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presença da tecnologia na educação 
está transformando os agentes en
volvidos no processo educacional. 

Esta foi a conclusão do evento realizado pela 
revista Ensino Superior, em São Paulo, com a 
presença do vice-presidente global de educa
ção da Cisco Systems, Michael Stevenson. 

Para Stevenson, a "sociedade do apren
dizado" é regida pelo trinômio globalização 
- tecnologia - democracia, em que a oportu
nidade de estar constantemente aprendendo 
transforma a relação entre aluno e professor. 
"É preciso que o estudante esteja envolvido 
com o seu aprendizado, o que implica ter 
professores especialistas em 
ensinar sendo também fun
damental o papel das insti
tuições de ensino", entende. 

Na educação 3.0 do sécu
lo 21, como ele define, além 
da organização do currícu
lo, da qualificação dos pro
fessores e da responsabili
dade do ensino, é preciso 
buscar formas diferentes de ensinar, a fim 
de transmitir mais do que um aprendizado, 
ou seja, a capacidade da construção con
junta do conhecimento. Para Stevenson, a 
realização da educação assume um caráter 
holístico em que a tecnologia faz a ponte 
para a transmissão do conhecimento. 

Mudança de método 
Uma das preocupações porém está rela

cionada à necessidade de promover mudanças 
nos currículos de pedagogia para que abar
quem o universo tecnológico. O representan
te da Cetec Educacional Nilbo Nogueira repa
ra que o desafio está em mudar a metodologia 

de ensino. Segundo ele, o problema é "fazer 
o velho com o novo". O reitor do Mackenzie, 
Pedro Ronzelli Junior, concorda. Ele conta 
que mesmo ao promover o treinamento de 
professores para o uso das tecnologias em sala 
de aula, alguns ainda demonstram resistência 
ou encontram dificuldades para utilizá-las. 

De acordo com a diretora acadêmica da 
Estácio, Paula Callefi, o uso da tecnologia 
na educação é irreversível, mas o papel do 
professor também está consolidado, pois o 
aluno ainda não está preparado para a auto-
educação. Para a responsável pela área de 
design da PUC Minas Virtual, Simone No-

gueira, o uso da tecnologia não deve balizar 
o ensino e sim ser pensado em função dele. 

Questão de identidade 
Stevenson recomenda que antes de ado

tar um processo tecnológico primeiro é 
preciso definir uma estratégia de atuação. 
"É preciso decidir o que se quer ser como 
instituição de ensino e então escolher a me
lhor tecnologia para isso", explica. 

Em outra visão de futuro, Stevenson in
dica a combinação de forças entre institui
ções de ensino para uma atuação conjunta. 
"No futuro será como se houvesse apenas 
uma única universidade", prevê. 
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