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A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO  
DE APOIO AO AMBIENTE ACADÊMICO 

 

RESUMO 

Este trabalho abordará alguns benefícios que a Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) pode trazer ao ambiente de ensino. Deve-se levar em 
consideração que a TIC pode sim, trazer benefícios, contudo, dependendo da 
forma como for conduzida também pode trazer conseqüências negativas. É 
cada vez mais comum a utilização de redes sociais, blogs entre outros 
recursos, por parte dos alunos, chegando mesmo a fazer parte do seu 
cotidiano. Diante desse cenário esse artigo busca demonstrar como integrar 
esses recursos ao cotidiano do aluno, como ferramenta de apoio no processo 
de aprendizagem. Essas ferramentas já são conhecidas pela grande maioria 
dos alunos e a questão proposta é a integração dessas ferramentas com a 
prática docente. 

Palavras-Chave: tecnologia da informação e comunicação; técnicas de ensino; 
educação; capacitação docente. 

ABSTRACT 

This work will talk some of the benefits that Information Technology and 
Communication Technology (ICT) can bring to the learning environment. It 
should be taken into account that ICT can yes, provide benefits, however, 
depending on how it is conducted may also have negative consequences. It 
is increasingly common to use social networks, blogs and other resources on 
the part of students, and even part of their daily lives. Given this scenario 
this article demonstrates how to integrate these resources to the everyday 
student, as a support tool in the learning process. These tools are already 
known by most students and the issue is proposed to integrate these tools 
with teaching practice. 

Keywords: information technology and communication (ITC); teaching 
techniques; education; teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), por se tratar de uma ciência 

relativamente nova, ainda é vista por muitos como uma fonte não confiável para a 

elaboração de projetos de pesquisa e estudo. O presente estudo visa mostrar que a TIC 

pode e deve ser utilizada, desde que certos aspectos sejam observados. A abordagem de 

alguns desses aspectos está relacionada nesse artigo. 

A resistência a qualquer evolução tecnológica é conhecida há longas datas. O 

filósofo Sócrates pode ser considerado um dos primeiros tecnofóbicos, pois conforme 

comprovam os relatos históricos, seu discípulo Platão registrou a indignação de Sócrates 

em relação à utilização da escrita, dizendo que se os homens aprendessem a escrever, o 

esquecimento seria implantado em nossas almas, pois deixaríamos de exercitar a memória 

e passaríamos a confiar somente no que estava escrito, segundo relatos de Juana M. Sancho 

(1998). 

Demonstrar que a TIC pode ser uma eficiente ferramenta de suporte às pesquisas 

científicas e também uma ferramenta ágil para a descentralização da informação e 

compartilhamento do saber, além de também se constituir numa ferramenta facilitadora 

ao longo de todo o processo de aprendizagem. 

Segundo Cristina (1998), através da informática pode-se reduzir tarefas comuns 

no dia a dia, aumentando também o tempo livre, produzir conhecimento como também 

compartilhá-lo, de maneira simples, acessível e descentralizada, fator que contribui para 

que as produções técnico científicas atinjam um número maior de pessoas interessadas, 

contribuindo para o compartilhamento do conhecimento acadêmico e, consequentemente, 

sua aplicação na sociedade. 

A tecnologia da informação certamente não vai substituir o professor, contudo já 

está revolucionando a maneira de se dar aula. Até poucos anos atrás, a única forma de 

comunicação entre alunos e professores era durante as aulas, porém essa realidade já 

mudou muito, pois com as facilidades atuais de comunicação o aluno pode continuar a 

interagir com o professor mesmo longe da sala de aula, num processo de aprendizagem 

continuo e que vai além dos limites físicos da instituição de ensino. 

Além do viés acadêmico, a TIC também pode ser utilizada ao longo de todo o 

processo de ensino, sendo cada vez mais, prática comum no ensino superior. Começam a 

se tornar mais populares os cursos por EaD (Ensino a Distância), vídeo aulas e a utilização 

da Internet como fonte de pesquisa e, nesse ponto, naturalmente alguns cuidados 

precisam ser tomados e serão abordados ao longo desse trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é mostrar que a Tecnologia de Informação e Comunicação, 

pode ser uma ferramenta útil ao longo de todo o processo de aprendizagem, dentro ou 

fora da sala de aula. 

Abordar aspectos que possam tornar a utilização da TIC mais comum, eficiente e 

prática, no ambiente de ensino superior e de pesquisa e algumas formas de tornar as 

ferramentas, hoje disponíveis, aliadas dos professores e alunos. 

Por outro lado, também abordar que a TIC pode ser um instrumento de auxílio 

ao longo de todo o processo educativo, porém nunca substitutivo, ou seja, o papel do 

professor sempre se fará necessário, pois o conhecimento não provém de uma tecnologia e 

sim da somatória de muitas habilidades e competências que o habilitam a efetivamente 

ensinar. Esse assunto já foi alvo de estudo para Perrenoud (2000) que discute as 

competências profissionais para ensinar, tendo como guia um referencial de competências 

adotado em Genebra (2006) para a formação continuada dos docentes. 

3. JUSTIFICATIVA 

As Tecnologias de Informação e Comunicação estão cada vez mais presentes em todas as 

áreas do conhecimento humano e, na área da educação essa é uma tendência que se 

confirma ao longo dos anos. Para Perrenoud (2008) apud Mendelsohn (1997), “As crianças 

nascem em uma cultura em que se clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo 

de seus alunos”. Naturalmente, existem problemas em decorrência de uma incorreta ou 

incoerente utilização dessa tecnologia que, quando adequadamente utilizada, pode trazer 

muitos benefícios. 

Segundo Juana (1998), a grande questão não é se as máquinas tomaram ou não o 

controle da situação e sim, o fato de que quando são utilizadas, realizam escolhas 

implícitas, pois a tecnologia não é um simples meio, mas transformou-se em “um 

ambiente e em uma forma de vida”. 

Diante de tal situação é que o presente artigo tem por objetivo se aprofundar no 

tema, levantando problemas e soluções em decorrência do uso da TIC no ambiente 

educacional, em especial, no ensino superior. 

Assim como em outras áreas do conhecimento, existe ainda certa resistência ao 

abordar o assunto TIC, principalmente por se tratar de uma ciência moderna e da qual 

muitos profissionais da educação atual ainda não possuem domínio. Existe a necessidade 
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primordial de capacitar os atuais pesquisadores e docentes a essa tecnologia para que, a 

partir disso, ela possa ser utilizada de forma eficiente e produtiva no ambiente acadêmico. 

4. A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E O AMBIENTE ACADÊMICO 

Dentro da complexidade do tema e das inúmeras possibilidades a serem abordadas, o 

foco deste trabalho limita-se a abordar a TIC no ambiente acadêmico, a necessidade de 

capacitação docente, cuidados necessários na utilização da tecnologia em sala de aula e 

meios de trazer a TIC para a sala de aula, como ferramenta de apoio no ambiente 

educacional. 

Segundo Eduardo et al. (2004) apud Collins (1998), as tecnologias de informação e 

comunicação podem ser vistas como uma ferramenta de mudanças nas Instituições de 

Ensino Superior, enriquecendo o ensino de inovação. 

4.1. Benefícios da TIC para o Ambiente Acadêmico 

Ao abordar o tema tecnologia de informação e sala de aula, muitos são os caminhos que 

podem ser seguidos. Desde que tenham uma abordagem correta, a TIC pode trazer 

inúmeros benefícios para o processo de aprendizagem, como por exemplo: maior 

facilidade no acesso às informações, descentralização do saber, facilidade para divulgar 

produções, formação de redes de estudo e esse é um ponto importante, pois profissionais 

de educação e alunos podem desenvolver trabalhos em conjunto, mesmo que em países 

diferentes, sem a necessidade de sair do seu ambiente físico, além disso, através de 

programas adequados, estimularem o lado criativo, tanto do aluno quanto do professor 

ao criar ambientes virtuais intuitivos e ao mesmo tempo didáticos. 

Para Juana (1998) apud Papert (1993) e Perelman (1993), “os computadores, as 

telecomunicações e as produções hiper e multimídia transformarão radicalmente a 

escola”. 

4.2. Necessidade da Capacitação Docente para a Correta Utilização da TIC 

A TIC, como já vimos, pode trazer benefícios e contribuir muito para o processo de 

aprendizado, contudo, algumas medidas não podem ser ignoradas, do contrário, não 

passará de somente mais uma idéia sem base fundamentada.  

Segundo Juana M. Sancho (1998), muitos docentes não admitem a utilização de 

qualquer recurso tecnológico durante suas aulas pelo fato de que isso os obrigaria a 

“adquirir novo conhecimento pedagógico e modelos de organização”. 
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Em artigo do livro Formação de Professores, práticas pedagógicas e escola (2006), 

Simião e Reali apud Sette (1999, p.9) dizem que: 

Na Educação, a informática é vista como um nova e promissora área a ser explorada e 
com grande potencial para ajudar nas mudanças dos sistemas educacionais. Daí a 
importância de que se reveste a preparação de profissionais no domínio dessas 
tecnologias, para que se tornem capazes de pensar e de participar ativamente desse 
processo de mudança (SETTE, 1999, p.9). 

A capacitação docente é um fator que merece toda atenção ao abordar o tema TIC 

e Educação. Os motivos para tal são vários, como por exemplo, o fato da maioria dos 

docentes atuais não ter vivenciado a utilização da tecnologia durante a sua formação 

básica, graduação ou especialização. A abordagem tecnológica é relativamente nova, 

portanto, além de questões técnicas devem ser observadas as questões culturais que 

envolvem o assunto. A adoção de práticas tecnológicas, por parte de um docente que não 

vivenciou essa prática é muito difícil, pois o próprio docente pode não acreditar na 

eficiência da ferramenta, não compreender os benefícios e mesmo não saber utilizá-la. 

Segundo a professora Léa da Cruz Fagundes (2009), em depoimento a Revista 

InfoExame (Setembro/2009), os recursos tecnológicos podem trazer muitas mudanças ao 

ambiente de ensino, contudo, essas mudanças dependem muito da forma como os 

docentes fazem uso dessa ferramenta, ainda segundo ela, os estudos atuais demonstram 

que a utilização de tecnologias, na grande maioria das vezes, apenas reproduz o passado.  

Para Simião e Reali apud Prado (1999, p.14), 

(...) fomos preparados para reproduzir o passado, para compartimentalizar nossos 
pensamentos e nossas ações e para ter uma compreensão linear e apenas racional dos 
fatos – concebendo assim a imutabilidade daquilo que conhecemos. Hoje, com o avanço 
tecnológico, não só o conhecimento torna-se dinâmico, mas também a própria noção de 
espaço e tempo. Presente, passado e futuro não podem mais ser percebidos como 
estados estanques – o presente sintetiza o passado e o futuro e, para viver esta síntese, é 
preciso fazer-se presente hoje (PRADO, 1999, p. 14). 

Diante desse quadro, é imprescindível que as instituições forneçam programas de 

estímulo a capacitação docente, fornecendo incentivos para que haja uma constante 

atualização profissional e, consequentemente, a interação com as novas ferramentas 

tecnológicas, pois somente o docente que entenda a tecnologia como uma ferramenta e 

tenha total domínio do conteúdo da sua disciplina é que conseguirá trabalhar utilizar a 

TIC como um recurso satisfatório, como uma aliada no processo de aprendizado. 

4.3. A TIC como Ferramenta de Apoio ao Professor e ao Aluno 

Ao adotar ferramentas tecnológicas, tanto alunos quanto professores podem ter um ganho 

significativo no desenvolvimento das suas atividades. Melhor aproveitamento do tempo, 

evitar retrabalhos, melhoria do processo de comunicação, melhoria do processo de 
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pesquisa e produção científica, estímulo ao aprendizado, são alguns dos benefícios que 

podem ser obtidos. 

Segundo Ángel (1998) apud Castells et al. (1986, p. 286), a utilização de 

“computadores e do vídeo como instrumentos pedagógicos representa a transformação 

gradativa do meio de aprendizagem”. 

Melhorar a distribuição do tempo é uma tarefa cada vez mais necessária, tanto a 

alunos ou professores, dentro do ambiente de aprendizagem e uma ferramenta adequada 

de tecnologia pode contribuir para essa melhoria quando possibilita ao docente propor 

atividades de fixação de aprendizagem e mesmo atividades de avaliação dentro de um 

ambiente interativo. Um ambiente ideal de aprendizagem virtual deve ser aquele em que 

o próprio ambiente seja capaz de aprender, não sendo um ambiente estático e muito 

pouco flexível, ao contrário, deve ser bastante sensível às dificuldades observadas.  

O processo de comunicação entre alunos e professores também pode sofrer uma 

melhora significativa com a adoção de alguns recursos tecnológicos. Não se pode mais 

negar que a tecnologia faz parte da vida cotidiana da maioria das pessoas, em especial aos 

jovens e adolescentes que estão em idade escolar. Se esses jovens e adolescentes já 

utilizam de ferramentas tecnológicas para o seu laser e interagem muito bem com essas 

ferramentas, por que também não utilizá-las como um apoio ao processo de aprendizado, 

fazendo com que os alunos, muitas vezes até mesmo sem se darem conta, interajam com 

as mesmas ferramentas para aprender? Isso tornaria o processo de aprendizagem muito 

mais descentralizado e, por outro lado tornando-se um processo continuado, modificando 

a ótica de que os conteúdos didáticos somente devem ser transmitidos na sala de aula e a 

fixação desse conteúdo somente seja demonstrada através de exercícios que os discentes 

devem entregar. 

Para Fagundes (2009), o uso do computador pode mudar a cultura da escola, 

permitindo aos alunos o desenvolvimento de habilidades e competências do cidadão 

digital. 

Alguns exemplos de recursos que podem ser utilizados pelos docentes para 

ampliar a interação com os alunos são: e-mail, listas de discussão, blogs, comunidades em 

redes sociais, programas de troca de mensagens instantâneas, vídeos, além de tantos 

outros recursos. 

Esses recursos, além de facilitar a comunicação podem se transformar numa 

ferramenta que aproxime mais o aluno do aprendizado, possibilitando a formação de um 

banco de questões e dúvidas, além de tornar a aula mais interativa. Serve também como 

estímulo à pesquisa fora da sala de aula, pois o professor ao possuir seu conteúdo 
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previamente estabelecido poderá passar aos alunos o que será discutido na próxima aula, 

pedindo aos alunos que busquem conteúdos relacionados e que os tragam para discussão 

durante a aula. Com essa atitude o aluno já estará mais familiarizado com o tema e estará 

mais preparado para a aula. 

Diversos sites fornecem palestras on-line e de acesso livre, dessa forma o aluno 

também poderá ampliar seus horizontes e buscar a complementação da sua formação 

através de outros meios. Sabemos que também compete ao aluno boa parte do seu 

aprendizado, através da sua dedicação e estudo. 

As ferramentas tecnológicas mudam o conceito de tempo e de espaço. As 

alegações comuns de que não se dispõem de tempo para fazer cursos ou para assistir 

palestras já é contornado, pois o aluno poderá fazer essas atividades em seu tempo livre. 

Um exemplo recente de como a tecnologia pode alterar a forma de 

relacionamento entre alunos e professores e também do ambiente de ensino, foi a gripe 

suína, ocorrida em meados de 2009. A maioria das instituições de ensino acabaram 

adiando o início das aulas, porém algumas instituições encontraram meios de contornar 

essa situação, não prejudicando o conteúdo a ser seguido. O ambiente virtual de ensino 

Moodle (http://www.moodle.org) é uma das ferramentas que vem sendo adotada por 

várias instituições de ensino, pois permite disponibilizar conteúdos, vídeos, aulas e 

diversos outros recursos aos alunos. Essa foi a forma encontrada pelo Colégio Dante 

Alighieri, em São Paulo, para contornar a situação da gripe suína, segundo informações 

coletadas através da revista InfoExame de setembro de 2009. 

Para Roseli (2009), professora do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da 

Escola Politécnica da USP e também especialista no uso de tecnologias para a educação, 

um dos “principais papéis da escola é o de ensinar a pensar, quanto maior o número de 

ferramentas disponíveis, melhor pode ser o estímulo”. Dessa forma, quando o aluno tem 

contato com ferramentas tecnológicas que lhe permitam explorar de forma mais interativa 

o conteúdo visto em aula, seu estimulo para aprender aumenta assim como a sua 

capacidade criativa. Segundo dados do colégio D’Incao, situado em Bauru, SP e coletados 

da Revista InfoExame, Edição 283, de Agosto de 2009, o interesse por parte dos alunos 

cresce muito quando há utilização de ferramentas multimídias ou colaborativas, 

possibilitando ao aluno trabalhar melhor o conteúdo. 

Todo o processo de aprendizagem e avaliação pode ser remodelado com a 

adoção de tecnologias adequadas, porém essa remodelagem exige cuidados como a 

capacitação docente. Segundo D`Incao, essas mudanças não diminuem a relevância dos 

professores, que devem ter uma aula de qualidade e também domínio do conteúdo, além 
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de outros recursos, tais como a utilização de didáticas adaptadas ao novo ambiente, 

definição de regras para que o foco principal do processo de aprendizado não seja 

perdido, adoção de tecnologias adequadas e que realmente possam atrair a esse público 

discente de forma natural, não se tornando mais uma imposição. 

4.4. Cuidados Necessários na Utilização da TIC no Ambiente Acadêmico 

Ao adotar práticas de aprendizagem com a utilização de tecnologias de informação, 

muitas variáveis devem ser consideradas, como por exemplo, o cuidado na escolha das 

fontes de pesquisa, questões de segurança dos dados, facilidade e mobilidade na 

utilização dos recursos, aceitação do público alvo, normas ortográficas da língua escrita, 

dentre tantas outras, contudo, esse estudo irá se limitar a discussão desses itens. 

Cuidado na escolha das fontes: a Internet é um ambiente praticamente ilimitado, 

onde praticamente todas as informações desejadas podem ser descobertas com alguns 

minutos de pesquisa, contudo, nem sempre os resultados obtidos são provenientes de 

fontes confiáveis e merecem ser levadas em consideração. Ressalta-se que a TIC, 

principalmente por meio da Internet, é uma poderosa ferramenta que pode ser utilizada 

para obter conhecimento, contudo, deve existir um cuidado para que essa ferramenta não 

acabe se tornando a única fonte de pesquisa e de conhecimento, do contrário, a base 

estrutural do conhecimento pode ser seriamente comprometida. A Internet traz pontos 

positivos, contudo, negativos também, pois ao mesmo tempo em que ela facilita a 

democratização das informações, também possibilita que informações incorretas ou 

mesmo não verídicas sejam amplamente divulgadas. Para poder separar bons de maus 

conteúdos, tanto discentes quanto docentes necessitam ter uma base de conhecimento já 

adquirida para poder fazer ponderações consistentes sobre se o que leu é verdadeiro ou 

não. 

Segurança dos dados: também é outro fator a ser considerado, pois ao se conectar 

ao mundo, através da Internet, por meio das TICs, a exposição a fatores de risco também 

são comuns. Existem riscos desde a contaminação do equipamento por vírus até o roubo 

de dados sigilosos, como dados de contas bancárias, senhas, etc., e atualmente, até mesmo 

no “seqüestro de arquivos”, onde o usuário tem seus arquivos roubados do computador e 

somente devolvidos após o pagamento de uma importância em dinheiro. Não entra no 

escopo do presente artigo discutir as formas de segurança, contudo, destaca-se a 

relevância que o assunto merece. 

Facilidade e mobilidade na utilização dos recursos: toda tecnologia deve 

proporcionar maneiras mais fáceis e ágeis de prover a realização de uma tarefa qualquer, 
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do contrário, estará sujeita a sequer ser colocada em prática. Em relação ao uso de TIC 

para a educação, o ambiente deve ser muito bem elaborado, de fácil e intuitiva utilização e 

para tal, a abordagem do conceito de IHC (Interface Humano Computador) deve ser 

levada em consideração. Também não faz parte do escopo desse artigo abordar o tema 

IHC, contudo, uma breve descrição é indicada para que se possa melhor compreender a 

questão da facilidade e das técnicas que podem ser utilizadas para isso. 

Para Oliveira (2009), um bom software é aquele em que o usuário consegue 

interagir de forma natural e também onde o conhecimento prévio do usuário facilite a sua 

interação com o software. 

A IHC aborda essas práticas através de uma área de estudo, chamada de design 

de interação que pode ser definido como um conjunto de soluções que tem como objetivo 

facilitar a forma como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. 

A aplicação de princípios de design em um software visa tornar o ambiente de 

trabalho mais funcional, objetivo e com isso, mais simples e, quanto mais simples a sua 

utilização, maior a sua aceitação pelos usuários. 

Aceitação do público alvo: no caso de um ambiente de aprendizagem o público 

alvo desses sistemas são basicamente, os alunos e professores. Existe a necessidade de se 

satisfazer ambos, do contrário o sistema tende a não ser aceito, seja por dificuldades na 

utilização, conforme já citados, seja por questões de ordem técnicas ou mesmo culturais. 

Normas da língua escrita: esse também deve ser um cuidado constante ao se 

utilizar a TIC dentro do ambiente de aprendizado. É bastante comum as pessoas não 

utilizarem as normas cultas da linguagem escrita dentro de um ambiente tão informal 

quanto a Internet, contudo, para produções acadêmicas, deve-se tomar cuidado com o 

rigor das normas lingüísticas vigentes, possibilitando sim, o uso dos recursos, porém, 

fazendo as devidas adaptações, do contrário a qualidade certamente não será satisfatória. 

Efeitos negativos da utilização da tecnologia: outro ponto a ser considerado é a 

correta utilização dos recursos tecnológicos para a educação. O computador ou qualquer 

ferramenta tecnológica, por si só, não resolverá nenhum problema, ao contrário, poderá 

causar sérios danos à educação como um todo.  

A UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) divulgou no início de 2008 o 

resultado de um estudo sobre a influência dos recursos tecnológicos e o desempenho dos 

estudantes. Os dados para esse estudo foram obtidos através de informações do SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica), do ano de 2004 e também o Mapa da Exclusão 

Digital, da FGV – RJ (2003). 
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O Estudo revelou alguns pontos interessantes: os alunos que usavam 

computadores para a realização de tarefas escolares tiveram o pior desempenho (25 

pontos a menos em português e 15 pontos a menos em matemática), comparando com a 

média de todos os alunos. 

Esses dados corroboram a afirmação de que a utilização da tecnologia sem o 

preparo dos docentes e sem um plano de ensino adequados podem trazer o resultado 

inverso ao esperado. 

4.5. Maneiras de Utilização da TIC em Sala de Aula 

Existem vários softwares disponíveis, muitos gratuitos e com objetivo de levar para a sala 

de aula possibilidades de simulações e criação de realidades virtuais. Softwares 

matemáticos podem ser utilizados como ferramentas de auxílio ao professor para a 

explicação de diversos conteúdos, como por exemplo, a criação de gráficos baseados em 

equações. 

 
Fonte: Software Geogebra (http://www.geogebra.org) 

FIGURA 1 – Exemplo de gráfico gerado pelo software Geogebra. 

O software permite a criação de equações completas, além de outras 

representações geométricas, além do recurso de criar o gráfico e depois gerar a equação 

que deu origem ao gráfico. 

Ambiente virtual: por ambiente virtual deve-se entender todos os recursos que 

poderão ser utilizados para o processo de aprendizagem, desde a utilização de ambientes 

formais, propostos pela própria instituição de ensino, como plataformas virtuais de 

aprendizado que simulem a atividade do professor e nas quais podem ser 

disponibilizadas vídeo-aulas, atividades, leituras diversas e também avaliações, assim 
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como também ambientes menos formais, tais como blogs, que são ferramentas muito 

difundidas principalmente entre o público jovem e que possuem um alto poder de alcance 

e de resultados. Outras organizações já perceberam o poder dessa ferramenta que já 

passou a ser utilizada até mesmo por empresas consolidadas, como uma das formas de 

propaganda direta e contato com seus clientes, democratizando a informação e o contato 

entre as partes. 

O ambiente virtual do curso de ensino à distância da faculdade Anhanguera é 

um exemplo da utilização de recursos tecnológicos a serviço da educação, possibilitando 

uma completa interação entre alunos e professores. 

Em relação ao ambiente virtual, este fornece novas perspectivas em relação ao 

ensino tradicional, ampliando novas oportunidades e a forma de aprender e ensinar. Para 

efeito comparativo será utilizado um quadro onde são listados os comportamentos do 

aluno e professor tanto no ensino tradicional quanto no ensino à distância. 

QUADRO 1 – Comparação entre ensino tradicional e ensino à distância 

 Educação Tradicional Educação à Distância 
Professor Especialista Facilitador 
Aluno Receptor passivo Colaborador ativo (continua) 
Ênfase Educacional Memorização de fatos Pensamento crítico 
Avaliação Conteúdo em si Interpretação dos conteúdos 
Método de Ensino Repetição Interação 
Conhecimento Limitado ao conteúdo Sem limites 

Fonte: http://ucsnews.ucs.br 

  
Fonte: Site da Anhanguera (http://ead.facnet.com.br)  

FIGURA 2 – Ambiente Virtual Moodle. 



158 A tecnologia de informação e comunicação como instrumento de apoio ao ambiente acadêmico 

Anuário da Produção Acadêmica Docente • Vol. III, Nº. 4, Ano 2009 • p. 147-162 

Observa-se que tanto alunos quanto professores sofrem uma profunda adaptação 

nesse novo ambiente. O professor deixa de ser o especialista e passa a ser o facilitador 

enquanto o aluno deixa de simplesmente receber os conteúdos e passa a colaborar em 

todo o processo. 

Simuladores: A utilização de softwares simuladores também é um recurso 

interessante por possibilitar ao aluno a visualização de experimentos que, sem a ajuda de 

softwares, se tornaria inviável na prática, seja pelos custos ou viabilidades técnicas ou 

mesmo de espaço físico. 

 
Fonte: simulador Phet (http://phet.colorado.edu/index.php) 

FIGURA 3 – Imagem da simulação de ondas eletro magnéticas. 

O software PhET, foi desenvolvido pela Universidade do Colorado e é capaz de 

simular várias situações em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, física, 

química, matemática, computação, circuitos elétricos, entre outros. 

Ainda falando em recursos tecnológicos, outro recurso de fácil manuseio e de 

baixo custo é a implantação do envio de informações e notícias via celular, também 

chamada de mensagens SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). 

Segundo dados da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), divulgados em 

2007, 63,6% das pessoas possuem acesso ao telefone celular e desse total, 23% são 

representados por jovens entre 16 e 24 anos. Com uma abrangência tão grande, esse 

recurso deve ser considerado como uma das ferramentas a serem adotadas. 

Outro recurso amplamente divulgado e adotado pelos jovens são as redes sociais, 

recurso a exemplo do SMS, também já adotado por muitas empresas. As redes sociais, 
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também comumente chamadas de “comunidades” nada mais são que a junção de pessoas 

dos mais diversos lugares a cerca de um assunto de interesse comum. Principalmente 

entre o público jovem, essas práticas ganham adeptos a cada dia e os assuntos abordados 

nessas comunidades são de uma variedade muito grande. Sendo as redes sociais já um 

recurso amplamente divulgado e utilizado, estas também podem ser utilizadas como um 

ambiente interativo, onde alunos, professores e interessados por um assunto específico 

possam trocar conhecimentos, experiências e mesmo produzir novos conhecimentos, tudo 

isso feito de uma forma muito espontânea. 

Ainda abordando o aspecto técnico da TIC, outro recurso que também pode ser 

adaptado com a finalidade de promover o debate e o estudo fora da sala de aula é a 

utilização de vídeo conferências. Num passado não muito distante, essa seria uma prática 

inviável devido ao seu alto custo e dificuldades técnicas, contudo, com o avanço da 

tecnologia, qualquer computador pessoal pode prover esse recurso através de softwares 

gratuitos que são distribuídos na própria Internet. 

Cabe também aos docentes estimular essa prática e estimular as atividades 

extraclasse e, para cumprir a essa necessidade, a realização de trabalhos é uma abordagem 

bastante utilizada, contudo, principalmente no ambiente de ensino superior, a maioria dos 

alunos trabalha durante o dia e residem em cidades diferentes e distantes, fator que torna 

as reuniões necessárias às discussões e formulações da solução para o problema proposto, 

um fator complicador. A prática da vídeo-conferência poderia ser adotada para resolver 

esse problema, possibilitando boa qualidade de áudio e vídeo, sendo necessário apenas 

como requisito mínimo, que o aluno tivesse uma conexão a Internet de alta velocidade, 

requisito esse que está cada vez mais comum. Com essa prática, o grupo poderia 

combinar um dia e horário onde todos pudessem se conectar e fazer a reunião, discutir os 

assuntos pertinentes, propor soluções e tudo isso sem sair de suas residências.  

Nada impede que, se dispusesse de tempo, o docente também participasse dessas 

reuniões como um mediador. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado ao longo desse artigo, a utilização de tecnologias durante o 

processo de aprendizagem é um ponto chave e deve receber maior atenção por parte dos 

docentes e coordenadores e direção das Instituições de Ensino. 

Esse assunto ainda não recebe o devido tratamento e importância, seja pela falta 

de conhecimento sobre o assunto, despreparo dos docentes ou dificuldades tecnológicas 
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ainda existentes, entretanto, existem alternativas para a solução desses problemas e não 

considerar a TIC como uma ferramenta ao longo desse processo seria o mesmo que negar 

todo o avanço tecnológico pelo qual a humanidade passa. 

Como qualquer ferramenta, a utilização TIC precisa ser muito bem amparada por 

regras claras e objetivos bem definidos, do contrário, o alvo do estudo será perdido e nada 

de relevante será produzido. 

É uma atitude normal ao ser humano coibir aquilo que ele não consegue 

controlar e essa prática é muito comum com o uso de tecnologias. Muitas empresas 

bloqueiam todos os recursos tecnológicos dentro das suas instalações com a intenção de 

manter a corporação imune aos problemas decorridos de sua utilização, porém isso 

também é uma atitude equivocada, pois a tecnologia possibilita muitas facilidades e 

mesmo oportunidades que não podem ser ignoradas. 

Os docentes, a exemplo de algumas organizações, coíbem seus alunos de utilizar, 

por exemplo, a Internet como fonte de pesquisa. Não há nada de errado ao se utilizar a 

Internet como fonte de pesquisa, assim como não há nada de errado ao consultar um 

livro, o erro ocorre quando existe uma cópia do livro, sem o desenvolvimento da própria 

linha de raciocínio, da escrita das próprias conclusões. Com a Internet o conceito é o 

mesmo, utilizá-la como ferramenta é perfeitamente normal, contudo, simplesmente 

utilizar o conceito de “copiar e colar” é o que está errado e nesse ponto cabe aos docentes 

o estímulo, a conferência do que foi produzido. 

Um fator que dificulta o acompanhamento do docente é conseguir controlar 

todas as possíveis fontes para evitar simples cópias ao invés de produções, porém, nesse 

caso, conforme também já citado nesse artigo, existe o papel da capacitação docente, que é 

o recurso para que os professores aprenderam a trabalhar com essa nova ferramenta e 

possam transformá-la numa complementação às suas aulas e não em uma substituta. 

Ressalta-se também que, embora haja todo um avanço tecnológico e a utilização 

de ferramentas de TIC, embora gradativamente, conquistem espaço no ambiente de 

ensino, o papel do professor sempre continuará insubstituível, pois nenhuma tecnologia 

poderá superar a capacidade humana de raciocínio e de aprendizado. A tecnologia deve 

ser vista como mais uma ferramenta de trabalho, assim como o giz e a lousa já o são por 

muitos anos e da mesma forma como o giz e a lousa não substituíram o professor, os 

recursos tecnológicos também não o substituirão. O que pode substituir qualquer 

professor, assim como qualquer funcionário em qualquer empresa é a sua resistências às 

mudanças, pois se não houver adaptação a esse movimento cada vez mais crescente, os 

próprios alunos acabarão por promover essa mudança, pois é do conhecimento de todo 
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docente que os alunos de hoje não se comportam mais como os de antes e a nostalgia 

nada vai mudar. O que fará toda a diferença é o empenho e vontade do docente em 

continuar a ser um bom professor sempre, independente dos meios e dos recursos que 

tenha em mãos. 
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