
Quando vislumbra a escola
do futuro, você logo imagina
portas hexagonais inteligen-

tes e uma esteira rolante que direciona os
estudantes até suas classes e/ou ativida-
des? Pensa em professores virtuais e alu-
nos acompanhados de andróides, que ar-
mazenam lições de casa, livros eletrôni-
cos e até se transformam em suas cartei-
ras, como o carro espacial de George
Jetson, da cultuada série futurista Os
Jetsons, que, uma vez no escritório, vi-
rava sua pasta de trabalho?

Os especialistas, porém, são cuida-
dosos ao predizer o formato da escola
do futuro, especialmente em face da falta

de infra-estrutura que ainda assola a edu-
cação no Brasil. Afinal, dos 212 mil es-
tabelecimentos de ensino que existem
no país, segundo o Instituto de Pesqui-
sas Avançadas em Educação (Ipae), ape-
nas 20 mil possuem laboratórios de
informática e tão-somente 22,6 mil têm
acesso à internet. Para piorar, 50,9 mil
escolas dispõem de apenas uma sala de
aula e 34,6 mil não têm sequer energia
elétrica. É com base nessa realidade que
se tenta desenhar o amanhã.

Visão de futuro, portanto, é ter as es-
colas equipadas. Esse anseio, contudo,
não está num nível de utopia. Dinheiro
para tanto existe, no entender do presi-

dente do Ipae e da Associação Brasilei-
ra de Tecnologia Educacional, João
Roberto Alves. Segundo ele, o Brasil
conta com R$ 4 bilhões do Fundo de
Universalização dos Serviços de Tele-
comunicações (Fust), que foi criado com
a privatização da telefonia para finan-
ciar projetos de informatização em es-
colas e hospitais públicos e é recolhido
de cada conta telefônica desde 2000.

Na prática, porém, existem pendên-
cias do Ministério das Comunicações
com o Tribunal de Contas da União, en-
tre elas uma arrastada discussão sobre a
regulamentação de um serviço público
digital de telecomunicações, já que a Lei
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do Fust proíbe a aplicação do montante
em serviços privados. Para Alves, nada
que uma medida provisória não pudesse
resolver. Mas parece faltar também inte-
resse do governo, visto que os bilhões do
fundo vêm servindo para o país ostentar
superávit primário. "Enquanto isso, te-
mos professores no século 18, tentando
dar aula no escuro", indigna-se.

Diversidade
Feita essa ponderação, é possível

projetar os horizontes da educação com,
digamos, mais otimismo. Para a profes-
sora-adjunta e pesquisadora da Facul-
dade de Educação da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), Maria Helena
Bonilla, uma das coisas que despontam
nesse cenário da invasão tecnológica é
a não-centralidade de modelos. "A rede
implica o diálogo com a diversidade,
razão por que há necessidade de pensar
numa escola que atenda a isso", defen-
de ela, que é autora do livro Escola
Aprendente: Para além da Sociedade
da Informação (Quartel Editora).

Maria Helena aposta num formato
de currículo hipertextual na nova edu-
cação. Nessa iniciativa, já usada em dois
cursos de pedagogia da UFBA, um em
Irecê e outro em Salvador, o currículo é
aberto e se constrói ao longo da gradua-
ção, de acordo com as demandas do pro-
grama e dos alunos, além de estar arti-
culado com a infra-estrutura tecnológica
disponível na universidade e dentro do
próprio município dos alunos. "Um cur-
so de formação de professores não pode
ficar confinado entre quatro paredes,
precisa quebrar os limites do espaço
temporal, extrapolar os muros da sala
de aula", justifica.

A coordenadora do Laboratório de In-
vestigação de Novos Cenários de Apren-
dizagem (Linca) da Escola do Futuro da
Universidade de São Paulo (USP), Sil-
via Fichmann, igualmente acredita que o
método capaz de corresponder às deman-
das educacionais do futuro será aquele

em que o aluno terá responsabilidade por
sua própria aprendizagem, com a media-
ção do professor e com a integração de
atividades presenciais e a distância. Em-
bora o estudante vá receber metas, com
prazos determinados, seu ritmo será mais
respeitado, destaca a educadora, que tam-
bém coordena o Projeto Educação
Telemar, de formação a distância de pro-
fessores de ensino fundamental.

Com método
Por conta da chamada brecha digi-

tal - é fácil se perder no ciberespaço -,
a diretora da Faculdade de Educação
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), Eloiza de Oliveira,
acha que o ensino do amanhã não pres-
cindirá do rigor metodológico do en-
sino tradicional, mesmo com a espe-
rada autonomia do aluno. A
educadora prefere não citar
modelos ideais, porém vis-
lumbra projetos dialógicos,
métodos ativos e muita
construção do conheci-
mento. "Vejo uma acentua-
ção do diálogo", resume ela,
que coordena o curso de pe-
dagogia a distância da
UERJ e o Laboratório de
Estudos da Aprendizagem
Humana da instituição.

Num espaço de constru-
ção de conhecimento e, ao
que parece, de currículos não-
lineares e métodos inovado-
res, a única forma de articu-
lar um estudante com outro
será em rede. "Assim, esse
processo de aprendizagem
precisa contar com muito
bate-papo, com ambientes
virtuais de aprendizagem,

Silvia Fichmann: aluno
responsável pela própria

aprendizagem, com
mediação do professor

enfim, com vários canais para articular
toda essa diversidade", enumera Ma-
ria Helena, da UFBA. Aliás, pensar em
rede é a expressão de ordem na educa-
ção do futuro, diz a pesquisadora, ra-
zão pela qual a escola desde agora deve
estar conectada tanto externamente,
com outras instituições, quanto inter-
namente, com sua população docente
e discente articuladas entre si.

"A tendência é a de que as escolas
e salas de aula de amanhã não/ este-
jam limitadas pelas paredes dê pré-
dios, mas venham a ser módulos de
uma comunidade de aprendizagem
conectada em rede com bibliotecas,
centros comunitários, museus, limiver-
sidades e residências", concordata psi-
cóloga Anna Christina Nascimento,
que trabalha no Rede Interativa Vir- >
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tual de Educação (Rived), projeto de
desenvolvimento de conteúdos peda-
gógicos digitais da Secretaria de Edu-
cação a Distância do Ministério da
Educação (MEC).

Redesenho espacial
No ambiente físico da escola, con-

tudo, essa concepção de aprendizagem
terá de desenvolver-se num espaço
aberto, em que o aluno se desloque e
faça contato facilmente com os outros,
no entender da professora-adjunta de
Didática e Prática do Ensino de His-
tória da Faculdade de Educação da
Universidade Federal Fluminense
(Feuff), Sônia Maria Nikitiuk, que co-
nheceu de perto a experiência israelita
de aplicação da tecnologia à educação.
"A lógica de turma será diferente, mas
continuará existindo, com estudantes
agrupados por interesses ou por pro-
blemas a resolver e com a possibili-
dade de mudar de grupo", prevê.

Nesse formato, os computadores
não poderão ficar fechados num labo-
ratório. Deverão ir para a sala de aula
e aonde mais forem necessários, como

numa redação ou em uma instituição
financeira. Além disso, caminha-se
para a montagem de classes com mo-
biliário adaptável a diferentes situa-
ções de aprendizagem e lousa eletrô-
nica, para a criação de espaços con-
fortáveis para assistir a DVDs e a vi-
deoconferências, como prevê a edu-
cadora Silvia Fichmann, da Escola do
Futuro da USP.

"Ninguém sabe bem a arquitetura
que a escola vai ter se o computador
estiver onde for preciso", assinala o
consultor da área de educação do
Senac-SP, Jarbas Barato, que trabalha
com educação e tecnologia desde
1982. De qualquer maneira, as mudan-
ças necessárias, segundo ele, deverão
ser semelhantes às que o setor bancá-
rio experimentou. "Os bancos foram
redesenhados com a entrada da tec-
nologia e a arquitetura interna das
agências não passa nem perto do que
era há 20 anos", observa.

Basta pensar no que já acontece em
algumas áreas do ensino. Nenhum alu-
no desliza numa esteira rolante numa
escola de arquitetura, mas dispor de

laboratório de informática e condições
de conexão são determinantes para seu
funcionamento, de acordo com o ava-
liador do MEC e professor da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU) da Universidade de São Paulo
(USP), Francisco Segnini Jr. "Na FAU,
os ateliês foram desativados e a toda
hora os professores pedem mais toma-
das nas salas para os alunos ligarem
seus laptops, além de cabo de internet,
embora a introdução do wireless te-
nha resolvido bem essa questão", des-
creve. Dar aula sem data show, então,
é inadmissível, o que não acontecia
apenas alguns anos atrás, continua o
professor, que também preside uma
entidade de apoio ao arquiteto e às es-
colas da área, a Fundação para a Pes-
quisa Ambiental (Fupam).

Levando essa realidade para um fu-
turo que só promete maior evolução
tecnológica, as instituições de ensino,
já ao nascimento, precisarão sair do
papel - ou da tela - projetadas para
comportar a conectividade em cada
ambiente, em cada canto. O pensa-
mento em rede começa daí.

O PROFESSOR DO FUTURO
Formação e requalificação dos docentes serão
fundamentais para que haja mudança de mentalidade
no processo de ensino-aprendizagem

A boa aplicação das novas
tecnologias à educação de-
pende do que o professor

pode fazer com elas, diz o consultor
Jarbas Barato, do Senac-SP, fazendo
uma analogia com o cinema. Os ir-
mãos Lumière inventaram o cinema-
tógrafo em 1895 e o mundo ficou bo-
quiaberto. Mas a sétima arte ficou res-

trita a uma curiosidade de engenharia
até 1902, quando o mágico e diretor
de teatro George Méliès deu origem à
primeira ficção científica do cinema:
o filme Viagem à Lua. "Como no ci-
nema, a tecnologia só ganha vida e ex-
pressão na educação se houver imagi-
nação", afirma Barato.

Essa imaginação depende de estímu-

lo. O problema é que os novos educa-
dores saem da maioria dos cursos nor-
mais superiores e de pedagogia com
pouca ou nenhuma vivência no ambiente
tecnológico ou no ensino a distância.
"Os currículos continuam os mesmos e
a tecnologia é só um adendo", assinala
Sônia Nikitiuk, da Feuff.

Para que o professor possa realmente
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chegar às salas de aula com propostas
atraentes aos nativos digitais, o presiden-
te do Ipae, João Roberto Alves, sugere
um recall na educação - como na indús-
tria. "Não adianta um programa emer-
gencial de capacitação do MEC - isso é
com as universidades", entende. Para
Alves, as instituições que os formaram
no modo antigo precisam requalificar
esses mestres, contemplando a educação
a distância e presencial e o conhecimen-
to das tecnologias e sua aplicação ao pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Só o
recall, porém, não basta. "É preciso con-
sertar o modelo com um programa para
melhorar os educadores que estão for-
mando os novos professores", prossegue.

Parte da estrutura
Os especialistas estão preocupados

não apenas com a necessidade de o
professor adquirir domínio técnico,
mas com sua capacitação para aplicar
esse instrumental de forma criativa
num ambiente em que, como define
Silvia Fichmann, da Escola do Futuro
da USP, ele será um gerenciador de
novas aprendizagens. "Se não houver
essa mentalidade, veremos as novas
tecnologias sendo usadas como o qua-
dro e o giz - e a aula vai continuar
expositiva", observa Sônia, da Feuff.

Maria Helena, da UFBA, concor-
da com as colegas e vai mais longe.
Na sua opinião, o mais importante é
formar os mestres para que possam
empreender uma educação que aten-
da às necessidades do jovem e da so-

ciedade no futuro, de acordo com o
contexto. "Tanto que, na UFBA, não
falamos em novas tecnologias, mas
em novas educações, pois os recursos
tecnológicos não são ferramenta, e
sim parte da estrutura", frisa.

Fala-se tanto na emergência da qua-
lificação do educador porque, na esco-
la de um futuro muito próximo, caberá
a ele desenvolver a autonomia dos alu-
nos, de maneira que esses jovens cida-
dãos possam resolver problemas e pro-
por soluções. "O papel do professor de-
verá ser o de um aprendiz especialista,

A LIÇÃO DE CASA
DO PROFESSOR
• Superar a exclusão digital e

ousar incluir a tecnologia em

seu dia-a-dia;

• Manter-se aberto para o novo,

desapegado das coisas

tradicionais;

• Ter coragem de dar um passo

adiante;

• Abrir mão de seu poder de

cátedra, pois, num ensino

dominado pela tecnologia,

sua autoridade sofre uma

releitura;

• Ter disposição para o diálogo

e para a interação;

• Aprender a aprender - sem

competir com a tecnologia.

que organiza e guia outros aprendizes
numa comunidade de aprendizagem",
conceitua Anna Christina Nascimento,
do projeto Rived, do MEC.

Revolução de
usos e costumes
Apesar de tanta expectativa em tor-

no dos docentes, essa é só a ponta do
iceberg. No entender de Barato, do
Senac-SP, o xis da questão está em ter-
reno mais profundo, com uma estru-
tura de ensino secular, distribuída em
séries, em salas de aula, com tantas
horas por dia, entra-e-sai de mestres e
dezenas de outras características co-
muns a tantas gerações de estudantes.
"Há um conforto administrativo para
quem gere o sistema, que assim, não
quer mudar", observa o consultor.

Ainda que os gestores da nova edu-
cação estejam prontos, onde encaixar,
no esquema tradicional, um grupo em-
polgado com um tema, que extrapole
o tempo determinado para uma ativi-
dade? Em um laboratório, os estudan-
tes têm de guardar a motivação na mo-
chila e seguir para a próxima aula. E
os pais, preocupados com segurança,
vão entender que seus filhos podem
não ter horário para sair da escola, de-
pendendo dessa empolgação? "É pre-
ciso um trabalho intenso para modifi-
car o papel dos professores, dos alu-
nos, dos pais e dos administradores
para começar a construir novos rela-
cionamentos e novas estruturas", re-
sume Anna Christina.
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O ALUNO DO FUTURO
Estudante não conseguirá sucesso apenas por dominar novas tecnologias

Parece que as crianças já
nascem com um chip a
mais que as predispõe,

logo cedo, a entender o que há por
trás de qualquer botão ou comando.
Não é à toa que, bem antes da alfa-
betização, o mouse já se transforma
na extensão do braço desses nativos
digitais. Quando chegam à sala de
aula, é natural que sua facilidade para
assimilar as novas tecnologias seja
maior que a do professor. Daí a di-
zer que o aluno pode saber mais que
o mestre vai uma grande distância.

Recursos são meios, não fins
Para a diretora da Faculdade de

Educação da UERJ, Eloiza de Olivei-
ra, há uma mitificação da tecnologia.
"O estudante não se transforma em
bom aluno só por ter acesso a esses
recursos", assinala. De qualquer
modo, a educadora entende que, se
não ensina a pensar, o computador
traz benefícios para a aprendizagem
que devem ser levados em conta. "Ele
facilita certas operações de pensamen-
to e é um ótimo fermento, que ajuda
a criança a aprender e a tomar deci-
sões mais rapidamente", sustenta.

Além de crianças e jovens com
tais habilidades afloradas, o fato é
que os mestres estarão diante de tur-
mas com possibilidades de cresci-
mento intelectual que não existiam
há pouco mais de dez anos - como
visitar museus virtualmente e conhe-
cer pessoas com quem jamais encon-
trariam fora da rede. "Falamos de um
arquiteto na sala de aula e imediata-
mente o aluno já pode buscar, na
internet, sua história, ver suas obras,

f
Eloiza de Oliveira: alunos mais
autônomos no processo de
construção do conhecimento

seus projetos", exemplifica o profes-
sor da FAU Francisco Segnini Jr.

No entender de Eloiza, contudo,
à escola caberá alfabetizar o apren-
diz para que ele possa fazer uma
leitura crítica das tecnologias, e não
viver a reboque de modismos . "Há
um belo trabalho para o professor
fazer", diz.

Veja o caso da internet, especifi-
camente. "Quem não possui bom pre-
paro, boa estrutura de conhecimen-
to, tem dificuldade para obter infor-
mação de qualidade", observa Jarbas
Barato, do Senac-SP. Ele conta que
sempre pergunta a seus alunos como
pesquisariam a teoria da evolução na
rede, pois, se colocarmos só essa ex-
pressão no Google, a busca resultará
em milhares de citações. Uma forma

de qualificar a pesquisa, explica, é
acrescentar, entre as palavras-chave,
o nome do navio no qual Darwin deu
a volta ao mundo - Beagle - e escre-
veu a teoria, o que reduz a resposta
para 300 ou 400 menções.

Hierarquia invertida
É possível combinar a habilidade

e os interesses do aprendiz com o sa-
ber dos professores. "O Projeto Rede
Interativa Vi r tua l de Educação
(Rived) é um exemplo de iniciativas
em que alunos e professores formam
equipes multidisciplinares para de-
senvolver objetos de aprendizagem",
conta a psicóloga Anna Christina
Nascimento, do MEC. "Estamos vi-
vendo a época da hierarquia do co-
nhecimento invertida, na qual não é
mais só o velho que ensina ao novo;
o novo também ensina ao mais ve-
lho", conclui a pesquisadora Maria
Helena Bonilla, da UFBA. Em vista
disso, acentua, o professor precisará
saber ouvir os alunos para conhecer
suas necessidades.

Isso porque, num aprendizado
dominado pela tecnologia, o estu-
dante não mostrará a mesma depen-
dência do mestre para decolar em
um assunto. "Uma das maiores ca-
racterísticas da in t rodução da
tecnologia à educação é que você
passa a ter alunos mais autônomos
no processo de construção do conhe-
cimento", nota Eloiza, da UERJ.
Maria Helena visualiza uma mudan-
ça mais radical. "O aluno deixará de
ser copiador para dialogar sobre as
informações adquiridas e propor al-
ternativas", acrescenta.

Text Box
Fonte: Educação, ano 10, n. 119, p. 20-24, mar. 2007.




