
CAPA DOCENTES

ecentemente, o neurocientis-
ta paulista Miguel Nicolelis
fez uma declaração polê-
mica. O cientista brasileiro

que desenvolveu a interface cérebro-
máquina acredita que um dia o homem
será capaz de armazenar as informações
do próprio cérebro em um pen drive.
Um cenário como esse dimensiona a
dificuldade de se pensar o processo
educativo no futuro. Nesse contexto, o
papel do professor passa não apenas a
ser questionado, como revisado.

"Nossa atitude está em plena mu-
dança. Temos de evoluir de acordo
com a tecnologia e, principalmente,
saber passar o conteúdo para a nova
geração, muito mais informatizada e
questionadora", defende Marcos For-
miga, professor do curso de engenharia
da Universidade de Brasília (UnB) e
estudioso das tecnologias aplicadas
à educação. Ele acredita que o papel
docente continuará a existir e a ser de-
cisivo no processo de ensino na próxima
década, mas com algumas ressalvas. "O
professor deverá se posicionar em outro
patamar. Não será mais possível acredi-
tar que é o dono do conhecimento, mas
sim se esforçar para aprender e trocar
experiências com os alunos, que serão
pertencentes às gerações Y e F", diz
Marcos, se referindo à geração nascida
após a década de 80 (Y) e criada se
relacionando por meio de redes sociais
on-line como o Facebook (F).

Nesse sentido é possível concluir
que, se as competências docentes estão
em mutação, o processo de exposição
do conhecimento, ou seja, as aulas,
também mudará. Renato Casagrande,
pró-reitor de graduação, planejamento
e avaliação da Universidade Positivo,
acredita que o que chamamos hoje de
"aula" se transformará em momentos
de pesquisa, reflexão e elaboração de
conhecimento, sendo cada fase mediada
por diferentes mídias e tecnologias. "Al-
gumas disciplinas ainda devem manter o
estilo tradicional, no entanto, boa parte
delas será mais interativa", prevê.

Para isso, Renato imagina o perfil
do educador da próxima década. "Ele
deverá ser capaz de dinamizar a inteli-



gência do grupo, ser comunicador por
excelência, investigador do conheci-
mento e instigador do desenvolvimento
da aprendizagem." Outra capacidade
que o professor deverá desenvolver, na
opinião de Marcos Formiga, é acabar
com a generalização das aulas. "Para
dar conta do trabalho é preciso levar
em conta a heterogeneidade. Educar é
um ato de amor, por isso é fundamental
respeitar e entender o próximo."

Sendo o próximo, nesse caso, uma
geração com acesso a informações que
mudam na velocidade da luz, o trabalho
se torna ainda mais difícil. A pesquisa-
dora da área de linguagem, tecnologia
e educação Betina von Staa diz que, no
futuro, o ensino será produtivo apenas
se os professores souberem lidar com
o novo perfil do estudante. "O aluno
hoje é mais interessado, prático e muito
bem informado. Apresentar as matérias
e fazer com que tenham de decorá-las
é coisa do passado. O docente deve
ensiná-los a interpretar os problemas e
a interagir com os textos", aposta.

Marcos Formiga, da UnB,
é mais enfático. Para ele,
métodos "entediantes"
não satisfazem mais as

exigências do século 21. "Chega de
aprender na exaustão! O aluno não se
contenta mais com o rigor e o formalis-

Betina: insistir na combinação papel
e caneta não é mais possível

mo educacional", afirma. A expectativa,
na opinião de Casagrande, do Positivo,
é que o conteúdo fique mais atraente,
relacionado aos fatos da atualidade e,
principalmente, tenha poder de conven-
cimento. "O professor desempenhará
um novo papel, muito mais de mediador
do que de instrutor, no sentido mais
estrito da palavra."

Para que isso aconteça, é necessá-
rio colocar em prática a palavra que
sempre aparece quando o assunto é
futuro: tecnologia. "Quem descobre
e aprende a trabalhar com o recurso,
dificilmente quer voltar atrás. As ino-
vações permitem a produção de tra-
balhos sofisticados e pesquisas mais
completas", diz Betina. Ela lembra
que há dez anos muitos acreditavam
que em 2010 todas as salas estariam
equipadas com computadores, o que,
obviamente, ainda não acontece. Para
a pesquisadora, um possível motivo
é a falta de formação dos docentes.
"Muitos professores não estão habi-
litados a trabalhar com a tecnologia,
mas precisam aprender a lidar com
ela. As instituições devem investir
em treinamentos. A universidade deve
se esforçar para deixar a aula mais in-
teressante. Lousas de giz trazem tédio,
pois o dia a dia do estudante não é assim.
Insistir na combinação papel e caneta
não é mais possível", ressalta.

Na opinião de Antônia Vitória Soares
Aranha, diretora da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), as aulas já deveriam, e poderiam,
ser mais interativas. "Toda essa tecnologia
está disponível. É possível cada aluno ter
um computador ou as lousas de giz serem
substituídas por modelos digitais."

Para a diretora da UFMG, o que im-
pede essa evolução é que o Brasil ainda
não está preparado para receber tais
mudanças. "Espero que consigamos dar
esse salto. No entanto, os educadores
necessitam de condições e estímulos -
eles precisam saber como, quando e de
que forma utilizar os recursos."
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