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RESUMO 

O uso de novas tecnologias didático-pedagógicas (educacionais) convida a uma série de reflexões sobre estratégias 

de ensino aprendizagem, vantagens e desvantagens no uso em sala de aula. Este artigo apresenta alguns dos novos 

cenários dos professores de diferentes cursos do Ensino Superior quanto ao uso das novas tecnologias educacionais 

como recurso didático-pedagógico, e busca contribuir para o levantamento das dificuldades em relação à utilização 

das novas tecnologias no Ensino Superior, discute argumentos favoráveis e desfavoráveis a utilização de 

tecnologias no ensino e apresenta uma categorização bastante genérica de modalidades de uso, desta forma 

procura-se contribuir para direcionar capacitações eficientes para o uso pedagógico da tecnologia na educação 

superior. 

Palavras-Chaves: Tecnologia; Desenvolvimento; Ensino Superior. 

 

ABSTRACT 

The use of new educational technologies and pedagogical (educational) invites a series of reflections on teaching 

strategies learning, advantages and disadvantages in use in the classroom. This article presents some of the new 

scenarios of teachers of different courses of higher education in the use of the new technologies as didactic and 

pedagogical resource, and seeks to contribute to the lifting of the difficulties regarding the use of new technologies 

in higher education, discusses arguments for unfavorable and the use of technologies in education and has a fairly 

generic categorization of use of modalities in this way an attempt is made to drive efficient training for the 

pedagogical use of technology in higher education. 

Keywords: Technology; Development; Higher education. 

 

RESUMEN 

El uso de las nuevas tecnologías didáctico-pedagógicas (educativas) invita a una serie de reflexiones sobre las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, ventajas y desventajas en el uso en el aula. Este artículo presenta algunos de 

los nuevos escenarios de los docentes de diferentes carreras de la Educación Superior respecto al uso de las nuevas 

tecnologías educativas como recurso didáctico-pedagógico, y busca contribuir al relevamiento de las dificultades 

en relación al uso de las nuevas tecnologías en la Educación Superior. , discute argumentos favorables y 

desfavorables al uso de las tecnologías en la enseñanza y presenta una categorización muy genérica de las 

modalidades de uso, de esta manera, busca contribuir a una formación directa y eficiente para el uso pedagógico 

de las tecnologías en la educación superior. 

Palabras Clave: Tecnología; Desarrollo; Enseñanza superior. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante longos anos o lápis e o caderno, o giz e o quadro negro foram os principais 

instrumentos para o ensino, quando surgiu a televisão, achava-se que ela iria entrar nas escolas 

e alterar a sua prática, ao contrário, ela apenas foi incorporada como um recurso secundário, 

sem provocar modificações profundas nas práticas pedagógicas.  

Somente em poucas décadas começou-se assistir à troca do analógico pelo digital. À 

medida que as tecnologias digitais transformaram a representação da informação, 

transformaram também a forma como a informação é transmitida e comunicada e os processos 

de mudanças se aceleraram. 

Com a chegada das tecnologias, a transmissão dos conhecimentos passará por uma 

transformação nas metodologias de ensino aprendizagem, pois, substituirá a forma tradicional 

de transmissão de conhecimento, fazendo com que, o professor como transmissor da 

informação, passe a ser inserido na reformulação ou até na revolução do ensino tradicional. 

Para tanto, tem-se como questão da pesquisa: qual o posicionamento de professores de 

diferentes cursos superiores quanto ao uso das novas Tecnologias Educacionais como recursos 

pedagógicos? 

Desta forma, o presente artigo que tem como método a pesquisa bibliográfica objetiva, 

abordar a importância da gestão das tecnologias de informação e comunicação no ambiente 

educacional nas unidades de Ensino Superior, enfatizando não apenas o seu uso, mas, 

principalmente, a qualidade destes serviços automatizados.  

Verificando, ainda, se estes estão atendendo satisfatoriamente às necessidades da 

instituição, bem como do aluno. Tendo como principais referências Luckesi (1986), Levy (199), 

Moran (2000), Silva (2001), Gil (2008), dentre outros que abordam o tema da pesquisa.  

 

OS NOVOS PARADIGMAS DAS TECNOLOGIAS  

  

A história da tecnologia é quase tão antiga quanto a história da humanidade e segue 

desde quando os seres humanos começaram a usar ferramentas para caçar e para se proteger. A 

tecnologia tem, consequentemente, embutido a cronologia do uso dos recursos naturais, porque, 

para serem criadas, todas as ferramentas necessitam, antes de qualquer coisa, do uso de um 

recurso natural adequado. 

Segundo Espinas (1999, p.42), a “tecnologia pode ser entendida como procedimentos 

técnicos, naquilo que ela tem em geral e nas suas relações com o desenvolvimento da 

civilização”. Devemos, no entanto, entender que a tecnologia é o “o estado da arte”, conjunto 

complexo de técnicas, ofício, capazes de modificar e transformar o ambiente social em novas 

realidades construídas artificialmente. 

As rápidas e ininterruptas transformações nas concepções de ciência aliadas à 

vertiginosa evolução e utilização das tecnologias trazem novos complexos e desafios à 

educação do século XXI. Sob essa ótica, estamos nos tornando uma sociedade tecnológica, 

definida pelo fato de que a tecnologia passou a ser um objetivo em si mesmo sem nenhum tipo 

de controle externo. 
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A palavra Tecnologia é de origem grega, o prefixo “techne” significa "ofício" e o 

sufixo “logia” corresponde a "que diz". Tecnologia é um termo bastante abrangente que 

envolve, entre outros, o conhecimento técnico/científico e as ferramentas, processos e materiais 

criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento.  

A sociedade contemporânea tem sofrido alterações no campo social, político, 

científico e tecnológico afetando profundamente as pessoas e as relações sociais. A 

incorporação das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC 's) na sociedade e 

principalmente na educação resulta na aceleração de processos já existentes, embora a elas 

também introduzem inovações na maneira de experimentar a realidade no uso da linguagem, 

nas formas de ler e escrever e na comunicação em geral.  

Essas tecnologias incidem nos processos de construção da objetividade por meio da 

aceleração e ampliação de processos já existentes de comunicação que modificam o sentido da 

experiência mesmo nesse contexto, tanto o papel dos sujeitos como emissores e receptores 

assim, como a qualidade do conteúdo ainda continuam sendo elementos centrais do processo 

educativo. 

As novas tecnologias devem apropriar ao sujeito o poder pleno de expressão crítica, 

criativa e consciente na busca de uma integração digna e justa na sociedade, ou seja, as novas 

tecnologias e os meios de comunicação. 

 

AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

Os usos das Tecnologias Educacionais (TEs) na área educação podem a priori verificar 

o significado da palavra técnica, e observação de várias técnicas as quais eram usadas em favor 

da aprendizagem. A palavra técnica tem origem no verbo grego "tictein" que significa "criar, 

produzir, conceber, dá à luz"; para os gregos, esta palavra tinha sentido amplo, não se restringia 

apenas aos instrumentos e equipamentos físicos, mas relacionava-se aos modos de produção.  

O surgimento das áreas das ETE 's se dá como um instrumento para o atendimento das 

exigências da racionalidade e eficiência. A partir dos anos 70, do século XX, as TEs foram 

redirecionadas para estudo do ensino como processo tecnológico, passando a ter duas versões: 

restrita (limitando-se à utilização dos equipamentos) e ampla (conjunto de procedimentos, 

princípios e lógicas para atender os problemas da educação). 

 Para Tajra (2000, p. 14), no início da introdução das TICs, houve uma tendência a 

imaginar que as tecnologias educacionais iriam solucionar o problema da educação, podendo 

chegar, inclusive, a substituir o professor em sala de aula [...]”. 

Por volta dos anos 80, surge no campo da TE influência devido ao clima de exigência 

de abertura política e democrática, uma visão também mais crítica e mais ampla da utilização 

das tecnologias e das técnicas de planejamento educacional. 

Luckesi (1986, p. 56), define Tecnologia educacional como: “[...] a forma sistemática 

de planejar, programar a avaliar o processo total da aprendizagem humana e comunicação e 

materiais, de maneira a tornar a instrução mais efetiva [...]”. 

O autor supracitado, afirma o conceito acima como limitado, restrito e eficientista. 

Sendo assim, a TEns é própria educação, enquanto incorporam, inteligente e politicamente, os 

artefatos humanos chamados de ponta ou fronteiras no processo de avançar na apropriação dos 
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conhecimentos, na formalização da mente, no preparo do educando para lutar por uma vida 

social mais digna e mais justa.      

No entanto, a tecnologia na área educacional nos demonstra uma maneira sistemática 

de elaborar, levar a cabo e avaliar todo o processo de aprendizagem em termo de objetivos 

específico, baseados, na verificação da aprendizagem e da comunicação humana, aplicando um 

conjunto de recursos humanos e materiais para obter um aprendizado mais eficaz. 

A importância da reforma dos sistemas educativos é apontada pelas organizações 

internacionais como uma prioridade como preparação dos cidadãos para uma sociedade pós-

moderna. Não é à toa que a introdução das tecnologias digitais na educação apresentou 

mudanças para a dinâmica social, cultural e tecnológica.  

Entendidos por especialistas e educadores como ferramentas essenciais e 

indispensáveis na era da comunicação e pela contribuição significativa nas práticas 

pedagógicas, as novas tecnologias ganham espaços efetivos na sala de aula como, por exemplo: 

os computadores, a Internet, DVD, TV, data show e retroprojetor.  

Assim, as tecnologias são utilizadas de acordo com os propósitos educacionais e as 

estratégias mais apropriadas para propiciar ao aluno a aprendizagem, não se tratando da 

informatização da instrução, que reduz as tecnologias a meros instrumentos para instruir o 

aluno.  

No processo de incorporação das tecnologias no ensino superior, aprendesse a lidar 

com a diversidade a abrangência e rapidez de acesso às informações, bem como as novas 

possibilidades de comunicação e interação, o que propicia novas formas de aprender, ensinar e 

produzir novos conhecimentos, que se sabe incompleto, provisório e complexo. 

Computadores ligados à internet; softwares de criação de sites e televisão a cabo; 

sistema de rádio. Estas são algumas das possibilidades existentes e que podem ser aproveitadas 

no ambiente educacional como instrumentos facilitadores do aprendizado.  

O acesso às redes digitais de comunicação e informações são importantes para o 

funcionamento e o desenvolvimento de qualquer instituição social especialmente para a 

educação que lida diretamente com a formação humana. 

Não é à toa que a introdução das novas tecnologias na educação apresentou mudanças 

para a dinâmica social, cultural e tecnológica, neste momento mudam também os conteúdos, os 

valores, as competências, as perfumarias e as habilidades tidas socialmente como fundamentos 

para a formação. 

 

AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SUA CONTRIBUIÇÃO NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Tratar do tema das chamadas novas TICs exige um enfoque menos comercial e 

deslumbrado. Estamos diante de uma forte transformação cultural, que mudou tudo de lugar: 

saberes, poderes, técnicas, ética e autoridade. 

Entretanto, antes de falarmos dos avanços tecnológicos e de sua relevância para a 

educação superior no Brasil, é fundamental destacar a origem das tecnologias e a sua 

contribuição para o sistema social que vivemos. Não podemos tratar deste fator sem que 

falemos de um processo que marcou a história humana, a Revolução Industrial, ou seja, um 

momento em que um novo modo de produção se instalou, com a ruptura dos processos de 
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produção mecanicistas. A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças 

tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo, econômico e social. 

No mundo do trabalho, frente ao desenvolvimento científico e técnico, começam a 

surgir necessidades como otimização do tempo e da produtividade, fazendo surgir modelos 

flexíveis de organização e gestão e, consequentemente, mudanças nos processos de produção, 

nos cargos e salários e na qualificação necessária ao desempenho dos profissionais. 

Vários acontecimentos contribuíram para entendermos a origem das tecnologias no 

meio social, segundo Schaff (1994): 

 

[...] a primeira revolução industrial – final do século XVIII e início do século XIX – 

substitui a força física dos homens pelas máquinas e a segunda revolução – da 

microeletrônica – substitui as capacidades intelectuais pela automação. (SCHAFF, 

1994, p. 31) 

 

Com essa mudança tecnológica, a tradicional linha mecânica de produção padronizada, 

programada para grandes séries, pode ser substituída por módulos ou unidades de produção 

mais flexíveis e dinâmicas. Isso se tornou possível porque as novas tecnologias 

microeletrônicas permitem uma dissociação, sem precedentes no espaço e tempo, entre 

indivíduos e máquinas, permitindo assim “[...]uma nova relação com o tempo, porque invertem 

a antiga ordem fragmentada e seqüencial do sistema mecânico, substituindo-se por uma nova 

ordem, simultânea e integrada [...]” (CASTRO, 1993, p.40). 

 

ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Ao situarmos a origem das tecnologias educacionais no ensino superior neste contexto 

histórico e social é preciso ter clareza sobre o que é quais fatos e concepções intervêm no 

fenômeno educativo superior no Brasil. Portanto, elencamos alguns conceitos e definições que 

permitem analisar a origem das tecnologias e seu papel na educação superior no Brasil. 

Nos dias atuais, as novas tecnologias ganharam força, e por diversas razões, tais como 

o acesso aos aparatos dos avanços tecnológicos, a formação profissional no Brasil tem 

acontecido eminentemente nos grandes centros urbanos, demandando intensos esforços daquela 

minoria que consegue deslocar-se de suas origens para esses centros na busca de uma formação. 

Juntamente com a evolução histórica, a evolução tecnológica vem se instalando em 

todos os setores. As Instituições de Ensino Superior - IES vêm sendo alvo dessa evolução e 

sofrendo grandes pressões por mudanças, uma vez que as IES contribuem para transformação 

da sociedade, outro não é o entendimento de Masetto (2003): 

 

[...] os professores já se reconhecem como não mais os únicos detentores do saber o 

ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete compartilhar seus 

conhecimentos com outros e mesmo aprender com outros, inclusive com seus próprios 

alunos. É um novo mundo, uma nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre 

o professor e o aluno no ensino superior. (MASETTO, 2003, p.14) 
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Hoje existem as mesmas expectativas em relação aos recursos oferecidos pelo 

desenvolvimento da era informacional. A tecnologia na educação requer novas estratégias, 

metodologias e atitudes que superem o trabalho educativo tradicional. 

Segundo Andrade (2003) as tecnologias na educação: 

 

[...] não é simplesmente um moldar de equipamentos com programas específicos, ou 

para transmitir conteúdos didáticos ou para deixá-la sob dependência de um ensino 

mediado por máquinas. (ANDRADE, 2003, p. 58) 

 

Para que o trabalho educativo tradicional evolua, segundo Lévy (1999 apud 

ANDRADE, 2003) é necessário grandes reformas nos sistemas educacionais e na formação 

docente, considerando as novas realidades educacionais; potencializando assim o uso de 

tecnologias na educação de forma inovadora. 

As evoluções tecnológicas permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, 

estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual. Na educação o desafio é muito maior 

que utilização de recursos tecnológicos e assim a qualidade do que será oferecido. 

O docente que atua no ensino superior se direciona para uma nova era, para que a 

construção do conhecimento seja direcionada para uma investigação tecnológica educacional. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

As transformações que estão ocorrendo no mundo têm sido característica marcante da 

última década, atingindo toda a sociedade, instituições, escolas e o ser humano. As novas 

descobertas e conquistas influenciaram e ainda influenciam as ciências, a arte, a economia, e 

todas as atividades do ser humano. Junto a elas vieram às contradições e problemas da vida 

atual. Com toda ciência e tecnologia de ponta ainda não foram suficientes para resolver os 

problemas existentes na sociedade que se encontra em constante evolução. O ambiente 

educacional se apresenta como local para experimentos de aprendizagem tecnológica, porém, 

é fundamental no campo tecnológico refletir sobre as implicações filosóficas da inserção dessas 

novas tecnologias neste ambiente, assim como, da utilização dos recursos tecnológicos como 

ferramentas de instrumentalização do conhecimento. 

Assim, neste tópico analisaremos a importância, vantagens e desvantagens dos 

recursos tecnológicos para o desenvolvimento educacional, abrangendo o papel dos professores 

e alunos dentro deste cenário. Nóbrega (2009) destaca que: 

 

[...] é necessário construir uma nova visão do processo de construção do 

conhecimento, uma nova pedagogia, para que haja uma abertura voltada para uma 

mudança metodológica e dos papéis dos agentes envolvidos na educação. Os 

computadores conectados à internet, quando bem utilizados em sala de aula, 

reconfiguram o papel do professor e do aluno. Retira do professor o papel mais 

importante do processo de aprendizagem, dando mais autonomia ao aluno, pois os dá 

uma maior responsabilidade pela construção do conhecimento. (NÓBREGA, 2009, p. 

33) 

 

Com a popularização dos recursos tecnológicos no ambiente escolar, ao mesmo tempo 

em que se percebe uma crescente democratização no acesso à informação, vê-se também um 
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aumento significativo na facilidade para produzir e difundir novos conteúdos e desenvolver o 

conhecimento. 

 

Contemporaneamente, educadores, poderes públicos e a sociedade de um modo geral 

são convidados a participarem de uma importante discussão referente à como as atuais 

inovações tecnológicas podem ser incorporadas ao processo educacional. 

(NÓBREGA, 2009, pg. 33). 

 

Acompanhando esta temática, vê-se como um dos principais problemas detectados no 

processo de comunicação dentro do ambiente escolar que projeta a utilização dos recursos 

tecnológicos no processo de ensino aprendizagem no Ensino Superior, seria o excesso de 

verbalismo. De acordo com Gil (2008), que diz: 

 

Como consequência desse verbalismo, muito do que é passado aos estudantes nas 

aulas constitui-se em palavras vazias, sem significado. Os esforços verbais dos 

professores muitas das vezes são suficientes apenas para que os estudantes "decoram 

a matéria", sem que se tornem capazes de compreender o seu significado ou aplicá-lo 

a situações concretas. (gil, 2008, P.220) 

 

De forma a desenvolver o processo de comunicação no ambiente escolar, cuja 

finalidade é promover de forma mais clara e objetiva os conhecimentos, os educadores com 

maior frequência buscam a utilização dos recursos tecnológicos, denominados de recursos 

audiovisuais. Tais recursos são apresentados de várias formas, seja através de um simples 

desenho, da utilização de uma música, aos mais sofisticados, como, por exemplo, equipamentos 

de vídeo, data show, etc.  

Um dos grandes desafios que se apresentam para os educadores é o de escolher, entre 

tantos recursos disponíveis, aqueles que melhor se ajustam aos seus propósitos educacionais, 

os processos interativos procuram estabelecer a probabilidade da expressão e da criação por 

meios audiovisuais. Os meios audiovisuais deixam de ser apenas uma ferramenta didática e 

passam a demandar uma interação continuada que permite mais do que olhar imagens, mas 

interpretá-las, permitindo com isto que os agentes envolvidos construam seu próprio 

conhecimento num processo crítico e atual, verbalizado de forma coerente. 

 

VANTAGENS DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL 

 

O mundo das imagens e sons atualmente é um dos maiores atrativos para observação 

e prática de estudo, estar antenado com todos os acontecimentos do mundo virtual torna-se um 

diferencial dentro do ambiente educacional, desta forma, a exposição do conhecimento de 

forma tradicional, fundamentada especificamente na verbalização torna-se pouco atraente para 

os estudantes.  

É especialmente por meio das imagens e sons passíveis de serem anotados por 

ferramentas audiovisuais que se fundamenta a sociedade global. A linguagem audiovisual torna 

possível a veiculação de uma enorme variedade de informações, sob os mais diversos contornos 

e gêneros. Uma das principais características do mundo contemporâneo consiste no 

acontecimento de que diferentes espaços se integram e interagem. 
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Adentro a este contexto, Gil (2008), pg.220, diz que: 

 

[...] O mundo exterior à sala de aula é extremamente rico em estímulos que despertam 

a atenção das pessoas, inclusive dos estudantes. Recursos tecnológicos, como 

aparelhos de vídeo e microcomputadores, constituem notáveis fontes de atração para 

estudantes universitários. Por outro lado, muitas das mensagens veiculadas pela 

internet, pela televisão, pelo cinema, pelos jornais, pelas revistas e mesmo pelos 

cartazes publicitários são tão bem elaboradas que dificilmente passam despercebidas. 

(GIL, 2008, p.220) 

 

Podemos estabelecer como vantagem o uso do método audiovisual como forma de 

utilização o que denominamos recurso audiolingual, ou seja, a verbalização feita através de 

imagens e sons, elementos que facilitam a aprendizagem, sendo este insubstituível no processo 

da construção do conhecimento. As técnicas inovadoras através de sons e imagens procuram 

por meio de propostas de ensino atender e dar suporte necessário para determinado conteúdo 

interdisciplinar ou não.  

Tal método abre oportunidades distintas, podendo servir de alicerce de propostas de 

ensino a longo e médio prazo. Trata-se de uma metodologia baseada em fixação de imagens, 

por intermédio de sons ou não, tendo finalidade de criação, decorrente de sua reprodução, 

impressão de movimentos, efeitos e transições de vídeos. 

Os recursos audiovisuais são vistos como materiais que buscam “prender a atenção” 

dos educandos, já que devidos aos avanços tecnológicos (internet, telefonia móvel, meios de 

comunicação em geral), os mesmos tornaram-se mais interativos e avançados, provocando uma 

era globalizada que acaba exigindo do corpo docente ideias em busca de resultados satisfatórios, 

através da criatividade, bom senso e bagagem de experiência destes. 

As vantagens dos recursos tecnológicos para o desenvolvimento educacional estão 

relacionadas a diversos meios dentro do contexto educacional, no qual podemos destacar, em 

relação à atenção, à compreensão e à aplicação do conhecimento, à retenção, à avaliação. Estes 

elementos norteiam diversos fatores que envolvem os professores e estudantes e nivelam os 

graus de interesse, a experiência, a transmissão do conhecimento de acordo com os objetivos 

esperados. 

Assim, como existem vantagens, existem também desvantagens dentro deste processo, 

que serão abordadas no subitem a seguir: 

 

DESVANTAGENS DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

A despeito de todas as vantagens enumeradas e de tantas outras, a utilização dos 

recursos tecnológicos no desenvolvimento educacional também apresenta aspectos negativos. 

A atual situação da educação brasileira tem sido objeto de estudo e preocupação uma 

vez que nos deparamos com uma escola excludente e com um ambiente para confinar crianças 

e adolescente, enquanto seus pais trabalham. Segundo Moran (2008, pg. 101).  

As desvantagens destes recursos está na preparação dos agentes para as práticas de 

utilização destes, o que se observa é que os alunos estão prontos para a multimídia, os 

professores, em geral, não, além do desgaste na utilização de alguns recursos, através da 

repetição e utilização excessiva de alguns. 
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Por isso, comenta GIL(2008), que: 

 

O principal problema dos recursos tecnológicos é que, à medida que são utilizados 

exaustivamente – sobretudo os filmes e as coleções de transparências -, desestimulam 

a adoção de um papel mais ativo por parte do estudante. Uma coleção de 

transparências bem organizada poderá ser muito interessante; mas, se o professor não 

favorecer a participação dos estudantes, mediante perguntas, comentários ou a adoção 

de uma atitude exploratória, não estará fazendo bom uso do recurso. (GIL, 2008, 

p.223) 

 

Os professores sentem cada vez mais claro o descompasso no domínio das tecnologias 

e, em geral, tentam segurar o máximo que podem, fazendo pequenas concessões, sem mudar o 

essencial.  O grande desafio do profissional da educação, mais do que utilizar tal ou qual recurso 

tecnológico é pautar-se em princípios que privilegiam a construção do conhecimento, o 

aprendizado significativo, interdisciplinar e integrador do pensamento racional, estético, ético 

e humanista. O ambiente educacional precisa deixar de ser meramente uma agência 

transmissora de informação e focar sua intencionalidade na aprendizagem de fato.  

O foco da aprendizagem é a busca da informação significativa, da pesquisa, o 

desenvolvimento de projetos e não predominantemente a transmissão de conteúdos específicos. 

E a tecnologia está aí como um instrumento de amplas possibilidades. 

O uso das tecnologias no ambiente educacional é significativo para incrementar os 

mecanismos de ensino aprendizagem aplicados pelos professores e experimentados pelos 

alunos. Tal prática nos leva a prospectar o uso das tecnologias em uma escala abrangente e 

qualitativa, o que veremos como abordagem no capítulo que segue. 

 

PERSPECTIVAS DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO ENSINO SUPERIOR 

  

Se considerarmos que o problema da educação está relacionado aos métodos, 

independente aos contextos em que ele se dá, às novas tecnologias sugerem um potencial de 

mudanças no ensino tradicional, aquele centrado no professor e baseado na transmissão de 

conteúdos. 

É possível notar que as novas tecnologias podem favorecer novas abordagens 

educacionais uma vez que geram oportunidades para que o aluno sintetizar, organizar e 

estruturar a informação, além de exercer controle maior sobre o tempo, espaço e velocidade de 

sua própria aprendizagem; o acesso às informações independente de sua localização; a melhor 

comunicação entre alunos facilita o aprendizado cooperativo que se estende além da sala de 

aula, assim eles tem uma variedade de mídias para expressar suas compreensões. BELLONI 

(1999). 

Portanto, a utilização da internet e as novas tecnologias de comunicação oferecem o 

caminho para uma renovação e revolução. O uso do computador no ensino aponta que por ser 

um equipamento capaz de suportar todas as novidades audiovisuais, este facilita uma melhor 

adequação do processo de aprendizagem ao estilo cognitivo do aluno. 

Ferrés (1998), comenta que:  

 

A educação com multimeios tem algumas vantagens suplementares, cada meio ativa 

nos alunos alguns mecanismos perceptivos e mentais diferentes. A indução com 

multimeios permite, então, adaptar-se às capacidades perceptivas e mentais dos 
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diversos alunos, compensando os déficits derivados da aprendizagem com outros 

meios expressivos. (FERRÉS, 1998, p.136) 

 

Desta forma, a utilização das tecnologias torna os ambientes de estudos mais 

adaptáveis às situações de aprendizado, fazendo com que tais ambientes ganhem em 

originalidade e adquiram certo caráter experimental, fatores considerados educacionalmente 

estimulantes para os alunos e professores. 

Porém, as soluções tecnológicas no ensino só funcionam com a ativa participação dos 

professores e muitas vezes estes desconhecem por onde começar. Há consenso de que quando 

conhecemos uma tecnologia nova, não é claro o que podemos fazer com ela e depois que a 

conhecemos é necessário ainda do ponto de vista educacional. Em outras palavras, existe uma 

dinâmica de aprender com a tecnologia e modificar nossa relação com ela conforme a 

conhecemos. 

Para o estudante da era digital, presume-se que ele deva saber lidar com abundância 

de recursos, que seja capaz de manter o foco quando está pesquisando em qualquer meio 

tecnológico e saiba compilar resultados consistentes. Segundo Moran (2000): 

 

Sem dúvidas as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e 

tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o estar juntas e 

o estarmos conectados a distância. Mas se ensinar dependesse só de tecnologias, já 

teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. (MORAN, 2000, p.12) 

 

Sendo assim, é importante que o estudante aprenda a contribuir com o processamento 

e a criação de recursos e saiba criar seu próprio ambiente de aprendizagem não só em termos 

de conteúdos como também em termos de funções e serviços a ele agregados. 

Caberia às IES, por outro lado, oferecer aos estudantes plataformas que eles mesmos 

pudessem adaptar e compartilhar em função de seu estilo de aprendizagem e de suas lacunas de 

conhecimentos, recolocando as aprendizagens como uma atividade atraente e motivadora. 

Assim, a tecnologia na educação requer novas estratégias, metodologias e atividades 

que superem o trabalho educativo tradicional. Uma aula mal estruturada, mesmo com o uso da 

tecnologia, pode tornar-se tradicionalíssima, tendo apenas incorporado um recurso como um 

modo diferente de exposição, sem nenhuma interferência pedagógica relevante.  

Andrade (2003, p. 58) afirma que “[...] a tecnologia na educação não é simplesmente 

um moldar de equipamentos com programas específicos, ou para transmitir conteúdos didáticos 

ou para deixá-la sob dependência de um ensino mediado por máquinas [...]”. 

Para superação do trabalho educativo tradicional, há necessidades de grandes reformas 

nos sistemas educacionais e na formação docente, levando em conta as novas realidades.  

Uma reforma foca a organização do conhecimento, do espaço e do tempo acadêmico, 

apontando para a necessidade de fundamentos em uma pedagogia que favoreça ao mesmo 

tempo a aprendizagem pessoal e aprendizagem coletiva em rede de conhecimento e a outra se 

encaminha para o resgate de valores e experiências adquiridas pelos indivíduos.  

Contudo, essas reformas visam potencializar o uso de tecnologias na educação e a 

concepção de como pode ser inter-relacionada a tecnologia em uma prática inovadora. 

 

CONCLUSÃO 
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As tecnologias dentro do contexto geral priorizam as ações de desenvolvimento em 

todos os âmbitos da sociedade, facilitando assim o desenvolvimento e a formação do homem 

dentro do seu ambiente, seja ele, profissional, social, cultural e educacional.  

Dentro da área de estudo, conhecimentos tecnológicos, domínio dos processos 

produtivos e qualidades pessoais, com níveis adequados de criatividade, qualidade, 

produtividade e desenvolvimento pessoal e emocional, fazem parte dos itens fundamentais do 

perfil do educador e do ambiente educacional no que diz respeito ao ensino superior para essa 

geração. 

No contexto atual, o novo paradigma da educação está na ênfase de educar centrado 

no crescimento pessoal e coletivo, na busca de uma autoconsciência e da visão ecológica, na 

autonomia para a vida e nas competências conscientes, conforme citam os autores nos textos 

acima.  Os professores não podem ser simplesmente, aprendizes de técnicas. Para dar conta de 

um aluno integrado numa nova era, relacional, apto a viver em ambientes informatizados, 

conscientes ecologicamente e críticos no seu papel social num mundo sem as antigas fronteiras 

geográficas e de conhecimento, o professor precisa ir muito além do que aprender a manusear 

um computador. A prática das tecnologias deve expressar a articulação entre os 

interesses/necessidades dos alunos, o contexto/real e a intencionalidade pedagógica, por meio 

da criação de situações que possam favorecer o processo de construção do conhecimento. Isto 

significa que a prática do professor deve ser orientada por uma pedagogia relacional e complexa 

compatível com as características da sociedade do conhecimento e da tecnologia. 
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