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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, como em muitos países, percebem-se inúmeras desigualdades em aspectos 

econômicos e sociais, que provocam discrepâncias na distribuição de renda, 

desencadeando vários problemas como o desemprego, a precarização da saúde, do 

saneamento básico, da educação, entre outros.  Dessa forma, é essencial que se 

busquem alternativas para melhorar ou proporcionar condições mínimas de vida. O 

investimento em tecnologias é uma destas armas que pode beneficiar o 

desenvolvimento econômico e assim, tentar minorar esses desequilíbrios sociais. 

 No âmbito da educação, as tecnologias podem contribuir para diminuir as 

distâncias, as limitações e facilitar o acesso ao conhecimento, buscando minimizar 

estas diferenças. 

 Assim sendo, observar como as tecnologias podem auxiliar na educação, se 

constitui o objeto deste estudo, e para tanto, utiliza-se a obra de Carlos Alves Rocha 

(2013), A Metodologia do Ensino na Educação Superior, mais especificamente o 

capítulo, A Tecnologia e a educação superior. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
No Brasil, como em muitos países, percebem-se inúmeras desigualdades em aspectos 

econômicos e sociais, que provocam discrepâncias na distribuição de renda, 

desencadeando vários problemas como o desemprego, a precarização da saúde, do 

saneamento básico, da educação, entre outros.  Dessa forma, é essencial que se 

busquem alternativas para melhorar ou proporcionar condições mínimas de vida. O 



 

 

investimento em tecnologias é uma destas armas que pode beneficiar o 

desenvolvimento econômico e assim, tentar minorar esses desequilíbrios sociais. 

 No âmbito da educação, as tecnologias podem contribuir para diminuir as 

distâncias, as limitações e facilitar o acesso ao conhecimento, buscando minimizar 

estas diferenças. 

 Assim sendo, observar como as tecnologias podem auxiliar na educação, se 

constitui o objeto deste estudo, e para tanto, utiliza-se a obra de Carlos Alves Rocha 

(2013), A Metodologia do Ensino na Educação Superior, mais especificamente o 

capítulo, A Tecnologia e a educação superior. 

 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Sendo assim, atualmente, fica nítido que a tecnologia, aliada ao ensino tende a 

diminuir as diferenças de acessibilidade e facilitar a aprendizagem, propiciando 

espaços, estruturas físicas e profissionais. Contudo, é necessária a participação do 

governo e da sociedade, por meio da oferta de recursos financeiros e apoio às ações 

planejadas para que, efetivamente, essas mudanças possam acontecer.      
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 

se necessário. 

 


