
introdução de novos recursos 
tecnológicos já não é mais novi
dade na sala de aula. Essa revo

lução no modo de ensinar ocorre há mais 
de uma década, provocando uma quebra 
de paradigmas, que se mostra indispensá
vel à educação em todos os níveis, da pré-
escola à pós-graduação. 

Neste novo capítulo que se escreve na 
história da educação, a Tecnologia da Infor
mação (TI) tem papel fundamental, que vai 
além de fornecer equipamentos, permitir a 
convergência das diferentes mídias e adap
tá-las para a utilização a serviço do ensino. 
Junto ao novo mundo de conhecimento, a 
Tecnologia Educacional (TE) tem a missão 
de levar para a classe avanços tecnológicos 
alinhados às melhores práticas pedagógicas. 

Porém, mesmo com toda a mudança 
proporcionada pela TI, que 
permitiu, entre outras inova
ções, a introdução do quadro 
digital na sala de aula, ob
servamos que a maneira de 
transmitir o conhecimento é 
ainda um desafio para muitos 
docentes. O que vemos em 
muitas universidades é o pro
fessor que insiste em somen
te explanar sua disciplina de forma estática, 
simplesmente transcrevendo um conteúdo. 
Dessa forma, conclui-se que não há evolução 
na metodologia de ensino. 

Com toda a mudança proporcionada pe
los novos meios de informação, notamos a 
falta de sinergia entre as áreas de TI e TE. 

De um lado, a TI possibilita todo o apara
to técnico, a viabilização do funcionamen
to dos equipamentos e a convergência das 
diferentes mídias, mas não ouve as dificul
dades apresentadas pelo corpo técnico da 
instituição. Já os professores, pedagogos e 
técnicos em educação lidam com a TE de 
forma passional, em busca da fórmula mais 
adequada para a aplicação da tecnologia no 
cotidiano dos alunos. 

O resultado, no entanto, é um sistema 
que não vai ao encontro da realidade vivida 
pelos estudantes das chamadas geração Y e 
Z fora da sala de aula. Os jovens de hoje con
vivem com uma infinidade de recursos di
gitais, desde o próprio PC, notebook, tablet 
ou ainda celular, dispositivos que permitem, 
com poucos cliques, obter respostas rápidas, 
acessando o Google ou conversando com 

pessoas do mundo todo por meio das dife
rentes redes sociais. Foi essa nova realidade 
que possibilitou aos alunos, desde a criança 
semialfabetizada até o universitário, estudar 
de forma mais colaborativa e interessante. 

Um dos principais avanços responsáveis 
pela mudança no modo de ensinar está na 
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lousa interativa, que possibilita a projeção 
de imagens, textos, reprodução de arquivos 
em power point, vídeos, jogos. Cabe ao pro
fessor criar os conteúdos. 

As tecnologias foram introduzidas no 
mundo da educação com mais ou menos 
intensidade, algumas foram abandonadas, 
outras não utilizadas em sua totalidade e po
tencialidade. O que ocorre de fato é a falta de 
sinergia entre TI e TE, que devem participar 
juntos da escolha das tecnologias adotadas e, 
principalmente, da realização de treinamen
to para atender aos professores adequada
mente, cada um em sua especialidade. 

Quando a TI decide autonomamente 
pelos equipamentos a serem implantados, 
corre-se o risco de criar "elefantes bran
cos" nas salas de aulas, como, por exemplo, 
equipamentos de projeção com dispositi
vos interativos, mas nada funcionais e sem 
atrativos para proporcionar um ambiente 
inovador de aprendizagem. Quando a TE 
escolhe por si só os dispositivos, o perigo é 
ter a implantação de um novo recurso sem 
a infraestrutura adequada, e nem mesmo 
a melhor solução pedagógica poderá ser 
aproveitada eficientemente. Isso porque 
problemas técnicos, como um projetor mal 
ajustado ou a falta de instalação de drivers 
de software necessários têm como resulta
do uma tecnologia que não funciona. 

É importante que a instituição de ensino 
comece a se apropriar do uso técnico dos 
recursos tecnológicos e deixe de encarar a 
TI como mera ferramenta. E mais do que 
nunca o educador tem de estar apto a mu

dar e estar consciente da importância da 
tecnologia educacional como ferramenta 
valiosa no processo de ensino e aprendiza
gem, proporcionando um avanço na cons
trução de novos conhecimentos. Para nós, 
fabricantes e provedores de tecnologia, 
treinar os professores para uso dos disposi
tivos está presente no arcabouço das nossas 
atribuições. Mas trabalhar com tecnologias 
que vão para as mãos dos professores exi
ge mais responsabilidades. Consideramos 
o ambiente de sala de aula uma operação 
crítica que deve ser conduzida com falhas 
zero, ou com backups capazes de suportar 
qualquer falha humana ou mecânica. 

O professor é o agente estimulador da 
curiosidade do aluno por querer conhecer, 
pesquisar, buscar a informação mais rele
vante. Cabe a ele coordenar o processo de 
implantação das novas tecnologias em sala 
de aula, transformando informação em co
nhecimento de forma cíclica. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 40-41, maio 2012.




