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Finalmente a tecnologia
chega ao último reduto de resistência
às mudanças na sociedade. Em
breve, o ambiente escolar não
será mais o mesmo

Antônio Carlos Santomauro

e um cidadão do século
passado avançasse no
tempo e desembarcas-
se no século XXI teria
inúmeras e enormes
surpresas em quaisquer
ambientes nos quais

tentasse situar-se: nas ruas, na recepção
de um escritório, na sala ou na cozinha
de uma residência. O local onde talvez
se sentisse mais à vontade, porque reco-
nheceria inúmeras características de seu
próprio tempo, seria a sala de aula.

A hipótese é apresentada em tom
anedótico pelo diretor do Centro de
Pesquisa e Tecnologia do Grupo Unip-
Objetivo, Almir Brandão, mas tem um
substrato de verdade capaz de propor,
simultaneamente, uma constatação e
uma indagação. A constatação: a sala de
aula é um dos ambientes da sociedade
atual que menos aproveita as poten-

cialidades da evolução tecnológica. A
indagação: estaria essa sala tecnologica-
mente desatualizada estabelecendo um
relacionamento eficaz com um público
composto prioritariamente por jovens
e crianças?

Tal questão torna-se ainda mais rele-
vante quando se sabe que crianças e jo-
vens constituem o público mais afeito às
novidades tecnológicas, especialmente
aquelas que lhes abrem novos conteúdos
- e disponibilizam esses conteúdos em
formatos mais atraentes -, e permitem-
lhes exercer a interatividade. E não é
possível respondê-la recorrendo a uma
possível inexistência de recursos ca-
pazes de atender à contemporaneidade
tecnológica em sala de aula.

Na verdade, os recursos estão dispo-
níveis e assumem atualmente formas
de lousas digitais, notebooks e outros
equipamentos portáteis de informática,

ou sistemas capazes de permitir aos
professores o gerenciamento on-line do
conteúdo que os alunos acessam pelos
terminais. Vinculados a um projeto pe-
dagógico, podem ser extremamente efi-
cazes, afirma Sérgio Ferreira do Amaral,
coordenador do Laboratório de Novas
Tecnologias Aplicadas na Educação da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). "O jovem de hoje é formado
na linguagem das novas tecnologias, e é
preciso uma relação direta entre ativida-
de didática e a cultura na qual as pessoas
estão inseridas", acredita.

Porém, na opinião de Amaral, a ver-
tente mais importante dessa discussão
não é a tecnologia, e sim o educador, que
precisa estar capacitado para utilizá-la
em sua atividade didática. "Não basta
capacidade para usar a tecnologia: é
preciso saber empregá-la na tarefa de
transmissão de conteúdos", ressalta.
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A opinião é compartilhada pela
doutora em educação Andréa Ramal.
"Quando entra em uma sala de aula,
o aluno atravessa um túnel do tempo
que o conduz a uma realidade não mais
existente em lugar nenhum, e da qual ele
fica ansioso para sair", acredita a autora
do livro Educação na Cibercultura
- Hipertextualidade, Leitura, Escrita
e Aprendizagem. "O aluno de hoje faz
parte da cibercultura, e é fundamental
que a sala de aula se adeque a essa rea-
lidade", acrescenta Andréa.

Embora ainda predominante, o mo-

delo convencional das salas de aula
já começa, em algumas instituições, a
receber um upgrade tecnológico. Por
exemplo, por meio dos quadros inte-
rativos, chamados também de lousas
digitais, cujos preços variam de R$ 4,5
mil a R$10 mil a unidade. Algo como
versões gigantescas dos desktops dos
computadores, esses quadros mesclam
as características de uma lousa comum
- na qual o professor pode até mesmo
trabalhar com sua caligrafia habitual -,
aos recursos de um gigantesco compu-
tador multimídia, no qual é possível

exibir, com direito a imagem e som,
conteúdos pré-programados ou obtidos
no acesso on-line à web.

Uma das fornecedoras desse gênero
de equipamento é a Divertire, que dis-
tribui no Brasil os quadros interativos
da empresa inglesa Promethean. Atual-
mente, afirma a diretora-executiva da
empresa, Andréa Caran, nem se discute
mais se esses equipamentos serão ou
não utilizados nas salas de aula, pois
eles se consolidam como realidade in-
conteste. "As principais editoras agora
começam a disponibilizar conteúdos
também no formato próprio para os
quadros interativos", ela diz.

Para Gilson Damus Júnior, diretor da
Hetchtech - empresa produtora de ver-
sões nacionais desses equipamentos -, as
lousas digitais favorecem a qualidade
do ensino, pois ampliam a retenção do
conteúdo. "Acho que, no futuro, cada
sala terá uma lousa interativa e acesso
rápido à internet", ele prevê.

Juntamente com os quadros intera-
tivos, o notebook é outra tecnologia
que amplia presença nas salas de aula.
Comum em alguns países, como os
Estados Unidos, a possibilidade de uti-
lização pedagógica desse equipamento
no Brasil é reforçada por algumas
iniciativas governamentais, como o
programa "um computador por aluno",
que por enquanto visa apenas o ensino
fundamental. O projeto prevê basica-
mente equipamentos desenvolvidos
por instituições internacionais - como
o Massachusetts Institute of Techno-
logy e a Intel -, mas também existem
instituições nacionais empenhadas em
desenvolver notebooks com preços mais
acessíveis e adequados à educação.

Uma delas é a Universidade Estadual
Paulista (Unesp), que desenvolve no
campus de Bauru um projeto destinado
a produzir o Brasileirinho, um equipa-

Os notebooks chegarão definitivamente às
salas de aula. Com a queda nos preços, a
questão do custo logo será pouco relevante
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Vitrine virtual, Second Life
promete revolução pedagógica

Acomunidade virtual Second Li-
fe, espécie de mundo paralelo

virtual no qual trafegam atualmente
mais de 200 mil brasileiros, começa
a ser entendida também como uma
promessa de instrumento de ação
pedagógica, especialmente em pro-
jetos de ensino a distância.

Para Roberta Alvarenga, sócia-di-
retora do Estúdio Cafeína - empre-
sa criada para implementar ações
empresariais dentro da comunidade
virtual —, o Second Life "revolucio-
na" os paradigmas da educação a
distância. "Enquanto nos websites o
aluno participa de forma mais passi-
va, ali sua participação torna-se mais
ativa: há maior interatividade, e uma

interatividade baseada em uma metáfora
da vida", explica.

Se o Second Life começa a ser uti-
lizado como ferramenta pedagógica,
sua utilidade como instrumento de
fortalecimento de marca e canal de
relacionamento já é utilizada por algu-
mas instituições. O Mackenzie, desde
meados do último mês de abril, mantém
um espaço virtual no qual, entre outros
serviços, disponibiliza informações
relativas à escolha de profissões.

Já a Universidade Anhembi Morumbi
está no Second Life desde o último dia
12 de maio. Na comunidade, disponi-
biliza uma versão virtual do Campus
Experience, no qual os estudantes do
ensino médio podem conhecer o dia-

a-dia da instituição e receber infor-
mações sobre as carreiras nas quais
têm interesse. Em pouco mais de dez
horas de duração, a versão virtual
do Campus Experience da Anhembi
Morumbi recebeu aproximadamente
18 mil visitas. Para Luiz Alvares,
diretor de tecnologia educacional da
instituição, o aspecto lúdico inerente
ao Second Life torna-o interessante
para o trabalho de relacionamento e
para o fortalecimento de marca.

Alvares não vê, porém, o Second
Life como instrumento eficaz para o
ensino a distância. Primeiramente,
porque ele ainda exclui um contin-
gente significativo do público, que
não conta com os recursos tecnoló-
gicos mais adequados à integração à
comunidade. "Além disso, ferramen-
tas pedagógicas devem ser simples e
focadas, e não é fácil manter o foco
dos alunos em meio à enorme diver-
sidade de opções existente no Second
Life", acrescenta Alvares.

Apesar de não ter entrado no
mundo virtual do Second Life, a
Universidade de São Paulo (U SP),
também está atenta às novas tecnolo-
gias e lançou, recentemente, o Stoa,
uma rede de relacionamento virtual
dedicada ao debate acadêmico. O
nome é inspirado na Grécia antiga,
e designava uma edificação onde
filósofos e discípulos caminhavam
enquanto trocavam conhecimentos.
O Stoa trabalha com o conceito de
software livre. Sua versão inicial sur-
giu na Inglaterra, mas, apoiados pela
Coordenadoria de Tecnologia e Infor-
mação da instituição, pesquisadores
do Instituto de Física desenvolveram
códigos de aperfeiçoamento e adapta-
ção do sistema, que se assemelha ao
Orkut. Pelo jeito, ninguém quer ficar
de fora da virtualidade.
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mento portátil de informática cujo custo
unitário ficará próximo dos US$ 200.
"Não pensamos em um simples note-
book de baixo custo: nosso dispositivo
é inovador, melhor descrito como um
super PDA ou um super smartphone",
conta Eduardo Morgado, coordenador
do Laboratório de Tecnologia da Infor-
mação Aplicada da Unesp.

O PDA (Personal DigitalAssistanf),
ou Assistente Pessoal Digital, é um
computador de dimensões reduzidas
(cerca de A6), dotado de grande capa-
cidade computacional, com funções
de agenda e sistema informático de
escritório elementar, com possibilidade
de interconexão com um computador
pessoal e uma rede informática sem
fios (wi-fi) para acesso a correio ele-
trônico e internet. O smartphone é um
telefone celular com funcionalidades

estendidas por meio de programas que
podem ser carregados para rodar no seu
Sistema Operacional. Usualmente um
smartphone possui conexão por infra-
vermelho e bluetooth, capacidade de
sincronização dos dados do organizador
com um computador pessoal e câmera
para fotos e vídeos.

Morgado prevê: os notebooks che-
garão inexoravelmente às salas de
aula, mas não serão produtos simples,
como os atualmente vinculados ao
projeto do governo brasileiro, e sim
notebooks comerciais, pois o atual ritmo
de queda nos preços dos equipamentos
logo tornará a questão do custo pouco
relevante. "Além disso, a tecnologia
desenvolve-se tão rapidamente que é
difícil limitá-la a produtos básicos",
acrescenta o professor da Unesp.

A possibilidade de um futuro no qual

cada aluno terá um notebook- objetivo
de iniciativas como o programa "um
computador por aluno" -, é refutada por
Andréa Caran, da Divertire. "Se cada
um está em seu computador, não há a
interação fundamental para o processo
de aprendizado", justifica.

Cabe, porém, ao professor minimizar
esse risco de-um aprendizado desvincu-
lado de sentido coletivo, afirma Andréa
Ramal. "Ele deve criar mecanismos e
ocasiões que gerem o intercâmbio de
informações e experiências."

O professor também não deve temer
a tecnologia, afirma Claudia Franco,
gerente-geral da Scheiner, empresa que
distribui no Brasil os equipamentos da
marca Smart. "Mesmo com os novos
recursos, ele segue sendo o maestro
das ações dos alunos", ela diz. Entre
os equipamentos distribuídos no Brasil

O desenvolvimento de equipamentos
de projeção holográfica trará inúmeras
possibilidades para a sala de aula do futuro
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O futuro chegou

Oprofundo hiato entre a sala
de aula contemporânea e a

modernidade tecnológica começa
a ser preenchido por algumas insti-
tuições. Entre elas, Claudia, da
Scheiner, cita as Faculdades Trevi-
san, que atualmente disponibilizam
soluções compostas por notebooks
individuais para os alunos e geren-
ciamento do conteúdo que eles
acessam, por meio de software. "A
PUC do Rio de Janeiro estruturou
uma sala com 24 notebooks, que
também usa essa solução."

Outras instituições utilizam toda
a solução da Divertire, que, além
dos quadros interativos, comer-
cializa equipamentos denominados
votadores, por meio dos quais os
alunos podem responder a questões
colocadas pelos professores nos
quadros. Com respostas nomi-
nais ou anônimas, os votadores
permitem, por exemplo, avaliar o
grau de conhecimento sobre de-
terminado tema. De acordo com
Andréa, a Faculdade de Medicina
de Jundiaí adquiriu o quadro intera-
tivo e um kit de votadores. A Facul-
dade Lourenço Filho, a Faculdade
Montessori e o Instituto Mauá,
entre outras, utilizam os quadros
interativos da empresa.

A Hetchtech inclui, no rol dos
clientes que já adquiriram seus quad-
ros interativos, instituições como a
Universidade do Vale do Paraíba e
a Universidade de São Paulo, entre
outras. O diretor da empresa, Gilson
Damus, explica as vantagens. "O
equipamento possibilita conduzir a
aula na linguagem a que os alunos
estão acostumados: dinamismo,
movimento e imagens".

A solução é utilizada por institui-
ções como a Unip e o Mackenzie,
conta o diretor Luis Rogério Moraes.
"O uso da tecnologia no ensino é um
caminho sem volta", acredita.

pela Scheiner estão as lousas digitais
Smart e o software SynchronEyes, que
permitem que um professor, por meio do
próprio computador, gerencie e controle
de maneira individualizada o conteúdo
disponibilizado nos terminais dos alu-
nos, por exemplo, vedando ou liberando
acessos, enviando novos conteúdos, ou
estabelecendo a comunicação via chat.

Software similar é comercializado
pela EsyWorld, que representa no mer-
cado brasileiro a marca GenevaLogic,
e que entre outros produtos distribui
também ferramentas de racionalização
econômica dos computadores utilizados
pelos alunos. Na opinião de Luis Rogé-
rio Moraes, diretor da EsyWorld, ferra-
mentas desse gênero são importantes
para a criação de ambientes favoráveis
ao aprendizado no contexto das novas
tecnologias. "Esse contexto requer no-
vas ferramentas e estratégias para guiar
o aprendizado dos alunos."

Outra tecnologia ao alcance da edu-
cação é a realidade virtual, que, por
meio de óculos ou capacetes especiais,
também pode contribuir para tornar
mais atrativa a atividade didática. Novas
possibilidades dessa tecnologia estão em
experimentação, como o conceito da "rea-
lidade expandida", apresentado há cerca
de dois meses pelo grupo Unip/Objetivo.
Nele, os movimentos e ações realizados
pelos alunos são filmados e integrados a
um ambiente de realidade virtual, no qual
ocorrem os efeitos das ações e movimen-
tos, como, por exemplo, uma explosão
decorrente de uma reação química que
na prática é realizada com substâncias
inofensivas. Por enquanto, as imagens
da realidade expandida desenvolvida
pela Unip aparecem no monitor de um
computador, pois câmeras acopladas
a capacetes ou óculos são mais caras.
Almir Brandão prevê para breve a im-
plantação da tecnologia. "Ainda neste
primeiro semestre instalaremos em uma
unidade da Unip o primeiro módulo de
realidade expandida."

As modernas possibilidades de utiliza-
ção da tecnologia na atividade pedagógica
parecem representar apenas um passo
inicial em um processo de inevitável
transformação do modelo tradicional da

sala de aula, ainda fundamentado no dis-
curso oral do professor e no quadro-negro.
Adequado a uma conjuntura predominan-
te há algumas décadas, na qual o maior
mérito de um estudante era conseguir
realizar da melhor maneira possível tare-
fas sempre repetitivas, esse modelo não
condiz com a atual realidade do mercado
de trabalho. "Hoje, é necessário criativi-
dade e capacidade de colaboração, daí
a importância das novas tecnologias",
destaca Brandão.

Para ele, embora não seja simples
projetar tendências em um contexto
tecnológico que evolui aceleradamente,
pode-se ao menos prever, na sala de aula
do futuro, a utilização de equipamentos
de informática cada vez menores, e o uso
mais intenso da imagem. "Nesse quesito
da imagem, fica até difícil imaginar as
inúmeras possibilidades que se abrirão
quando melhorarem os equipamentos de
projeção holográfica", conjectura.

Sérgio do Amaral, da Unicamp, crê
que a sala do futuro que se delineia deve
incluir, juntamente com lousas digitais e
equipamentos portáteis para os alunos,
acesso rápido à web, para que o trabalho
não fique restrito ao conteúdo existente
em sala. Além disso, os terminais dos

34 ENSINO SUPERIOR



Andréa Ramal: é fundamental se
adequar à cibercultura

alunos deverão estar interligados em rede
para a realização de ações colaborativas, e
o trabalho na sala de aula deverá ser com-
plementado na internet, onde será possível
acessar o conteúdo disponibilizado pelo
professor em sala. Isso permitirá informa-
ções adicionais e participação em fóruns
de discussão. "Há um software gratuito,
chamado TelEduc, que possibilita esse uso
da internet como complemento da sala de
aula", recomenda o professor.

Segundo ele, de maneira geral os cursos
de formação de educadores existentes no
Brasil ainda não capacitam os professores
para o uso das novas tecnologias em sua
atividade didática. "Os professores têm até
dificuldade de aceitar novas tecnologias
como ferramentas pedagógicas, e acabam
simplesmente reproduzindo o modelo no
qual foram formados", observa.

Para Andréa Ramal, as instituições
também colaboram para manter essa
carência na formação dos educadores
quando alocam recursos tecnológicos
mais avançados apenas nos cursos vin-
culados à própria tecnologia "Não há
quase nada de tecnologia em cursos de
ciências humanas, que também formam
professores", afirma a autora de Educação
na Cibercultura.

Mas na opinião de Morgado, da
Unesp, as escolas avançam no processo
de utilização da tecnologia como fer-
ramenta pedagógica. Esse avanço teve
início com a estruturação dos laborató-
rios de tecnologia, chegou às salas dos
professores, e em alguns casos, já atinge
a disponibilização de terminais em sala.
"Teremos depois as redes sem fio para
acesso pelos alunos munidos de note-
books, servidores de material didático, e
a ubiqüidade proporcionada pelas salas
virtuais", prevê Morgado. •
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