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Diego Leal,

Luciana Alvarez

A caminho do Brasil para parti-
cipar de um congresso sobre
redes sociais aplicadas à educa-
ção, o consultor colombiano

Diego Leal diz que o primeiro
passo para que professores e
escolas aproveitem melhor o
potencial da tecnologia é reco-
nhecer que o conhecimento
não reside em apenas uma pes-
soa. O objetivo é, portanto,
fortalecer cada um dos nós da
rede. Mas Leal não acredita
que essa nova estrutura amea-
ce o papel do docente, que de-
ve encontrar formas criativas
de agregar valor às práticas

tecnológicas dos seus alunos.

● Como a conexão por redes so-
ciais pode melhorar o processo
educativo?
Cabe primeiro pensar o que sig-
nifica conexão por redes so-
ciais. Há ferramentas na inter-
net e softwares que permitem
levar a um nível diferente as re-
des sociais que já existem, mas
os seres humanos vivem em re-
des sociais; não foi a tecnologia

que inventou isso, ela só poten-
cializou. Fazer uso das redes po-
de melhorar o ensino na medi-
da que se reconheçam que pro-
cessos essas redes potenciali-
zam e se identifiquem formas
de as articular com o processo
formal de aprendizagem. Tem
de se pensar o indivíduo dentro
de uma rede e as interações que
se podem estabelecer entre os
indivíduos, algo que vá além de
um trabalho em grupo com pa-

péis definidos. Mas, além de ex-
plorar a rede social presencial,
pode-se pensar em usar a rede
social de forma ampliada, que
se faz possível com a tecnolo-
gia. Uma das implicações é que
cada pessoa pode ficar mais pró-
xima de outras com interesses
semelhantes, algo que na rede
local é mais complicado. Isso
cria um potencial enorme para
o processo educativo, mas não
gosto de falar em melhorá-lo e

sim em complementá-lo, abrir
novas possibilidades.

● Pode citar exemplos de bom
uso das redes?
Na Colômbia há muito tempo
colégios adotam os sociogra-
mas para acompanhar a apren-
dizagem de cada estudante. So-
ciograma é o mapeamento das
redes sociais dos alunos, a que
grupos pertencem e como cami-
nham ao longo do tempo. Ago-
ra, falando das novas tecnolo-
gias, é importante precisar o
contexto. Há grupos que usam
a internet de maneira muito efe-
tiva para, por exemplo, promo-
ver a anorexia – o que muitos
não classificariam como um
bom uso. No contexto educati-
vo, um exemplo interessante
são os cursos abertos online,
que se desenvolvem na rede de
forma aberta – e não em siste-
mas fechados – e promovem
práticas que caracterizam o co-
nhecimento em rede. Não se
trata simplesmente de casos de
docentes – e há muitos – que
usam o Facebook ou o Twitter
para apoiar seu processo de en-
sino. Temos de aproveitar todo
o ecossistema de informação
atual para desenvolver formas
de interagir. Minha sensação é
que poderíamos fazer muito
mais das plataformas de redes
sociais.

● Na prática, a tecnologia e as
redes estão promovendo melho-
rias na educação?
De certa forma, sim, há muitos
exemplos interessantes ao re-
dor do planeta. Mas de novo o
contexto é importante: há que
se diferenciar o nível de impac-
to que se pode ter em socieda-
des altamente conectadas e em
outros lugares onde o acesso
não é tão fácil. Do ponto de vis-
ta acadêmico, há estudos que
sugerem que o impacto da infor-
mática ainda é marginal, e ou-
tros que dizem que ela impacta,
sim. Não há resposta definitiva,
ainda é uma incógnita. O certo
é que o uso da tecnologia e o
pensar nessas redes sociais
abre um potencial que, para o
bem ou para o mal, ainda não es-
tá sendo totalmente aproveita-
do. Sinto que às vezes nos con-
centramos em perguntar como
podemos ser mais efetivos ensi-
nando e não nos perguntamos
como podemos tornar mais efi-
ciente o processo de aprendiza-
gem dos estudantes.

● E isso faz muito diferença?
Essas perguntas conduzem a
ações diferentes. Quando se
preocupa em ensinar melhor, o
resultado costuma ser com coi-
sas transmissíveis, como comu-
nico com outros meios as infor-
mações que comunicava antes
frente a uma classe normal.
Nessa medida, a tecnologia ter-
mina subutilizada. Alguns usos
das redes ficam centrados em
uma única pessoa. Uma pers-
pectiva mais comprometida de
uso de redes sociais tem de le-
var em conta que o conhecimen-
to não reside em uma única pes-
soa e o fortalecimento de cada
um dos nós dessa rede é crítico
para que todo o conhecimento
latente se consolide.

● O sr. acredita que depois de
tantos anos de existência da in-
ternet, há uma decepção em rela-
ção à sua aplicação ao ensino?
Não sei se há uma decepção,
mas vejo que a velocidade da
mudança é muito mais lenta do
que se imaginava. Quando apa-
receram os computadores pes-
soais, nos anos 1980, eles gera-
ram uma expectativa de que
iriam transformar totalmente o
que estávamos fazendo em sala
de aula. Depois aparece a inter-
net, com um novo potencial, e
depois as ferramentas que facili-
tam a publicação de informa-
ções. Parece sempre que isso
vai mudar muitíssimo as coisas.
É ingênuo acreditar que não
houve impacto, mas ainda é um
impacto um tanto marginal. A
maneira como a informação
flui, como se propagam as re-
des humanas e como se trans-
formam as práticas é muito
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mais complexa e lenta do que
se imaginava inicialmente. Para
alguns há certa frustração, mas
vejo sobretudo uma tomada de
consciência cada vez mais forte
da complexidade inerente ao
problema. Mesmo onde há aces-
so, o uso segue sendo exatamen-
te o mesmo.

● Por que ainda é difícil que as
oportunidades da tecnologia se
traduzam em verdadeiras mudan-
ças educativas?
Com muita frequência os proje-
tos têm um discurso interessan-
te e sofisticado – do ponto de
vista político, educativo, institu-
cional. Fala-se em mudanças,
inovações, conectividade. Quan-
do se vai observar a prática real,
essas coisas não estão refleti-
das. Há um abismo entre discur-
so e a prática. Um dos fatores
que dificulta o processo é que
somos humanos e nos acostu-
mados a fazer as coisas de certa
forma. Depois que nos acostu-
mamos, às vezes não consegui-
mos nos perguntar se há outras
formas de fazer. Pessoalmente
costumo me perguntar sempre
o que aconteceria se estivesse
equivocado. É uma pergunta
que me ajuda, porque significa
que há possibilidades melhores
e me faz pensar em mudanças
na prática. Aí está o núcleo do
assunto: é a transformação na
prática que leva a uma mudan-
ça no processo educativo, mas
essa é justamente a transforma-
ção mais difícil. Ainda nos fal-
tam experiências que sugiram
formas de gerar mudanças de
perspectiva na cabeça de uma
pessoa.

● Falta preparo por parte dos
professores?
Quando se fala de tecnologia na
educação, fala-se muito em for-
mação dos docentes. Mas o
curioso é que grande parte des-
sa formação do docente é feita
de forma completamente con-
vencional, usando as mesmas
estratégias de comunicação de
conhecimento e deixando de la-
do o potencial não só da pró-
pria tecnologia, como de outras
perspectivas das redes sociais.
Muitas das propostas de forma-
ção são boas, planejam coisas
interessantes, mas na prática re-
presentam modelos que não
abrem aos docentes em forma-
ção outras possibilidades. Tam-
bém faltam experimentações
nesse sentido.

● Em que medida as redes vir-
tuais ameaçam o papel do docen-
te e das instituições de ensino?
Como costumava dizer sir Ar-
thur C. Clarke (escritor britâni-
co), se um professor pode ser
substituído pela tecnologia, en-
tão deve sê-lo. É um princípio
duro, mas faz sentido. Se um
professor não está agregando
valor ao que pode fazer a tecno-
logia, não há dúvidas de que seu
papel está ameaçado. A tecnolo-
gia abre possibilidades que obri-
gam a repensar nosso papel co-
mo docentes e obviamente pro-
vocam perguntas sobre o papel
das instituições de ensino. Mas
se de um lado ela pode ver vista
como ameaça, também pode
ser uma oportunidade – prefiro
ver assim. Vê-la como ameaça
significa defender o que existe
sem perguntar se o que temos
no momento é o melhor.

● Mas a troca aberta de conheci-
mento não pode de fato substi-
tuir professores e escolas?
Não acredito que exista uma
ameaça de fundo. As institui-
ções educativas são resistentes,
acabam absorvendo as inova-
ções que parecem disruptivas e
as encaixam na prática tradicio-
nal (algo que tem relação com a
resposta da decepção). Jogando
com o futuro, algo que não gos-
to muito de fazer, não diria que
exista em curto prazo uma
ameaça latente e tangível. Em
longo prazo, é provável a apari-
ção de mecanismos alternati-
vos aos sistemas formais. A me-
dida que apareçam, teremos de
repensar o papel do ensino tra-
dicional, e isso inclui institui-
ções e docentes. Vejo que a co-
nectividade e a participação nas
redes constituem uma oportuni-
dade para repensar o papel do
docente, de imaginar como fa-
zer de forma mais efetiva coisas
que não fazíamos tão facilmen-
te, de descobrir coisas novas,
que antes não podíamos.

● E como fazer para que as re-
des sociais não sejam apenas
fonte de diversão?
Estudos sugerem que o uso pri-
mordial tem a ver com o entre-
tenimento, mas faltam dados
sobre o contexto. Com isso di-
to, temo que exista a generaliza-
ção de que a maioria dos estu-
dantes está usando essas ferra-
mentas apenas como diversão.
Mas existem nas redes sociais
muitos temas não exatamente
acadêmicos, mas intelectuais,
de interesses específicos. Co-
mo fazer com que essas práti-
cas sejam mais comuns? É um
problema muito similar ao da
leitura, de como fazer com que
as crianças leiam mais. Temos
de observar as práticas reais e

descobrir até que ponto elas
têm a ver com diversão e até
que ponto há um aproveitamen-
to de aprendizado. Agora, se co-
locarmos essas redes no contex-
to do sistema educativo, há
uma oportunidade enorme de
aproveitá-las para que os estu-
dantes desenvolvam seus pró-
prios interesses. Isso não tem a
ver só com tecnologia, mas
com metodologia, o enfoque
nas instituições. Essas transfor-
mações de práticas são mais
complexas do que gostaríamos.
E em muitos casos precisam de
um respaldo institucional que
não temos. Como docentes, te-
mos de ser muito criativos, mas
para isso temos de ser usuários
dessas coisas. Temos uma enor-

me responsabilidade de exem-
plificar para os estudantes for-
mas de usar essas ferramentas.
É difícil eles se entusiasmarem
se não estivermos entusiasma-
dos. E contamos com nossos jo-
vens para imaginar o que pode
ser feito. São atores muito im-
portantes. Como docentes, te-
mos de manter a mente aberta,
para complementar o que essas
crianças e jovens já estão fazen-
do com a tecnologia.
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✽ Formado e pós-graduado
em Engenharia da Computa-
ção, o colombiano Diego Er-
nesto Leal Fonseca trabalha
há quase 20 anos com proje-
tos de utilização de tecnolo-
gia na educação. É assessor
do Ministério da Educação
da Colômbia e também atua
como professor na Universi-
dad Pontificia Bolivariana
(Medellín) e na Universidad
de La Sabana (Bogotá). Tam-
bém presta consultoria para
diversas instituições de ensi-
no da América Latina. Leal. ‘Formação do docente

ignora potencial da tecnologia’
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