
o Brasil, precisamos de uma edu-
cação mais estruturada, eficiente
e eficaz para "fabricar" brasilei-
ros de sucesso. Assim começou

o 7° Congresso E-learning Brasil, realizado
em julho de 2007. As regras para a educa-
ção precisam rnudar mais rapidamente, pois
o aluno tem acesso à tecnologia e a escola
precisa acompanhar essa transformação, al-
terando a metodologia de ensino e fazendo
o professor aprender a ensinar.

Para o especialista norte-americano,
Eliot Maisie, as pessoas, as empresas e a
sociedade precisam olhar a educação de
maneira diferente. O conteúdo, segundo
ele, será ministrado de forma cada vez
menor: cinco minutos de pílulas diárias de
conhecimento via Internet, por exemplo,
seguindo a tendência de textos mais cur-
tos e com mais recursos visuais. Os alu-
nos, também, estão mudando a sua forma
de estudar, pois "refazem" a aula do pro-
fessor e querem participar mais das aulas
e não só ouvir passivamente.

Na visão de outro especialista da área,
Dr. Alistair James Benson, são os alunos que
devem discutir entre si e as classes devem

Já para Hélio Chaves, do MEC, as ne-
cessidades das empresas não são supridas
pela escola. "Além da tecnologia, o que mu-
dou?" Hélio ressalta: "As características dos
imigrantes digitais (que aprenderam a traba-
lhar com a tecnologia) e dos nativos digitais
( que nasceram na era tecnológica) são bem
diferentes (veja tabela a seguir) e o merca-
do globalizado precisa de mais conectivi-
dade, competitividade e sustentabilidade para
que as empresas possam sobreviver.

ser formadas por alu-
nos de 20 a 80 anos.
mesclando o conheci-
mento do mais expe-
riente com as habili-
dades do mais jovem.
A liderança surgirá da
oportunidade de ex-
plorar esse aspecto.

Segundo a professora Silvia D'Andrea,
os professores do futuro são aqueles que
acreditam em desafios, dão boas-vindas às
mudanças, repensam sua atuação pedagó-
gica e "estudam" quem é seu aluno. Porque
transmitir o conteúdo de forma chata? E in-
daga: "Por que não usar bluetooth, MP3,
MSN, podcast e combinar o curso presen-
cial com o computador, trazendo a mescla
de todas as tecnologias?"

E Verônica Mannarino, da FGV Onli-
ne, completa: "o professor é um consul-
tor, lider e facilitador". E o aluno é aque-
le que pode aprender on line praticando a
teoria, imitando a realidade, resolvendo
problemas, trocando informações e rece-
bendo feedback do professor e dos cole-
gas. Mas pode aprender, ainda, nas aulas
presenciais, por vídeoaula ou por leituras
complementares.

Num futuro bem próximo teremos o
conhecimento distribuído pelo celular e ou-
tros meios interativos e o crescimento das
comunidades virtuais. Para isso será neces-
sário compreender o cenário por onde ca-
minha o saber, desenvolver pessoas, acom-
panhando-as e medindo os resultados gera-
dos também pelo ensino on line.

"Não dê um ensinamento a quem não
esteja disposto a ouvi-lo", diz um ditado
egípcio. Se desejarmos crescer, evoluir
como pessoas e profissionais, uma porta
está se abrindo rapidamente: o ensino me-
diado por tecnologias da informação e da
comunicação. E não podemos mais igno-
rar essa porta.
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