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 sociedade atual valoriza a informação e o aprendizado como componente 

fundamental para a sobrevivência e crescimento do indivíduo no mundo 

globalizado. Essa valorização leva o homem a buscar  novos 

conhecimentos para se adequar  às  exigências e expectativas da nossa sociedade. 

Entre os principais fatores que apoiam o indivíduo nesta procura por informações 

estão os avanços das tecnologias em todos os segmentos e a consolidação da 

consciência de que não existe uma única maneira de aprender. 

Dentro deste cenário, os mais variados setores da educação moderna apontam a 

necessidade de inserir e trabalhar com essas tecnologias no contexto educacional, 

possibilitando utilizar essas ferramentas no auxílio ao processo de ensino-

aprendizagem, fazendo com que o aluno procure uma nova maneira de aprender, 

diferente da tradicional, fortalecendo a capacidade de adaptação, aprimorando sua 

criatividade e desenvolvendo sua resiliência (capacidade do indivíduo em lidar com 

problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas com 

qualidade). 

Alguns setores da educação já perceberam a importância destas novas ferramentas 

e da revolução tecnológica produzida por uma geração de alunos que cresce com 

fontes de mídia multidimensional e interativa e gradativamente presencia-se a 

utilização destas tecnologias no aprendizado. Entretanto ainda existe um grande 

abismo entre o uso da tecnologia no cotidiano escolar. O mau uso dos recursos 

tecnológicos, a falta de formação adequada e a inexistência de um currículo que 

integre estas ferramentas contribuem para manter este abismo.    

Entre as tecnologias que reforçam as instituições de ensino esta a Internet, que se 

mostra a cada momento um veículo rápido e barato para fornecer informações, gerar 

comunidades dinâmicas de aprendizagem nas quais os participantes podem interagir 
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mutuamente, mesmo assim, ainda percebemos muitos alunos utilizando a internet 

apenas para encontrar pessoas, atualizar conversas nas redes sociais, baixar filmes 

e jogos piratas. É preciso compreender que não basta apenas ter acesso ao recurso 

tecnológico na escola o que vai fazer sentido é a forma como ele vai ser utilizado, o 

direcionamento proposto pelas pessoas mediadoras do uso desta tecnologia na sala 

de aula e acima de tudo a percepção por parte do aluno da real da integração entre 

a tecnologia e seu cotidiano.   

As instituições educacionais precisam tornar claro para o aluno que a qualificação 

profissional não deve se restringir apenas a um curso de formação, o estudante deve 

considerar todos os níveis de aprendizagem, desde a educação infantil, ensino 

fundamental, técnico, superior, estágios, especializações, certificações, palestras, 

oficinas, congresso, enfim, fazer uso dos recursos disponíveis onde o fundamental é 

o aprendizado continuo mediado pelas soluções tecnológicas, buscando um 

profissional pensante e atuante, determinado e detentor de conhecimento. 

 

 


