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SUSTENTABILIDADE

Na profissão há
mais de 24 anos,
o professor de
inglês Carlos
Gontow começou
incentivando os
alunos a levantarem
e colocarem
mais expressão
e entonação
em seus diálogos.
Depois, veio
o teatro. Ao se
imaginar como
personagem
e não a pessoa
real os alunos
se soltam mais.
Os fantoches
atuam como se
fossem máscaras,
que protegem a
identidade do aluno

Como colocar o futuro
dentro da educação?
O novo Código de Processo Penal, se aprovado, não dará
direito a prisão especial para quem tem curso superior.
Foi-se um argumento para convencer alguém, no deses-
pero, a a ampliar a escolaridade. Confesso que o usei, jo-
cosamente, com um filho que decidiu ser músico. A sé-
rio, opinei, entre outros pontos, que um diploma supe-
rior significaria trabalho e ganho financeiro melhores.
Em vão. Bom no “pingue-pongue”, ele considerou a
afirmação e mandou outra: o diploma não garantiria o
aprendizado do seu interesse, que ele foi encontrar em
uma instituição alternativa nos sete anos seguintes e
continua a buscar todos os dias com o auxílio de compu-
tador, internet e outras tecnologias. Essa escolha ilustra
uma possível resposta a uma boa questão colocada pelo
educador Fredric Litto, um dos fundadores da Escola do
Futuro da USP, dedicada a pesquisa e aplicação de tecno-
logias educacionais: “Se a educação é para o futuro,
como colocar o futuro dentro da educação?”.

A pesquisadora em tecnologia educacional Maria H.
Andersen, que escreve sobre o futuro do ensino e da
aprendizagem para instituições como a “World Future
Society”, sugere um sistema de aprendizado personali-

zado e social (em rede)
como meio de colocar
o futuro na realidade
educacional do presen-
te. O cenário, que ela
nomeia com a sigla So-
crait, parece conciliar
tudo o que se preconiza
para um ensino de qua-
lidade: capacitar o es-
tudante a contextuali-
zar o que aprende, a
cruzar conhecimentos e
a fazer as perguntas cer-
tas para avançar na for-
mação de acordo com
suas ambições.

A sigla remete a socrático no questionamento ne-
cessário para aprender e desenvolver conhecimentos,
e contém “Soc” para social, “Ai” para inteligência arti-
ficial e “TI” para tecnologia de informação, explica
Andersen, lembrando que perguntas socráticas levam
o aluno a gerar respostas próprias em vez de apenas re-
conhecer uma resposta dada. Isso alimentaria conti-
nuamente a aprendizagem com novas questões — de
forma personalizada, pois motivada pelo interesse
pessoal do aluno; e na esfera comunitária, ao ser parti-
lhada e enriquecida em redes sociais a partir de um
“banco de questões socráticas”. O banco seria acessa-
do, ao final de um conteúdo, por uma opção do tipo
“aprenda mais”, com duas alternativas: escrever sua
pergunta ou escolher em uma lista de questões feitas
por outros. O aluno avaliaria sua formação a partir da
capacidade de chegar a respostas. Se não aprendeu, o
sistema o remeteria de volta ao tema. Os avanços se-
riam certificados por “curadores socráticos”.

A ideia, de tão resumida aqui, nem parece coisa de fu-
turo. E práticas, tecnologias e conteúdos para um sistema
como esse já existem. “Faltam a arquitetura e a interfa-
ce”, diz Andersen. Uma arquitetura aberta para qualquer
um criar perguntas e também desenvolver aplicativos de
acordo com os objetivos de aprendizagem, seja na escola
ou no ambiente de trabalho. No passado, lembra a pes-
quisadora, a educação era ultrapersonalizada: histórias
orais passadas do adulto para a criança ou o tutor contra-
tado para ensinar um único aprendiz. O Socrait propõe
uma volta para o futuro numa realidade de sistemas pú-
blicos de ensino, educação de massa. Saiba mais:
http://www.wfs.org/futurist. ■
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TRÊS PERGUNTAS A...

“O aluno precisa
de tempo em casa
para poder estudar”

O aprendizado do inglês exige
esforço conjunto do professor
e do aluno. Além do domínio
do idioma pelo professor,
a dedicação fora sala de aula
do aluno é que garantirá
o aprendizado.

O aluno consegue aprender
com métodos que visam o
curto prazo?
Lógico que existem exceções,
mas é muito difícil aprender um
idioma em pouco tempo, tendo
em vista que seu uso é complexo.
Mesmo que envolva a motivação
de uma promoção no trabalho,
por exemplo, é necessário
experiência com a língua.
Para facilitar o aprendizado,
existe uma combinação de
elementos que devem ser
seguidos. O aluno tem que fazer o
curso completo. Do início ao final.
Além de gostar do idioma, tem
que ter suporte profissional,
material adequado e tempo
em casa para estudar.

Qual o tempo recomendado
para adquirir fluência?
Se o aluno se esforçar e não tiver
medo de se expressar, seis horas
semanais por um período de dois
anos a dois anos e meio. O grupo
reduzido de alunos por sala de
aula também contribui.

Existe uma metodologia ideal?
Não existe uma metodologia
ideal. Hoje fala-se em “pós-
método”, em que o professor
se adequa às necessidades de
cada aluno. O professor tem
que ser capaz de fazer um
prognóstico das necessidades
reais do aluno em um contexto
social, histórico e cultural.
Não existe ensino de língua
pela língua.

Fotos: divulgação

Em todos as aulas, são
combinados exercícios de leitura,
gramática, áudio e conversação,
voltado para as necessidades
desse público. Segundo
Magalhães, o tempo mais enxuto
de aprendizado equaciona um
investimento maior, tendo em
vista que os cursos convencionais

ultrapassam quatro anos de
aulas. “Isso vem de encontro com
as necessidades da classe C”,
considera. A metodologia da
UNS também encontra amparo
na motivação pessoal de cada
aluno, com base na premissa
de que a ascensão profissional
resulta em renda maior.
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