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Cenário & Desafios

A pandemia de COVID-19 nos impõe um cenário 
desafiador e incerto. 

A suspensão das atividades presenciais e a restrição de 
circulação são medidas que afetam sobremaneira o nosso 
setor. Os impactos são sentidos imediatamente tanto do 
ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social.

Essa crise não afeta apenas as instituições, mas todos os 
trabalhadores do setor, professores, estudantes e 
comunidades.

É o momento de reforçarmos os nossos laços e de nos 
ajudarmos mutuamente. Estamos à disposição para isso.
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Sobre este conteúdo

Este documento é parte de uma série de conteúdos 
sobre tecnologias educacionais no Ensino Superior. 

Sabemos que o uso de tecnologias educacionais é 
inevitável, considerando esse mundo em transição e os 
indivíduos inseridos nesse contexto, com suas  
diferentes demandas.  

As tecnologias educacionais também são aliadas da 
eficiência institucional, uma vez que  podem facilitar 
diferentes processos, desde os processos de gestão aos 
de interação professor-aluno. 

Neste documento, procuramos analisar alguns 
formatos de conteúdo e ferramentas de autoria. 

Sabemos que os formatos de conteúdos devem ser 
adaptados às competências e objetivos de 
aprendizagem e que usar diferentes formatos pode 
contribuir para aumentar o engajamento e os 
resultados de aprendizagem.

Esperamos que este documento possa ajudar as 
Universidades Particulares na escolha das tecnologias 
mais adequadas a seus cenários e estratégias.
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Tecnologias educacionais

Há muitos tipos de tecnologias educacionais. Conhecê-
los deve contribuir para tomar decisões assertivas 
sobre como coordenar as diferentes ferramentas de 
acordo com os processos da instituição.

Não há uma classificação consensual das tecnologias, 
inclusive porque muitas delas não são originalmente 
educacionais, embora igualmente importantes para a 
educação. 

Isso acontece porque toda interação humana, mediada 
por tecnologias, tem natureza de compartilhamento e 
colaboração. 

Assim, desde as tecnologias que gerenciam rede 
sociais, às tecnologias para comunicação e 
compartilhamento, todas podem estar a serviço de 
ensino-aprendizagem. 

Quando se trata de compartilhamento de conteúdos 
ou de construção de guias e referências, as ferramentas 
de autoria de conteúdos entram em cena. Vão desde 
um texto simples, até a produção de vídeo-animações. 

Veja a seguir a classificação das tecnologias que 
adotamos para elaborar essa série de documentos.
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Tipos de Tecnologias
Introdução

Há diferentes tipos de tecnologias educacionais, dependendo da função a que servem. Devemos considerar que 
digitalizar a educação envolve processos de gestão como inscrição, certificação a processos de elaboração de 
conteúdos, armazenamento e compartilhamento e processos de interação professor-aluno.

Gerenciamento de 
cursos on-line

Aulas ao vivo ou tele-
presenciais

Autoria ou elaboração 
de materiais

Armazenamento e 
compartilhamento

Estamos aqui
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Formatos & metodologias
Os formatos de conteúdos são diversos e recrutam 
diferentes sentidos. Na visão clássica do processo de 
ensino-aprendizagem, seria possível associar formatos 
a estilos de aprendizagem.

Segundo as teorias contemporâneas, no entanto, o 
ideal é diversificar as mídias, formatos e possibilidades 
de interação de modo que diferentes sentidos e 
estímulos sejam coordenador para apoiar a aquisição 
de competências.

Mas, não só o formato e as tecnologias são decisivos na 
aprendizagem, a metodologia de entrega também tem 
um papel fundamental.

Chamamos metodologia de entrega, o modo como a 
relação professor-aluno se estabelece e como as 
atividades e conteúdos são sequenciados e 
coordenados.

Podem ser metodologias baseadas em cenários, em 
projetos, em problemas, cada uma com sua razão 
associada aos objetivos de aprendizagem.

Considerações sobre as tecnologias

As metodologias gamificadas e participativas 
orientadas ao fazer parecem influenciar o 
engajamento e os resultados de aprendizagem.
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Autoria de conteúdo
A autoria de conteúdos é resultado das definições 
sobre os objetivos de aprendizagem e sobre as 
metodologias.

Ou seja, o conteúdo é resultado de um processo de 
planejamento. A inversão desse processo pode 
dificultar tanto a escolha metodológica, de formato 
quanto a própria construção do conteúdo.

Neste documento, não vamos abordar detalhes da 
elaboração de conteúdos, metodologias de entrega e 
avaliação, mas as ferramentas que facilitam a 
formatação de conteúdos.

Considerações sobre as tecnologias

Tecnologias Educacionais 
Ferramentas para autoria de conteúdo

Elaborar objetivos
Ou definir competências

Definir metodologia
Tipos de interações

Definir formatos
Escolher a mídia adequada

Produzir/publicar
Escolher a mídia adequada

Muitas instituições não tem metodologias 
definidas e muitos professores não 
sistematizam os objetivos de aprendizagem



Formatos de conteúdo
Neste documento, vamos considerar que os conteúdos 
podem ser estáticos, dinâmicos ou interativos - e, 
claro, uma combinação dessas características.

Quanto mais dinamicidade ou interatividade, mais 
complexa é a produção e mais competências são 
exigidas da equipe que vai produzir o conteúdo.

Por isso, nem sempre os professores estão preparados 
para a produção de conteúdos interativos. Mas a 
evolução das ferramentas tecnológicas deve permitir 
que os professores sejam cada vez mais independentes 
nessa produção.

Considerações sobre as tecnologias
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Conteúdos estáticos
Textos, imagens, mapas

Conteúdos dinâmicos
Áudio, vídeos, animações

Conteúdos interativos
Vídeo interação, videoconferências, jogos

Alguns pacotes de software como G Suite e Office 
365, assim como algumas plataformas educacionais, 
incluem ferramentas de autoria



Esse é o tipo de conteúdo mais comum como guia 
das aulas presenciais. Também são frequentes nas 
aulas on-line, quando o professor compartilha 
materiais com os estudantes.

Em geral os professores usam editores de texto e 
softwares para apresentação de slides.

Conteúdos estáticos

Tela do Canva
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Algumas ferramentas para criação de imagens, 
apresentações e infográficos podem facilitar a 
elaboração de conteúdos estáticos: Prezi, 
Canva, Piktochart, Powerpoint, Google Slides, 
LucidChart, Coogle.



Os conteúdos dinâmicos mudaram a cara da 
Internet. O compartilhamento de áudio e vídeos é 
uma das grandes forças da redes sociais, por 
exemplo. 

A produção de vídeos usando o celular já é uma 
realidade e algumas ferramentas facilitam 
bastante esse processo..

Conteúdos dinâmicos

Site do Rawshorts
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Algumas ferramentas para criação de áudio e 
vídeo: Rawshorts, Powtoon, Animatron, 
Filmora, Camtasia, Audacity, Adobe Audition.



Os conteúdos interativos, por envolverem o 
estudante, tendem a aumentar o engajamento, 
pela natureza experiencial do ser humano.

A produção de conteúdos interativos antes 
onerosa, vem sendo facilitada por diferentes 
ferramentas. Algumas delas podem ser usadas na 
criação de aplicativos, jogos e interações simples e 
complexas.

Conteúdos interativos

Site do Adobe Captivate
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Algumas ferramentas para produção de 
conteúdos interativos: Articulate Rise, Adobe 
Captivate, H5P, Camtasia, Ispring.



Considerações finais

Além de refletir sobre os formatos adequados e 
escolher as ferramentas de autoria, o professor pode 
precisar:

O modo como o conteúdo é produzido traduz o tom 
de voz da Universidade com o seu aluno. A estética, a 
linguagem e os aspectos metodológicos dizem respeito 
à identidade institucional.

Adotar uma metodologia engajadora e interativa, é um 
dos aspectos relevantes para atender ao novo 
estudante.

Continue acompanhando nossas publicações no site da 
ANUP e redes sociais.

www.anup.org.br

Conhecer um pouco sobre pesquisa de 
conteúdos e direitos autorais. 

Usar bancos de recursos gratuitos 
disponíveis na internet.

Autoria de conteúdo
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Ter fluência digital pode ajudar muito na produção 
de conteúdos mais engajadores e significativos. 
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