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USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

RESUMO: O presente estudo aborda o uso das tecnologias no ensino superior, bem como os desafios 
enfrentados por muitos professores na prática docente, tem a finalidade de expor a contribuição que tais 
recursos trazem para o ensino-aprendizagem. Reflete também sobre as dificuldades de alguns 
professores brasileiros no uso das TICs, uma vez que muitos alunos possuem conhecimentos avançado 
e acesso total aos últimos recursos tecnológicos. Além disso fica demostrado que tais recursos quando 
usados como entretenimento, não trazem benefícios aos propósitos pedagógicos. Desse modo fica claro 
que, o uso das TICs no ensino superior são recursos indispensáveis, pois são facilitadores no 
aprendizado, assim como auxiliam os docentes na sua prática pedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO   

1.1 USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Na década de 1970, os primeiros computadores foram introduzidos nas 

instituições de ensino de alguns países, logo em seguida chegaram as instituições as 

impressoras, drivers externos, scanner e câmeras fotográficas digitais, a esse conjunto 

de equipamentos foi dado o nome de TI ou tecnologia da informação. 

Porém logo chegaria as escolas e centros universitários a internet junto com os 

computadores de rede, a world wide web, o e-mail bem como as ferramentas de busca. 

Esse novo conjunto tecnológico foi chamado de TICs, são recursos que integrados 

entre sim podem proporcionar a automação ou a comunicação de vários tipos de 

processos existentes, as TICs são tecnologias usadas para criar, reunir, receber, 

distribuir e compartilhar informações (Anderson, 2010).  

As TICs são indispensáveis no ensino superior, haja vista que elas atendem as 

expectativas dos alunos bem como consolida as instituições no mercado educacional, 

esta inovação é importante na formação dos futuros profissionais uma vez que elas 

melhoram o processo de ensino e aprendizagem (Ponte 2000). 

Em contrapartida, para inclusão dessas tecnologias na educação de forma 

positiva, é importante que os professores tenham domínio sobre as tecnologias que 

lhes são disponibilizadas ou seja que na prática eles saibam utiliza-las, para isso é 

importante uma boa formação acadêmica, que os governantes invistam em 

capacitação, para que os professores se atualizem de acordo com as mudanças e 

avanços tecnológicos, mantendo os professores motivados para aprender e inovar em 

suas práticas pedagógicas, que possa ser integrado nos currículos escolares a 

utilização de novas tecnologias nos blocos dos conteúdos das diversas disciplinas. 



 

 

 

 

2.    A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR  

Com o avanço tecnológico dos últimos anos, percebeu-se a necessidade de 

implantar novas tecnologias no ensino superior como forma de facilitar o aprendizado, e  

 

assim melhorar o desempenho acadêmico. Dentre essas tecnologias temos o 

datashow, e-mail, internet, vídeos entre outros recursos, porém o corpo docente teve 

que adaptar-se as novas TICs, usando-as de maneira adequada de modo a estimular 

seus alunos ao aprofundamento de conteúdos ministrados em sala de aula. Nesse 

sentido é importante salientar que: 

 

“A rapidez das inovações tecnológicas nem sempre correspondem à 
capacitação dos professores para a sua utilização e aplicação, o que muitas 
vezes, resulta no uso inadequado ou na falta de criação diante dos recursos 
tecnológicos disponíveis, [...]” (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 24). 

 

 

Logo, a falta de preparo do professor para manipular as tecnologias que lhes são 

disponíveis, podem acarretar em alterações no processo de ensino, dificultando o 

ensino quanto o aprendizado.  

No ambiente acadêmico, a internet ganhou destaque, pois ela trouxe uma série 

de informações como fotos, vídeos, dados, documentos, podendo ser acessada 

rapidamente de um computador, tabletes ou smartphone, com a utilização do google as 

pesquisas tornaram-se mais céleres, ficando claro que não tem limite para o uso da 

internet, pois ela proporciona acesso a várias aplicações como, programa e aplicativos 

para celular, site, bem como as redes sociais, trazendo um novo jeito de obter e gerar 

conhecimento, a cada comentário, compartilhamento ou curtida, uma notícia é 

divulgada com dimensão sem igual.  

São muitas as alternativas para uso das TICs, ademais elas trouxeram uma nova 

forma de interação entre docentes e discentes, transformando todas as informações 

adquiridas em conhecimento, tornando o ensino e aprendizagem muito mais 

interessante, tanto para o professor quanto para o aluno. 

 



 

 

 

 

2.1 AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

  

No que diz respeito a educação, todas as formas de comunicação usadas pelos 

professores para completar suas atividades com a intenção de melhorar o processo de  

 

 

ensino-aprendizagem são consideradas ferramentas tecnológicas, no entanto cabe ao 

professor saber quando e como usa-las. 

Para Masetto, as ferramentas tecnológicas trouxeram grandes benefícios para o 

processo de ensino e aprendizagem, proporcionando tanto ao aluno quanto ao 

professor o compartilhamento de conhecimento sem importar a distância. Vejamos o 

que ele nos ensina: 

 

As novas tecnologias exploram o uso de imagem, som e movimento 
simultaneamente, a máxima velocidade no atendimento às nossas demandas e 
o trabalho com as informações dos acontecimentos em tempo real. Colocam 
professores e alunos trabalhando e aprendendo a distância, dialogando, 
discutindo, pesquisando, perguntando, respondendo, comunicando informações 
por meio de recursos que permitem a esses interlocutores, vivendo nos mais 
longínquos lugares, encontrarem-se e enriquecerem-se com contatos mútuos. 
(Masetto, 2010, p. 137). 

 

 

Como vimos, o autor chama atenção para evolução tecnológica nos últimos anos 

na área da educação, mostrando os benefícios que essas tecnologias trazem ao setor, 

ficando claro que para o professor acompanhar essa evolução é necessário fazer uso 

das novas ferramentas educacionais disponíveis no mercado. 

É possível dividir as ferramentas utilizadas em sala de aula em recursos físicos e 

virtuais, os físicos são; Datashow, TV/DVD, quadro digital, estes são recursos tocável 

fisicamente. O recurso virtual é um meio de comunicação online interposto por recurso 

físico, por exemplo o computador pois este conecta professores e alunos de forma 

digital, promovendo interatividade e aprendizagem, dentre os recursos virtuais se 

destacam a internet, fórum – chats, blogs – lista de discussão, e-mail, ambiente virtual 

de ensino e aprendizagem: moodle, google docs – documentos online, redes sociais. 



 

 

 

 

Desse modo, é notório os benefícios que as novas tecnologias proporcionam ao 

ambiente acadêmico quando utilizadas de maneira correta, ademais é uma forma 

inovadora de manter os discentes focados no conteúdo do curso. 

 

 

 

 

3. AS DIFICULDADES DA PRÁTICA DOCENTE QUANTO AO USO DAS 

TECNOLOGIAS  

 

          Em decorrência da grande evolução tecnológica que o setor educacional vem 

passando, ficou aparente algumas dificuldades enfrentadas por muitos docentes, uma 

vez que para o desenvolvimento do seu trabalho pedagógico, fez-se necessário o uso 

de novas TICs, trazendo um novo cenário de desafios diante de tal inovação, sem 

contar que são vários os professores que mostram resistência em fazer uso das novas 

ferramentas. 

          De acordo com Moran (2009), um dos problemas para utilização das novas 

tecnologias em sala de aula, é a dificuldade que o professor tem em relacionar os 

recursos disponíveis aos conteúdos a serem trabalhados e por não vislumbrar que tais 

ferramentas facilitam no processo de aprendizagem dos discentes, o que muitas vezes 

leva o docente a fazer uso dessas ferramentas apenas para entretenimento dos alunos. 

Muitos professores ainda tem dificuldades de adaptar-se as novas tecnologias.  

          Bueno, Pacífico e Pretto (2015) advertem que, as inovações tecnológicas quando 

utilizadas apenas com objetivo de entretenimento, não atingirão o propósito pedagógico 

almejado, uma vez que a prática educativa ficará prejudicada. 

          Em relação a resistência dos docentes frente as novas tecnologias para o 

aprendizado, Kinski (2009, p. 103) afirma que: 

 

Um dos grandes desafios que os professores brasileiros enfrentam está na 
necessidade de saber lidar pedagogicamente com alunos e situações extremas: 
dos alunos que já possuem conhecimentos avançados e acesso pleno às 
últimas inovações tecnológicas aos que se encontram em plena exclusão 
tecnológica; das instituições de ensino equipadas com mais modernas 
tecnologias digitais aos espaços educacionais precários e com recursos 



 

 

 

 

mínimos para o exercício da função docente. O desafio maior, no entanto, ainda 
se encontra na própria formação profissional para enfrentar esses e tantos 
outros problemas. 
 

 

O professor tem papel importante para o sucesso do uso das novas tecnologias, 

na atual conjuntura, Busarello, Bieging e Ulbricht, (2015) alegam que, os cursos de 

pedagogia bem como os demais cursos de licenciatura não aborda claramente o tema  

 

sobre o uso das novas tecnologias na educação. Consequentemente se não é ofertado 

aos novos docentes uma adequada capacitação as novas tecnologias, limita-se o uso 

dessas ferramentas nos estabelecimentos de ensino. 

4. CONCLUSÃO 

Conforme exposto acima, é necessário observar que o avanço tecnológico 

trouxe muitos benefícios para o ensino superior, muito embora alguns professores 

tenham certas dificuldades em adaptar-se aos novos recursos tecnológicos, é 

perceptível o quanto tais ferramentas ajudam no decorrer do curso, aja vista a 

rapidez com a qual se obtém resultados de pesquisa, facilitando a vida acadêmica 

tanto do docente quanto do discente.   

Diante do surgimento veloz de novas tecnologias no ambiente de ensino, é 

necessário que o professor se atualize constantemente, e que esteja aberto ao uso 

dessas novas ferramentas na prática pedagógica, utilizando as TICs como um meio 

de integrar os discentes aos conteúdos ministrados em sala de aula.  

          Concluindo, o professor precisa colocar de lado o temor em fazer uso de tais 

ferramentas na prática docente, pois através dessa mudança, as dificuldades 

supracitadas e as demais que possam aparecer, serão sanadas, propiciando um 

melhor aproveitamento dos potenciais educacionais das TICs.  
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