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Cisco equipa
escola para
educação 3.0
Empresa americana monta unidade no Brasil pensando em
oferecer soluções de tecnologia para o mercado educacional
Conrado Mazzoni
cmazzoni@brasileconomico.com.br

A educação brasileira vivenciou
uma mudança estrutural na última década. Favorecido por um
esforço de programas do setor
público, o maior acesso de estudantes de camadas de renda
mais baixa no ensino superior
ilustra o crescimento no número
de jovens na sala de aula. Passada a etapa quantitativa, a evolução qualitativa depende de um
salto de qualidade. E a tecnologia pode agilizar o aprendizado.
Atenta às iniciativas inovadores dos principais centros
educacionais em todo o mundo,
a líder global de equipamentos
para redes de computadores
Cisco Systems organizou um
programa para dividir conceitos
com educadores brasileiros.
Tecnologia não só pela tecnologia, alertam os executivos da
empresa. Mas uma estratégia de
modelo educacional.
O ponto de partida da Cisco é
a influência global da educação.
Seja em educação à distância,
em algum ambiente híbrido,
semi presencial, com data center, banda larga, ou em alguma
solução colaborativa como vídeos, a ideia é entender a realidade das novas gerações. Da infraestrutura da sala de aula até a
chamada “educação 3.0”, na
qual os professores terão de ampliar os métodos de pedagogia,
lançando mão de redes sociais e
outras mídias, se necessário.
A profunda análise feita pela
empresa americana conclui que
se algum país desejar criar valor
das novidades tecnológicas precisa treinar jovens talentos.
“No Brasil, as condições agora
estão ideais para um projeto
consciente de transformação na
educação”, segundo avaliação de

Novas gerações
precisam de
um método de
aprendizado
pertinente
a uma realidade
de informação
disponível em
diversas mídias
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Michael Stevenson, vice-presidente global de educação na Cisco. É o executivo à frente da a
operação global da Vertical Education, a unidade de educação da
companhia que começou a operar no Brasil. Na semana passada,
a Cisco promoveu um evento com
representantes de faculdades de
todo o Brasil, apresentando os
objetivos no mercado brasileiro.
A percepção de Stevenson é
de que as escolas brasileiras estão mais à vontade para usar
tecnologia e inovar. O executivo
não falou em números, mas enfatizou que será investida uma
quantia significativa na área comercial para promover o projeto
da empresa na educação.
Além do Brasil, mais seis países fazem parte do escopo da
empresa no setor: China, México, Austrália, Reino Unido, Arábia Saudita e Estados Unidos.
“Foi uma escolha baseada no
desejo do país de desenvolver o
que chamamos de sociedade do
aprendizado. Nessa diversidade,
podemos aproveitar para comparar situações entre países”,
revelou o vice-presidente.
Olhando para o futuro, Stevenson acredita que haverá uma
necessidade das pessoas ganharem habilidades rapidamente,
pois terão mais disponibilidade
para trocar empregos.
Todo esse aparato requer
uma verdadeira aceitação dos
gestores de educação. É sabida
a resistência do meio acadêmico a ideias emergentes do mundo empresarial. A Cisco parece
consciente desse desafio no
Brasil. “Temos que fazer as pessoas entenderem a necessidade
de ter uma visão de negócios
dentro da instituição de ensino”, relata Stevenson. É meio
caminho de reinventar a qualidade do aprendizado. ■

DUAS PERGUNTAS A...
César Rafael

MOBILIZAÇÃO

Escola de Nova York põe alunos para solucionar problemas mundiais
O comandante da divisão global
de educação da Cisco, Michael
Stevenson, gosta de citar um
exemplo de Nova York, em uma
escola chamada I-School. “Estamos
trabalhando com um ambiente de
aprendizado e tecnologia. Acredito
que a Cisco conseguiu colocar em

Nova York as duas coisas para
funcionarem em conjunto”.
A direção da escola dividiu o ano
letivo dos alunos do “junior high
school” (similar à oitava série no
Brasil) em seis semanas. Em cada
período, os alunos eram divididos
em grupos e designados a montar

uma estratégia para resolver
um problema real do mundo.
Para tanto, diversas disciplinas
de ensino entravam na rotina, e
os adolescentes pesquisavam
o tempo todo conectados. “É a
tecnologia utilizada como forma
de construção de conhecimento”.

...SIMONE NOGUEIRA
Professora da PUC-Minas e
responsável pela área de design virtual

Didaticamente, para
onde estamos indo?

À frente da equipe da PUC Minas
Virtual, a professora entende que
alguns projetos de tecnologia
direcionados à sala de aula
se inserem em uma realidade
distante da universidade
brasileira. “Não conseguimos
avançar em alguns pontos iniciais,
como formação de professor,
resistência a tecnologia por parte
de alunos, professores, entre
outras coisas”, analisa a autora
de um mestrado voltado para
a interação na educação. Ela,
que observou como alunos do
Brasil e do exterior estudam,
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RYON BRAGA
Stevenson, da Cisco: “Ajudaremos
a desenvolver uma solução
de ensino à distância em todo o
Brasil e na América Latina”

Presidente da Hoper Educação

Os desafios da
tecnologia na educação

sente falta de pesquisas voltadas
ao relacionamento de tecnologia
e didática. “Para onde estamos
caminhando?”, questiona.

As escolas e universidades
do país hoje estão abertas
a discutir a introdução
de soluções tecnológicas?
Vamos ter que nos adaptar.
Essas tecnologias vão caminhar
com a educação à distância, ou
uma educação semi presencial.
Existe um problema seríssimo da
transposição da aula presencial
para o formato à distância.

Não é possível replicar, são
ferramentas e realidades
diferentes. Por exemplo, há um
sistema que permite montar um
apresentação virtual com lâmina
(PDF) e áudio, porém as pessoas
costumam utilizá-lo para fazer
aulas semelhantes a uma aula
presencial. Na minha opinião,
é preciso olhar do ponto de vista
do processo de aprendizagem
como um todo. Como o aluno tem
acesso a diversas mídias, todas
essas mudanças de método de
ensino precisam ser pensadas a
partir desses comportamentos.

Do advento da popularização do computador pessoal
até as ferramentas incluídas na chamada web 2.0 e as
conexões por telepresença holográfica, a tecnologia
evoluiu em pouco mais de 20 anos, transformando
totalmente a forma como vivemos.
Atualmente, não se concebe mais o computador
ou o tablet como ferramenta a ser usada no laboratório de informática em aulas específicas. O computador é o lápis de ontem, precisa acompanhar o
aluno todos os dias, o tempo todo.
Temos a possibilidade de passar do tradicional
modelo de aula expositiva, onde o professor explica e o aluno presta atenção e toma nota, quando
muito interrompe o professor para tirar alguma
dúvida, para um modelo participativo, onde o
professor propõe as questões a serem discutidas e,
coletivamente, os alunos constroem as respostas,
com o auxílio da web e de centenas de outras pessoas de qualquer lugar do mundo, conectadas
através de redes. Não só as pessoas podem estar
em qualquer lugar, como também o professor não
precisa estar mais em sala.
Estamos entrando em um mundo onde a presença virtual se torna
real e corriqueira.
Morando em São
Ainda teremos
Paulo, posso tomar
que esperar que
meu café da manhã
conversando com
uma nova geração
amigos em Los Ande professores,
geles, almoçar com
nascidos na
colegas chineses
que se encontram
era da internet,
em Xangai e jantar
com um modelo
com fornecedores
mental aberto
russos, diretamente
de Moscou. A veloa este novo
cidade das conemundo, para
xões em rede cressomente então
ceu tanto, a ponto
de transmitir a imaconseguirmos
gem em altíssima
mudar o modelo
resolução, promoeducacional vigente vendo a percepção
de proximidade quase que real, da pessoa do nosso interlocutor que se encontra à distância.
Muitos especialistas acreditam que com o rápido
crescimento das tecnologias da informação e comunicação que ocorre atualmente, já estaríamos
prontos para viabilizar financeiramente, em larga
escala, o modelo da aprendizagem centrada no estudante, viabilizando um verdadeiro “salto quântico” no desempenho destes estudantes. Tais análises esquecem, no entanto, que ainda não vencemos
A tecnologia pode
o maior obstáculo de todos – a formação docente.
definitivamente
Em minha opinião, ainda teremos que esperar
acelerar o aprendizado
que uma nova geração de professores, nascidos na
do aluno?
era da internet, que cresceram conectados e interTrabalho com educação à
ligados ao mundo em redes sociais e, portanto,
distância há dez anos, só tenho
com um modelo mental aberto a este novo mundo,
visto bons resultados. O meu
para somente então conseguirmos mudar o modeúnico questionamento é se
lo educacional vigente.
existe pesquisa suficiente para
A pressão pela mudança está vindo de baixo para
que essa tecnologia seja voltada
cima, uma vez que os estudantes não estão espeaos objetivos educacionais.
rando seus professores evoluam, mas estão se torPara educação à distância, há
nando protagonistas de seu próprio processo de
diversas ferramentas importantes,
aprendizagem, utilizando todos os recursos promas ainda aquém do que as
porcionados pela tecnologia e encontrando novas e
ferramentas permitem. Muito
criativas formas de aprender. ■
ainda precisa ser elaborado.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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