
Num futuro próximo, a educação superior terá massificado o uso pedagógico 
das mídias sociais, do conteúdo aberto e até da realidade aumentada, diz 

César Nunes, um dos pesquisadores de estudo global sobre o tema 
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magine ser possível focar um GPS 
sobre um edifício e, além da loca
lização, obter uma infinidade de 

informações relativas ao prédio. Isso não é 
apenas um recurso já existente em alguns 
museus, por exemplo, como será uma das 
tendências tecnológicas da educação su
perior num prazo de quatro a cinco anos, 
garante o último estudo Horizon Report, rea
lizado anualmente por especialistas de uni
versidades de todo o mundo. 
A pesquisa ganhou recentemente uma ver
são ibero-americana, organizada pela Uni
versidade Aberta da Catalunha, na Espanha, 
uma referência no campo das inovações apli
cadas ao ensino. A versão integral do estudo 
pode ser acessada no site www.nmc.org. 
Na entrevista a seguir, o brasileiro César Nu
nes, um dos pesquisadores que integram o 
grupo de analistas do Horizon, apresenta al
gumas das tendências de uso das tecnologias 
na educação levantadas pelo estudo e fala so
bre como lidar com os novos aparatos. 

Ensino Superior - Quando se fala no 
uso da tecnologia aplicada à educação, 
sempre se dá mais destaque ao que 
acontece na educação básica. No ensino 
superior há mais def asagem? 
César Nunes- Isso não retrata a realidade, 
pelo contrário. O uso da tecnologia no en
sino superior é relativamente mais antigo. 

Surgiu com a necessidade de as instituições 
particulares se diferenciarem. 

ES: Parece que agora o mesmo está 
ocorrendo com os livros digitais, não é? 
Estamos atrasados em relação ao que 
ocorre em outros países? 
Sim. Presenciei há três anos o movimento 
de uma grande editora para oferecer livros 
por capítulos na internet. É uma prática 
para combater as cópias que não pagam 
direitos autorais. Sei que as faculdades es
tão se preparando rapidamente para a rea
lidade dos livros digitais, dos tablets e dos 
e-readers, inclusive como componentes do 
material escolar obrigatório. Mas claro que, 
num país do tamanho do Brasil, existem os 
que estão na ponta e os que nunca fizeram 
nada. No estudo que fizemos com pessoas 
da América Latina, Espanha e Portugal, vi
mos que temos experiências no mesmo ní
vel. No documento deste ano, por exemplo, 
foi citado o curso de formação para profes
sores da PUC-RJ. 

ES: Quais são as tendências do uso da 
tecnologia, segundo o estudo? 
O Horizon trabalha de forma muito concreta. 
Observamos o que está ocorrendo, coloca
mos em discussão e definimos a tendência de 
acordo com a escala de difusão da experiên
cia. Assim, falamos em tendências de cur-
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to prazo, quando vemos a difusão em massa 
no horizonte de um ano ou menos, com forte 
unanimidade entre os pesquisadores que par
ticipam do estudo; de médio prazo, quando 
se trata de dois a três anos; e de longo prazo, 
como algo que pode ser difundido em cinco 
anos. Nesse último caso, há um grau menor 
de convicção dos especialistas que participam 
do Horizons. Temos de ser ágeis, porque tudo 
muda muito rapidamente. 

ES: E quais são as tendências imediatas? 
Quando falamos no horizonte de até um 
ano, são coisas que já estão acontecendo, 
que já têm escala. Nesse 
caso, o Horizon Report de 
2010 apontou como gran
de tendência o uso dos 
ambientes colaborativos e 
meios sociais. Antes de ex
plicar o que é isso, é preci
so fazer algumas distinções 
de terminologia. Da forma 
como vêm sendo utilizados, 
esses conceitos significam coisas diferen
tes, embora tenham muitas características 
em comum. Nas redes sociais, os usuários 
postam informações escritas (mensagens), 
comunicam-se de forma on-line, criam gru
pos ou comunidades. É o caso do Facebook, 
do Orkut e do Twitter, por exemplo. Nos 
meios sociais, como o YouTube, o Flickr 
e o Google Docs, os internautas publicam 
suas produções em vídeo, fotos ou textos. 
Por fim, nos ambientes colaborativos, as 
pessoas desenvolvem projetos comuns de 
aprendizagens, num processo de constru
ção coletiva com o qual diversos usuários 
podem contribuir mutuamente. No caso 
dos ambientes colaborativos, já há uma di
fusão ampla nas faculdades. Mas no caso 
dos meios sociais, a hora é agora. As pu
blicações das produções em vídeo, fotos ou 
textos, permitem a difusão das ideias e do 
conhecimento, com um grau de interativi
dade numa escala nunca antes vista. 

ES: O YouTube já tem aplicações na 
educação também? 
Sim, muitas. Há ferramentas que permitem 
que se grave tudo que se vê enquanto se 

navega. Posso fazer uma exposição ou realizar 
uma simulação, gravá-la on-line e, apertando 
um botão, postá-la na rede. Já existem canais 
com o rótulo específico de uma instituição, um 
curso ou uma disciplina, facilmente localizável 
a partir de uma palavra-chave. Os alunos já fa
zem isso para entregar trabalhos, por exemplo. 
Para os jovens, essas ferramentas são de uso 
cotidiano, é muito fácil incorporá-las à rotina 
educativa. Estamos falando de uma geração 
que já se movimenta habitualmente nesses am
bientes e que não encontra nenhuma dificulda
de para incorporar as novidades. 

ES: E as tendências de médio e longo prazo? 
São aquelas em que já encontramos muitos 
exemplos de aplicação, mas ainda em menor 
escala. Nesse caso, identificamos uma tendên
cia importante: a do conteúdo aberto. Esse é um 
movimento forte, internacional, apoiado pela 
Unesco, que tem grande impacto para a educa
ção superior. Falamos de conteúdos que podem 
ser livremente reproduzidos, com efeito virai 
autorizado, desde que se respeite a licença de 
uso especificado. Para as faculdades, isso repre
senta uma economia grande. Para os professo
res autores, nem sempre é bom, já que muitos 
deixam de ganhar com isso. Outra tendência 
de médio prazo é o uso de recursos móveis, no 
qual entram netbooks, tablets, celulares, todos os 
equipamentos que permitem o acesso on-line a 
conteúdos, em qualquer ambiente. 

ES: Estamos falando apenas de acesso 
ao conhecimento ou também de 
transformações na prática docente? 
Falamos também dos desafios, e um 
deles é justamente o das adaptações 
necessárias às práticas docentes. As novas 
tecnologias demandam uma educação mais 
contextualizada e mudanças na organização 



do processo pedagógico em si, inclusive 
nas disciplinas. Este é um entrave que 
não pode ser debitado apenas na conta 
do professor. Não se muda a pedagogia 
sem mudar a organização como um todo. 
Contudo, mudanças já estão ocorrendo, 
especialmente porque os ambientes 
colaborativos levam a transformações 
grandes. Temos muitos casos de 
professores que usam a tecnologia com 
abordagens inovadoras. 

ES: A tecnologia certamente muda 
mais rápido do que a prática educativa, 
mas não é possível mexer em uma sem 
impactar a outra. 
Sem dúvida, a tecnologia puxa mais mudan
ças, até porque seu critério é o econômico. 
É o que vende mais, gera mais riquezas. O 
mundo educacional é lastro da cultura. No 
fundo, quer preservar nossa visão de mun
do. Há uma tensão dos dois lados e é mais 
fácil produzir tecnologias que vêm e vão. 
Além disso, na média, o professor universi
tário não é muito permeável às mudanças, 
porque seu perfil profissional não é o de um 
pedagogo. É um profissional que também 
dá aulas, tem regime de contratação muito 
diferente do docente da escola básica e não 
é necessariamente um educador. É muito 

difícil conseguir que esse professor mude 
suas estratégias, e isso está segurando bas
tante o ensino superior. Além disso, esse 
profissional tem menos oportunidades de 
formação continuada pedagógica especí
fica. Os cursos, quando são oferecidos, em 
geral são cursos optativos. 

ES: E quais são as tendências 
tecnológicas para os próximos 
quatro ou cinco anos? 

Mesmo entrando num campo mais futuris
ta são tendências que já existem. Uma delas, 
que tem pouco consenso entre os pesquisa
dores, é da websemântica, ou seja, as tecno
logias que procuram proativamente identi
ficar quase individualmente o que o usuário 
procura, personalizando a web. É como se 
tivéssemos um sistema de busca que sabe 
de antemão quais são as suas preferências 
e interesses, o que gosta de comprar. Eu du
vido que isso prossiga, pois emburrece as 
pessoas. É mais provável que prosperem as 
formas de filtro de busca, mas que se man
tenha a iniciativa do usuário. 

ES: Mas o Horizons também fala da 
realidade aumentada... 
Sim, essa é a outra tendência apontada com 
mais chances de massificação. A realida
de aumentada já existe em vários lugares, 
como aplicativos utilizados em museus, por 
exemplo. Imagine que você se aproxime de 
um objeto qualquer com um GPS, dentro de 
seu tablet ou celular, aponte para ele e tenha 
acesso a uma quantidade incalculável de in
formações sobre aquele objeto. Abriremos 
outra dimensão de conhecimento. Não te
nho dúvida de que caminhamos para isso. 

ES: Quando sai o próximo relatório? 
Tradic ional 
mente, o tra
balho era vol
tado para o 
ensino supe
rior, mas na 
última edição 
foram incluí
das também 
as escolas bá

sicas. Nessa área, por exemplo, o uso do ce
lular para fins didáticos foi uma das tendên
cias verificadas, e teve ampla repercussão 
na imprensa. O próximo estudo deve ficar 
pronto em fins de abril, começo de maio, 
quando teremos os primeiros resultados 
numa versão digital. Um dos principais ob
jetivos é justamente divulgar os dados para 
que outros pesquisadores, instituições de 
pesquisa, faculdades e escolas possam se 
preparar para o que vem por aí. 

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 16-19, jan. 2011.




