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RESUMO 

As representações das Tecnologias Digitais são largamente difundidas no mundo, 

na qual abarcam uma série de problemáticas, sendo uma delas pertence a esfera 

educacional universitária. Nesse caso, o objetivo da pesquisa é contribuir com dada 

problemática, investigando como as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) são percebidas e conhecidas no contexto universitário por 

alunos e professores. A Amostra será de 210 pessoas, divididas em duas categorias: 

Alunos (n= 190) e Professores (n= 20). Os dados de ambas as categorias serão 

coletados na Universidade Cruzeiro do Sul, campus Liberdades. Após a coleta dos 

dados será conduzida uma análise operacional exploratório e o Teste t de Student a 

fim de averiguar se existem diferenças entre as variáveis estudadas no presente 

trabalho. 

INTRODUÇÃO 

Às informações atuais de maneira geral, graças ao avanço das tecnológicas digitais, 

são facilmente perpassadas de um continente a outro com extrema velocidade e, na 

maior parte das vezes, apressadas e com o efêmero intuito de serem revertidos em 

conhecimento. A demasiada evolução e ascensão das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) têm grandes contribuições para o mundo, pois 

facilitou todo e qualquer tipo de comunicação. Sendo assim, o desenvolvimento das 

TDIC é uma das grandes problemáticas do século XXI, pois da mesma maneira que 

a inclusão das TDICs facilita a comunicação e a troca de ideias e informações entre 

sujeitos, sendo em uma escala macroscópica ou micro, a mesma gera medos e 

anseios, pois cria embates entre as gerações, além de colocar a humanidade em um 

movimento social brusco, como uma estrutura não sólida, no qual a mesma se 

liquefaz/desfaz tão rápido quanto fôra construída. Assim sendo, não há assimilação, 

aprofundamento e (re)conhecimento nas informações compartilhadas, gerando 

apenas distorções na comunicação e estagnação na própria informação, não sendo 

convertida em conhecimento. Por um lado, indivíduos acreditam que as TDIC estão 

a favor do desenvolvimento humano, buscando um espaço de interlocução entre os 

sujeitos que não buscam apenas as informações, mas conhecimento. Por outro lado, 

aqueles que acreditam que as TDIC são uma grande catástrofe, no qual à serem 

inseridas de modo geral irão alienar a vida social. Desta forma o rápido 



 

desenvolvimento das TDIC – como todo processo evolutivo – é percebido 

diferentemente por cada indivíduo, no  caso desse projeto, por professores e alunos 

do contexto universitário. Visto isso, o objetivo deste projeto é investigar quais são 

as contribuições das TDIC para alunos e professores do contexto universitário, na 

qual determinadas práticas são fatores explicitamente comuns e crescentes em 

nossa contemporaneidade de ensino-aprendizagem e comunicação de maneira 

geral. Vale ressaltar que o presente projeto encontra-se em andamento, portanto, 

ainda não há resultados. 

OBJETIVOS 

Investigar e caracterizar quais são as contribuições das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) inseridas no contexto universitário na ótica de 

professores e alunos.  

Também será investigado: A) como o uso de mecanismos tecnológicos digitais 

(smartphones, tablets, notebooks, E-readers, smartwatches etc.) o ensino-

aprendizagem no contexto universitário; C)  se as informações buscadas pelos 

meios tecnológicos digitais são confiáveis e/ou úteis para o meio universitário, na 

ótica do corpo discente e docente e; C) como o avanço das TDICs estão 

influenciando o relacionamento entre alunos e professores em suas práticas 

universitárias.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Amostra de 210 participantes distribuídos em duas categorias: a) grupo 

formado por alunos universitários (n= 190); e b) grupo formado por professores 

universitários (n= 20). Toda a amostra será composta por participantes da 

Universidade Cruzeiro do Sul em São Paulo – Capital. 

 Será utilizado um questionário via Internet (web) para a coleta de dados, na 

qual abrangerá questões fechadas e semidirigidas. 

Primeiramente o link do questionário será encaminhado via WhatsApp, E-mail 

e/ou Facebook para alunos e professores universitários conhecidos e que 

previamente serão informados sobre a pesquisa. Na sequência e, ao final de cada 

questionário, haverá uma pergunta para o respondente questionando se o mesmo 



 

conhece aluno(s) e/ou professor(es) universitários da própria universidade, no caso, 

a Universidade Cruzeiro do Sul. Caso a resposta seja positiva, será gerado um novo 

link do questionário para que o respondente – caso queira – encaminhe o mesmo 

para o(s) seu(s) contato(s) que, por sua vez, serão contatados pelo próprio 

pesquisador via Whatasapp. Nesse sentido, os resultados serão gerados via formato 

eletrônico.  

Será conduzida uma análise exploratória respaldada no teste estatístico t de 

Student a fim de verificar se existem diferenças entre as variáveis estudadas no 

presente trabalho. O nível de significância a ser adotado é de 0,05. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os questionários ainda não foram aplicados, pois o comitê de ética ainda não 

liberou o parecer para o mesmo. Entretanto, ao longo das leituras e da construção 

da fundamentação teórica, percebemos que a literatura ainda é escassa no que se 

refere aos significados de pressa e velocidade, de modo que alunos e professores 

estão sofrendo com o embate referente às suas gerações. Desta forma, 

previamente, compreendemos – a partir da literatura – que alguns professores 

julgam os alunos como apressados, no qual tais alunos usufruem das informações 

que retiram dos meios digitais de forma inconclusiva. Entretanto, acreditamos que a 

palavra correta seja pressa, e não velocidade. Assim sendo, faremos maiores 

análises assim que os questionários forem aplicados e tivermos maiores resultados 

para determinadas análises. 
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