante a vida. Em meados dos anos 70, o mundo dos 

“burocratas” começou a dar lugar para a geração do baby boom. As pessoas desta geração dão 

maior importância à independência individual do que seus antecessores. Surgem assim várias  

designações das gerações subsequentes, das quais se salientam a geração X
4
 e a geração Y

5
. 

Algumas das características destas gerações são a busca da individualidade sem a perda da 

convivência em grupo; ruptura com as gerações anteriores; busca por seus direitos; procura 

constante de liberdade; preferem computadores a livros; estão sempre conectados; procuram 

informação fácil e imediata; vivem em redes de relacionamento; compartilham tudo o que é 

seu (dados, fotos, hábitos); estão sempre em busca de novas tecnologias. 

Estamos então perante um processo dinâmico, que está modificando a sociedade 

global de forma irreversível e acelerada, em que as IES tentam acompanhar estas 
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transformações. Esta nova sociedade tem características e necessidades próprias, que ainda 

não estão completamente definidas. Está-se perante alterações culturais profundas, motivadas 

pela adoção das TIC e pelas novas gerações de estudantes. Várias expressões têm sido 

utilizadas para definir esta sociedade, a que Castells (1999) chama de Sociedade em Rede 

(SR), na qual refere a forte presença das TIC, como agente transformador da sociedade.  

Para Meirinhos (2006), estas alterações na sociedade provocam necessariamente 

alterações nos sistemas educacionais. O atual modelo de ensino-aprendizagem, praticado pela 

maioria das IES, tem encontrado grandes dificuldades em atender as expectativas da 

sociedade moderna, que exige uma aturada preparação do ser humano, não só para executar 

um conjunto de tarefas, mas também para participar como membro ativo num processo 

contínuo de transformação e de inovação da sociedade.  

As TIC mudaram a forma de fazer as coisas, assim como o modo como as pessoas 

vivem o seu cotidiano, na sociedade moderna, onde raras áreas prescindem aquelas 

tecnologias, pois elas passaram a fazer parte da vida das pessoas. Qualquer processo de 

análise, investigação e disseminação de conhecimento passa, inevitavelmente, pela adoção de 

Tecnologias da Informação (TI), cuja função principal tornou-se recuperar informação. Os 

estudantes consideram a Internet não uma biblioteca, mas sim como um universo de 

informação da qual eles fazem parte e com o qual interagem. Por conseguinte, isso produz 

impactos na forma como os espaços de ensino/aprendizagem devem ser repensados e 

desenhados. Consequentemente, a própria tecnologia fornece capacidades únicas de 

aprendizagem, alterando assim esses ambientes. Por outro lado, a utilização da tecnologia 

requer o desenvolvimento de novas competências e habilidades e acaba por gerar uma nova 

relação com o tempo, o espaço e a distância na sua pluralidade (MEIRINHOS, 2006).     

 As novas gerações irão reinventar o espaço de aprendizagem e a própria sociedade onde 

vivem, num fazer que para os estudantes de há poucos anos seria impensável. Com a evolução 

da Internet, os espaços virtuais passaram a ser utilizados como cursos online, dispondo de uma 

multiplicidade de sistemas para estes cursos. A sua popularidade deve-se ao fato de fornecer aos 

utilizadores um conjunto de funcionalidades e conteúdos, que ajudam e facilitam o processo de 

aprendizagem. Estas mudanças levam muitos autores a defenderem a existência de um novo 

paradigma de sociedade baseada na Informação, daí a designação de Sociedade da 

Informação6(SI), ou Sociedade do Conhecimento (SC), na medida em que a informação é um 

meio de produção e divulgação de conhecimento. Nesse sentido, como refere Zorrinho (1993), a 
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conjugação da Informação com o Conhecimento é ferramenta básica e essencial, onde a Gestão 

da Informação passa a ser um desafio central, face à complexidade ambiental e 

desenvolvimento tecnológico. Quando se consideram as oportunidades estratégicas e de 

aquisição de vantagens comparativas que se apresenta, o saber, a disponibilidade de 

infraestruturas e a capacidade de acesso à Informação são entendidas como fontes crescentes de 

poder (ZORRINHO, 1999). 

 

 1.2 Funcionalidades da Internet Aplicadas à Docência 

 Neste contexto, a utilização da Internet é um meio indispensável para o repositório de 

conteúdos de ensino. Cada vez mais as IES possibilitam aos seus alunos um conjunto mais 

vasto de materiais, incluindo textos, imagens e links7 para fontes adicionais de conhecimentos, 

onde os estudantes podem aceder a esses mesmos conteúdos e estudarem por eles próprios, 

desenvolvendo desta forma competências individuais e do grupo onde estão inseridos,  em 

qualquer local com acesso à internet e permitir-lhes, no caso de dúvida, a utilização do e-mail 

para apresentar dúvidas e resolver problemas com os seus tutores. 

 Inicialmente estes sistemas ou websites8 eram apenas meros repositórios de conteúdos 

de texto ou sebentas de apoio às aulas que serviam para o aluno aceder, ler e aprender. 

Recentemente, este tipo de aplicações está em mutação, pois muitos destes sistemas 

possibilitam agora aos tutores, por exemplo, incluir notas, avisos, apresentações, etc. Estas 

aplicações estão se tornando cada vez mais sofisticadas, onde um número elevado de soluções 

tecnológicas emergiu de forma a ajudar os tutores a ensinarem nos cursos e a disponibilizarem 

materiais online. A sua gestão, bem como o acesso aos registros, são providenciados por essas 

aplicações. Como exemplos disso temos a Web Course Tools9 que permite a criação de 

Learning Managing Systems10 (LMS) e Virtual Learning Environments11 (VLE) como é o 

caso da WebCT (www.webct.com), a Blackboard (www.blackboard.com), entre outras. Estes 

sistemas permitem aos estudantes aceder a conteúdos restritos, disponíveis aos aderentes, 

onde estes são estimulados a utilizar os recursos e a participarem nas diversas atividades de 

aprendizagem disponíveis online. 

 Outro tipo de aplicações surgiu, explorando o open source12 e as facilidades do LMS e 

VLE sistemas como Sakai (http://sakaiproject.org/) e Moodle (www.moodle.org). Os 

Sistemas LMS e VLE são cada vez mais utilizados pelas Universidades, dado que estes 
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sistemas oferecem um conjunto de módulos de software que permitem aos tutores criarem 

cursos online. Estes ambientes integrados de aprendizagem disponibilizam aos alunos e 

professores uma nova forma de comunicar, aprender e trocar conhecimentos. 

 

 1.3 Espaços de Aprendizagem e sua Influência no Processo Ensino-Aprendizagem 

 De acordo com a ALEXI MARMOT ASSOCIATES-AMA (2006), os espaços de 

aprendizagem são classificados em sete tipos: aprendizagem em grupo; ambientes de 

simulação; ambientes imersivos; ambientes sociais; clusters de aprendizagem; espaços 

individuais; espaços externos. 

 No passado recente, ao falar-se em espaços de aprendizagem, ou learning spaces na 

literatura anglo-saxônica, no contexto do ES, a atenção recaía necessariamente sobre a sala de 

aula – espaço físico destinado ao ensino tradicional e vocacionado para o ensino “face-to-

face13”. Muitos investimentos estão sendo empreendidos pelas IES, de forma a melhorar estes 

espaços.  

 A construção de um campus ou de um edifício deve ser pensado de acordo com os 

espaços sociais de aprendizagem, providenciando o bem-estar, a flexibilidade, o conforto e o 

suporte tecnológico. Tal qual refere Michell (2003), prescinde-se a sala de aula se houver 

wirles numa árvore. Os espaços exteriores, cafés, residências e halls necessitam de ser 

repensados de forma a pensar de como poderão dar suporte à aprendizagem. 

 As mudanças tecnológicas afetam a forma como se ensina e se aprende, assim como a 

forma onde esta pode ocorrer. As implicações no design de espaços de aprendizagem parece 

estar condicionado pela crescente evolução da tecnologia, devendo a flexibilidade do espaço 

de aprendizagem ser uma prioridade. Desta forma, potencia-se o debate de ideias, a partilha 

de informação e o trabalho em equipe. 

 Os jovens estudantes “digitais” querem criar e aprender ao mesmo tempo, logo, tem de 

se potenciar este tipo de atitudes; não só o espaço deve adaptar-se a esta nova realidade, como 

também faz-se necessário que os docentes aprendam como ensinar aos alunos digitais. Por 

isso, é importante que se analise a forma como estes aprendem, como gostam de aprender e 

como resolvem problemas, num mundo em constante evolução, onde, numa imensidão 

complexa de informação, necessita-se pensar, agir, inferir e decidir rapidamente.  

 As TIC mudarão o modo de realizar ações e a forma de viver o dia-a-dia na sociedade 

e na vida acadêmica que nesse sentido deve se adaptar à “Geração Net”, considerada por 

Miller (2004), pois os alunos querem um espaço de aprendizagem (Learning Space), onde 
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aprendem uns com os outros, focalizados no diálogo, no trabalho independente, ou em 

pequenos grupos de projeto onde se providencia o feedback e o trabalho colaborativo.  

 

 1.4 Novos Espaços de Aprendizagem e Desafios à Inovação da Prática Docente  

 Com a evolução da internet, o processo de ensino-aprendizagem sofre alterações, 

principalmente porque este pode decorrer de formas e ambientes distintos dos tradicionais, 

considerando inclusive o fato de a sociedade ser um espaço privilegiado de aprendizagem, 

atravessando assim desafios e oportunidades como nunca havia enfrentado. Com o excesso de 

informação que existe hoje disponível em múltiplas formas e fontes, mais se complexifica o 

processo educativo, principalmente quando se espera da educação escolar, que, diante da 

sociedade, acompanhe-lhe as mudanças e favoreça-lhe a transformação. 

 Consequentemente, os alunos passaram a ter mais autonomia e mais capacidade para 

transformar conhecimentos em competências, saber pensar de forma crítica e exprimir 

adequadamente esses pensamentos. Esta renovação de procedimentos e atitudes exige dos 

alunos mais estudo e uma participação ativa e permanente no processo pedagógico, através de 

pensamentos e análise crítica fundamentada, pesquisas científicas, interações com colegas e 

capacidade de reflexão. Por outro lado também, requer dos professores maior 

acompanhamento das atividades discentes. Na perspectiva de Morgado (2009), a atividade 

profissional docente, em especial no ES está muito além dos conteúdos funcionais que lhe 

estão prescritos. 

 As práticas docentes encontram-se atualmente rodeadas de um conjunto de 

competências inter-relacionadas, que vão muito além das competências científicas e da índole 

pedagógica. O novo docente tem de possuir, inevitavelmente, competências relacionais e de 

gestão, onde a formação continuada é essencial. Mas, como refere Meirinhos (2006), os 

dilemas hoje enfrentados pelos docentes do ES podem funcionar como entraves ou barreiras 

ao desenvolvimento profissional. Segundo este autor, as principais barreiras encontradas são o 

tipo de cultura profissional docente, a intensificação da carga de trabalho, a formação 

contínua deficitária, as más condições de trabalho e as constantes reformas educacionais. 

 As IES enfrentam assim grandes desafios, para responderem adequadamente ao novo 

conceito de aprendizagem ao longo da vida, conjugada com a mudança de paradigma, o que  

implica maior flexibilidade e implementação de medidas que permitam constante melhoria na 

sua organização e dinâmica de funcionamento, para assim ganharem mais qualidade. Como 

refere Area (2002), as tecnologias da comunicação apresentam-se, atualmente, como 

geradores de uma ruptura com as raízes culturais. 

 As necessidades da SI e do Conhecimento tornam o papel do docente mais complexo, 



que vai muito além da tradicional transmissão de informação e reprodução de conhecimento e 

de conteúdos. Tal trabalho dos docentes se enriquece quando feito em parceria entre eles, num 

viés interdisciplinar (SILVA, 2009).  

 Outro dos dilemas que enfrentam os docentes do ES relaciona-se com as condições de 

trabalho. A viabilidade das reformas nesse nível de ensino depende da mudança na forma de 

pensar, de trabalhar e de organizar as condições de trabalho, a qual só será possível com um 

corpo docente estável e com boa infraestrutura física que inclua laboratórios, salas de estudo, 

salas de acompanhamento aos alunos, salas de pesquisa, entre outros componentes. Em suma, 

um professor no ES deixa de ter uma ação de transmissão de conhecimentos, para focar-se no 

desenvolvimento de capacidades de seleção, análise e utilização crítica de informação, 

passando a ênfase a ser centrada na aprendizagem através de aplicações práticas e na 

produção do conhecimento. Ou seja, o professor deverá ter além de competências científicas, 

competências relacionais e de gestão, pois a diversidade de informação disponível, bem como 

o seu acesso e sua rápida partilha, levam-no a promover nos estudantes, capacidades de 

análise, de seleção de informação e capacidades críticas. Estas mudanças suscitam 

necessariamente alterações significativas nos métodos tradicionais de trabalho do professor, 

que deve promover o trabalho em grupo e a partilha de informação, passando a desempenhar 

um novo papel nas universidades, em que o dogmatismo dá lugar ao diálogo docente-discente. 

Evita-se assim “a produção de experiências de aprendizagem limitadas e limitadoras e de 

ambientes  educacionais desestimulantes” (LÜCK, 2007: p. 2). 

 Verifica-se ainda, por parte de algumas IES mais tradicionais, uma certa inércia em 

dar resposta às novas exigências caracterizadas pela SI e por um modelo emergente de 

aprendizagem ao longo da vida (MEIRINHOS, 2006). As mudanças trazidas pela SI e pelas 

TIC são de tal forma gigantescas e causam um impacto tão grande sobre a sociedade, que já 

não se pode apenas falar em adaptar a organização, mas sim em transformar o próprio 

ambiente de ensino-aprendizagem. Está-se, pois, perante um grande desafio, em que as IES 

devem transformar o ambiente de ensino-aprendizagem dando resposta às novas culturas 

impostas pela sociedade do conhecimento, pela cultura digital e pela internet, entendendo-se 

que essas culturas trazem mudanças radicais na forma como alunos e professores se 

relacionam.  

 Atualmente, vive-se um momento de expansão do acesso à educação (sendo quase 

universalizado no Brasil o atendimento no ensino fundamental, mas ainda fortemente 

insuficiente para os jovens e adultos fora da faixa etária própria); aprendizagem ao longo da 

vida; mudanças no ensino baseado em fatores culturais; novos modelos pedagógicos; ensino 

focalizado no protagonismo dos alunos que assumem o papel mais ativo de sujeitos na 



construção do seu próprio conhecimento; escola centrada na aprendizagem. A pedagogia é 

implicada por vários componentes de novas configurações culturais e sociais; dentre esses 

componentes, registra-se “o impacto da combinação entre novas técnicas de 

informação/comunicação e cultura popular sobre a produção de novos sujeitos e identidades 

sociais” (SILVA, 1996, p. 182). É assim um tempo do acesso virtual e do ensino baseado em 

técnicas de realidade virtual, sendo este o momento de as universidades encontrarem novos 

espaços de aprendizagem e de projetarem, ou reformularem, os espaços existentes. 

 

 

2 Metodologia 

 

Nesta pesquisa bibliográfica, foram consultadas diversas obras de autores 

conceituados, das quais foram selecionadas 15, procedendo-se posteriormente ao 

compilamento, fichamento, análise e interpretação desse material e, por fim, a redação do 

respetivo relatório. 

Na compilação, reuniu-se sistematicamente o material contido nas obras selecionadas. 

Seguidamente, procedeu-se à transcrição dos dados julgados importantes para fichas, 

permitindo a ordenação do assunto. Na penúltima fase da pesquisa, fez-se a análise e 

interpretação, que consistiu na crítica do material bibliográfico, subdividindo-se em crítica 

interna e crítica externa. Por fim, procede-se a elaboração do relatório da pesquisa. 

 

 

3 Resultados 

 

Identificou-se um conjunto de fatores essenciais para promover novos espaços de 

aprendizagem, que atendem os interesses de jovens estudantes, bem como as influências das 

TIC e internet na prática docente. Os  novos sujeitos e identidades sociais resultam da 

combinação entre novas tecnologias e cultura acadêmica. Na educação escolar juvenil, a 

inovação de práticas pedagógicas universitárias pelo uso de ferramentas diversificadas, 

equilibrando cultura digital e acadêmica, tecerá uma resposta adequada à questão da 

construção do conhecimento por jovens e adultos.  

Nessa linha de raciocínio, o uso das TIC em novos espaços de aprendizagem e o 

entrelace de culturas contribuem para a inclusão social, a democratização e inovação das 

práticas pedagógicas na educação superior.  

 



4 Considerações finais 

 

 Neste artigo, identificou-se um conjunto de fatores essenciais para promover novos 

espaços de aprendizagem, com um tipo de ensino experimental, que pode atender à 

qualificação para o trabalho, requerida pelo mundo econômico-empresarial, e aos cidadãos. 

Independente da base ideológica na gênese da inovação tecnológica, acredita-se no potencial 

de poder das tecnologias da informação e da comunicação, sobretudo se elas forem utilizadas 

a serviço de uma democratização capaz de universalizar o acesso ao saber e de empoderar os 

estudantes. 

 Apresentou-se um elenco de medidas que, adotadas, são eficazes na melhoria dos 

espaços de aprendizagem, bem como mostrou-se algumas premissas que deverão sustentar a 

construção ou transformação de vários espaços de aprendizagem específicos, de forma a 

tornar possível a existência dos dois mundos – o real e o virtual.  

 Conclui-se que o entrelace de culturas incluído o uso de TICs em novos espaços de 

aprendizagem que a educação superior possa atualmente valorizar e praticar adequadamente, 

certamente ensejará também a democratização e inovação das práticas pedagógicas.  
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