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Professor da Universidade de Málaga, na Espanha, defende uma mudança radical nos 
currículos e metodologias para adequar as escolas à era digital  
 

 
Crianças testam softwares educativos em feira na Alemanha (Foto:: Sean Gallup / Getty Images) 

  
Ou as escolas mudam ou vão desaparecer em pouco tempo, diz Angel Pérez Gómez, professor 
da Universidade de Málaga, na Espanha. Em suas pesquisas sobre inovação digital, ele procura 
responder a uma pergunta fundamental para a educação: como adequar as instituições às 
exigências da era digital? Muito mais do que equipá-las com aparatos tecnológicos, Gómez 
sugere a reformulação total dos currículos e das metodologias de ensino. “O mais importante é 
a pedagogia. Novas tecnologias com velhas pedagogias não servem para nada.” 
  
O foco do ensino, defende o pesquisador, deve passar da transmissão de informações para o 
desenvolvimento de competências, incluindo até o trabalho com atitudes, emoções e valores. 
Para isso, Goméz propõe uma inversão pedagógica: os alunos devem assistir em casa a vídeos 
com informações e conceitos e ir à escola para debater, resolver problemas, tirar dúvidas e 
trabalhar com projetos. 
  
Preocupado com temas de currículo, didática e formação de professores, Angel Pérez Gómez é 
autor e coautor de 18 livros e mais de 100 artigos acadêmicos. É pedagogo e licenciado em 
psicologia e filosofia e ciências da educação. Além da docência, também atua como gestor de 
pesquisas no Ministério da Educação espanhol. Ele virá ao Brasil nesta semana para debater 
suas propostas com professores e outros especialistas na 20ª Feira Educar, em São Paulo. Em 
entrevista a ÉPOCA, ele adiantou as principais ideias que levará para o encontro. 
  
ÉPOCA – Que tipos de aprendizagem são essenciais para a era digital? Eles são muito 
diferentes dos que ensinamos hoje? 
  
Angel Pérez Gómez – Sim, são muito diferentes, porque os sistemas escolares que temos 
hoje são do século XIX, adaptados às exigências de uma sociedade que não tem nenhuma 
relação com a atual. A aprendizagem exigida hoje é de ordem superior, e a escola que temos é 
dedicada a transmitir informação e pedir que os alunos acumulem, retenham e reproduzam 
informação. Na era digital, a informação é inabarcável e pode ser acessada por qualquer 
pessoa. É preciso saber processar, reconstruir, organizar e utilizar a informação de maneira 
crítica e criativa para resolver os problemas de um mundo tão complexo. A evolução é tão 
rápida e crucial que ou as escolas se adaptam às novas exigências ou vão desaparecer em 
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pouco tempo. Surgirão outras instituições que cumpram esse papel. As escolas têm que se 
flexibilizar. 
  
ÉPOCA – A memorização perdeu importância? 
  
Gómez – Ela tem importância. Ainda é preciso memorizar dados e códigos básicos usados 
frequentemente. Por exemplo, no caso da linguagem, temos de memorizar um vocabulário 
extenso. Mas, em outras situações, isso não faz sentido. Na Espanha, as aulas de geografia 
ainda cobram os nomes dos rios que passam pelas capitais europeias. Se há necessidade de 
saber isso, vamos a uma enciclopédia digital. O desafio da escola atual é formar mentes que 
saibam pensar, orientar-se, tomar decisões e atuar. 
  
ÉPOCA – De que maneira a escola pode ajudar a formar esse pensamento crítico e 
criativo? 
  
Gómez – A melhor maneira de fazer isso é substituir um currículo fragmentado em disciplinas 
por um currículo centrado em problemas. O que temos que trabalhar são os problemas da vida 
cotidiana. O importante é recorrer a conceitos da matemática, da física, da geografia, entre 
outros, para entender e resolver problemas. Um currículo do tipo requer um ensino 
interdisciplinar e muito mais ativo. O aluno tem que ir à escola para fazer coisas – não apenas 
escutar e repetir. Ele tem que fazer projetos, debater, pensar, criar. É preciso inverter a 
metodologia didática. O professor pode gravar vídeos com informações e conceitos e colocá-los 
na internet, para que o aluno lhes assista em casa, quando quiser e quantas vezes quiser. 
Depois, na escola, ele vai tirar dúvidas e trabalhar em grupos. 
  
ÉPOCA – Esse currículo tem competências básicas ou elas são flexíveis? 
 
Gómez – Existem apenas três competências básicas, que são válidas para todos os 
estudantes: ser capaz de utilizar de maneira crítica e criativa o conhecimento da humanidade; 
ser capaz de colaborar e conviver em sociedades cada vez mais heterogêneas; e ser capaz de 
desenvolver-se com autonomia, aprender a aprender. Se falamos de capacidades e habilidades 
mais concretas, há flexibilidade. A criança pode escolher aquelas em que se sobressai, as que 
têm relação com suas maneiras de pensar, seus interesses e ânimos. A personalização do 
ensino é importante. 
  
ÉPOCA – Também é papel da escola ensinar valores e atitudes? 
 
Gómez – Não podemos prescindir de nenhum desses cinco recursos para enfrentar 
problemas: conhecimentos, habilidades, atitudes, emoções e valores. Os valores significam as 
finalidades, para onde queremos ir. Como construir seu próprio projeto de vida? A escola 
também deve dar conta disso. Sem se preocupar com as emoções, as atitudes e os valores, 
ela é muito pouco eficaz na preparação das crianças para a vida. Hoje, ela leva muito tempo 
para ensinar conteúdos que são esquecidos rapidamente. 
  
ÉPOCA – No Brasil, é muito comum pensar que emoções e valores devem ser 
trabalhados pela família e não pela escola. 
 
Gómez – Toda a comunidade educativa tem que intervir de maneira harmônica e convergente 
para educar uma criança. A família tem um papel importantíssimo, assim como a escola, mas 
nem sempre ela está preparada para ajudar seus filhos a desenvolver sua inteligência 
emocional e comparar seus valores. Especialistas devem fazer isso na escola, orientando os 
pais no processo de construção de um menino mais sensato, crítico, equilibrado, solidário etc. 
A maioria dos pais e das mães não sabe como orientar os filhos em determinados assuntos. 
Como vão orientar para emoções, valores e atitudes se a maioria dos intercâmbios entre os 
jovens ocorre agora pela internet, nas redes sociais? É mundo complexo e muito distante do 
mundo dos adultos. E eles reconhecem isso. 
  
ÉPOCA – O senhor fala em dar mais autonomia para os estudantes no processo de 
aprendizagem. Qual, então, passa a ser o papel do professor? 
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Gómez – O professor deve passar de ser um transmissor de informação para um facilitador da 
aprendizagem. Deve ser um tutor permanente para as crianças. Primeiro, deve ensinar com 
seu exemplo como buscar, selecionar e avaliar as informações. É uma missão mais difícil e 
complexa. 
  
ÉPOCA – Algumas escolas dão muita importância aos aparatos tecnológicos. Eles são 
fundamentais? 
  
Gómez – Para mim, o mais importante é a pedagogia usada com as novas tecnologias. Novas 
tecnologias com velhas pedagogias não servem para nada. O mais importante é que o 
professor esteja preparado para usar bem essas poderosíssimas ferramentas ao serviço de 
novas pedagogias que ajudam as crianças a aprender. Estados e municípios deveriam focar 
seus esforços na melhor qualificação dos seus docentes. 
  
ÉPOCA – Atualmente há um descontentamento geral em torno da escola. O que 
impede as mudanças? Quais são as barreiras? 
  
Gómez – Nós temos que mudar a cultura pedagógica e isso leva muito tempo. Todos os 
professores foram formados nessa escola do século XIX. Ensinamos como nos ensinaram. 
Custa muitíssimo pensar que outro tipo de escola é possível – e mais eficaz. Mas não é uma 
tarefa difícil para os docentes assumir essa inversão pedagógica, também chamada de flipped 
learning, e isso pode significar uma alteração muito profunda. 
 
Fonte: Época. [Portal]. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/05/angel-perez-gomez-
novas-tecnologias-com-velhas-pedagogias-nao-servem-para-nada.html>. Acesso 
em: 22 maio 2013. 
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