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RESUMO 

 
 
DALL’IGNA Dhébora Mozena, MASCARELO Idianes Tereza. Potencialidades e 
fragilidades do uso das tecnologias na educação: uma perspectiva de docentes 
e discentes. 2019. 39fs. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Tecnologias para Educação Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis/SC, 2019. 
 

 

Há uma grande expectativa em torno dos preceitos da educação a distância (EaD) 
com a introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas 
modalidades de Educação tecnológica e Superior. Diversos autores afirmam que 
novas técnicas de ensino-aprendizagem vêm sendo aprimoradas e inseridas nas 
salas de aula como incentivo no processo de aprendizado pelos estudantes e 
sinalizam que o conhecimento de tais tecnologias por parte dos professores é 
fundamental para que o processo ocorra de forma produtiva. Por outro lado, os alunos 
têm exigido cada vez mais quanto à utilização das estratégias empregadas pelos 
docentes em sala de aula, em especial em relação às metodologias ativas e, muitas 
vezes necessitando de recursos digitais de aprendizagem para tornar o aprendizado 
autônomo, diferenciado e significativo. Para tanto, este trabalho objetivou analisar as 
fragilidades e as potencialidades do uso das tecnologias na educação sob a 
perspectiva de docentes e discentes. Tratou-se de um estudo com abordagens 
qualitativa-quantitativo com base na aplicação de um questionário (com perguntas 
abertas e fechadas) na modalidade online, acompanhado do termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE), a 11 docentes e 20 discentes de uma Universidade 
localizada no município de Lages, SC. Alunos e professores apontaram fragilidades e 
potencialidades de maneira semelhante, com destaque às fragilidades de uso 
incorreto, falta de capacitação para manuseio de recursos, distração dos alunos e falta 
de suporte técnico e infraestrutura. Destacando as potencialidades, tem-se a 
possibilidade de aulas diferenciadas, criativas e dinâmicas, oportunizando o aluno a 
ser protagonista do processo de ensino-aprendizagem.  
 
Palavras-chave: Tecnologia educacional. Aprendizagem. Docentes. Estudantes. 
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ABSTRACT  
 

 
DALL’IGNA Dhébora Mozena, MASCARELO Idianes Tereza. Potencialidades e 
fragilidades do uso das tecnologias na educação: uma perspectiva de docentes 
e discentes. 2019. 39fs. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Tecnologias para Educação Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis/SC, 2019. 
 

 

There is great expectation around the precepts of distance education (EaD) with the 
introduction of Information and Communication Technologies (ICT) in the modalities of 
technological and higher education. Several authors affirm that new teaching-learning 
techniques have been improved and inserted in classrooms as an incentive in the 
learning process by students and indicate that the knowledge of such technologies by 
teachers is fundamental for the process to occur in a productive way. On the other 
hand, students have increasingly demanded the use of strategies used by teachers in 
the classroom, especially in relation to active methodologies and often requiring digital 
learning resources to make learning autonomous, differentiated and meaningful. 
Therefore, this work aimed to analyze the weaknesses and potentialities of the use of 
technologies in education from the perspective of teachers and students. This was a 
study with qualitative-quantitative approaches based on the application of a 
questionnaire (with open and closed questions) in the online modality, accompanied 
by the free and informed consent form (TCLE), to 11 teachers and 20 students from a 
University located in the municipality of Lages, SC. Students and teachers pointed out 
weaknesses and potentialities in a similar way, highlighting the weaknesses of misuse, 
lack of capacity for resource management, distraction of students and lack of technical 
support and infrastructure. Highlighting the potentialities, there is the possibility of 
differentiated, creative and dynamic classes, allowing the student to be the protagonist 
of the teaching-learning process. 
 
 

Keywords: Educational technology. Learning. Teachers. Students. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Torres e Torres (2016) sinalizam que a cada dia, novas técnicas de ensino-

aprendizagem vêm sendo aprimoradas e inseridas nas salas de aula como incentivo 

do processo de aprendizado pelos estudantes. Uma das estratégias é o conhecimento 

das tecnologias educacionais, que, segundo Silva e Mendanha (2014) correspondem 

a instrumentos de trabalho que atingem âmbitos social e escolar promovendo 

interação, pesquisa e informação. 

Os saberes transitam entre os espaços tecnológicos, comportamentais, 

cognitivos e sociais, éticos, morais e humanísticos, cabendo a construção de tais 

saberes (SILVA, MENDANHA, 2014). Brito (2008) salienta que o profissional 

competente necessita, além de dominar a manipulação das ferramentas tecnológicas, 

integrar às suas atividades reflexivas e didáticas uma maior percepção de seu papel 

dentro do contexto social e tecnológico. 

 Porém percebe-se que são muitas as limitações que os docentes têm em 

utilizar tais tecnologias em seus espaços de salas de aula presenciais ou virtuais, seja 

por dificuldades no manuseio, pela falta de conhecimento ou tempo em administrar 

tais instrumentos em meio ao padrão de ensino acadêmico tradicional. Peters (2006) 

salienta que esta tradição do ensino acadêmico vem sendo subestimada em sua 

importância e que seria um erro evitar ou negligenciar essa tradição numa 

compreensão mais tecnológica do ensino acadêmico. 

 Atualmente os alunos estão cada vez mais exigentes em relação às estratégias 

utilizadas pelos docentes. Mas ao mesmo tempo em que a exigência aumenta a 

dispersão por conta justamente das tecnologias em que estão envolvidos também 

aumenta. E tem-se uma espécie de embate pedagógico. Estudantes de educação à 

distância dispõem de uma experiência de vida maior e encaram, compreendem e 

avaliam seus estudos de maneira diferente conforme afirma Peters no ano de 2006 

nas suas indagações de didática do ensino a distância. 

 O mesmo autor em 2012 já visionava universidades do futuro que combinariam 

metodologias de educação a distância, aprendizagem baseada em informatização e 

discussões exaustivas em espaços de aprendizado acadêmico que permitam que os 

discentes participem ativamente do processo científico de criação do conhecimento 

(PETERS, 2012). 
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 Palloff e Pratt (2004) defendem a necessidade de uma abordagem focada no 

aluno e autodirigida por crerem que o docente não pode ensinar e sim facilitar a 

aquisição do conhecimento por meio de uma postura que agregue a flexibilidade, a 

disposição para aprender com os alunos e com os outros, a disposição para ceder o 

controle aos alunos e para colaborar e a disposição para afastar-se do papel 

tradicional do professor. 

O presente estudo aborda a temática da utilização das ferramentas 

tecnológicas nos espaços educacionais, evidenciando as fragilidades e as 

potencialidades do uso tanto na perspectiva de docentes quanto na dos discentes. 

A presente pesquisa justifica-se pelo fato de acreditar que ainda há muitas 

lacunas entre docentes e discentes na ótica de construção do ensino-aprendizagem. 

Isso pode ser um dos fatores contribuintes a defasagem de alguns aspectos dentro 

do contexto educacional. Há lacunas de interação, de comunicação e anseios, que 

são diferenciados entre os dois sujeitos – alunos e professores.  

A relevância da pesquisa concentra-se no fato de que a mesma se torna hoje 

uma fonte de conhecimento para os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem no 

sentido de ambos os grupos analisarem as perspectivas de cada um, além de 

promover uma reflexão quanto a atitudes frente às expectativas, fragilidades e 

potencialidades das tecnologias nos espaços de conhecimento. 

Diante do exposto, a pergunta de pesquisa baseia-se em: Quais são as 

fragilidades e as potencialidades na utilização das ferramentas tecnológicas nos 

espaços educacionais na perspectiva de docentes e dos discentes? 

O objetivo geral é analisar as fragilidades e as potencialidades do uso das 

tecnologias na educação. Já os específicos concentram-se em analisar tais 

fragilidades e as potencialidades na visão dos discentes e na visão dos docentes.  

O estudo procura levantar uma discussão acerca do que é potencial e do que 

é frágil no uso das tecnologias no contexto da educação. Para melhor embasar o tema, 

buscou-se literaturas de autores na área que fundamentam o uso das tecnologias e 

recursos digitais, o processo de ensino-aprendizagem nos meios que utilizam tais 

recursos e os princípios do ensino híbrido. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Uso de tecnologias e recursos digitais no contexto educacional 

 

Fischer (2012) aponta a necessidade de uma série de reflexões em torno do 

uso das tecnologias digitais (TD) no contexto educacional, dentre elas os preceitos 

éticos da presença distante, experimentação digital, relação a distância entre alunos 

e professores e comunicação. 

 O modelo educativo atual da Sociedade Industrial singulariza o ensino 

tecnicista, privilegiando o preparo dos educandos para o desempenho de habilidades. 

A prática pedagógica vivenciada pouco se relaciona com o dia a dia do aluno, 

priorizando o acúmulo de conhecimentos e pouco instigando a curiosidade do mesmo. 

Resultado direto disso, é o desinteresse e a falta de percepção do sentido do que está 

sendo ensinado (BEHAR, 2009, p. 15). 

 No ano de 1999, Castells já afirmava que as novas tecnologias da informação 

vinham integrando o mundo em redes e a comunicação mediada por computadores 

possibilita a geração de uma ampla cadeia de comunidades virtuais. O mesmo autor 

se referia a uma sociedade em rede, onde a aprendizagem caracterizava-se por uma 

apropriação de conhecimento dentro de uma realidade concreta. Tal aprendizado é 

suportado pelo professor gestor e mediador que parte da vivência dos educandos para 

construir uma aprendizagem significativa (CASTELLS, 1999). 

 Há uma grande expectativa em torno dos preceitos da educação a distância 

(EaD) com a introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas 

modalidades de Educação Tecnológica e Superior. 

 No ano de 1996, o Ministério da Educação (MEC) criou a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED) que se propõe a realizar um trabalho colaborativo e 

integrador junto a programas e parceiros de seu público-alvo como alunos, 

professores e gestores das diferentes esferas educacionais. Um dos resultados deste 

trabalho consiste no gerenciamento de ações que inserem as inovações tecnológicas 

nos processos de ensino-aprendizagem, incorporando as TICS aos métodos didático-

pedagógicos convencionais (SEED-MEC, 2010). 

 Behar (2009) acredita que sem o encorajamento do uso intensivo de 

tecnologias, as instituições educacionais do país não conseguirão alcançar os 

objetivos amplos de formação/capacitação na educação. Porém, salienta que isso não 
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deve ser feito de qualquer maneira: é algo que requer planejamento das propostas, 

socialização de experiências e reflexão das suas possibilidades. 

 Torrezzan e Behar (p. 33, 2009) salientam que os recursos digitais vêm sendo 

aplicados em diferentes áreas do conhecimento e permitem que novas práticas 

amplifiquem e estendam antigos cenários. Na área educacional, tais recursos 

permitem com que conteúdos sejam abordados em diferentes formatos como jogos 

educacionais, páginas web, simulações, vídeos, hipertextos, dentre outros, 

potencializando as capacidades de ampliar a interação com a realidade e se construir 

conhecimentos de forma diferente e significativa. 

 Delcin (2005) enfatiza que não basta por si só o uso de tecnologias; a utilização 

tem que vir acompanhada de um delineamento pedagógico de inserção dos recursos 

digitais imersos dentro de uma pedagogia baseada na pesquisa, na aproximação à 

informação, na imprevisibilidade, complexidade e diversidade de forma a possibilitar 

novos percursos cognitivos. 

 Delcin ainda relata: 

Novas experiências pedagógicas podem surgir na conexão com as novas 
tecnologias digitais, impactar o ambiente escolar e transformá-lo em múltiplos 
ambientes cognitivos cooperativos, abertos e exploradores de outros mundos 
contextuais com suas linguagens inovadoras. Ambientes ricos em discursos, 
imagens, sentimentos e imensa reserva de desejos e signos que constituem 
a construção do ser humano, que está sempre a refazer, inacabada (2005). 
 

 Silva e Fernandez (2007) comentam que construir, desenvolver e fazer uso de 

objetos de aprendizagem de forma interacionista é valorizar habilidades como agir, 

refletir, criticar e questionar.   

 Schuhmacher, Alves Filho e Schuhmacher (2017) defendem que a concepção 

do saber docente em relação às TICs parece sofrer ameaças ou até obstruções por 

preceitos predominantes no imaginário da cognição. Tais barreiras impedem a 

apropriação por parte dos educandos. Por conta disso, é de extrema importância que 

se conheça o processo de ensino-aprendizagem inserido dentro deste contexto atual.  

 

2.2 O processo de ensino-aprendizagem no contexto das tecnologias 

educacionais por parte de docentes e discentes 

 

Cada vez mais os educadores vêm confrontando uma grande mudança nos 

paradigmas da educação tradicional em que num ambiente informatizado de 

aprendizagem, os alunos podem ter acesso a quaisquer informações sem que 
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necessitem uma prévia preparação, auxílio ou exposições tradicionais de um 

professor. Isso faz com o que os alunos também desenvolvam capacidades de estudar 

sozinhos e de se tornar autônomos (PETERS, 2012). 

 No início da década de 2000, Moran (2000), afirmava que a aquisição de 

informações e conhecimentos por parte do aluno demandará cada vez menos do 

professor e que o papel do mesmo é auxiliar o educando na interpretação destas 

informações promovendo as correlações e as contextualizações. Donald (2002) 

salienta a importância do papel do professor na transmissão de informações e 

conhecimentos: devem contextualizar situações, instigar a pesquisa acadêmica e 

estimular seus educandos a engajarem-se em todo o projeto.   

Palloff e Pratt (2004) salientam alguns itens imprescindíveis à aprendizagem 

por estratégias virtuais de modo que o professor deve estar atento à promoção de 

interação ativa que envolve tanto o conteúdo do curso quanto a comunicação pessoal 

e a aprendizagem colaborativa entre alunos e professores. Além disso, são itens 

fundamentais a construção social significativa por meio de evidenciamento de 

concordâncias e/ou questionamentos, compartilhamento de recursos entre os alunos 

e uso de expressões apoiadoras de estímulo e apoio entre os educandos. 

 Estudiosos defendem a ideia de que os educandos aprendem de forma mais 

eficiente quando se aproximam do conhecimento e quando estão inseridos em um 

ambiente de confiança (PALLOFF; PRATT, 2004). O’ Connor (1997) já dizia a sua 

época que independente da forma como o professor aborda ou ensine o seu aluno, é 

indispensável o reconhecimento das diferenças que existem, sendo um erro grave a 

adoção da mesma abordagem para todos os alunos. 

 Weimer (2002) defende a ideia de o professor estar centrado no aluno quando 

adota recursos on-line como estratégias de aprendizagem diferenciada, dedicando 

atenção exclusiva à aprendizagem.  

Neste contexto, Pallof e Pratt (2004) ainda reforçam que numa aprendizagem 

eficaz, o professor atua como um facilitador que instiga os alunos a serem 

protagonistas e responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem. O mesmo 

dever ser um guia e os alunos necessitam assumir a responsabilidade do seu 

processo. 

 Bernardi, Moresco e Behar (2013) salientam pré-requisitos das competências 

específicas didático-pedagógicas do exercício profissional da docência: compreensão 

dos marcos epistemológicos gerais da educação; participação institucional e 
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profissional docente; manejo teórico-prático dos conceitos a ensinar e domínio 

disciplinar pertinente. 

Os pesquisadores Graham, Kursat, Byung-Ro, Craner e Duffy (2001) sugerem 

a aplicabilidade de sete princípios de boas práticas nos ambientes educacionais a 

saber: 

Princípio 1: A boa prática incentiva o contato aluno-professor – os professores devem 

oferecer diretrizes claras para a interação com seus alunos; 

Princípio 2: A boa prática incentiva a cooperação entre alunos – os trabalhos de 

discussão bem-elaborados facilitam a cooperação significativa entre os alunos. 

Princípio 3: A boa prática incentiva a aprendizagem ativa – os alunos devem 

apresentar projetos, sendo criativos e colaborativos. 

Princípio 4: A boa prática dá feedback imediato – os professores precisam 

disponibilizar feedbacks no que tange a informação e o reconhecimento, buscando 

inclusive ações mais voltadas as avaliações formativas do que as somativas. 

Princípio 5: A boa prática enfatiza o tempo gasto em uma tarefa – os cursos on-line 

bem como o uso de recursos digitais devem vir acompanhados de estabelecimento 

de prazos de modo a incentivar os alunos a aplicar seu tempo nas tarefas propostas. 

Princípio 6: A boa prática comunica altas expectativas – tarefas desafiadoras, estudos 

de caso e o elogio ao trabalho de qualidade comunicam altas expectativas. 

Princípio 7: A boa prática respeita os diferentes talentos e as maneiras de aprender – 

permitir que os alunos escolham os tópicos abordados nos projetos propostos faz com 

que surjam diferentes pontos de vista, respeitando as diferenças culturais, 

geográficas, de etnias e de gênero.   

Além de todos estes recursos, Pereira (2003) enfatiza a importância da 

problematização no contexto educacional, a exemplo, na área das ciências da saúde: 

(....) é indiscutível que a prática educativa norteada pela pedagogia da 
problematização é mais adequada à prática educativa em saúde. Além de 
promover a valorização do saber do educando e instrumentalizando-o para a 
transformação de sua realidade e de si mesmo, possibilita efetivação do 
direito da clientela às informações de forma a estabelecer sua participação 
ativa nas ações de saúde, assim como para o desenvolvimento contínuo de 
habilidades humanas e técnicas no trabalhador de saúde, fazendo que este 
exerça um trabalho criativo. (PEREIRA, 2003. p.29). 
 

O fato é que para que o processo de ensino-aprendizagem utilizando recursos 

digitais seja possível, ambos os protagonistas do processo educacional – professor e 

aluno – devem estar coesos, permissivos à construção de aprendizagens, serem 

colaborativos e questionadores, tanto de pessoas quanto de conhecimentos. 



 

 

16 

  Peters (2012) reforça que os alunos precisam ser ativos não apenas no plano 

de execução de tarefas, mas também no plano de interpretação e reflexão crítica 

sobre o que estão fazendo enquanto aprendem. Ainda comenta que se os educandos 

não forem participantes, nada acontecerá e que se os professores não planejarem de 

forma cuidadosa, eficiente e com antecedência suas atividades educativas, o 

processo de ensino-aprendizagem torna-se duvidoso e comprometido. 

Bauerlein (2008) afirma que os professores necessitam propiciar aos alunos 

que se refere como “nativos digitais” um ambiente abundante em recursos 

tecnológicos no qual tais indivíduos sempre estiveram imergidos. Christensen e 

Knezek (2016) referem-se à capacitação dos professores em relação às tecnologias 

digitais como um “problema urgente a ser abordado”. Os autores relatam que o 

simples fato de possuir dispositivos tecnológicos móveis não é sinônimo de garantia 

de seu uso correto e efetivo por parte dos discentes e docentes no contexto 

educacional. Sabendo das dificuldades no sentido de propiciar um ensino inovador 

que requer do aluno atitudes como autodisciplina e autonomia, os educadores 

necessitam ter um vasto conhecimento dos recursos, o que garante seriedade e 

credibilidade das instituições que ofertam metodologias por ensino híbrido 

(OESTERREICH; MONTOLI, 2010). 

Tarouco e colaboradores (2003) reiteram que o conhecimento não é estático ou 

padronizado e que os alunos precisam estar entusiasmados com atitudes como 

independência e discernimento.  A formação para o uso das TICs nas práticas 

pedagógicas docentes requisita a extrapolação da ideia simplista de 

instrumentalização dos recursos tecnológicos, focada apenas no manuseio técnico, 

para uma apropriação mais segura e consciente em relação aos seus usos efetivos 

(ALVES, SANTOS; FREITAS, 2017). 

Cabe aos espaços formativos dentro das Instituições de Ensino Superior (IES) 

e os seus planejamentos de formação docente, a viabilidade de criação de políticas 

de gestão que ofereçam aos educadores ambientes de possibilidade de inovação. Ao 

conhecer e interagir com as tecnologias digitais, ele mesmo vai se empoderando de 

procurar cursos de formação que o prepare para utilizar das tecnologias com 

segurança. Dentro do contexto do Ensino Superior, o exercício da aprendizagem 

profissional necessita cada vez mais estar presente e com efetivo saber (CERUTTI, 

2017). No que tange à incorporação pelos currículos escolares da cultura hipermídia, 

ainda são perceptíveis intervenções muito desarticuladas e tímidas nos espaços de 
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discussão das práticas pedagógicas e processos de ensino-aprendizagem. Os 

professores carecem ter espaços para tais discussões, além de habilidades didáticas 

para lidar com as TICs de modo criativo e crítico (ALMEIDA; SILVA, 2017). A 

qualificação docente continuada precisa ser assimilada como um dos suportes 

fundamentais para se garantir a qualidade de uma reforma educacional (VIEIRA, 

2017). 

 Neta e Capuchinho (2017) afirmam que a educação contemporânea enfrenta 

um grande desafio de atender aos desejos e às perspectivas dos estudantes que 

chegam aos espaços escolares ainda sob a influência do ensino tradicional, centrado 

no professor e no modo transmissivo de conhecimento. As autoras salientam que o 

sistema escolar brasileiro ainda possui peculiaridades do século passado tanto em 

relação à infraestrutura quanto em relação às práticas e sistema de organização. 

Mesmo que hoje estejamos inseridos em meio aos avanços tecnológicos, há ainda 

muita dificuldade em incorporar as novas TICs no processo de ensino, em especial 

quando se trata da visão de alguns educadores sobre o que seja aprender e ensinar. 

 Associado a tamanho desafio, está a criação de uma aprendizagem que seja 

significativa para os dois agentes ativos do processo de aprendizagem – alunos e 

professores – que carecem adotar uma postura que viabilize a composição de uma 

rede de aprendizagem (OESTERREICH; MONTOLI, 2010). Valente (2014) afirma que 

o ensino superior enfrenta grandiosos desafios nos dias de hoje como salas de aula 

cada vez mais vazias ou os alunos fazendo atividades diferentes das propostas, ao 

invés de acompanhar as aulas, como leituras aleatórias e uso dos celulares para 

acesso a aplicativos de mensagens e redes sociais.  

 Barros e Olímpio (2016) enfatizam que os professores necessitam dar mais 

ênfase no meio do que nos conteúdos, deixando de transferir os conhecimentos 

prontos com o auxílio apenas de slides e efeitos de animação, o que pode ocasionar 

pouco sentido no processo de aprendizagem. Observa-se uma falta de habilidade dos 

educadores em enfrentar as mudanças e incertezas na educação, não bastando 

somente ter conhecimento sobre as tecnologias e não utilizando-as como recurso 

pedagógico em favor da aprendizagem. Barbosa (2016) ainda destaca que a 

incorporação das tecnologias para mostrar um ensino modernizado, porém limitando 

o seu uso a uma outra explanação, mantendo a maneira tradicional de ensino sem a 

exploração dos seus reais potenciais não reflete a real pretensão das TICs. 
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Faz-se necessário considerar que a introdução de tecnologias digitais ocorre 

sem que muitas vezes haja qualificação adequada dos docentes e também dos 

discentes (COUTINHO, 2011). Muitos professores podem até possuir um 

conhecimento sobre as tecnologias mais avançadas, porém não as aplicam de forma 

efetiva (SILVA, 2010), corroborando com o que Silva (2017) salienta que pensar em 

inovação como sinônimo de utilização e incorporação das TICs nas salas de aula 

apenas por contrapor-se ao ensino tradicional é um erro. 

A falta de infraestrutura nas escolas e em outros espaços educacionais, 

consiste num dos maiores impedimentos ao uso das tecnologias pelos professores 

em sala de aula. As TICs, quando utilizadas de forma correta e coerente mostram-se 

relevantes no campo educacional e podem propiciar aos docentes novas ferramentas 

potenciais de organização mental entre o pensamento e a linguagem. É necessário 

vontade e disponibilidade para estar em permanente processo de formação e em 

estado de aprendizagem, desaprendizagem e reaprendizagem ao longo da profissão 

de educador (ALVES, SANTOS; FREITAS, 2017). Em virtude disso, é suma 

importância o conhecimento e atualização dos recursos digitais disponíveis para 

aprendizagem. 

 

2.3 Recursos digitais para aprendizagem 

 

As tecnologias digitais são recursos muito próximos dos alunos, por conta do 

rápido acesso às informações, carregado de conexões e da forma de acesso 

randômico, repleto de ligações (TORRES; TORRES, 2016). Ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVAs), bancos de dados de materiais didáticos, softwares de 

simulação, atualização e troca de informações com a ajuda de e-mails, newsgroups e 

salas de aula virtuais, bem como programas didáticos adaptáveis e exercícios são 

recursos interessantes para estímulo da aprendizagem (PETERS, 2012). O mesmo 

autor defende a aprendizagem em três campos distintos como o da aprendizagem 

baseada em hipertextos, em redes e via comunicação virtual. 

 Mandl, Gruber e Renkl (1997) já apontavam na época os ganhos educacionais 

com aprendizagens dita inovadoras: elas são mais flexíveis, adaptáveis, disponíveis, 

variáveis e mais facilmente acessíveis. Impulsos que reestruturam o ensino e a 

aprendizagem baseiam-se na utilização de recursos que se aproximam com a 

realidade, que é orientada a problemas, que oferta suportes instrucionais adaptáveis 
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e que é orientada a atividade do aluno. 

 As disciplinas que mesclarem elementos de educação a distância dentro das 

aulas tradicionais e presenciais – o princípio da hibridização do ensino – podem fazer 

o uso de AVAs, blogs, comunicadores instantâneos, webconferências e 

videoconferências podendo ser acessados via web por qualquer dispositivo móvel 

como smartphones, tablets, notebooks, entre outros. Tais recursos digitais servem de 

suporte nas interações tanto presenciais quanto virtuais, possibilitando assim a 

construção e socialização dos conhecimentos (BEHAR et al., 2013). 

 Outros recursos disponíveis para a aprendizagem concentram-se nas 

ferramentas de autoria que, segundo Leffa (2006), consistem em sistemas, aplicativos 

ou plataformas que possibilitem os seus usuários praticarem o planejamento, o 

desenvolvimento e a construção de diferentes mídias. Apesar de as ferramentas, em 

sua maioria, não serem desenvolvidas com fins educacionais, hoje são consideradas 

um potencial na construção de conteúdos de atividades de ensino. Machado, Longhi 

e Behar (2013), destacam algumas: mapas conceituais e mapas mentais, blog e flog, 

áudio e trilhas sonoras, criação de sites/páginas pessoais, criação, edição e 

composição de imagens, textos coletivos, edição de vídeos, histórias em quadrinhos, 

criação de materiais multimídias e desenvolvimento de atividades interativas. 

 Por fim, umas das tecnologias digitais (TD) utilizadas nos processos de 

formação de professores – e que podem ser adaptadas à formação de educandos – 

é a tecnologia de metaverso, recurso que permite a criação de espaços de Mundos 

Digitais Virtuais em 3D (MDV3D). Nos MDV3D ocorre a representação dos sujeitos 

por meio de avatares e as interações que os mesmos experimentam potencializam 

sentimentos de proximidade, presença e pertencimento de maneira imersiva dentro 

das situações criadas (BACKES; SCHLEMMER, 2014). Imerso neste contexto, está o 

ensino híbrido, proposta cada vez mais adotada pelas instituições de ensino 

profissionalizantes e de educação superior.  

 

2.4 O Ensino Híbrido ou Blended Learning 

 

Christensen, Horn e Staker (2013) estabeleceram o conceito de ensino híbrido 

como um programa formal de educação em que o educando aprende, em parte, por 

meio do ensino online, com pelo menos um controle sobre um dos elementos – lugar, 

tempo, tipo e/ou padrão de estudo. Moran (2015, p.28) cita que nos processos 
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educacionais ocorrem variados tipos de mistura, blended ou educação híbrida, tanto 

de valores quanto de saberes, quando se integraliza diversas áreas do conhecimento, 

de metodologias aliadas a atividades, desafios, projetos, games, tanto em grupo 

quanto individuais, de forma colaborativa e personalizada. 

Variados modelos educacionais envolvendo as TICs têm surgido no Ensino 

Superior. Parte deles são oriundos de demandas de alunos pela necessidade do 

aprendizado individualizado, e outros de demandas das próprias universidades, com 

a necessidade cada vez mais constante de aliar a inovação e integrar as tendências 

em tecnologias educacionais nos seus cotidianos (FARIAS et al., 2018). Silva (2017) 

salienta que um dos maiores erros é atentar para a existência de uma dicotomia entre 

os modelos de ensino tradicional e híbrido. De fato, existe uma variação do ensino 

tradicional ao ensino híbrido, sendo que este último preconiza uma expansão do 

ensino tradicional, incorporando o online para abranger a contemporaneidade das 

exigências atuais da educação. 

A metodologia por ensino híbrido compreende inúmeras alternativas 

pedagógicas que visam alterar os padrões tradicionais e verticalizados para uma 

proposta de entreajuda, de cultura participativa (CERUTTI; MELO, 2017). Tais autores 

afirmam que essa cultura tende a promover a integração das tecnologias digitais de 

informação e comunicação com os currículos, possibilitando uma proximidade entre a 

realidade com o dia-a-dia dos educandos dentro do contexto tecnológico, resultando 

em planejamento dinâmico, individualizado e rico. Com a aplicação do ensino híbrido, 

é realizável transfazer aspectos do processo educacional, desfazendo a figura do 

educador como núcleo do conhecimento e da informação permitindo ao educando que 

seja o grande responsável pelo seu processo de aprendizagem (NETA; 

CAPUCHINHO, 2017). 

O ensino híbrido é capaz de oferecer a meta-aprendizagem, porque propicia ao 

aluno uma corresponsabilidade ao ofertar diversificadas condições de aprendizagem, 

por ser ele o sujeito do processo, e por meio das ferramentas tecnológicas, o acesso 

aos conteúdos das aulas torna-se cada vez mais sagaz e factível (CERUTTI, 2017). 

Basicamente, este tipo de aprendizagem guia o aluno a desenvolver condições de 

aprender a aprender.  

Moran e Bacich (2015) salientam que a educação híbrida tende a privilegiar um 

processo de ensino-aprendizagem ativo, seja ele individual e em grupo. Neta e 

Capuchinho (2017) afirmam que o ensino híbrido é uma tendência importante porque 
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respeita as necessidades individuais dos educandos e oferece sistemas 

personalizados de ensino. Tal termo é praticamente novo e ainda pouco utilizado pois 

carece de mais discussão. 

Diante do que foi exposto por tais autores, é perceptível os inúmeros benefícios 

que o uso das tecnologias e dos recursos digitais propiciam aos dois grandes sujeitos 

envolvidos no processo educacional – professores e alunos. Entretanto, se este 

processo não for comunicativo e bem coordenado, é muito provável que ocorram 

falhas e desgastes, de ambas as partes.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Tratou-se de uma pesquisa transversal com abordagens quali-quantitativa. Os 

questionários aplicados foram estruturados com perguntas objetivas (fechadas) e 

subjetivas (abertas). 

 
3.2 Local do estudo 

 

Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). 

  

3.3 Participantes do estudo, critérios de inclusão e exclusão e período de 

pesquisa 

 

Os participantes do estudo foram profissionais docentes atuantes em Ensino 

Superior e Ensino Profissional da Universidade do Planalto Catarinense bem como 

discentes que estudavam na mesma Universidade, contatados através dos seus 

endereços de e-mail institucionais ou contato pelo whatsapp. Os mesmos 

responderam a um questionário na forma online (por meio de link específico da 

pesquisa). Vinte alunos e onze professores participaram. Tanto professores quanto 

alunos faziam parte de diversos cursos da área da saúde, abrangendo Fisioterapia, 

Biomedicina e Tecnologia em Estética e Cosmética.  

Os questionários foram aplicados no período de 4 a 14 de dezembro de 2018 

após a avaliação e aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UNIPLAC sob número de parecer 3.047.155/2018. 

Foram incluídos no estudo profissionais docentes atuantes em Ensino Superior 

e Ensino Profissional da UNIPLAC e discentes que concordassem em participar do 

estudo por livre e espontânea vontade, aceitando digitalmente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

Foram excluídos do estudo profissionais docentes não atuantes em Ensino 

Superior e Ensino Profissional da UNIPLAC e discentes que não concordassem em 

participar do estudo por livre e espontânea vontade, ou que não aceitassem 

digitalmente o TCLE. 
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No convite para a pesquisa foram expostos os objetivos da pesquisa e que a 

identidade dos participantes não seria revelada em hipótese alguma, estando 

respaldados pelo TCLE. Os dados foram transcritos usando o software Excel®, versão 

2016. 

Os dados foram expressos de forma descritiva por meio de percentual, sendo 

apresentados na forma de tabelas. As respostas abertas foram transcritas, sem 

identificação dos participantes, por meio de identificação alfanumérica. 

Foram respeitados todos os aspectos éticos durante o desenvolvimento da 

pesquisa, coleta de dados e aplicação de questionário aos envolvidos na forma online, 

sendo respeitados os limites da privacidade e legalidade. A adesão a este estudo foi 

realizada de forma voluntária. Os sujeitos somente decidiram participar do estudo 

após compreenderem os objetivos do mesmo e mediante a aceite do TCLE. 

O Google formulários é um recurso gratuito que está sendo utilizado cada vez 

mais na tentativa de se realizar pesquisas em substituição ou como recurso 

complementar a alternativas que seriam inviáveis em relação ao custeio de pesquisa 

e distância. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Buscou-se investigar, com alunos e professores da mesma Universidade, suas 

reflexões acerca de potencialidades e fragilidades do uso de tecnologias na educação. 

Os resultados organizados, sendo as perguntas fechadas tratadas em percentuais sob 

frequência relativa e as perguntas abertas relatadas na íntegra, utilizando a 

identificação de A para alunos e P para professores.  

 

4.1 Discentes 

 

Vinte voluntários discentes responderam questionamentos gerais de 

conhecimentos próprios sobre ensino híbrido e suas percepções na prática dos 

professores quanto à utilização de ferramentas da cultura digital e recursos digitais 

diversos.  

Destes, 65% afirmou que possui conhecimento sobre ensino híbrido, apesar de 

um alto percentual (55%) afirmar que existe falta de interesse em participar ativamente 

das propostas educacionais. Vale ressaltar que não há sucesso completo na obtenção 

dos resultados de um bom ensino-aprendizagem quando não há participação efetiva 

de docentes e discentes. Quando questionados se os professores costumam ou 

costumavam a utilizar ferramentas da cultura digital como redes sociais, smartphones, 

tablets e internet em sala de aula, 40% afirmou na frequência de às vezes, enquanto 

35% afirmou que pouco e 20% frequentemente. Já quanto ao costume da utilização 

dos recursos digitais como salas virtuais, simuladores, vídeos, hipertextos, jogos 

educacionais e páginas web, 40% dos discentes afirmou que os professores utilizam 

às vezes, 35% pouco e apenas 20% frequentemente.    

Metade dos participantes da pesquisa (50%) percebe que está ocorrendo uma 

mudança nos métodos de ensino com o uso de recursos tecnológicos, contrastando 

com 20% que afirma que não percebe a mudança, estando os professores ainda ape-

gados ao ensino tradicional, modelo este onde os alunos são essencialmente ouvin-

tes. Netto e Fernandes (2017) realizaram um estudo em que se percebeu que a abor-

dagem de ensino híbrido oportuniza uma maior participação dos alunos e que o uso 

de tecnologias contribui para que se estabeleça um rico processo de ensino-aprendi-

zagem. Os alunos cada vez mais compreendem a importância de currículos inovado-

res e o professor como mediador do processo, sendo que o uso do método tradicional 
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não deve ser descartado. As autoras ainda afirmam que “não há caminho de volta” 

quando do assunto é a inclusão das tecnologias na educação. O apontamento dos 

discentes que referem que 40% dos professores utilizam apenas às vezes as tecno-

logias educacionais traz preocupação em relação à exigência cada vez maior do uso 

de recursos didáticos diferenciados e a velocidade (ainda muito baixa) da adequação 

dos professores a esse quadro 

Os alunos responderam que 45% dos professores têm muito domínio dos re-

cursos digitais, enquanto que 45% têm pouco domínio e 20% não tem domínio. Me-

tade afirmou que o uso de tais recursos é de extrema importância, enquanto que a 

outra metade indica que é de importância mediana. Sessenta (60%) por cento dos 

estudantes afirmou que a falta de qualificação e conhecimento dos recursos bem 

como a falta de infraestrutura e suporte técnico na universidade são pontos importan-

tes que podem dificultar os professores na utilização da metodologia por ensino hí-

brido. A dificuldade no manuseio dos recursos e a falta de interesse dos alunos tam-

bém são fatores influentes, respectivamente representando 45% e 40%. 

O fato de o aluno aprender a aprender insere no mesmo a responsabilidade por 

co-construir o projeto de aprendizagem que deseja. As habilidades de descobrir e criar 

dificilmente serão possíveis caso a abordagem pedagógica seja tradicional, rígida e 

ainda centrada nos professores e seus conteúdos (SILVA et al., 2009). Além de reter 

a informação, os alunos precisam ter um papel ativo para significar e compreender 

novas informações e conhecimentos aliados a seus conhecimentos prévios, sabendo 

aplicá-los em situações determinadas (VALENTE, 2014). Uma alternativa viável é a 

adoção de modelos pedagógicos que balanceiam a relevância científica e social com 

primor técnico por meio de métodos ativos de ensino-aprendizagem centrados nos 

alunos, inserindo vivências práticas (FERREIRA; COTTA; OLIVEIRA, 2009). 

Quanto às dificuldades que os alunos podem ter na utilização e na participação 

das atividades propostas dentro da metodologia por ensino híbrido, a maioria (55%) 

afirmou que o que mais influencia é a falta de interesse dos próprios alunos em parti-

cipar ativamente das propostas, seguido de 45% que afirmou a falta de infraestrutura 

e suporte técnico como principal influenciador. A falta de mediação dos recursos por 

parte dos docentes também tem importância representando 40%. Já a minoria (20%) 

afirmou que a dificuldade no manuseio dos recursos por parte dos discentes é o que-

sito de menor influência. 
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Quando questionados sobre as principais potencialidades do uso das tecnolo-

gias na educação, muitas respostas importantes surgiram com destaque ao partici-

pante A1 que afirmou “flexibilização das metodologias e técnicas de estudo para os 

acadêmicos, dando a eles o protagonismo da sua própria experiência educacional”. O 

participante A4 destacou “uma dinâmica melhor, interação maior com os alunos e uma 

aula mais atrativa”. A7 indicou “praticidade na aprendizagem e avanço na área da 

educação”. A11 destacou “maior oportunidade de desenvolvimento e conhecimento”, 

enquanto que A12 citou “Uma forma de chamar mais atenção dos discentes e utilizar 

metodologias diferenciadas para melhor absorver os conhecimentos oferecidos”. Já 

A15 indicou “agilidade no processo de ensino” e o participante A17 salientou “mais 

interação aluno-professor e mais entendimento dos alunos com as matérias passa-

das”. Destaca-se também o comentário do aluno A18 que indica “rapidez na utilização 

de pesquisa, utilização de forma lúdica como forma de ensino”.  

O lúdico destacado por um aluno representa uma das ferramentas de aprendi-

zagem significativa utilizadas em sala de aula e fora dela. As potencialidades aponta-

das refletem o conhecimento dos discentes e a maturidade cada vez maior quanto a 

importância do uso das tecnologias para se facilitar o aprendizado, para torná-lo mais 

estimulante, sendo assim mais significativo.  

Vindo a este encontro, os autores Filho e Boechat (2017) declaram que é indis-

cutível a importância do uso das TICs na transformação das metodologias de ensino 

tradicionais, que tendem muitas vezes serem exaustivas e desestimulantes. Com os 

avanços tecnológicos, as salas de aula físicas podem ter uma extensão no chamado 

“ciberespaço”, com o uso de AVAs que permitam trazer mais dinâmica e interação no 

processo. A Unesco sugeriu diretrizes políticas para a aprendizagem móvel e preco-

nizam que os recursos tecnológicos podem fomentar melhorias na educação por meio 

de expansão do alcance e da equidade na educação; facilitação de uma aprendiza-

gem individualizada e ubíqua e do uso produtivo do tempo em sala de aula (SHULER; 

WINTERS; WEST, 2014). 

Da mesma maneira, quando questionados sobre as principais fragilidades do 

uso das tecnologias na educação, foram obtidas diversificadas respostas, desta-

cando-se alguns pontos de vista como o participante A2 que afirmou “falta de inte-

resse” e A3 a “falta de estímulo de ambas as partes”. O participante A4 citou “falta de 

atenção, suporte precário na questão de equipamentos, falta de conhecimento”. A5 

indicou “o acesso a outras redes sem ser a proposta do professor”. A7 destacou o 
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“desinteresse por parte de alguns alunos e dificuldade de alguns professores em usar 

novos métodos tecnológicos por ter uma opinião negativa em relação ao assunto”. O 

participante A8 salientou “a distração pelas redes sociais com o acesso à internet, 

onde muitas vezes desviamos o foco”. 

A falta de interesse e estímulo possivelmente representa a maior fragilidade do 

uso das tecnologias e de ambos protagonistas do processo: alunos e professores. 

Alunos se questionam a todo momento se aquele conhecimento, conteúdo ou unidade 

curricular faz sentido aos seus cotidianos e se será aplicável a sua futura aplicação 

profissional. Isso tem que ser levado em conta pelos docentes. Problemas relaciona-

dos a falta de preparo e estimulação das instituições de ensino a que estão vinculados 

seja por estímulo pedagógico ou pelo estímulo de infraestrutura precisam ser debati-

dos entre professores e coordenadores, bem como gestores, na tentativa de se alinhar 

as necessidades e permitir que propostas de melhoria sejam uma realidade.   

Instituições que ofertam modalidades que contemplem o ensino híbrido neces-

sitam rever seus planos de suporte didático-pedagógico e também técnico para que 

todo o aparato de infraestrutura e oferta de recursos digitais seja uma realidade que 

funcione, compreendendo que fragilidades nesta questão influenciam e muito na ade-

são de alunos aos sistemas educacionais.  

Culturalmente existe uma resistência por parte de alguns discentes quanto aos 

recursos a distância, bem como de uma fração dos próprios professores. Porém, cabe 

ressaltar que alguns alunos interpretam de forma equivocada a utilização de recursos 

e ferramentas da cultura digital, equiparando-os a uma substituição do ensino presen-

cial pelo EaD. Isso reflete a não aceitação de algumas propostas que priorizam o uso 

de recursos diferenciais de aprendizagem, impactando de forma negativa o anda-

mento do ensino. A exemplo disso, destaca-se o que apontou o participante A6 que 

citou “não sou favor do ensino a distância, pois acaba que não conseguimos absorver 

todo conhecimento que conseguimos quando se tem aulas presenciais” e o que citou 

o participante A9 “que o ensino seja substituído por propostas online e a distância”. Já 

A15 destaca que “a tecnologia é fundamental na educação, porém jamais poderá ser 

usada para substituir o professor, o que vem ocorrendo no ensino a distância”.   

Diversas respostas são muito similares, refletindo os pensamentos comuns 

entre os estudantes. Os discentes reconhecem que as faltas de atenção, interesse e 

estímulo existem e isso compromete o processo de ensino-aprendizagem. Acredita-

se que se houvesse mais comunicação entre aluno e professor, haveria um maior 
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debate sobre os interesses de ambas as partes de propor melhorias no processo. Há 

uma certa habituação e rotina dos docentes em propor as mesmas aulas e uma 

dispersão e um desentuasiasmo na aquisição de conhecimentos pelos alunos. 

Percebe-se isso pelo fato de os alunos não aderirem bem à participação da avaliação 

institucional do local onde foi realizado este estudo, ferramenta importante para que o 

discente expresse seus interesses e aponte as melhorias e deficiências.  

Tal dispersão dos alunos reflete o perfil dos mesmos. Os alunos de hoje das 

novas gerações usuárias das redes sociais, seus programas e softwares possuem um 

perfil ímpar. Além de manusearem de forma muito fácil diversos dispositivos móveis e 

seus sistemas operacionais, conduzem as suas atividades corriqueiras, seus elos de 

comunicação, seus vínculos interpessoais e suas formas de acesso à informação e 

elaboração de saberes utilizando outras estratégias e mecanismos cognitivos, 

diferentes dos que utilizam quando inseridos em ambientes sem o manuseio de tais 

recursos tecnológicos (ALMEIDA; SILVA, 2017). 

 

 

4.2 Docentes 

 

Onze voluntários docentes responderam questionamentos gerais de 

conhecimentos e práticas de ensino híbrido e outras percepções gerais. Cerca de 

45,5% dos docentes são adeptos do ensino híbrido, contrastando com 45,5% que 

ainda preferem o ensino tradicional e 9,1% que não são adeptos, mas pretendem 

aderir. Quanto à utilização das ferramentas de cultura digital, 36,4% afirmou que 

costuma utilizar às vezes, 27,3% utiliza frequentemente e 18,2% está iniciando o uso. 

Mais da metade dos participantes (54,5%) costumam utilizar recursos digitais às vezes 

e 18,2% pouco. 

Quanto aos docentes que costumam sempre discutir novas estratégias de en-

sino-aprendizagem com outros professores totalizaram 27,3% mesmo percentual para 

que os que discutem pouco. A maioria (45,5%) afirmou que discute às vezes. Cerca 

de 54,5% possui ou já buscou alguma qualificação complementar na área de tecnolo-

gias e metodologias inovadoras de ensino, enquanto que 36,4% não possui, não bus-

cou ou não pretende buscar. A maior parte da amostra (72,7%) afirmou que considera 

o uso de recursos tecnológicos na educação de extrema importância. 
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Cerutti (2017) salienta que as discussões acerca da inserção das tecnologias 

digitais dentro dos contextos educacionais são muito mais profundas e indispensáveis 

do que se imagina, pois o que pode ser uma pedagogia inovadora para o professor 

pode não ser para o seu aluno. Muito provável que ainda ninguém saiba de fato o que 

consiste no ensino e é ainda muito controverso o fato de os professores 

contemporâneos assumirem essa tarefa sem ainda terem-se dissolvido do “mito da 

transmissão” dentro da educação.  

Sessenta e três (63,6%) afirma que a falta de infraestrutura e suporte técnico 

disponível na universidade pode dificultar os docentes na utilização da metodologia 

por ensino híbrido na construção das aulas, enquanto que 54,5% se refere a falta de 

qualificação e conhecimento dos recursos como fator negativo. A dificuldade no ma-

nuseio das tecnologias e a falta de interesse dos alunos representaram 27,3% cada.   

Quando questionados sobre as principais potencialidades do uso das tecnolo-

gias na educação, foram obtidas respostas importantes com destaque ao participante 

P1 que afirmou “rapidez e atualização constante”. O participante P3 destacou que 

“tendem a tornar o processo de ensino-aprendizagem menos exaustivo para os alu-

nos”. P7 indicou que as potencialidades são “imensas. Precisamos rever nossas prá-

ticas pois os alunos hoje são digitais; o mundo é digital”. P8 destacou “importante o 

uso destas tecnologias para um melhor aprendizado, tanto por parte dos alunos e 

professores...o que dificulta é o oferecimento de treinamento e equipamentos por 

parte das instituições de ensino”. O participante P10 salientou que “talvez seja uma 

maneira de despertar o interesse dos alunos, já que hoje em dia estão sempre conec-

tados”. 

O estudo apontou que os docentes também pensam de forma muito similar. 

Apesar da baixa adesão na participação deste estudo, os professores compreendem 

que o uso de recursos é fundamental porque torna a aquisição das informações e 

conhecimentos mais rápida e atualizada.  

Apesar de muitas vezes o tema ainda ser tratado como um problema atual, não 

é de hoje que se comenta o papel do professor como simples transmissor de conhe-

cimento. Porém a prática tem revelado que ainda alguns docentes priorizam o repasse 

de conhecimento, sem torná-lo significativo ao aluno, não propondo discussão, diá-

logo ou análise crítico-interpretativa de situações reais.  

Em um estudo onde se avaliou o envolvimento e a predileção dos discentes 

com as tecnologias educacionais como as mídias sociais, a aprendizagem online e o 
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ensino híbrido, foi observado que estudantes universitários criaram redes de interação 

entre si com base em uma participação mais autônoma. Neste grupo, o professor in-

cumbiu-se do papel de mediador, prestando incentivo aos seus alunos de modo que 

procurassem as informações, instigando-os a refletir sobre a sistemática necessária à 

captação de conceitos formais. O professor orientou e conduziu o processo de apren-

dizagem auxiliando os alunos no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e 

no seu aprendizado sozinho (MOREIRA; FERREIRA; ALMEIDA, 2013). 

Os professores precisam apresentar e sentir confiança dentro dos seus 

ambientes de ensino e possuir capacitação para integrar o uso dos dispositivos 

tecnológicos e as estratégias de gerenciamento de sala de aula. Desimone (2009) 

ainda destaca que o desempenho dos professores está diretamente ligado às suas 

possibilidades de desenvolvimento profissional de forma constante e produtiva. 

Valente (2014) reitera que seja fundamental associar aspectos da cultura digital ao 

processo formativo do professor. O professor cada vez mais necessitará ajudar o 

educando a ser um sujeito questionador, sondando novos ângulos, relativizando 

dados e filtrando suas conclusões (MORAN, 2007). 

 Propiciar aos alunos um conhecimento contextualizado permite ao professor 

orientr suas atividades de forma a permitir os processos de divisão e interação de 

grupos, incluindo diversificadas formas de expressão do pensamento, contribuindo 

para a elaboração de uma rede humana de aprendizagem (OESTERREICH; 

MONTOLI, 2010). 

Quando os docentes foram questionados sobre as principais fragilidades do 

uso das tecnologias na educação, destacaram-se alguns pontos de vista como o par-

ticipante P1 que afirmou “uso incorreto” e P2 a “utilizar de forma incorreta”. O partici-

pante P3 destacou “a imaturidade de alguns alunos que fogem do objetivo com facili-

dade e a dificuldade dos alunos com mais idade no manuseio”. P4 indicou “o despre-

paro do professor mediador, que não consegue gerir nem entender o que fazer com a 

metodologia ativa”. P5 destacou o “domínio tecnológico”. O participante P6 salientou 

“falta de habilidade pelo educador” e o participante P7 a “falta de apoio e infraestru-

tura”. De forma interessante, P11 afirmou “falta de interesse do aluno para leitura de 

textos, maior demanda do professor fora de sala de aula”. 

Percebe-se de certa forma que há uma contradição quando os docentes 

salientam que uma das fragilidades é o seu despreparo no uso das tecnologias e o 

domínio dos recursos, mas também apontam que há uma maior demanda fora de sala 
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de aula. Possivelmente se o preparo fosse maior, a demanda diminuiria. É fato que as 

instituições têm que promover espaços para capacitação/formação e atualização, mas 

caso isso não aconteça, é necessário que o educador procure outros espaços que lhe 

propiciem isso.   

O estudo apontou várias potencialidades e fragilidades com o uso dos recursos 

nos espaços educacionais. E docentes e discentes concordam e discordam de alguns 

apontamentos. As potencialidades refletem a importância destes recursos 

promoverem formas diferenciadas de aquisição de conhecimento e construção do 

processo de ensino-aprendizagem. Já as fragilidades concentram-se no fato de os 

docentes não manusearem de forma adequada as ferramentas ou não as inserirem 

nos contextos de sala de aula. Os discentes sabem da importância de tais recursos, 

mas dispersam-se muito rapidamente frente a suas redes sociais e aplicativos de 

mensagens.  

Neste mundo onde as tecnologias estão cada vez mais inseridas nos espaços, 

há ainda muita falta de diálogo e comunicação. Melhorando estas discussões, 

possivelmente exista um menor distanciamento entre quem quer produzir um 

conhecimento, instigando o pensamento crítico e a interpretação e quem quer receber 

tais informações. Como professores, é necessário que reflitamos sobre o presente e 

o futuro da educação, haja vista a tamanha importância que os mesmos têm na 

formação de futuros profissionais que sejam críticos, reflexivos e atuantes nos seus 

espaços profissionais.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se que há um certo “embate educacional” entre as perspectivas de 

alunos e professores. Os alunos têm percebido mudanças nas características de aulas 

dos professores, mas ainda nem metade dos mesmos têm utilizado as ferramentas 

digitais. Apesar da maior parte saber o que é o ensino híbrido e o universo dos 

recursos digitais na educação, metade ainda acredita que a importância dos mesmos 

é mediana, o que é uma contradição, pois um percentual interessante de alunos faz 

uso de recursos digitais como ferramenta de comunicação social.  

Interessantemente, os alunos apontam que a sua falta de interesse influencia 

no sucesso da participação das atividades propostas, sendo esse fator apontado tam-

bém pelos professores. Um fator concordante entre alunos e professores é o que os 

dois protagonistas concordam que a falta de qualificação, conhecimento dos recursos 

e falta de infraestrutura e suporte técnico adequado dificultam a utilização dos mes-

mos no processo de ensino-aprendizagem. Quanto às potencialidades concordantes 

destacam-se a flexibilização, capacidade de protagonismo, maior dinamismo e atrati-

bilidade e agilidade na aprendizagem.  

De forma muito positiva, o estudo apontou um amadurecimento dos alunos que 

começam a ter uma perspectiva e uma compreensão maior quanto ao seu papel de 

um importante protagonista do seu próprio processo de construção do conhecimento.  

Quase metade dos professores ainda é adepto do ensino tradicional e a maioria 

ainda utiliza pouco as ferramentas digitais. Não há muita discussão de novas 

estratégias de ensino-aprendizagem entre professores, apesar de que mais da 

metade afirmou que já fora em busca de alguma qualificação e que considera o uso 

de recursos de extrema importância. Muitas potencialidades foram apontadas, como 

um processo de ensino-aprendizagem menos exaustivo e possibilidade de despertar 

o interesse dos alunos.  

Como os conhecimentos hoje podem ser mais acessíveis e estão tanto em 

recursos físicos quanto nos digitais, ao professor cabe o papel essencial de imergir o 

aluno dentro do contexto destes conhecimentos, ensinando-os não tanto o 

conhecimento em si, mas a forma como ele deve interpretá-lo e utilizá-lo na 

compreensão de situações reais sejam elas nas áreas tecnológicas, humanas, 

sociais, da saúde, entre outras.  

De forma contrária, nos destaques das fragilidades estão o uso incorreto dos 
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recursos, a facilidade na dispersão pelo aluno e exigência maior do professor com 

atividades de planejamento extraclasse. O estudo propõe uma discussão do quanto é 

indispensável o debate entre as necessidades de alunos e professores que têm por 

objetivo construir conjuntamente o processo de aprendizagem.  

Esta construção conjunta pode abranger desde o plano de ensino com seus 

conteúdos programáticos ao dia a dia das atividades propostas em sala, seja de forma 

presencial ou de forma online, desde que recursos digitais de aprendizagem sejam 

utilizados. É indiscutível a necessidade de o professor de se inteirar e qualificar sobre 

tais recursos para que tenham domínio da sua utilização e aplicabilidade no ensino. 

Por outro lado, é fundamental que o aluno reconheça as propostas dos professores 

para o andamento do processo, reconhecendo a importância que tem o mesmo para 

a sua aprendizagem, de forma protagonista e objetiva.  

Cada vez mais será exigido de alunos e professores um engajamento e uma 

compreensão maior deste universo das tecnologias no contexto educacional. Dos 

professores há a necessidade de se atualizar, qualificar e planejar aulas diferenciadas 

e aplicar as tecnologias digitais em diferentes contextos, independente da área de 

atuação educacional. Dos alunos há a necessidade de mudança de postura e controle 

dos meios de dispersão digitais, bem como uma participação mais ativa nas 

discussões e elaboração de tarefas. 
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