
 

FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FAVENI 

 

 

 

 

 

MARIA DALVANI LIMA MAIA 

 

 

 

 

 

AS UTILIZAÇOES DAS TIC’S NO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS 

AMBIENTES VIRTUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMOEIRO DO NORTE 

2018  



MARIA DALVANI LIMA MAIA 

 

 

 

 

 

FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 

 

 

 

 

 

AS UTILIZAÇOES DAS TIC’S NO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS 

AMBIENTES VIRTUAIS 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMOEIRO DO NORTE 

2018 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado como requisito parcial à 
obtenção do título especialista em 
DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR.  

 



AS UTILIZAÇOES DAS TIC’S NO ENSINO-APRENDIZAGEM  DOS 

AMBIENTES VIRTUAIS 

 

Maria Dalvani Lima Maia 

 

RESUMO – O seguinte artigo tem como objetivo ampliar conhecimento 

sobre as tecnologias de comunicação e informação, visto que as mesmas vem 

cada vez mais contribuindo para a ampliação dos espaços educacionais, de 

forma que se possa ter uma melhor relação entre ensino e aprendizagem e entre 

professor e aluno. O referido trabalho busca através de referências teóricas e 

análises bibliográficas mostrar as vantagens que podemos encontrar na 

utilização das tecnologias junto a educação a distância, bem como ela se da 

dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Podemos perceber que a 

tecnologia chega de uma forma positiva, gerando um maior alcance e interação 

entre os alunos e os professores desta modalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da informação e comunicação (TIC). 

Ensino-aprendizagem. Educação a distância. 

 

ABSTRACT - The purpose of the following article is to expand knowledge 

about communication and information technologies, since they are increasingly 

contributing to the expansion of educational spaces, so that a better relationship 

between teaching and learning and between teacher and student. This work 

searches through theoretical references and bibliographical analyzes to show the 

advantages that can be found in the use of technologies along with distance 

education, as well as it takes place within the virtual learning environments. We 

can see that the technology arrives in a positive way, generating a greater reach 

and interaction between the students and the teachers of this modality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vemos que cada vez mais o conhecimento vem se tornando o principal 

norteador de nossas vidas, pois o mesmo está totalmente ligado com a 

competitividade e com o quão podemos produzir ou seja, o quanto temos 

utilidade dentro de um determinado ambiente em que nos encontramos 

inseridos. Desta maneira temos que estar sempre tentando aperfeiçoar nossos 

conhecimentos, visto que, os moldes educacionais de qualificação já não são os 

mesmos que conhecemos a décadas atrás. Sendo assim o autor Pedro Demo 

nos diz:  

Na sociedade intensiva do conhecimento, aprender torna-se o 
indicador principal da vida. A sociedade intensiva de conhecimento não 
tem no conhecimento apenas uma referência relevante. Tem-na como 
seu centro. Conhecimento é o fator produtivo mais decisivo. (DEMO, 
2000, p. 293) 

Como é mencionado por Demo, a sociedade está cada vez mais se 

transformando, e com essas transformações vem a mudança de ritmo com que 

realizamos nossas atividades.  

Acreditamos que hoje, o maior facilitador da realização de nossas 

atividades, seja a tecnologia, pois com o uso de computadores por exemplo, 

podemos realizar uma gama infindável de atribuições que são estabelecidas, 

sejam estas no trabalho ou na vida pessoal, pois com o acesso à internet, temos 

a possibilidade de interação e aprendizagem a todo momento e em uma 

velocidade nunca imaginada. Desta maneira desvendamos aqui as TIC’S 

(Tecnologias de informação e comunicação) e sua relação direta com o ensino 

superior.  De acordo com Ana Maria Alves dos Santos e Nélia Alcy de Azevedo 

Costa: 

As novas tecnologias da comunicação têm eliminado distancias, 
intensificando e facilitando os contatos entre os povos. A informação 
que há algumas décadas atrás poderia levar meses para atravessar 
continentes, pode chegar agora em milésimos de segundos, graças a 
Internet aos sistemas integrados de comunicação que ligam o mundo 
através de satélites e sofisticadas redes de comunicação. (SANTOS, 
COSTA, 2012, p.216) 

Com a utilização destas tecnologias no ensino superior, abrimos a 

possibilidade de expandir os conhecimentos e a aplicação destes por todo o 



mundo, visto que, muitas vezes, alunos e professores encontram dificuldades 

para obter novos conhecimentos, a tecnologia vem para nos aproximar destes. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O texto que aqui apresentamos é o resultado de pesquisas feitas 

buscando material de referência em artigos e livros impressos. A pesquisa foi 

realizada de modo que pudesse relacionar e realizar reflexões sobre as TIC’S e 

o ensino e aprendizagem no contexto dos ambientes de ensino virtual. 

A partir dos dados que foram obtidos, podemos elaborar um conjunto de 

reflexões e análises sobre os textos e artigos examinados. Este tem como sua 

maior utilidade fazer uma explanação de forma que se possa ampliar o 

conhecimento sobre o assunto, bem como informar aqueles que não o 

conhecem. 

2.1 Fontes e questionamentos 

Tendo como principal objetivo a reflexão sobre a temática das TIC’S e sua 

relação com o ambiente de educação virtual, buscamos textos e artigos que 

pudessem nos dar embasamento afim de que se fosse possível a elaboração do 

referido artigo. 

A nosso ver esta temática é pertinente neste momento, pois percebemos 

que a muito a educação vem sofrendo propostas de mudanças e para tanto 

devemos estar em constante análise do que nos e colocado e como podemos 

modificar estas transformações de modo a nos beneficiar.  

Ao iniciarmos esta pesquisa, pensamos em nos basearmos nos seguintes 

questionamentos: 

1. O que são as TIC’S e para que servem? 

2. Como são utilizadas nos ambientes de ensino virtuais? 

3. Como as tecnologias podem contribuir coma pratica docente? 

Ao desenrolar desta pesquisa esperamos ter contribuído de alguma forma 

para que se possa haver uma maior compreensão dos benefícios que se pode 

encontrar com a utilização das tecnologias educacionais e que mais profissionais 



possam estar abertos ao novo, afim de que nunca se tornem de maneira 

nenhuma obsoletos, pois a informação se torna cada vez mais necessária em 

uma era em que a uma grande velocidade no repasse das mesmas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 As TICs e o uso do computador 

Para termos uma compreensão do que são essas tão aclamadas 

tecnologias de comunicação e informação, vejamos o que nos dizem Cury e 

Capobianco: 

Tales de Mileto realizou as primeiras experiências com eletricidade em 
700 a.C. na Grécia observando os resultados obtidos com o atrito do 
âmbar na pele de carneiro. Surge daí o nome eletricidade, do grego 
élektron (âmbar). Somente muito tempo depois, a partir do século XVII, 
os pesquisadores dedicaram-se a explorar as possibilidades da 
energia que posteriormente propiciou o movimento das máquinas e a 
invenção dos geradores. Em 1873, James Clerk Maxwell publica o 
tratado sobre eletricidade e magnetismo que constituiu um importante 
avanço e abriu espaço para muitos equipamentos de comunicação e 
informação. (CURY, CAPOBIANCO, 2011, p.3) 

De acordo com as autoras acima mencionadas as mudanças 

tecnológicas, causam transformações significativas, e sendo assim, são capazes 

de reorientar totalmente nosso modo de vida, bem como o funcionamento da 

sociedade, seja nos âmbitos políticos, econômicos e educacionais. 

Na atualidade, temos como principal tecnologia, o uso do computador, 

desde o surgimento do ábaco que foi considerado o primeiro computador, 

observamos que as tecnologias vieram cada vez mais se modificando e 

conseguindo agregar espaço dentro das sociedades de acordo com a 

necessidade que era enfrentada pelas mesmas. 

As necessidades ocorreram foram se modificando de tal forma que hoje 

temos o computador como é hoje, que é capaz de realizar um número sem fim 

de tarefas que nos ajudam em nosso cotidiano. 

Com a utilização da internet, ou seja, a rede mundial de computadores, 

interligando informações de uma máquina para outra através do mundo inteiro, 

podemos alcançar um sistema ainda mais dinamizado de apreensão de 

conhecimentos. Desta maneira, essa interligação de equipamentos, nos 



possibilita que possamos produzir e transmitir informações para qualquer parte 

do planeta independentemente de onde estamos localizados. 

Acreditamos que a incorporação das TIC’S em sala de aula, podem fazer 

com que, ao menos em alguns momentos, possamos romper com o modelo 

tradicional de ensino, e para tanto, a ferramenta do computador torna-se 

essencial para que possamos atingir estes objetivos. 

Sabemos que o que mais é cobrado dos professores atualmente é que 

suas aulas possam ser mais produtivas e inovadoras, assim o uso da tecnologia 

de forma geral, se faz necessário. 

Como principal foco destas ferramentas tecnológicas, está o computador 

e suas capacidades de utilização, que há muito vem sendo estudadas e 

colocadas a todo momento sob reflexão de como estes podem ajudar na 

capacitação dos sistemas educacionais. 

O computador pode sim ser um elemento importante na formação de 

alunos, no entanto devemos ressaltar que, para um bom aproveitamento desta 

tecnologia, o docente deve ter um preparo para utilizá-la, pois de acordo com 

Reis, Santos e Tavares: 

Para que a informática tenha eficácia para o conhecimento, precisa-se 
da união entre o instrumento e o seu guia, que para tanto necessita de 
amadurecimento das possibilidades do trabalho com o computador, e 
ainda um questionamento de seu papel e dos currículos escolares, 
podendo assim atingir o grau de conhecimento buscado nas 
instituições de ensino. Por mais possibilidades que a Informática possa 
representar para a educação, ela por si só não traz benefícios, pois os 
seres humanos sempre serão os agentes de tais processos, os 
computadores instrumentos que precisam ser gerenciados para que 
possam ter utilidades no que se refere ao desenvolvimento de 
conhecimentos podendo ser transformados em informação. (REIS, 
SANTOS, TAVARES, 2012, p. 216) 

 

Podemos perceber aqui que os autores querem nos explicar que, o 

computador é importante, mas é preciso dar maior importância ao professor 

frente a máquina, pois essa tecnologia cria possibilidades no desenvolvimento 

educacional, tanto nos alunos, de maneira que gera um incentivo no 

comportamento cognitivo dos alunos, visto que é algo novo, tanto quanto para o 

professor que pode estar sempre buscando conhecimentos que podem ser 

acrescentados em suas práticas docentes.  

 



3.2 Os ambientes virtuais e a aprendizagem 

Como já mencionado anteriormente, o modelo tradicional de ensino-

aprendizagem tem se tornado obsoleto, tanto na universidade como nas 

instituições de ensino básico, e cada vez mais este modelo vem sendo 

transposto pelas novas tecnologias, sendo necessário que consideremos as 

características dos ambientes virtuais que por conseguinte dão base para o que 

chamamos de Educação a Distância (EaD). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem ou AVA, nas palavras de Costa e 

Franco tem inúmeras ferramentas, dentre estas: 

O uso de chats, por exemplo, tornar-se-á propício à aprendizagem, se 
respeitar o contrato de conversação a ser estabelecido no ambiente 
virtual. A definição do nível de abertura de uma AVA, precisa levar em 
consideração aspectos relativos à promoção da autonomia do 
estudante, procurando-se dimensionar as atividades como estruturas 
no sentido piagetiano, que não reduzam as possibilidades de interação. 
A constituição de grupos e o uso do AVA por este grupo, precisa 
garantir a igualdade e a mutualidade na realização das tarefas. A 
construção de portfólios virtuais pelos estudantes, deve levar em 
consideração que aquela produção passa a integral a Internet, local 
onde o estudante é um doa protagonistas. A participação dos colegas 
nos portfólios também é facilitada pela web, a partir da inclusão de 
sugestões acerca dos trabalhos dos seus pares. (COSTA, FRANCO, 
2005, p.9) 

Podemos dizer, nos baseando nas palavras dos autores acima, que, este 

modelo de educação, que está cada vez mais presente em nossa sociedade 

tecnológica pode trazer muitos benefícios ao professor e ao aluno, pois conta 

com a possibilidade livre autoria, a multiplicidade de diálogos, a troca rápida de 

informações e opiniões, desenvolvendo também a criticidade em ambos. 

Sabemos que muitos alunos encontram dificuldades para ingressar nas 

instituições de nível superior, muitas vezes, devido a condições econômicas, 

pois muitos se encontram em regiões de difícil acesso a uma faculdade e/ou 

escola técnica, assim a EAD e o AVA surgem como uma possibilidade para que 

estes alunos possam ingressar nas já referidas instituições.  

Com a utilização da internet as distancias diminuem e professores e 

alunos podem auxiliar um ao outro no processo de ensino e aprendizagem e ir 

além dos conteúdos pré-estabelecidos. Sobre isso, Bento e Aksenen nos dizem 

que: 



Estas transformações tecnológicas exigem novos ritmos e dimensões 
no processo ensino aprendizagem. É importante para as pessoas se 
atualizem e estejam em constante aprendizagem. Com a TIC o acesso 
às informações são bem diversificado e não exige deslocamentos 
físicos até as instituições de ensino. A TIC não transforma as estruturas 
sociais, incorpora-se a elas e possibilita o desenvolvimento acelerado 
do conhecimento na atualidade. A TIC transforma os meios de 
incorporar conhecimento, porque a aquisição de competências torna-
se um processo múltiplo e contínuo em sua fonte e formas de acesso. 
(BENTO, AKESENEN, 2011, p,3) 

 

Desta maneira é importante compreender que o aluno pode agregar 

novas informações e conhecimentos ao seu próprio conteúdo, além disso, tem 

maior autonomia para analisar e interpretar informações que são colocadas à 

sua frente.  

Seguindo esta lógica, desenvolvemos um novo processo de 

aprendizagem, pois, a partir de quando o aluno consegue fazer uma leitura do 

visual em harmonia com o verbal, o professor tem seu papel modificado, 

deixando de ser considerado como o detentor do conhecimento para ser um 

facilitador ou incentivador da construção do saber do aluno. 

 Partindo do raciocínio acima, Lobo e Maia no dizem que: 

O uso e adequação das TICs em sala de aula exigem um planejamento 
e uma metodologia da prática de ensino. Nesse processo, o professor 
continua tendo um papel fundamental, não como transmissor do 
conhecimento, mas sim como mediador no acesso e organização dos 
processos. Pode ajudar os alunos a serem criteriosos nas escolhas de 
conteúdo e, comparar textos com múltiplas visões. Com base em 
temas de interesse, pode propor investigações das mais simples até 
as mais complexas e assim ajudar no desenvolvimento de um 
pensamento construtivista e organização semântica continua. (LOBO, 
MAIA, 2015, p. 21) 

 

Então, seguindo a lógica destes autores o professor 

(orientador/facilitador) deve agir de forma que possa despertar o interesse dos 

alunos afim de que os mesmos façam suas pesquisas e possam em conjunto 

construir as bases para alicerçar seus conhecimentos.  

O AVA seguindo a linha de raciocínio acima mencionada, se transforma 

em um excelente ambiente para que todos possam mostrar como realizaram seu 

processo de obtenção de conhecimento, além disso, ao dividir com outros alunos 

inseridos neste, ocorre uma contribuição mútua que colabora diretamente com o 

aprendizado destes. 



3.3 Utilização das TIC’s e a educação à distância 

Acreditamos que as TIC’S trazem muitas contribuições para nosso meio, 

e em especial a educação, pois temos muitos aparatos que podemos facilmente 

fazer uso em nossas aulas, como por exemplo: retroprojetores, Datashow, 

computadores e seus softwares e etc. De acordo com Feldkercher: 

Com as novas TIC’s, a Educação à Distância (EaD) recebeu um 
impulso expressivo, pois alargam-se as possibilidades de ensinar e 
aprender mediadas pelas tecnologias. Se no princípio a EaD ocorria 
por leituras de cartas e apostilas, atualmente ela ocorre pela utilização 
de distintas tecnologias que possibilitam a interação imediata entre os 
sujeitos (chats ou web aulas) ou o acesso ao conhecimento (vídeo-
aulas, fóruns de discussão, experimentação através de softwares ou 
objetos de aprendizagens). (FELDKERCHER, 2012, p. 2) 

 

Com o uso das TIC’S incorporadas a educação à distância, temos a 

possibilidade de mostrar conteúdos e/ou estudos aos alunos que antes não 

podiam ser demonstrados, através de vídeo e áudio. 

O recurso mais comumente utilizado é o computador e a internet, dentro 

destes temos sites de pesquisa, bibliotecas virtuais, e-mails e o AVA. Dentro da 

modalidade do AVA, temos muitas plataformas diferentes que visam a interação 

e produção de conhecimentos. 

De acordo com Gomes Júnior e Gonçalves: 

A Internet ou World Wide Web (WWW) é a rede mundial de 
computadores, cujo acesso pode ser feito através de dispositivos que 
se conectem a essa rede, como computadores com acesso fixo, tablets 
e smartphones, que contam também com mais uma opção para acesso 
à Internet, os dados móveis. A Internet é a grande difusora e meio para 
o uso de diversas TICs, embora nem toda TIC utilize a Internet, e vale 
lembrar que a Internet fixa conta com o advento do Wi-Fi. É necessário 
saber então como está a difusão da Internet, redes sociais e dos 
dispositivos móveis, para saber se convém o uso dessas dentre as 
opções de TIC. (GOMES JÚNIOR, GONÇALVES, 2016, p.108) 

 

Então, podemos ter acesso à educação não somente através do uso de 

computadores, mas também de outros dispositivos, podemos salientar como 

vantagem o uso remoto destes dispositivos para que em qualquer lugar 

possamos acessar o AVA, de maneira que a todo e qualquer momento podemos 

obter novas informações e conhecimentos que podemos utilizar para nossa 

formação continuada se que necessitamos estar fixos em algum local e a 



qualquer hora em que queiramos ou que pudermos utilizar tais ferramentas 

tecnológicas. 

4 CONCLUSÃO 

A partir das fontes que aqui utilizamos, ou seja, pesquisas que serviram 

de referência para elaboração deste texto, podemos dizer que as TIC’S, se bem 

utilizadas podem se mostrar como tendo sucesso como ferramenta educacional, 

pois representam um auxílio ao docente bem como pode influenciar de maneira 

positiva o interesse pela aprendizagem dos alunos. 

A utilização das tecnologias no processo de aprendizagem pode trazer o 

aluno para a discussão em sala de aula, realizando uma ação colaborativa, visto 

que rompemos com a aula clássica em que o professor fica em frente ao quadro 

e os alunos com seus livros abertos e em silêncio. 

Com a devida dedicação do professor é possível que possamos 

enriquecer nossos métodos educacionais, afim de trazer a realidade do mundo, 

para a sala de aula, observando e refletindo sobre fatos concretos de nossas 

vidas. 

Para concluir este artigo podemos dizer que hoje em dia é impossível 

negar a inserção do uso das tecnologias dentro do processo educacional. Essas 

tecnologias quando mescladas junto a educação tem capacidade para 

proporcionar diversas formas de aprender e ensinar, bem como acessar e atuar 

como criador de conhecimento. 

Sem o uso das TIC’S seria impossível, para nós termos esta modalidade 

educação à distância, não só pelo uso da internet e do computador, mas também 

pela utilização de outras mídias. 

 

 

  

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIAS 

BENTO, Alexandre Rodízio.; AKSENEN, Elisângela Zarpelon. A tecnologia da 

informação e comunicação aplicada no ensino aprendizagem de alunos no 

ensino superior. p. 3- 8.Curitiba, 2011. 

CURY, Lucilene.; COPABIANO, Ligia. Princípios das tecnologias da 

informação e comunicação. Grandes invenções. Guarapuava. p. 1-10, 2011. 

COSTA, Luciano Andreatta Carvalho da.; FRANCO, Sérgio Roberto Kieling. 

Ambientes virtuais de aprendizagem e suas possibilidades construtivistas. 

São Paulo, v3, n.1, Maio 2005. 

DEMO, Pedro. Vida e aprendizagem. p. 293-306. Belo Horizonte,2000. 

FELDKERCHER, Nadiane. Tecnologias aplicadas à educação superior 

presencial e à distância: a prática dos professores. p. 1-11. Campinas, 2011. 

GOMES J.; Carlos Silvio.; GONÇALVES, Anderson Cavalcante. Análise do uso 

das TIC’s no processo de ensino e aprendizagem dos alunos do ensino 

superior. p. 105-124, Pires do Rio, 2016. 

LOBO, Alex Sander Miranda.; MAIA, Luiz Cláudio Gomes. O uso das TIC’S 

como ferramenta de ensino-aprendizagem no Ensino Superior. p. 16-26, 

Minas Gerais. 

SANTOS, Ana Maria Alves dos.; ROCHA, Nélia Alcy de Azevedo. Os impactos 

das novas tecnologias da comunicação nos serviços de informação. p. 210 

– 234, São Paulo, 2012. 

REIS, Simone Rocha.; SANTOS, Felipe Alan Souza.; TAVARES, Jorge Alberto 

Vieira. O uso das tic’s em sala de aula: uma reflexão sobre o seu uso no 

colégio Vinícius de Moraes/São Cristóvão. p.215-228, São Cristóvão, 2012. 


