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Como utilizar recursos tecnológicos 
no Ensino Superior 

•Transmissão de informação mediante exagero 
de palavras. 

Problemática do 
verbalismo 

•Mas, salienta que as problemáticas são 
facilmente percebidas. 

O autor não 
desvaloriza uma 
aula expositiva, 
especialmente 

quando há 
domínio do 
conteúdo.  

•Com aulas meramente expositivas, a tendência 
é que o aluno apenas decore algumas coisas, 
sem que aprenda de fato. 

Apresenta os 
recursos visuais 
como forma de 

comunicação 
mais eficaz.  



O que se entende por tecnologia 
educacional 

•Apresentam como se deve utilizar e proceder. 
Quase que como uma técnica.  

Manuais 
tradicionais da 

Didática dedicam 
capítulos aos 

recursos 
auxiliares de 

ensino.  

•Muitas vezes, pressupõe-se que tecnologia 
educacional tem haver apenas com 
computadores com acesso à internet na sala de 
aula.  

Tecnologia 
Educacional não é 

sinônimo de 
informática.  

•televisão, rádio, vídeo, retroprojetor e ainda, 
quadro e giz. 

•Não dispensam a fala e o texto. 

Tecnologia 
Educacional  

Inclui:  



 Os recursos tecnológicos constituem-se em importantes 
ferramentas à disposição do professor para facilitar a comunicação. 

 

 Vantagens dos recursos tecnológicos 
  

 Atenção – “Ao se recomendar aos professores a utilização de uma 
mensagem mais moderna, não se esta absolutamente propondo 
que transformem suas aulas em espetáculos, mas que reconheçam a 
concorrência que as escolas sofrem dos meios de comunicação em 
massa (...)”. (GIL, 2013, p. 220) 

Importância da tecnologia da 
educação no Ensino Superior 

 



 Em relação à compreensão e à aplicação de conhecimentos; 

 

 Em relação à retenção; 

 

 Em relação à avaliação; 

Vantagens dos recursos tecnológicos 



Os 6 mitos da 
tecnologia 

1 

Mágica 

2 

Exclusão 

3 

“Divernética” 

4 

Inteligência 

5 

Igualitária 

6 

Revolucionária 

Desvantagens dos recursos 
tecnológicos 



 ALUNO: Passivo ou Participante? 

 

Desvantagens dos recursos 
tecnológicos 

MÁ UTILIZAÇÃO  

Morán (1995) 

TAPA-BURACO ENROLAÇÃO DESLUMBRAMENTO PERFEIÇÃO VÍDEO-VÍDEO 



DICA 

•“o alcance dos objetivos da disciplina fica 
muito prejudicado se os recursos não puderem 
ser aplicados?” (GIL, 2013, p.224)  

PERGUNTE-
SE ANTES   

•UTILIZE-O SIM 

•REPENSE O SEU USO NÃO 



Ensino com tecnologia 

Professores Universitários 

PowerPoint 
Construção 

de Páginas na 
web 

Aplicabilidade de 
programas 

específicos de 
computador 



O professor ao se decidir pela utilização de 
recursos tecnológicos no ensino deve levar em 

consideração: 
 

Os objetivos e os conteúdos do curso; 

O próprio professor; 

Os estudantes; 

As ferramentas tecnológicas. 



• Ter clareza acerca dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
esperados dos estudantes ao final do curso e de cada uma das 
unidades; 

• Informações acerca dos conteúdos definidos para o alcance desses 
objetivos; 

Objetivo e 
conteúdo do 

curso 

• Habilidades despendidas em relação a tecnologia escolhida; 

• Tempo de preparação; 

• Qualificar-se para usar a tecnologia escolhida; 

• Avaliação e auto-avaliação  em relação ao uso da tecnologia; 

O professor 

 

• Considerar a familiaridade dos estudantes com relação ao uso da 
tecnologia  e sua acessibilidade a computadores e programas de 
informática; 

• Sondar o nível de acesso a computadores fora de sala de aula, e 
disposição de equipamentos na universidade; 

 
 

Os 
estudantes 

Ferramentas 
tecnológicas 

• São de uso variado e em grande número; 
• Algumas possuem objetivos específicos, em determinadas áreas  
• do conhecimento; 
• Outros possuem objetivos gerais; 



“O elevado número de ferramentas (tecnológicas) 
disponíveis requer a tomada de múltiplos cuidados na 
escolha de qualquer delas. Além da clareza acerca dos 
objetivos a serem alcançados e dos conteúdos a 
serem desenvolvidos, do conhecimento das 
características dos estudantes e das limitações do 
próprio professor [...] Não se quer dizer que cada 
professor seja uma autoridade em tecnologia 
educacional, mas que admita que esses 
conhecimentos são requeridos para melhorar a 
qualidade de suas aulas.” (GIL, 2013, p. 227) 



Classificação dos recursos 
tecnológicos 

•Elaborado por Edgar Dale, em 1946. 

•Classificação de acordo com o grau de envolvimento dos alunos. 

•Não distingue estratégia de recurso de ensino. 

Cone da 
Aprendizagem 

•Elaborada por Parra e Parra, em 1985. 

•Considerada incompleta, pois foi elaborada antes da difusão das 
tecnologias baseadas no computador. 

•Recursos visuais, auditivos e audiovisuais 

Classificação 
Brasileira de 

Recursos 
Audiovisuais 

•Elaborada por Zhu e Kaplan, em 2002. 

•Não considera os recursos mais antigos. 

•Ênfase nas tecnologias atuais: desde e-mail e telefone a softwares 
mais complexos. 

Classificação 
das 

ferramentas 
tecnológicas  



 Necessário identificar as  vantagens e limitações; 

 Saber utilizá-los da forma adequada. 

Como usar recursos tecnológicos? 

Alguns recursos tradicionais 
ao ensino superior: 

Folhas 
Auxiliares 

Quadro de 
giz e quadro 

branco 
Lousa interativa Blocos de papel 



Recursos tecnológicos 

Mais alguns recursos: 

Retroprojetor 
Videocassete 

e DVD 
Projetor Multimídia 



E-mails  

Comunicação rápida, individual 
ou com um grupo 

Informações 
de aulas... 

Indicação de 
material... 

Devem ser adotados alguns 
cuidados 

Contato com 
registro 

Recursos tecnológicos 



Fóruns de discussão 
online 

Favorece a continuidade 
de debates 

Interação e manifestação 
de ideias 

Requer a participação do 
professor como 

mediador 

Deve-se ter objetivos e 
algumas regras nas 

discussões 

Recursos tecnológicos 



Obrigado! 


