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RESUMO 
 

 

A formação docente no ensino superior frente à utilização das novas tecnologias como ferramenta de ensino na 

prática pedagógica na sala de aula, é a temática desse estudo. A delimitação do tema é a utilização das tecnologias 

na formação de novos profissionais para o mercado atual. Tendo como hipóteses mais prováveis, a falta de 

formação adequada de professores no ensino superior, ou a faculdade não desempenhou seu papel frente a esses 

docentes para uma prática pedagógica eficaz frente às necessidades do mercado. Com base nisso, optou-se para 

fundamentar a temática, a pesquisa bibliográfica para um melhor entendimento dos autores. Os principais 

resultados destacaram que, as instituições de ensino precisam estar atentas as mudanças que têm acontecido na 

sociedade atual, para acompanhar o desenvolvimento e a contribuição quanto à utilização das novas tecnologias 

no ambiente escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo teve como temática, como está sendo trabalhada a formação docente no 

ensino superior frente à utilização das novas tecnologias como ferramenta de ensino na prática 

pedagógica na sala de aula e fazer uma reflexão sobre essa prática docente. 

Partindo desse aspecto, é necessário que o professor também tenha consciência da 

importância de ensinar, e criar situações para que o aluno interaja entre si e com o conteúdo de 

ensino, para que haja um despertar desse aluno nos conteúdos trabalhados. 
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Nesse sentido, tem-se que considerar a importância da base intelectual do professor, sua 

formação tem se firmar por meio de um processo contínuo de reflexão. Entretanto, para que 

ocorra de fato, deve haver um embasamento teórico e a prática educativa. 

Quando se fala em competência pedagógica do professor, deve-se ressaltar a sua 

formação profissional, e a formação pedagógica desses profissionais surge, como meio 

importante na capacitação, para que ele faça uso de práticas inovadoras e de maneira eficaz, 

principalmente nos tempos atuais, aonde a tecnologia precisa ser uma aliada nesse sucesso 

profissional. 

Tendo como ponto de partida a delimitação, a utilização das tecnologias na formação de 

novos profissionais para o mercado atual, com as transformações que estão acontecendo. 

O objetivo geral foi fazer uma análise como está à formação docente no ensino superior 

para utilizar as novas tecnologias em sala de aula. A justificativa partiu da inovação do uso das 

tecnologias, nos últimos tempos a educação de forma geral se tem deparado com as novas 

tecnologias, sendo que elas precisam estar inseridas no cotidiano escolar, e desse modo, o 

professor precisa estar preparado para exercício da profissão.  

Perante esses aspectos, tem-se que considerar a importância da base de formação do 

professor, sua formação tem se que firmar por meio de um processo contínuo de reflexão. 

Entretanto, para que isso ocorra, deve haver um embasamento teórico juntamente com a prática. 

O docente não deve ficar estacionado somente nas questões cognitivas, mas, também, à função 

de ensinar utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis na educação para que sua aula 

tenha atrativos que desperte a curiosidade nos alunos. 

Para responder aos questionamentos foram traçados alguns objetivos específicos que 

foram: Conceituar tecnologia com seus limites e funções; Caracterizar como está a formação 

docente no ensino superior atualmente para a utilização das novas tecnologias disponíveis; 

Descrever como utilizar as novas tecnologias no exercício da prática pedagógica na sua ação 

docente. 

As escolhas metodológicas desse estudo para a investigação foram pautadas nas 

seguintes categorias: classificação quanto aos objetivos da pesquisa, sendo ela, pesquisa 

bibliográfica, descritiva, exploratória. Na pesquisa bibliográfica, foi utilizado um conjunto de 

materiais escritos, que contêm informações já elaboradas e publicadas, ou seja, coleta de dados 

parte de fontes baseadas em livros, artigos e periódicos da literatura existente que possuem 

informações sobre o tema a ser pesquisado. 

 

2. TECNOLOGIA EDUCACIONAL 



 
 

 

Atualmente a sociedade tem vivido grandes transformações, advindas da tecnologia, e 

desse modo tem afetado diversas áreas, com mudanças de hábitos, e nessa busca o indivíduo 

está sempre em contato com novos conhecimentos. Isso é decorrência da ação das máquinas 

geradas que enchem a sociedade de informação. 

 Nesse contexto Fróes (2011, p. 25) ressalta: 

 
A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras ferramentas, por vezes 

consideradas como extensões do corpo, à máquina a vapor, que mudou hábitos e 

instituições, ao computador que trouxe novas e profundas mudanças sociais e culturais, 

a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos amplia... Facilitando nossas ações, nos 

transportando, ou mesmo nos substituindo em determinadas tarefas, os recursos 

tecnológicos, ora nos fascinam, ora nos assustam. 

 

Com as transformações ocasionadas pelo uso das tecnologias, tem acontecido, uma 

mudança de maneira geral em termos sociais e culturais, conhecido como a cibercultura que 

“expressa o surgimento de um novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes 

dele, no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer.” 

(LÉVY, p. 15). 

Partindo da multiplicação e fragmentação voltada a partir das relações digitais que 

cada dia tem sido crescido na rede mundial de computadores (internet). E na escola diante dos 

recursos tecnológicos, as mudanças têm sido significativas, tanto quanto as digitais pós-

moderna, como as informações e produção de conteúdo, através das mídias digitais.  

A escola precisa aprender que o uso das tecnologias de informações é uma realidade, 

mais que necessita ser moldada para que tais recursos não assumam um lugar irrelevante. 

Nesse sentido, Selton (2015, p. 90) recomenda que “a tecnologia não é um ator 

separado da sociedade e da cultura.” Tendo em vista que, não deve ser separada das ações 

pedagógicas, tanto no âmbito administrativo escolar, como nas ações efetivas em sala de aula. 

O sentido verdadeiro é que se torne uma ferramenta do processo ensino aprendizagem, 

desenvolvendo nos alunos habilidades intelectuais, cognitivas, criatividade e construção do 

conhecimento. 

Não basta simplesmente inserir computadores ou as mídias, é necessário antes de tudo, 

as instituições de ensino estejam capacitadas num todo, professores, alunos, direção e um 

projeto político pedagógico atrelado com a realidade, ou seja, com as potencialidades que as 

novas tecnologias podem trazem de vantagem para o processo de aprendizagem. Sendo assim, 

professores e demais atores não serão somente transmissores de informações, mais mediadores 

da construção do conhecimento. 



 
 

Em relação às tendências tecnológicas, são ferramentas aliadas à educação, sendo 

assim, é necessário deixar claro o que Santos (2010, p. 25) salienta: 

 
[...] a utilização de recursos tecnológicos na educação não garante mudanças na forma 

de ensinar e aprender. Tais recursos servem como ferramentas no auxílio da 

construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por 

parte de alunos e professores. No entanto é a escola, entendida como espaço de 

construção de conhecimento e socialização do saber; como um ambiente de discussão, 

troca de experiências e de elaboração de uma nova cidadania, que poderá contribuir 

na formação do indivíduo inserido na Sociedade Informacional, garantindo uma 

educação voltada para a criatividade, para o prazer, para a autonomia e a auto 

realização.  

 

Sendo assim, a escola, como um ambiente de aquisição de conhecimento e produção, 

necessita-se adaptar a essa realidade tão presente em uma sociedade informatizada. Faz-se 

necessário que as escolas aderiram há uma postura de construção de saberes para que se tenha 

uma sociedade mais participativa, fazendo uso das tecnologias para propiciar uma maior 

interação, participação e produção de conteúdo.  

Nesse contexto, Santos (2010, p. 17) ressalta que: 

 
[...] há todo um movimento de ressignificação das disciplinas escolares e de 

reestruturação de seu tratamento didático, tendo em vista as novas estruturas de 

pensamento, próprias da Sociedade Tecnológica, de agir e discernir na dinâmica de 

novas linguagens de informação, comunicação e expressão. Desta forma, conectar a 

escola à Sociedade Informacional corresponde a assegurar a pertinência da própria 

instituição escolar em sua tarefa de formar sujeitos capazes de uma atuação plena 

como cidadãos nesta sociedade. 

 

Tendo em vista que, para que ocorra uma formação plena fazendo uso das tecnologias, 

se faz necessário que os docentes sejam formados para ensinar mediado pelas tecnologias, visto 

que, o docente não poderá cobrar dos alunos uma postura tecnológica, se nem ele faz uso desse 

recurso. 

Desse modo, toda a escola e junto com a equipe, precisa repensar a postura diante das 

tecnologias, tendo em vista que é uma condição inevitável, em meio às diversas formas de 

mídias existentes no cotidiano das pessoas, e no próprio ambiente escolar. 

Nesse sentido, Masetto (2003, p 14) ressalta que: 

 

[...] os professores já se reconhecem como não mais os únicos detentores do saber a 

ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete compartilhar seus 

conhecimentos com outros e mesmo aprender com outros, inclusive com seus próprios 

alunos. É um novo mundo, uma nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre 

o professor e o aluno no ensino superior. 

 

 



 
 

Por isso a necessidade de repensar a formação de novos profissionais que serão 

inseridos no mercado de trabalho, para que sejam profissionais mediadores do conhecimento. 

 

2.1 A FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR E O USO DA TECNOLOGIA  

 

Os recursos tecnológicos é uma realidade presente não apenas nas grandes 

corporações, mais também está muito presente na educação, integrada cada vez mais ao dia a 

dia do ambiente escolar. Compreendendo que com esses avanços, é necessário capacitação e 

treinamento por parte de todos os envolvidos.  

Desta forma há uma necessidade urgente que as universidades repensem a formação 

docente, e que o uso das tecnologias em sala de aula não sejam apenas introduzir um 

computador, mais sim fazer uso das ferramentas que a internet disponibiliza para que o 

indivíduo passe a deter o poder da consulta às mais variadas fontes de saberes (SOUZA, apud, 

MENDES; RUBI, 2010). 

Desse modo, o professor precisa aprender que a tecnologia não é seu concorrente, mais 

sim uma ferramenta que poderá ajudá-lo a alcançar seus objetivos juntos aos alunos, porque os 

mais variados recursos tecnológicos podendo ser utilizado nas mais variadas estratégias de 

ensino, dessa forma, o ensino aprendizagem acontecerá de forma mais prazerosa, 

transformando a sala de aula em um ambiente agradável. 

Desse modo, espera-se que o docente recém-saído da universidade, possa 

desempenhar sua função profissional, aplicando seus conhecimentos com criatividade e 

criticidade de forma prática e efetiva. 

Pois, trabalhar com tecnologia requer estratégias novas, metodologias e atitudes que 

possam superar o trabalho educativo tradicional. Quando se tem uma aula mal planejada, nem 

o uso da tecnologia irá oferecer um resultado satisfatório, ou seja, será apenas uma aula com 

um recurso diferenciado, sem uma interferência pedagógica relevante. 

 Moran (2000) reconhece que as novas tecnologias podem ampliar o conceito que se 

tem de aula, de espaço e de tempo, é preciso saber estabelecer novas frentes. Portanto, o desafio 

é muito maior do que somente utilizar um recurso tecnológico, é refletir uma educação com 

esses recursos mais que possa ser oferecido com qualidade. 

Sendo assim, as universidades precisam rever a formação de professores para atuarem 

na educação utilizando as novas tecnologias. 

Nesse sentido, Masetto (1998) adverte que os cursos superiores ainda formam seus 

profissionais para um processo de ensino na qual o conhecimento e as experiências profissionais 



 
 

são transmitidas por um professor que sabe para um aluno que ele não conhece, ainda seguido 

por uma avaliação que dirá se o aluno está apto ou não. O autor ressalta que, “em caso positivo, 

é-lhe outorgado o diploma ou certificado de competência que permite o exercício profissional. 

Em caso negativo, repete o curso. E quem é esse professor?” (p.10). 

Desta forma, Masetto (1998, p. 11) complementa: 

 
Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de que a 

docência, como a pesquisa e o exercício de qualquer profissão, exige capacitação 

própria e específica. O exercício docente no ensino superior exige competências 

específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre 

ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, além de 

outras competências próprias. 

 

Por isso, somente a formação superior não garante que esse profissional esteja 

habilitado para desenvolver sua função de completa, e ser um diferencial no mercado de 

trabalho.  

Tendo em vista, que a universidade precisa sim ampliar a visão do profissional que 

está formando, todavia, o próprio profissional precisa ter compreensão clara que a universidade 

é apenas um degrau, e ele que construirá sua formação, com competência para dominar os 

conhecimentos básicos em determinada área, que desenvolva as habilidades para transmitirem 

os conhecimentos com constantes práticas de atualização em cursos de aperfeiçoamento, 

especializações, principalmente para enfrentar a avalanche de informação que todos os dias 

permeiam o cenário mundial, com a nova tecnologia integrada ao dia a dia das escolas, o 

profissional precisa estar preparado para contribuir na qualidade do ensino, visto as 

transformações sociais que irão gerar nos alunos (SANTIAGO, 2006). 

Algum tempo, acreditava-se que somente ter a graduação era garantia para atuar na 

área para o resto da vida. Atualmente, a realidade é bem diferente, principalmente com as novas 

tecnologias integrada no dia a dia das escolas, é perigoso se não atualizar, corre o risco de ficar 

obsoleto no conhecimento, perdendo até mesmo para os alunos, que são muito mais antenados 

nas tecnologias do que muitos profissionais.  

Sendo que, com a informática e as novas tecnologias, a forma de ensinar mudou 

completamente, com a internet, esse cenário mudou, gerando novos desafios para a formação 

docente, e as universidades precisam atualizar os profissionais que está formando para esses 

novos desafios, ou seja, a utilização das novas tecnologias como ferramenta para o processo de 

ensino aprendizagem.  

Por isso, a necessidade de repensar a formação docente frente ao uso das novas 

tecnologias. Essa renovação precisa ser permanente em virtude das mudanças na sociedade, que 



 
 

consequentemente atingem a cada nova geração de estudantes, e o professor precisa estar 

preparado para enfrentar a essas mudanças. 

O grande desafio é a constatação de que a universidade como instituição é responsável 

pela formação de profissionais, e terá que dar respostas as contradições e as expectativas que 

se esperam dela. Desse modo, é necessário repensar a formação de seus professores, tendo em 

vista que ainda existem profissionais que resistem a vivenciar mudanças em consequências das 

mídias educacionais. 

 Portanto, essa área do conhecimento e estudos tem avançada, demonstrando a 

necessidade de propostas e projetos na formação de professores aliados com as novas 

tecnologias. Sendo que essa mudança no processo educativo possibilita aulas mais interativas, 

dinâmicas e acima de tudo atualizadas, em virtude dos próprios jovens serem antenados com as 

notícias em tempo real, assim, as instituições de ensino, necessitam repensar essa formação para 

que o processo ensino aprendizagem seja entrelaçado com as novas tecnologias. 

 Segundo Zeichener (2009, citado por SLONGO; DELIZOICOV; ROSSET, 2009, p. 

101) já reiterava sobre o assunto, ao afirmar sobre a temática, ressaltando que a preparação de 

pesquisadores que são responsáveis pela formação docentes, necessita-se “identificar as 

principais dimensões que precisam ser consideradas para compreender como a formação de 

professores contribui para determinados resultados educacional”. 

 Ainda mais com os avanços dos meios tecnológicos no setor educacional, a formação 

do professor entrelaça com a perspectiva da teoria crítica e ao princípio que tanto Paulo Freire 

defendia, de que ação-reflexão-ação, facilita à práxis pedagógica de forma transformadora. 

 

2.2 UTILIZANDO NOVAS METODOLOGIAS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Com as transformações acontecendo no cenário educacional, às tecnologias da 

informação e comunicação, tem assumido cada vez mais forte um papel na configuração 

cognitiva do processo ensino aprendizagem, potencializando uma construção de saberes que 

colabora para as novas exigências na formação de indivíduos e profissionais para a sociedade 

atual.  

A escola atual, precisa se reinventar e estruturar um modelo pedagógico que seja capaz 

de trabalhar com as novas tecnologias, nas quais enfocam a informática, multimídia e internet 

como fio condutor dessa transformação atual.  Tendo em vista que, com o advento da inclusão 

da tecnologia no ambiente educacional, muitos profissionais que não tiveram e não buscaram 



 
 

se qualificar profissionalmente no âmbito das tecnologias e comunicação não comtemplam o 

ensino aprendizagem de forma ampla.   

Nesse sentido, Kenski (2007, p, 19) ressalta que “as relações entre o conhecimento a 

ser ensinado, o poder do professor e a forma de exploração das tecnologias disponíveis para 

garantir melhor aprendizagem pelos alunos”. 

Desse modo, a ação do professor em sala de aula, precisa fazer uso dos suportes 

tecnológicos que se encontram a sua disposição. Quando se pensa na educação no cenário 

globalizado que existe atualmente, há necessidade de reconhecer o desafio democrático e das 

possibilidades de terem acesso à informação e comunicação por meios digitais, que se apresenta 

para os alunos. Assim, fazer uso de jogos, estimular a participação de todos os alunos para 

criarem forças nas relações humanas somente terá êxito se forem contempladas no projeto 

pedagógico da escola, educação não se faz com uma mão, é preciso o engajamento de muitos, 

ou seja, mantendo sempre em todas as aulas e espaços da escola, um diálogo motivador, 

procurando sempre estabelecer uma relação próxima com os alunos. 

O papel do professor é fundamental, pois as experiências apresentadas têm confirmado 

um novo modelo educacional, mesmo compreendendo que os dispositivos tecnológicos não 

substituem o professor, mais sim funciona como uma ferramenta para o ensino aprendizagem. 

Sendo que a educação necessita-se atentar para as reformulações do novo cenário educacional, 

de modo a entender a valorização dos impactos das tecnologias no âmbito pedagógico. 

Inserir novas metodologias nas práticas pedagógicas é um modo diferente de fazer 

educação, pois com essa inserção no ambiente escolar, novas tarefas são incorporadas ao 

professor. 

Nesse contexto, Moran (2000, p. 23) ressalta que: 

 
Um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação significativa, 

a escolher as informações verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a 

compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a torná-las parte do 

nosso referencial. 

 

Na reflexão sobre o processo de aprendizagem utilizando o uso das tecnologias é 

necessário ficar atento para quatro elementos, o conceito de aprender, o papel do aluno, o papel 

do professor e o uso da tecnologia, compreendendo que o conceito de aprender está ligado 

diretamente ao aprendiz, que automaticamente dá significado ao conhecimento que adquiriu, 

dessa forma, produz reflexão, e consegue relacionar contextualizando suas experiências 

desenvolvendo assim sua criticidade. 



 
 

Nesse sentido, o papel do professor é de assumir uma nova atitude, desempenhando o 

papel também de orientador das atividades do aluno, ou seja, de facilitador da aprendizagem do 

aluno. 

Moran (2000, p. 30) destaca que: 

 
O professor, com o acesso a tecnologias telemáticas, pode se tornar um 

orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem, integrando de forma 

equilibrada a orientação intelectual, a emocional e gerencial. 

 

Nesse caso, o professor terá que desenvolver suas atividades orientando os alunos, para 

que ele seja um mediador desse processo. Tendo em vista, o que Moran (2000) ressalta sobre o 

papel fundamental de um mediador, é ajudar a ampliar o grau de compreensão do aluno, ao 

ponto que o aluno consiga sistematizar o conhecimento mediado pelo professor, ressaltando 

sempre que as técnicas escolhidas para ensinar precisa estar de acordo com o que se pretende 

ensinar aos alunos. 

Masseto (2000, p. 143) faz uma ressalva em relação a esse processo das técnicas, 

ressaltando que: 

 
Não podemos ter esperança de que uma ou duas técnicas, repetidas à exaustão, deem 

conta de incentivar e encaminhar toda a aprendizagem esperada. [...] A ênfase no 

processo de aprendizagem exige que se trabalhe com técnicas que incentivem a 

participação dos alunos, a interação entre eles, a pesquisa, o debate, o diálogo; que 

promovam a produção do conhecimento; que permitam o exercício de habilidades 

humanas. 

 

 

Salienta-se que as novas tecnologias usadas, são ferramentas digitais que possam 

tornar a educação mais eficiente e eficaz, e as aulas mais dinâmicas, tornando-as mais 

interessantes e com maior participação dos alunos. 

Desse modo, nessa nova era da tecnologia, é necessário reaprender a ensinar, estar com 

os alunos, orientando as atividades desenvolvidas, definindo assim, o que vale a pena aprender 

juntos ou separados. Lembrando que as tecnologias sozinhas não mudam a escola, mais trazem 

muitos benefícios e possibilidades de apoio ao professor no processo da interação com e entre 

alunos (MORAN; MASETO; BEHERENS, 2003). 

Com o avanço tecnológico, é necessário adaptar-se a essa transformações no processo 

educacional, que cada vez mais exige mais qualidade por parte do professor para receber esse 

aluno que já chega com um novo perfil, portanto, a busca por conhecimento e capacitação com 

uma prática pedagógica na área tecnológica é uma exigência que interfere direto na construção 

social do educando, que a tecnologia vinculada ao processo educacional, estimula e motiva o 



 
 

aluno a valorizar seus conhecimentos e assim produzem melhores resultados escolares. O perfil 

do professor mediador nesse universo, precisa usar ferramentas tecnológicas para preparar as 

aulas, adaptando o currículo a realidade que está inserida. 

A necessidade de uma formação qualificada com novas práticas pedagógicas na ação 

docente é real, pois a tecnologia da informação é um desafio a ser vencido, é preciso que os 

professores tenham essa didática pedagógica para usar as tecnologias oferecendo os educandos 

conhecimentos aonde eles possam acompanhar a velocidade das transformações educacionais, 

sociais, políticas e econômicas (MENDES; RUBI, 2010). 

Nessa revolução tecnológica do mundo atual, se faz necessário educar para que o aluno 

consiga compreender o seu significado na sociedade, para ajudar na democratização, para 

exercer assim integralmente a sua cidadania.  

Portanto, cabe ao professor viabilizar o modo de ensinar para que se tenha uma 

organização didática com uma metodologia atrelada com as novas tecnologias, estimulando, 

orientando no processo de ensino, para que o aluno tenha interesse pela aula. Portanto, o 

professor precisa ser dinâmico, compreender o universo dos alunos, com uma metodologia 

aonde envolva o aluno no processo, pois não há aprendizagem se o aluno não participa, se o 

aluno permanecer como observador de forma passiva atuará de forma distante, em um cenário 

aonde precisam ser participantes ativos, para que se sintam peça fundamental do processo de 

ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, Silva (2014) ressalta que, o professor necessita descobrir novas 

estratégias e recursos para levar o aluno a aprender, para isso é necessário fornecer estímulos 

para que ele se sinta motivado a aprender.  

Quando estimula o aluno, ele se sene desafiado, desse modo, a aprendizagem é também 

uma motivação, os motivos provocam interesse naquilo que será aprendido. Todavia, é 

importante que o aluno queira dominar alguma competência, assim o desejo acaba por se tornar 

motivação.  

Assim, o professor fornecerá ao aluno conhecimento para seus avanços e acaba por 

captar a atenção do aluno. Nesse caso, a metodologia utilizada é de suma importância, para que 

o professor trabalhe da melhor forma o seu método de ensino é se torne prazeroso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, o que se pode perceber, é que as universidades precisam estar atentas as 

mudanças que têm acontecido na sociedade atual, para acompanhar o desenvolvimento e a 



 
 

contribuição quanto a utilização das novas tecnologias no ambiente escolar. Tendo em vista, 

que em relação à formação no ensino superior, é interessante que os profissionais que estão se 

formandos consigam fazer a relação entre teoria e prática para contribuir com os alunos quando 

estiverem atuando em sala de aula a serem cidadãos críticos. 

Compreendendo, que se as instituições de ensino e os profissionais não estiverem 

abertos as ferramentas tecnológicas, não estarão aptos a serem formadores de ser humano 

pensantes, reflexivos e participativo. 

Desse modo, é necessário que as instituições de ensino trabalhem de forma 

contemporânea, para que os objetivos sejam alcançados permitindo assim acompanhar as 

mudanças que vem acontecendo na sociedade. Portanto, as práticas pedagógicas que são 

trabalhadas no ensino superior, precisam contribuir com essas mudanças, para que seus futuros 

profissionais coloquem em prática com os alunos no ambiente escolar.  

É de suma importância os docentes terem consciência do seu papel, para que suas 

práticas possam ser desenvolvidas pautadas no processo ensino aprendizagem do aluno. Nesse 

enfoque, cada vez mais o professor necessita avaliar suas competências para estarem aptos na 

formação de sujeitos críticos e participativos. Desta forma, o comprometimento com um 

planejamento diário, entrelaçado a uma metodologia, que não deva ser imposta, mais sim, 

pertinente e motivadora, para ampliar a autonomia e construção de saberes necessários aos 

alunos inseridos numa sociedade globalizada e informatizada. 
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