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RESUMO 

A presente pesquisa de caráter bibliográfico e exploratório teve como objetivo 

problematizar, descrever e apontar soluções que evidenciem a importância das 

Tecnologias de Informação na Educação Superior e seus reflexos no desempenho 

discente para a melhoria do ensino e da formação de professores perante os limites e 

possibilidades do contexto real desses profissionais. Para tanto, apoia-se nos 

pressupostos teóricos de Rezende e Abreu (2003), Tachizawa e Andrade (2003), 

Masetto (2001), Hamiti e Reka (2012), Fischer (1996) entre outros autores. Como 

resultados do estudo apontam-se, principalmente, a escassez de políticas públicas 

que democratizem o uso dessas tecnologias no ensino superior, de modo mais 

concreto destaca-se a necessidade de investimentos em suporte técnico, apoio 

institucional e compatibilidade entre softwares que influenciam o uso das TIC’S, além 

da capacitação docente para uso dessas tecnologias. Dessa forma, o presente estudo 

espera ter alcançado seu principal objetivo: conscientizar a sociedade acadêmica 

sobre as reais competências e habilidades que a sociedade da informação espera do 

profissional atual e como as tecnologias de informação podem contribuir para o 

sucesso desses resultados. 

 

Palavras-chaves: Tecnologias de Informação (TIC’S). Ensino Superior. Políticas 

Públicas. Educação. 



 
ABSTRACT 

This bibliographic and exploratory research had as objective to problematize, to 

describe and to point out solutions that show the importance of information 

technologies (TIC’S) for higher education and her reflexes of the use of information 

strategies in student performance for the improvement of teacher education and 

training given the limits and possibilities of the real context of these professionals. For 

this, we support the following theoretical assumptions: Rezende and Abreu (2003), 

Tachizawa and Andrade (2003), Masetto (2001), Hamiti and Reka (2012), Fischer 

(1996) among other authors. As results of our research, we can point out, mainly, the 

scarcity of public policies that democratize the use of these technologies in higher 

education, more concretely we can mention the need for investments in technical 

support, institutional support and compatibility between softwares that influence the 

use of TIC’S, besides the teacher training to use these technologies. Thus, our study 

hopes to have achieved its main objective: to make the academic society aware of the 

real skills and abilities that the information society expects from the current 

professional and how ICTs can contribute to the success of these results. 

 

Keywords: Information Technologies (ICTs), Higher Education, Public Policies, 

Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual, chamada por muitos teóricos, como o economista Fritz 

Machlup (1993), de Sociedade da Informação, apresenta um novo formato de receber 

e transmitir informações, formato esse, comparado aos das sociedades anteriores, 

muito mais eficaz e acessível. 

Tais mudanças podem ser atribuídas, em grande parte, a propagação da 

Internet e ao desenvolvimento de tecnologias que fazem uso dessa ferramenta, por 

isso, é cada vez mais frequente a propagação de informações por meio digital, o que 

passou a ser considerado um processo educativo e que veio a dar origem à linguagem 

digital, uma das grandes características da sociedade contemporânea. 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’S) vêm sendo 

fundamentais na nova era tecnológica, por isso, o tema de nossa pesquisa torna-se 

relevante em razão da necessidade de desenvolvimento e investimento em tais 

ferramentas de ensino, principalmente, ao que se refere à Educação Superior. Dessa 

forma, procuramos apontar como os investimentos nas TIC’S podem gerar avanços 

quantitativos e qualitativos na construção do conhecimento integrado entre docentes 

e discentes no Ensino Superior. 

Sendo assim, problematizar, descrever e apontar soluções que evidenciem 

a importância das TIC’S na Educação Superior e seus reflexos no desempenho 

discente torna-se fundamental para a melhoria do ensino e da formação docente 

perante os limites e possibilidades do contexto real de trabalho. 

Justifica-se, também, a relevância dessa pesquisa a partir de prática 

docente em escolas públicas e particulares da região, o que nos permitiu estabelecer 

comparações entre Instituições de Ensino Superior que fazem ou não um bom uso 

das TIC’S no processo de ensino e aprendizagem de seus discentes. 

Por isso, o objetivo da pesquisa é descrever, observar, analisar e 

correlacionar a realidade das Tecnologias de Informação na Educação Superior de 

forma a descobrir sua natureza e características, relação e conexão com outros 

fenômenos de comunidades escolares onde se atua como docente. 

A presente pesquisa apresenta caráter bibliográfico e descritivo, visto que 

procura explicar o problema a partir de referências teóricas, tais como Rezende e 

Abreu (2003), Tachizawa e Andrade (2003), Masetto (2001), Hamiti e Reka (2012), 

Fischer (1996) entre outros autores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fritz_Machlup
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fritz_Machlup
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Por fim, esse trabalho estrutura-se em três capítulos, sendo que no capítulo 

1, serão introduzidas as principais ideias dessa pesquisa e uma apresentação de sua 

relevância, metodologia e objetivos. 

No capítulo 2, intitulado “O que são Tecnologias de Informação e 

Comunicação?”, será discutida a origem das TIC´S e como essas influenciaram a 

sociedade da informação da qual fazemos parte. Esse capítulo estende-se ao subitem 

2.1, que tem como título “As TIC´S e a Educação Superior”, em que será feita uma 

análise da aplicação das tecnologias de informação no ensino superior, tendo cenário 

o ciberespaço e as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

No capítulo 3, intitulado “Por que investir em Tecnologia de Informação no 

Ensino Superior?”, buscou-se apresentar fatos que comprovassem a importância das 

TIC´S para o aprimoramento do Ensino Superior. Esse capítulo tem como subitem o 

item 3.1, que tem como título “Tecnologia de Informação e Letramento Digital: 

digitalizando o conhecimento”, em que se buscará, por meio da analogia entre a ação 

de digitalizar informação e a prática da digitalização do conhecimento, discutir sobre 

os métodos de ensino empregados no ensino superior e como esses podem ser 

aprimorados, assa discussão teve como referência os conceitos de hipertexto e 

multiletramento. 

Espera-se, dessa forma, contribuir para as pesquisas sobre as Tecnologias 

de Informação e Educação no Ensino Superior e para os métodos de ensino na 

referida área. 
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1 O QUE SÃO TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO? 

 

Segundo Santos e Lopes (2016), as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) são o símbolo da Terceira Revolução Educacional, tendo o papel 

da inovação como processo que afeta diretamente o ensino e aprendizagem. 

 
Entretanto, o grande desafio neste cenário diz respeito ao aprendiz que deve 
desenvolver diferentes abordagens para seu aprendizado, de maneira que 
ele se torna capaz de “aprender a aprender”, com diferentes situações que 
enfrentará no seu dia-a-dia. (SANTOS; LOPES, 2016, p. 47) 

 

Para Rezende e Abreu (2003, p. 54), as TIC’S são Tecnologias de 

Informação e Comunicação que podem ser conceituadas como recursos tecnológicos 

e computacionais utilizados para a geração e uso de informação. Os referidos autores 

apresentam como principais componentes das Tecnologias de Informação os 

seguintes: 

 
- Hardware e seus dispositivos e periféricos; 
- Software e seus recursos; 
- Gestão de dados e informações; 
- Sistemas de telecomunicações (REZENDE; ABREU, 2003, p. 54) 

 

Complementando as definições anteriores, Mazetto (1997) considera que 

as tecnologias de informação foram evoluindo ao longo de menos de duas décadas 

e, atualmente, estão centradas no uso do computador, da internet, do chat, e-mail, 

teleconferência, entre outros, elas permitem o alargamento do espaço-aprendizagem, 

redefinindo-o como ciberespaço (espaço virtual). 

Nesse sentido, segundo Almeida e Valente (2011), as TIC´S não só 

transformaram como também estão integradas às atividades que realizamos. Estão 

sendo incorporadas ao nosso modo de ser, de interagir com os serviços e produções 

e de bens, diminuindo os espaços e tempos necessários para se comunicar, acessar 

e receber informações. Com isso, começam a influenciar o nosso modo de agir e de 

pensar. 

Devido à influência que as TIC´S apresentam em nossa sociedade, autores 

como Rezende e Abreu (2003), as consideram como algo mais importante do que 

simples ferramentas tecnológicas, tais pesquisadores propõem que essas não sejam 

vistas como simples ferramentas, mas como auxiliares cognitivas, capazes de 

expandir a capacidade intelectual de seus usuários, visto que as TIC´S automatizaram 
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as velhas práticas pedagógicas, permitindo-nos um acesso mais rápido a informação. 

De acordo com Tachizawa e Andrade (2003), desde o surgimento das TIC’S 

foram utilizados e-books, cartilhas e guias especializados que passaram por uma 

gradual evolução, como ocorreu com a televisão e o rádio e, até os áudios e vídeos. 

Entretanto, com o advento das redes de satélites, correio eletrônico e com o 

desenvolvimento da internet e de programas especialmente concebidos para auxiliar 

a educação a distância, surgiu o e-learning. 

O e-learning, termo da língua inglesa que significa electronic learning, 

"aprendizagem eletrônica", foi criado no século XIX, nos EUA, na Illinois Wesleyan 

University; considerado por muitos autores como o início do ensino a distância. 

Tratava-se de uma combinação do hardware com o software utilizando uma 

multiplicidade de recursos pedagógicos com o intuito de auxiliar o desenvolvimento 

da aprendizagem por parte da comunidade acadêmica (TAURION, 2009). 

Era aplicado, inicialmente, em programas educacionais em lugares 

afastados dos centros universitários e apresentava como recursos as modalidades 

inteiramente virtuais ou semipresenciais, ou seja, combinava aulas presenciais com a 

modalidade virtual, como ocorre, atualmente, em muitos estabelecimentos de ensino 

superior, porém, as plataformas atuais são, constantemente, aperfeiçoadas. 

Masetto (2001) acredita que as tecnologias de informação, que envolvem 

o computador, a internet, o chat, os e-mails, entre outras, promovem uma 

aprendizagem mais significativa e mais autônoma, além de facilitarem o alargamento 

do espaço de ensino-aprendizagem e de tornarem o ensino mais eficiente e eficaz, 

motivador e envolvente. Se bem utilizados, os recursos das TIC’S facilitam a pesquisa, 

a construção do conhecimento em conjunto e a comunicação entre alunos e 

professores. 

Para representar alguns dos benefícios que as tecnologias de informação 

atribuem ao ensino e aprendizagem, foi desenvolvido um pequeno mapa mental 

(Figura 1) com objetivo de representar os conceitos acima elencados: 
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TIC'S 

PROMOVEM 
aprendizagem 

significativa 
professor/mediador aluno/pesquisador 

Figura 1 - A importância das TIC´S no processo educativo. 

 

 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 
 

Dessa forma, buscou-se representar, por meio da Figura 1, a importância 

das TIC´S no processo educativo, sobretudo no ensino superior, pois as tecnologias 

de informação facilitam o estudo interdisciplinar, a educação com qualidade e o ensino 

não linear, tidos como fundamentais pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei n. 9.394/96). A esse respeito, Santos e Lopes (2016, p. 19) 

refletem: 

 
Um dos fatores significativos que podem contribuir para o sucesso das TIC´S 
no contexto educacional é a interação, um conceito-chave que irá permear 
todo o processo de ensino-aprendizagem online. A interação com os 
Professores das Disciplinas, com os tutores do curso e com outros 
estudantes, possibilitada pelas novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), permite ao estudante conhecer, desenvolver-se e 
aprender. 

 

Sendo assim, a interação entre discentes, docentes e demais comunidade 

acadêmica contribuem para promover um aprendizado significativo baseado na 

formação de um aluno pesquisador e autônomo. 

Silva (2003, apud Vieira, 2011, p. 67) enumera cinco habilidades que são 

essenciais aos professores que querem transformar sua sala de aula, seja ela 

presencial ou a distância, em espaços interativos: 

 
1. Abrir espaço para a participação-intervenção dos alunos, compreendendo 
que mais que dizer sim ou não, que responder a questões prontas, participar 
significa atuar na construção do conhecimento e da comunicação; 
2. Permitir a bidirecionalidade da comunicação, sabendo que é da ação 
conjunta de professores e alunos que a aprendizagem acontece; 
3. Disponibilizar múltiplas redes articulatórias, permitindo ao receptor ampliar 
suas conexões e significações; 
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4. Engendrar a cooperação, valorizar a cocriação, o trabalho em equipe; 
5. Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, pois é preciso 
lidar com as diferenças para que ocorra construção de tolerância e 
Democracia. 

 

A partir das competências enumeradas acima, é possível compreender que 

não cabe apenas às TIC´S o sucesso da prática docente, esse aprimoramento está, 

também, relacionado ao engajamento docente e discente para o bom uso dessas 

tecnologias, visto elas são uma ferramenta de auxílio e não de substituição do trabalho 

docente. 

 

1.1 As TIC’S e a educação superior 

 

Segundo Hamiti e Reka (2012) as tecnologias de informação, atualmente, 

estão intrinsecamente inseridas às atividades sociais e, como consequência, não 

podem mais serem retiradas do contexto da educação, principalmente, no que tange 

ao Ensino Superior. 

Tão importantes tornaram-se as TIC’S na Educação Superior que muitos 

órgãos avaliadores de estabelecimentos de ensino, no Brasil, podemos citar o MEC, 

consideram como excelentes as faculdades que disponibilizam tecnologias 

necessárias para que seus alunos sejam preparados para o mercado de trabalho, tais 

como: laboratórios de informáticas, estúdios de TV, equipamentos de robótica, entre 

outras tecnologias. 

Porém, não basta apenas o investimento financeiro para a disponibilização 

dessas tecnologias nas faculdades, fundamental, também, torna-se a capacitação dos 

docentes e o desenvolvimento do pensamento crítico dos discentes e o conhecimento 

e aplicação de algumas leis que auxiliam o usuário a empregar as TIC´S com 

consciência e cidadania. Lima (2012, p. 12) falará em leis da cibercultura: 

 
1 – Reconfiguração: consiste em reconfigurar práticas, modalidades 
midiáticas, espaços sem a substituição de seus respectivos antecedentes; 
2 – Liberação do polo da emissão: não há mais monopólio do envio de 
informação e a atual ausência da censura. A cibercultura tem criado o que 
está sendo chamado de “mídia do cidadão”, onde todos são estimulados a 
produzir, distribuir e recriar conteúdos. 
3 – Princípio de conexão em rede: a rede está em todos os lugares. O munbda 
está conectado. 
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Sendo assim, as leis da cibercultura auxiliam não apenas os usuários a 

empregarem as TIC´S conscientemente, mas também, uma nova forma de relacionar- 

se com o outro, principalmente, no escapo acadêmico em que o pré-requisito para a 

convivência é a construção do conhecimento. 

Dessa forma, é preciso compreender que, com o advento das TIC´S, o 

indivíduo não está mais isolado, ele está imerso em discursos, cercado por diferentes 

culturas e sentidos que o interpelam e o constituem como sujeito do ciberespaço, da 

cibercultura. 

Por isso, na atual sociedade da informação, o discente precisa desenvolver 

as competências e habilidades de buscar informação e argumentar criticamente sobre 

estas. Fischer (1996) reflete sobre a importância de o discente aprender diante de 

situações novas, buscando alternativas que sejam teoricamente argumentadas em 

favor de suas escolhas. 

Também sobre as características do ensino superior considerando o 

cenário das Tecnologias da Informação Trivellato-Ferreira (2006, p. 53) reflete: 

 
No ensino superior o desenvolvimento humano deve ser concebido no campo 
das possibilidades e não do determinismo, bem como que, nos 
desenvolvemos inseridos em um sistema de mútua influência. O resultado de 
nosso desenvolvimento é influenciado por nossas características pessoas e 
pelo contexto. Daí a importância daquele que pensa em atuar na educação 
estar sempre atento a investir em arranjos em contextos que promovam 
desenvolvimentos saudáveis. 

 
Neste contexto, acredita-se que as TIC’S devem estimular intelectualmente 

o discente e fazê-lo romper com paradigmas impostos pela ideologia dominante, a fim 

de que o estudante aprenda a buscar suas próprias explicações. 

Porém, muitos docentes, ao ingressarem no exercício do magistério 

superior, não apresentam formação pedagógica adequada para o uso eficiente dessas 

tecnologias e demonstram dificuldades no manejo dessas ferramentas para o ensino. 

A esse respeito Fischer (1996, p.48) esclarece que: 

 
Não basta ao professor o domínio de conteúdos e a capacidade em transmiti- 
los, é necessária a postura de reflexão sobre suas práticas, sobre a relação 
que estabelece com seus alunos e, principalmente, sobre a formação que 
está possibilitando. 

 
Esta afirmação de Fischer (1996) nos possibilita refletir criticamente sobre 

a preocupação com os aspectos pedagógicos da docência, por isso, o referido autor 

sugere que os aspectos da formação docente universitária devem ter como enfoque 
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três importantes eixos: 

 
1 - A qualidade de ensino e a formação docente; 
2 - A interferência econômica e política na Universidade e mais diretamente 
no trabalho dos professores; 
3 - As contribuições da pedagogia universitária sobre a temática da docência. 
(FISCHER, 1996, p. 50) 

 
Martins (2009) apresenta resultados positivos e negativos em relação ao 

uso das TIC’S em duas grandes Universidades Brasileiras - UnB (Universidade de 

Brasília) e UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). 

Como resultados positivos o autor aponta inovações nas práticas 

educacionais, porém, como práticas negativas a falta de capacitação docente oferece 

dificuldades e problemas enfrentados por profissionais que trabalham com as TIC’S, 

além da formulação de políticas públicas ineficazes no ensino superior brasileiro. 

A partir desses aspectos negativos e positivos do uso das TIC´S no Ensino 

Superior e de nossa experiência docente em instituições de ensino públicas e 

particulares pode-se afirmar que usar as tecnologias de informação nesse contexto 

pedagógico ultrapassa os limites impressos pelo tempo e espaço, visto que uma 

prática pedagógica consciente e de acordo com as competências e habilidades da 

sociedade atual implica redefinir a formação do profissional da educação superior de 

modo que este utilize as potencialidades das TIC´S pela apropriação dessas. 

Sendo assim, as TIC´S podem dar suporte para a comunicação entre 

educadores e demais membros da comunidade acadêmica, o que permitirá uma 

importante troca de informações e experiências de forma muito mais eficiente e 

dinâmica, sobretudo, a garantia de uma maior autonomia na tomada decisões, tais 

como a realização de atividades colaborativas que permitem o enfrentamento dos 

problemas da comunidade acadêmica e da realidade social em que esse discente está 

inserido. 

Não é possível falar das TIC´S no ensino superior sem mencionar as 

mudanças ocorridas nesse cenário pedagógico nos últimos dez anos em nosso país, 

sobretudo, no tocante ao aumento no número de cursos de graduação e ampliação 

de vagas no ensino superior brasileiro. 

Para tanto, a Figura 2 apresenta os principais aspectos positivos e 

negativos apontados por docentes no uso das TIC’S no Ensino Superior, objetivando 

descrever a forma e o modo como os professores utilizam as TIC’S em suas práticas 

pedagógicas e que podem influenciar o processo de ensino e aprendizagem. 
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Figura 1 - Aspectos positivos e negativos do uso das TIC’S no Ensino Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

 
Ao analisar a Figura 2 é importante acrescentar que a construção do 

conhecimento, na atual sociedade da informação, não ocorre somente nas 

universidades, visto que o saber está associado à bagagem de informações 

adquiridas no convívio social e essa troca é facilitada pelo acesso às diversas mídias 

digitais. A esse respeito Moran (2006, p. 36) orienta: 

 
A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 
linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de 
expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos 
democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 
facilitem a evolução dos indivíduos. 

 

É importante acrescentar à reflexão de Moran (2006) que as universidades 

e instituições de ensino superior devem proporcionar atividades que disponibilizem 

recursos variados para que os discentes se desenvolvam conforme a nova realidade 

social, pois o aluno motivado persiste em seus estudos, o que previne a evasão tão 

comum nos estabelecimentos superiores de ensino em nosso país. 

 

 
• Quando os ISE dispõe de TIC'S adequadas, o 

conhecimento é apresentado por meio de 
múltiplas linguagens (vídeos, gráficos, etc); 

• Aprendizagem cooperativa, autonomia discente. 
Aspectos 

positivos uso 
das TIC'S 

Aspectos 
negativos de 
uso das TIC'S 

 

• Muitos ISE não dispoe de TIC'S adequadas; 

• Quando dispõe, o excesso de informação 
pode gerar dispersão no discente. 

• aprendizagem reprodutiva, o aluno reproduz 
(copia e cola) as informações sem criticidade. 
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Porém, as tecnologias de informação devem ser utilizadas com equilíbrio, 

visto que não substituem a prática docente e são insuficientes para desencadear um 

real interesse na aprendizagem discente. 

É preciso a consciência de que as tecnologias não solucionam todos os 

problemas escolares, sobre essa questão Moran (2006, p. 12) afirma que “Se ensinar 

dependesse só de tecnologias já teríamos achados as melhores soluções há muito 

tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões a fundo”. 

Se Moran (2006) fez essa afirmação baseado no contexto europeu de 

ensino, no Brasil é preciso destacar a existência de problemas políticos e econômicos 

que afetam, sobretudo, a chegada de muitos alunos ao ensino superior, bem como a 

permanência desses até o final de sua graduação. Dessa forma, as TIC´S devem ser 

compreendidas como ferramentas de auxílio e, jamais, como solução dos problemas 

da educação brasileira. 

Porém, no Brasil as TIC´S ainda são pouco empregadas na grande maioria 

das Universidades públicas, visto que, segundo Sancho (2006, p. 19): 

 
A principal dificuldade para transformar os contextos de ensino em nosso 
país deve-se a dificuldade de incorporação de tecnologias diversificadas de 
informação e comunicação, pois o fato se encontra na tipologia de ensino 
dominante no Brasil que ainda é centrado no professor. 
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2 POR QUE INVESTIR EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO ENSINO 

SUPERIOR? 

 
Segundo Kaufmann (2005), em sua pesquisa sobre o uso das TIC’S no 

Ensino Superior na Universidade do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, 

(UNIVATES) e Chaves (2013), a qual analisou o uso das TIC’S no curso de 

Enfermagem na Universidade de São Paulo – USP, de Ribeirão Preto - SP, há 

fatores que comprovam a necessidade de investimento em políticas públicas que 

proporcionem o aumento da utilização das TIC’S no Ensino Superior no Brasil. 

Comprova-se essa necessidade por meio de dados coletados em 

diversas instituições de ensino superior em nosso país, pois com a propagação 

mundial da tecnologia de comunicação e a migração de pessoas, diversas 

instituições de ensino passaram a se adaptar a essa nova realidade. 

Para isso, os Institutos Superiores de Ensino (ISE) que desejam ser 

uma referência no Brasil têm procurado preparar seus docentes e discentes para 

as novas necessidades mundiais, objetivando oferecer a eles o conhecimento e as 

habilidades necessárias para esses se adaptem a nova realidade. 

Nesse cenário acadêmico, influenciado pela globalização no Ensino 

Superior encontramos dados que revelam uma realidade que ainda necessita ser 

modificada. 

Kaufmann (2005) desenvolveu uma tabela (Tabela 1) para identificar os 

tipos de TIC’S utilizadas na UNIVATES do Rio Grande do Sul, foi analisado o grau 

de satisfação com as TIC´S e a importância que atribuem à disponibilidade destas 

tecnologias no referido estabelecimento superior de ensino. Mais de dez anos 

depois, constata-se que esses dados tiveram pouca alteração devido à falta de 

investimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Tabela 1 - Tipos de Tecnologias de informação utilizadas em IES 

 

Recurso de TI Quantidade 

Laboratórios de informática 08 
Servidores 26 
Computadores uso acadêmico 340 
Computadores uso administ. 315 
Impressoras 95 
Quiosques multimídia 05 
Prédios interligados por rede 07 
Licenças Windows 320 

 
 

FONTE: Kaufmann (2005) 

 

Chaves (2013, p. 96) apresentou em sua pesquisa os seguintes dados como 

pontos de precisam ser aperfeiçoados nos Estabelecimentos Superiores de Ensino: 

 
- A infraestrutura, especialmente os laboratórios de informática e a velocidade 
da internet foram apontada como problemas no uso das TIC´S dentro da 
universidade; 
- A incompatibilidade entre softwares também foi indicado como dificuldade 
pelos discentes; 
- O grau de utilização mais baixo de alguns recursos disponíveis, como as 
bases de dados remotos, os programas acadêmicos e o sistema de educação 
à distância precisam de uma atenção especial dos docentes, no sentido de 
difundir melhor a sua existência e incentivar o seu uso. 

 

Outro fator importante apresentado nas referidas pesquisas (CHAVES, 

2013; KAUFMANN, 2005) é a expectativa de desempenho dos discentes em relação 

ao uso das TIC´S, pois quanto melhor o desempenho dos alunos, mais ele a utiliza. 

Da mesma forma, este fator é moderado pela idade e pela experiência no uso da TI, 

sendo que os estudantes acima de 30 anos possuem menor desempenho em relação 

ao uso das TIC´S. 

A partir desses dados é possível constatar que sem políticas públicas que 

proporcionem maior investimento nas TIC’S haverá um retrocesso nos 

Estabelecimentos Superiores de Ensino no Brasil, pois, diversas são as pressões 

exercidas para que competências e habilidades referentes à nova sociedade da 

informação sejam desenvolvidas a fim de que a população brasileira torne-se mais 

competitiva em relação ao mercado internacional. 

Dessa forma, a partir dessa pequena amostra de dados apresentados 

pode-se constatar que ainda são necessários muitos investimentos nas TIC’S em 

nosso país, pois há regiões em que o uso dessas tecnologias para a realização de 

Usuários da TI 10.000 
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pesquisas, troca de informação entre professores e alunos e mesmo para a realização 

de aulas virtuais ainda é uma realidade distante. Sendo assim, constata-se que a partir 

do auxílio das TIC’S as IES estarão mais preparadas para acolher e atender às 

necessidades dos discentes. 

 
2.1 Tecnologias de informação e letramento digital: digitalizando o 

conhecimento 

 

Segundo Castells (2001), é necessário desatar nós conceituais sobre as 

tecnologias de informação, pois essas interferem na integração de diferentes 

tecnologias e, até mesmo, nas novas linguagens criadas a partir delas. Uma dessas 

linguagens é a que se realiza a partir dos hipertextos (textos, gráficos, sons, vídeos, 

softwares). Hipertexto, segundo Castells (2001, p. 77) pode ser compreendido como: 

 
O Hipertexto é um conceito associado às tecnologias da informação e que 
faz referência à escrita eletrônica. Desde sua origem, o hipertexto vem 
mudando a noção tradicional de autoria, uma vez que ele contempla diversos 
textos. Trata-se, portanto, de uma espécie de obra coletiva, ou seja, 
apresenta textos dentro de outros, formando assim, uma grande rede de 
informações interativas. Nesse sentido, sua maior diferença é justamente a 
forma de escrita e leitura. Assim, num texto tradicional a leitura segue uma 
linearidade, enquanto no hipertexto ela é não-linear. 

 

No entanto, o emprego dessas tecnologias, com fins educativos, impõe 

desafios aos Institutos Superiores de Ensino. Nesse sentido, cresce a necessidade de 

saber empregá-las para assimilação de informações que permitam aos alunos 

resolverem problemas do cotidiano escolar e social, compreenderem o mundo e 

atuarem na transformação de seu contexto. 

Dessa forma, é possível afirmar que muitos docentes ainda necessitam 

compreender o conceito de letramento digital para que, então, digitalizarem seu 

conhecimento, ou seja, a digitalização do conhecimento é um termo criado por nós 

a partir de nossas pesquisas bibliográficas, para referir-nos à aplicação eficaz das 

tecnologias de informação. Porém, é necessária a compreensão do conceito de 

Letramento digital, que muitos docentes ainda não conhecem: 

Moran (2006) afirma que o letramento digital pressupõe o domínio das 

ferramentas digitais, mas de forma a garantir as práticas letradas, atribuindo sentido 

ao que se lê e escreve na tela, habilidades essas que envolvem a compreensão do 

emprego de imagens, sons, a não linearidade dos hipertextos, a seleção e avaliação 
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das informações relevantes no ciberespaço e nos hipertextos. 

Para Soares (2002, p. 153), Letramento digital nasceu da cultura da tela e 

tornou mais acessível a promoção do conhecimento dentro e fora das Instituições de 

Ensino Superiores: 

 
Na cultura da tela, altera-se radicalmente o controle da publicação: enquanto, 
na cultura impressa, editores, conselhos editoriais, decidem o que vai ser 
impresso, determinam os critérios de qualidade, portanto, instituem autorias 
e definem o que é oferecido a leitores, o computador possibilita a publicação 
e distribuição na tela de textos que escapam à avaliação e ao controle de 
qualidade: qualquer um pode colocar na rede, e para o mundo inteiro, o que 
quiser; por exemplo, um artigo científico pode ser posto na rede sem o 
controle dos conselhos editoriais, dos referees, e fica disponível para 
qualquer um ler e decidir individualmente sobre sua qualidade ou não. 

 

Dessa forma, compreende-se que a digitalização do conhecimento não é, 

simplesmente, digitalizar um texto verbal impresso em papel, mas, sobretudo é a 

mudança de mentalidade em relação à concepção de aprendizado que muitos 

docentes e discentes ainda apresentam. 

Assim, outro aspecto a ser trazido para esta discussão diz respeito à forma 

crítico-reflexiva feita por Moran (2006) que analisa o uso das tecnologias em sala de 

aula. A autora considera que as TIC´S são ferramentas que permitirão ao aprendiz o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para lidar com a 

multiplicidade de informações que circulam. 

Dessa forma, não se trata apenas de uma concepção de que seja 

necessário o uso da tecnologia em sala de aula, trata-se de um entendimento de que 

o professor ao selecionar determinado conteúdo a ser trabalhado, tenha consciência 

dos limites e possibilidades das estratégias utilizadas. 

Entende-se, também, com base em Moran (2006), que o uso de tecnologias 

digitais pode ser um primeiro passo para os educadores conceberem formas de 

explorar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias de modo a ampliar o 

escopo da participação social de todos os grupos e, em especial, a participação social 

das comunidades economicamente desfavorecidas. As Tecnologias de informação 

representam uma forma de democratizar bens culturais e de contornar barreiras 

historicamente sedimentadas pelo isolamento cultural de muitas regiões do Brasil. 

Segundo Carvalho (2012), um modelo interessante para o contexto das 

Tecnologias de Informação é a metáfora da “espiral”, compreendida como um 

processo dinâmico de conversão. Santo e Lopes (2016, p. 35), apresentam esse 
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modelo a partir da seguinte reflexão: 

 
O modelo em que se usa a metáfora da “aspiral” pode ser compreendida 
como um processo dinâmico de conversão, marcado pela alternância entre 
os conhecimentos tácitos e explícitos. Este processo é constituído pelos 
seguintes quatro modelos: a) socialização, b) externalização, c) combinação, 
d) interiorização. Sendo assim, dá-se o nome de socialização, quando o 
conhecimento tácito se converte em mais conhecimento tácito, havendo 
compartilhamento de experiências. No processo de externalização, o 
conhecimento tácito é explicado, podendo ser compreendido pelo outro. O 
conhecimento, após ser adquirido, combina-se aos conhecimentos explícitos 
já existentes, ocorrendo uma sistematização de conceitos. Por fim, o 
conhecimento explícito passa a ser internalizado, sendo, então, incorporado 
como conhecimento tácito. 

 

Sendo assim, as TIC´S conduzem o usuário a socializar o conhecimento, 

pois esse é realizado de forma interativa no ciberespaço, sendo que sujeito é capaz 

de multiplicar e compartilhar seu conhecimento, em um processo de externalização 

do saber. Essa externalização se realiza a partir da interatividade, já que ela 

pressupõe a comunicação entre os sujeitos conectados. 

Dessa conexão ocorre a combinação, ou seja, a comunicação não é 

unilateral, ela se realiza a partir de acordos entre os sujeitos. Outro processo que não 

pode ser desconsiderado é a interiorização, ou seja, o conhecimento para a ser 

incorporado e aplicado na realidade onde o usuário está inserido. 

Dessa forma, no ciberespaço as TIC´S auxiliam o sujeito aprendiz a 

transformar o conhecimento silencioso e unilateral em um saber dinâmico, 

progressivo, realizado de forma tridimensional e com a participação interativa de 

vários sujeitos, conectados em um movimento que pode ser comparado a uma espiral 

do conhecimento. 

A partir da Figura 3 é possível materializar a abstração dos conceitos de 

socialização, externalização, combinação, interiorização apresentados, graficamente, 

da seguinte forma: 
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Figura 3 – Passando do conhecimento tácito para o conhecimento explícito pela 

espiral do conhecimento 

FONTE: Takahashi (2005 apud SANTOS; LOPES, 2016, p. 36). 

 

Sendo assim, digitalizar o conhecimento é, também, interpretá-lo a partir 

de um processo imanente de assimilação e compartilhamento de conteúdos, na 

perspectiva do docente e do discente, tendo como ponto de chegada, não apenas o 

mercado de trabalho, mas a formação do próprio indivíduo. 

As novas tecnologias e competências são necessárias para atender à 

velocidade das mudanças dessa nova sociedade que tem como urgência o 

desenvolvimento da competência de aprender a aprender, pois, o não basta apenas 

reproduzir o conhecimento, ou seja, compartilha-lo nas redes sociais sem nenhum 

senso crítico, é fundamental a observação, reflexão e a criação de novas ideias para 

que continue sendo gerados e produzidos novos conhecimentos. 

A produção de conhecimento nem sempre está associada ao volume 

crescente de informações produzidas e divulgadas nas redes sociais. Para esse 

conhecimento ocorra é fundamental que os conteúdos sejam confrontados, 

analisados sobre diferentes pontos de vista e em seu processo macro e micro 

constitutivo. 

Por isso, é importante o conhecimento das regras de Netiqueta, que são o 

conjunto de recomendações para evitar mal-entendidos em comunicações via 

internet, especialmente em chats, lista de discussão entre outras ferramentas usadas 

no Ensino a Distância. Nesse sentido, as TICs podem apoiar a Gestão do 
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conhecimento, segundo Santos e Lopes (2016, p. 44): 

 
1 Fornecendo meios para que as pessoas organizem, armazenem e 
acessem informações e conhecimentos explícitos; 
2 Conectando pessoas visando o compartilhamento do conhecimento. 

 
Além de saber organizar as inúmeras informações que recebe, o discente 

da sociedade atual necessita digitalizar seu autoconhecimento, tendo a competência 

de gerenciar a si mesmo, seu tempo, suas escolhas e a noção da própria imagem que 

expõe de si mesmo nas redes sócias. Segundo Santos e Lopes (2016, p. 45): 

 
Frequentemente, estudantes que iniciam cursos superiores a distância 
possuem dificuldade na organização e gerenciamento do tempo. Muitas 
vezes acreditam não ser necessário muito investimento de tempo, diante do 
que se enganam. Autonomia nos estudos, capacidade de organização e 
gerenciamento, evitando-se a procrastinação, são essenciais para um bom 
desempenho nos estudos. 

 

Sendo assim, conhecer as Tecnologias de Informação, ter acesso a elas, 

aprender a aprender e manter-se motivado para as constantes mudanças que a 

sociedade da informação exige, são competências nem sempre fácies de sustentar, 

devido à exigência, cada vez maior, que o mercado de trabalho, sobretudo no contexto 

da economia brasileira está inserido. Porém, ressignificar, dar novos sentidos a algo 

já conhecido, é uma importante competência que merece a atenção de todos no 

cenário das Tecnologias da Informação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As TIC’s estão cada vez mais presentes na sociedade atual. Desde o 

contexto profissional à realidade doméstica, como nos simples brinquedos de crianças 

é possível encontrar microprocessadores presentes em quase todos os equipamentos 

utilizados em nosso dia-a-dia. 

Segundo Sancho (2006), o crescimento da complexidade das sociedades 

e das organizações faz com que aumente a importância da tecnologia da informação, 

que se torna um recurso fundamental em todos os níveis organizacionais da 

sociedade (seja operacional, seja tático ou estratégico). 

O uso dessas tecnologias não poderia ser diferente nas IES, por isso, os 

estabelecimentos de ensino precisam estar preparados para as novas exigências e 

necessidades dos novos alunos que estão inseridos em um mercado altamente 

competitivo e excludente. 

A partir de pesquisas bibliográficas e da experiência como docente em 

instituições de ensino público e particular, pode-se constatar que apenas investir 

financeiramente nas TIC´S não é o suficiente para melhorar o Ensino Superior no 

Brasil. 

Tal constatação pode ser feita a partir da reflexão de diversos autores que 

alertam sobre as dificuldades relacionadas à aceitação, adoção e correta aplicação 

das novas tecnologias de informação, pois essas se tornam ultrapassadas antes 

mesmo de gerarem resultados em função da demora, por parte dos IES, na aquisição 

dessas tecnologias, capacitação docente e implantação adequada desses 

equipamentos. 

Pode-se concluir como principais resultados da pesquisa a escassez de 

políticas públicas que democratizem o uso dessas tecnologias no ensino superior, de 

modo mais concreto é possível citar a necessidade de investimentos em suporte 

técnico, apoio institucional e compatibilidade entre softwares que influenciam o uso 

das TIC’S, além da capacitação docente para uso dessas tecnologias. 

Dessa forma, o presente estudo espera ter alcançado o objetivo de 

problematizar, descrever e apontar soluções que evidenciem a importância das TIC’S 

na Educação Superior e seus reflexos no desempenho discente para a melhoria do 

ensino e da formação docente perante os limites e possibilidades do contexto real de 

trabalho. 
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Sendo assim, descrever e apontar soluções que apontem para a melhoria 

no ensino superior com o auxílio das TIC´S não é tarefa fácil, pois ensinar e aprender 

com essas ferramentas de ensino não altera o compromisso de docentes e discentes 

com a aquisição e promoção do conhecimento, visto que, ao desenvolver seu trabalho 

no ensino superior, professores e alunos devem avaliar as melhores alternativas e 

selecionar os recursos mais apropriados para cada realidade. De modo que não existe 

uma receita pronta para as diferentes realidades aqui apontadas, porém, o que deve 

prevalecer, sempre é a busca pelo conhecimento e para essa busca, nada melhor do 

que as TIC´S e uma boa dose de discernimento. 
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