
quando participou do Congresso 
InovaEduca 3.0. Na oportunida
de, Lengel apresentou suas ideias 
sobre a escola contextualizada no 
mundo atual e as transformações 
que as novas tecnologias estão pro
movendo nos processos de ensino 
e aprendizagem e nas relações pro-
fessor-aluno. 

Lengel enumera seis pilares 
que definem u m a Escola 3.0: ne
la, os es tudantes t r aba lham em 
problemas que valem a pena ser 
resolvidos (problemas que afe

t a m a comunidade onde vivem) 
e t r a b a l h a m de forma colaborati-
va com os professores; os a lunos 
a inda desenvolvem pesquisas au-
todirecionadas, aprendem como 
contar u m a boa história, apli
cam ferramentas adequadas pa
ra cada tarefa e aprendem a ser 
curiosos e criativos. 

Confira a seguir os princi
pais trechos da entrevista com 
Lengel. 

Profissão Mestre: Como os novas 
tecnologias e as tecnologias di
gitais estão transformando as 
relações entre professores e 
alunos? 
Jim Lengel: As novas tecnologias 
digitais t rouxeram aos professo
res novos canais para interagir 
e ens inar seus alunos através de 
diversas ferramentas, como po
derosas apresentações multimí
dia, podcasts, troca de mensagens 
on-line, fóruns virtuais e a publi
cação e compar t i lhamento de ar
quivos em multimídia. As tecno
logias dão aos es tudantes acesso 
não apenas às ideias e informa
ções produzidas por seus profes
sores, mas a bibliotecas on-line 
repletas de material acadêmico, 
a lguns dos quais seus professo
res nunca tiveram acesso. A re
de também oferece mais canais 
para que possam estabelecer de
bates com seus professores e co
legas. A disponibilidade de in
formação e comunicação 24X7 
enriquece o relacionamento entre 
a luno e professor, mas somente se 
ambos aproveitarem as vantagens 
e aprenderem a util izar os recur
sos tecnológicos para fins acadê
micos sérios. 

Profissão Mestre: Qual será o im
pacto dessas novas tecnologias 
nas escolas e nas salas de aula? 
Lengel: Se for empregada para ti-
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rar sua melhor vantagem, a tecno
logia digital deixará a sala de au
la mais viva, ins t igante , rica e 
profunda. O professor apresen
ta u m a ideia i lustrada por ima
gens, som, voz e música; os alu
nos a c o m p a n h a m a aula em seus 
dispositivos móveis, com links 
para conteúdos referenciados, 
e s t imulando que façam pergun
tas mais profundas e d i scu tam 
temas complexos com seus pa
res. E, após a aula, a aprendi
zagem cont inua: os es tudantes 
pesquisam e cr iam suas próprias 
soluções e apresentações, mui tas 
vezes j un to com um grupo de es
tudo vi r tua l . E mui to do que é 
apresentado hoje na sala de au
la, como a dissertação e exposi
ção dos conteúdos pelo professor, 
será acessado em casa ou no ôni
bus pelos es tudantes , reservan-
do-se o tempo de aula para lidar 
com os pontos difíceis. 

Profissão Mestre: Como o senhor 
imagina que uma sala de aula se
rá dentro de cinco ou dez anos? 
Acredita que ainda teremos sa
las de aula tradicionais, como são 
hoje? Poderia descrever como vi
sualiza as salas de aula no futu
ro? 
Lengel: As escolas que funciona

ram na Educação 3.0 inventaram 
espaços de aprendizagem mui
to diferentes das salas de aula tí
picas de hoje. Em vez de trinta ca
deiras, um quadro negro e a mesa 
do professor, estas escolas reali
zam suas at ividades escolares 
em u m a var iedade de configu
rações, [u t i l izando] u m a sa
la de aula g rande com recursos 
de multimídia, u m a sala de reu
nião pequena com u m a dúzia de 
pessoas ao redor de u m a mesa , 
u m a sala com mesas redondas 
onde qua t ro ou cinco e s tudan 
tes t r a b a l h a m em um problema 

em conjunto [e a inda] u m a bi
blioteca com poucos 
livros mas mui tas 
cadeiras confortá
veis e bibliotecá
rios preparados pa
ra ajudar nas novas 
formas de pesquisa 
on- l ine . Não [have
rá mudanças] ape
nas no espaço físico, 
mas no c ronograma 
também, com horá
rios a l ternat ivos e 
mais independen
tes. 

Profissão Mestre: O senhor acre
dita que o Brasil está preparado 
para esta revolução educacional? 
Conhece algum caso brasileiro de 
Cducação 3.0? 
Lengel: O Brasil já está evoluin
do do ponto de vista educacional. 
O País está fazendo grandes in
vestimentos na educação, desen
volvendo novas capacidades, espe
cialmente no ensino secundário e 
universitário, para preparar seus 
cidadãos para uma economia mo
derna e uma democracia parti
cipativa. Grupos educativos, tais 
como o Senai [Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial] em 
Santa Catarina, estão projetando 
novas escolas em torno dos prin
cípios da Educação 3.0, bem como 
programas de formação de profes
sores no Estado de São Paulo estão 
preparando educadores com habi
lidades importantes no ensino e 
aprendizado digital. 

Profissão Mestre: Quais são suas 
dicas para que nossos professo
res estejam mais preparados pa
ra lidar com os alunos dessa nova 
geração? 
Lengel: Em primeiro lugar, apren
dam a utilizar as novas tecnolo
gias. Todos os dias, para tudo que 

puderem, assim como seus alunos 
fazem. Em segundo 
lugar, empreguem 
a tecnologia no ensi
no onde seja apropria
do e incentivem seus 
alunos a usar a tec
nologia para seus tra
balhos escolares. Em 
terceiro lugar, modi
fiquem suas meto
dologias de ensino 
t irando proveito do 
que as tecnologias 
oferecem para faci

litar a aprendizagem. Os princi
pais desafios [a vencer] para avan
çar na Educação 3.0 são a tradição 
e a falta de visão. Você precisa im
por uma visão convincente do que 
uma escola deve ser, a fim de su
perar a influência do "jeito que 
costumava ser". 

Profissão Mestre: O que o se
nhor gostaria de destacar sobre 
Cducação 3.0 e, especificamente, 
sobre sua visita ao Brasil e sua vi
são sobre a educação brasileira? 
Lengel: Na escola 3.0 o aluno rara
mente entrega seus trabalhos em 
papel. Em vez disso, mantém um 
portfólio on-line, uma coleção de 
trabalhos que fornecem evidências 
de aprendizagem para os professo
res e pode ser usado posteriormente 
para a admissão para a faculdade ou 
entrevista de emprego. Na Educação 
3.0 o aluno é o foco de nossos esfor
ços educativos, e eles sabem que se
rão recompensados pela descoberta 
de novos padrões e relacionamen
tos. As escolas do Brasil do futuro 
não devem seguir necessariamen
te modelos das escolas americanas, 
europeias ou asiáticas. O Brasil pre
cisa desenvolver seu próprio modelo 
para a Educação 3.0 para preparar e 
formar os trabalhadores e cidadãos 
que precisa para dar continuidade 
ao seu crescimento. 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 14, n. 160, p. 14-15, jan. 2013.




