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RESUMO 

 

Com a deficiência no ensino aprendizado os professores podem usar a tecnologia na sala de 

aula de várias maneiras diferentes. Estes podem variar de usar smartboards para mostrar 

simples slides do PowerPoint ou vídeos durante uma aula e também fornecer material de suporte 

on-line, como auxiliares de ensino, para os espetaculares cursos online abertos (conhecidos 

como MOOCs) que as universidades estão atualmente a usar para permitir dezenas de milhares 

de estudantes em todo o mundo para seguir os mesmos estudos através de vídeo aulas, auto-

teste e fóruns de discussão. Muita pesquisa foi realizada (e ainda está sendo realizada) para 

investigar a melhor maneira de fazer uso da tecnologia para fins de aprendizagem dentro e fora 

da sala de aula. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das razões mais citadas para justificar a necessidade de mudança 

na educação, ou pelo menos para rotular a educação como adequada, é a 

enorme evolução tecnológica que nosso mundo passou nos últimos anos. Hoje 

em dia, temos a Internet em nosso bolso, na forma de um smartphone, que tem 

exponencialmente mais poder de computação do que alguns computadores.  

 Uma escola com secretárias, quadros negros ou quadros brancos, mas 

perece o pensamento, livros parecem algum tipo de instituição defasada, que, 

mesmo que use um smartboard ou uma plataforma de aprendizado, opera de 

uma maneira que tem uma forte semelhança suspeita com a maneira como as 

coisas foram feitas no passado. 

2 METODOLOGIA 

Na educação, muitas vezes temos a sensação de que estamos achando 

cada vez mais difícil alcançar nossos alunos. É por isso que estamos tão 

febrilmente interessados em smartboards ou plataformas de aprendizagem ou 

qualquer coisa nova no mercado que possa ajudar. Cada nova ferramenta 

parece uma solução possível, embora às vezes não saibamos qual é o problema 

ou mesmo se existe um. 

Lamentavelmente, ficamos sobrecarregados com uma multiplicidade de 

ferramentas, métodos, abordagens, teorias e pseudocódigos, muitos dos quais 

foram mostrados pela ciência como errados ou, na melhor das hipóteses, apenas 

parcialmente eficazes. Neste artigo, abordamos de tudo um pouco sobre 

Aprendizagem e Educação, discutimos essas ferramentas milagrosas e a ideia 

de que os jovens de hoje são de alguma forma nativos digitais e examinamos o 

medo de que a tecnologia esteja transformando nossa sociedade e nossos 

alunos, menos inteligentes.  

Para ilustrar que muitas afirmações sobre tecnologia na educação são de 

fato verdade, mostro neste artigo alguns mitos específicos e apresentaremos as 

descobertas da pesquisa que os dissipam. 
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Lousa digital, computadores, smartboards e tablets como o iPad - 

acreditava-se que todas essas novas ferramentas mudariam ou iriam mudar a 

educação além do reconhecimento. Mas se você olhar para a pesquisa de 

alguém irá perceber que a prática em sala de aula permaneceu notavelmente 

estável nos últimos anos. Mesmo o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, a quem 

você dificilmente suspeitaria de ser contra a tecnologia na educação, resumiu 

sua opinião sobre o assunto da seguinte forma: “Apenas dar dispositivos às 

pessoas tem um histórico realmente horrível”. 

De acordo com (ALMEIDA, 2000, p.78), nós, educadores têm de nos 

preparar e preparar nossos alunos para enfrentar exigências desta nova 

tecnologia, e de todas que estão a sua volta. O uso correto de ferramentas e 

recursos, no entanto, tem o potencial de mudar a educação. Muitas vezes, esses 

fenômenos de mudança são gerais e não específicos. Por exemplo, a influência 

da palavra impressa é gigantesca, mas essa influência - como tantas outras 

ferramentas e recursos - está ancorada na sociedade como um todo. Você 

precisa descer ao nível de algo como o livro ou o quadro-negro se quiser 

considerar um recurso que mudou especificamente a educação. 

É importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao 

aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo 

som, pela representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela 

interação on-line e off-line. (MORAN, 2000, p.61). (Ou seja, prática pedagógica) 

e não o meio (ferramentas e recursos tecnológicos, como quadros brancos, 

dispositivos portáteis, blogs, chats) que faziam a diferença na aprendizagem, 

afirmando que os meios de instrução são meros veículos que fornecem 

instrução, mas não influenciam o desempenho do aluno, de um modo geral. 

Segundo Valente (2011, p.14) diz que: "a questão da aprendizagem 

efetiva, relevante e condizente com a realidade atual configuração social se 

resume na composição de duas concepções: a informação que deve ser 

acessada e o conhecimento que deve ser construído pelo aprendiz". fazer uma 

previsão ousada: a de que um único meio nunca influenciaria a educação. Ele 

baseou essa posição em sua opinião de que, naquela época, não havia provas 

que mostrassem que um professor era capaz de garantir que os alunos e alunas 

pudessem aprender mais ou mais eficientemente. Olhamos sempre o meio como 
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um meio, um veículo para instrução, mas que a essência do aprendizado 

permanece felizmente nas mãos do professor.  

De acordo com Cavalcante (2012), entende-se por novas tecnologias 

digitais? Entendemos por novas tecnologias digitais a aplicação de um 

conhecimento científico ou técnico, de um “saber como fazer”, ou seja, 

confirmam que a eficácia da aprendizagem é determinada principalmente pela 

maneira como o meio é usado e pela qualidade da instrução que o acompanha.  

Quando mídia (ou multimídia) é usada para instrução, a escolha do meio não 

influencia o aprendizado. Por exemplo, como os métodos instrucionais mais 

eficazes em ambientes convencionais, como o controle do aluno e o feedback 

explicativo, também são mais eficazes em ambientes baseados em 

computadores.  

Isso pode ser chamado de hipótese método não mídia, como testado em 

um estudo onde os alunos receberam uma aula multimídia online sobre como 

funciona uma célula solar que consistia em 11 slides narrados com um script de 

800 palavras. Concentrando-se na mídia instrucional em uso, os alunos 

receberam a lição em um iMac em um laboratório ou em um iPad em um pátio. 

Mas eles também usaram métodos instrucionais diferentes. 

Os alunos receberam uma lição contínua sem cabeçalhos (esse era o 

método padrão) ou uma lição segmentada na qual o aluno clicava em um botão 

para ir para o próximo slide, com cada cabeçalho tendo um cabeçalho 

correspondente à ideia-chave do roteiro. Os slides (esse foi o método 

aprimorado). Ao combinar as alterações no meio e no método, podemos ver o 

que é mais importante. Em ambas as mídias, o grupo aprimorado superou o 

grupo padrão em um teste de transferência em que os alunos precisaram usar 

as informações em configurações diferentes daquelas no texto, produzindo um 

efeito de método nos resultados de aprendizado para computadores de mesa e 

dispositivos móveis. 

Em ambos os métodos, olhando para o meio, o grupo móvel produziu 

classificações mais fortes do que o grupo de desktops sobre a vontade 

autorizada de continuar aprendendo, produzindo um efeito de mídia nas 

classificações motivacionais para métodos padrão e aprimorados.  
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Métodos instrucionais eficazes podem melhorar os resultados da 

aprendizagem em diferentes mídias, enquanto o uso de mídia instrucional 

manual pode aumentar a disposição dos alunos para continuar a se envolver na 

aprendizagem. 

Se olhar a influência da tecnologia na eficácia da instrução, a imagem não 

está totalmente clara. Isso pode ser parcialmente explicado pelo fato de que 

relativamente pouca pesquisa foi realizada que envolve a comparação de dois 

grupos similares, um grupo aprendendo com o outro grupo e aprendendo sem 

os benefícios de uma nova tecnologia. 

No entanto, fazendo uso experimental conclui se que o uso do ensino na 

educação por meio tecnológico e por meio de contato pode ter um aprendizado 

misto, ou seja, poderá produzir melhores resultados do que as aulas dadas sem 

tecnologia. Esse também é o caso quando você usa o aprendizado baseado em 

jogos de computador; o papel da instrução ainda precisa ter um efeito real de 

aprendizado significativo, refletindo a conclusão de uma análise para o ensino 

aprendizado.  

Esse tipo de suporte instrucional pode aparecer em várias formas, como 

fornecer feedback, dos alunos para o professor. 

Ainda assim, permanecem algumas alegações questionáveis de que a 

tecnologia pode mudar, por si só, o atual sistema de educação. 

A instrução multimídia acomoda diferentes estilos de aprendizado e 

maximiza o aprendizado para mais alunos. Descrevem como os estilos de 

aprendizagem não provaram serem bases robustas para personalizar a 

instrução. 

O ensino pela multimídia facilita abordagens construtivistas e de 

descoberta geradas pelos estudantes trazendo benefícios para a aprendizagem.  

O ensino pela multimídia fornece aos alunos autonomia e controle sobre 

o sequenciamento da instrução pedagógica. Embora a tecnologia possa oferecer 

isso, a questão mais importante é se isso é bom. Permitir que os alunos 

decidissem o ritmo de aprendizagem, por exemplo, permitindo-lhes pausar ou 

desacelerar vídeos ou apresentações é benéfico para o aprendizado. Mas 

apenas um pequeno grupo de alunos tem o benefício de ter a chance de 
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selecionar a ordem das lições, tarefas de aprendizado e apoio à aprendizagem. 

Para a maioria dos estudantes, isso influencia principalmente a aprendizagem.  

Demo (2008, p.134), diz que "temos que cuidar do professor, porque todas 

essas mudanças só entram bem na escola se entrarem pelo professor, ele é a 

figura fundamental". Não há como substituir o professor. Ele é a tecnologia das 

tecnologias, e deve se portar como tal, o que os professores devem sempre 

lembrar é o que o meio raramente influencia o ensino, o aprendizado e a 

educação, e nem pode servir como a única ferramenta benéfica para todas as 

situações educacionais. 
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