
Pesquisadores e especialistas em educação debatem tendências criadas por novas 

tecnologias em Manaus 

 

Mudanças dos processos de ensino e aprendizagem estão em pauta nesta terça-feira (12), no 

segundo dia do 1º Congresso Internacional de B-Learning 

 

 
O evento acontece no auditório da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) (Divulgação) 

 

O impacto das novas tecnologias na educação brasileira está em pauta nesta terça-feira (12), 

no segundo dia de palestras e debates do “1º Congresso Internacional de B-Learning”. O 

evento acontece no auditório da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM). 

 

 Com o tema “Tecnologias para a educação 2.0”, o congresso trouxe a Manaus o filósofo e 

doutor em Ciências da Comunicação, José Manuel Moran. Considerado uma das principais 

vozes do País quando o assunto é o uso da Internet em sala de aula, Manuel Moran abriu, 

ontem, o ciclo de palestras no primeiro dia de evento.   

 

 Na avaliação do pesquisador, os modelos educacionais vigentes no Brasil são “amarrados e 

burocráticos”. Mesmo sabendo que todos os conteúdos dos currículos escolares estão 

disponíveis gratuitamente na Web, por meio de portais, sites especializados e vídeos, escolas, 

professores e alunos continuam insistindo na proposta convencional de ensino e aprendizado. 

 

Tal modelo é chamado por Moran de “acordo de medíocres”, onde só o professor fala e cabe ao 

aluno apenas escutar. “Na educação brasileira ainda predomina o modelo que coloca os alunos 

reunidos no mesmo local para que o professor lhes mostre o que fazer. A maioria das pessoas 

não está motivada a aprender, então ficam na dependência do professor, que se tornou o 

transmissor de conteúdos”, explicou. 

 

Com o tema “Mudanças profundas na educação presencial e a distância”, a palestra de Moran 

abriu, ontem, os debates do 1º Congresso Internacional de B-Learning. O evento é promovido 

pela empresa Ginga Soluções em B-Learning e tem a participação de professores, estudantes, 

empresas e instituições de ensino do Brasil e do exterior. 

 

Na programação de hoje, serão apresentados cases de sucesso da Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA), da Universidade de Barcelona e da Anditel. As plenárias começam a partir 

das 9h. 

 

B-Learning é caminho sem volta 

 

Ao explicar o que significa a terminologia “B-Learning”, José Manuel Moran disse que ela 

incorpora o conceito trazido pelas palavras inglesas blend (misturar) e learning 
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(aprendizagem). Em linhas gerais, a expressão traz a ideia de aprender conectado, 

independentemente do local em que o aluno esteja. 

 

“Já existem ferramentas online que são poderosas. Se o aluno não é desafiado a fazer suas 

próprias escolhas, ele nunca vai aprender a escolher. O trabalho do professor é ajudar o aluno 

a selecionar na Internet o que é mais interessante. O conteúdo escolhido deve ser assistido 

antes de a aula começar. E, a partir daí, o professor será um facilitador que vai auxiliar cada 

pessoa em suas dificuldades pontuais. As avaliações serão personalizadas e em grupo”, 

destacou. 

 

 Desafios e tendências 

 

Para José Manuel Moran, a superação das dificuldades impostas pela distância física é um dos 

desafios do Ensino Superior, inclusive no Amazonas. Segundo ele, as instituições de Ensino 

Superior passam por um momento de regulação, em que o modelo semipresencial é o 

predominante. 

 

Outra característica do cenário atual é o amadurecimento da educação a distância, que precisa 

deixar a ênfase dos conteúdos e focar as competências dos alunos.    

 

“Os sistemas de ensino que focam o conteúdo não vão permanecer por muito tempo. Os 

melhores cursos universitários do mundo, como os de Harvard, já foram disponibilizados na 

Internet e são gratuitos, inclusive com certificação e tradução para o português. É preciso 

agregar experiências que criem um diferencial para o aluno no processo de aprendizado. Por 

isso o B-Learning está afetando profundamente a educação formal, tanto a básica como a 

superior”, disse o pesquisador. 

 

De acordo com o professor Carlos Jennings, gerente do Núcleo de Projetos da Ginga, o 

profissional de educação precisa aceitar que, de fato, a tecnologia já faz parte do cotidiano, 

mas que ainda não conseguiu romper as barreiras da escola. “Acho importante nós, 

educadores, debatermos o assunto e nos reinventarmos dentro dessa nova realidade mundial”, 

observou.   

 

Quebra de paradigma 

 

Convidado para representar um importante segmento educacional no País, o gerente de 

tecnologia da informação e educação da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil 

(ANEC), Paulo Simeão, enfatizou que o uso de tecnologias em sala de aula é um paradigma. 

 

 “O B-Learning transforma a sala de aula em uma sala de colaboração. Temos que convencer o 

professor que a tecnologia veio para auxiliar e não atrapalhar o processo de ensino e 

aprendizagem”, disse Simeão, durante sua palestra no evento. 

 

O 1º Congresso Internacional de B-Learning conta também com a participação de 

representantes do setor privado. Dentre eles está a Desire2Learn, empresa sediada no Canadá 

que chegou ao Brasil no fim de 2012 para fornecer plataformas de tecnologia educacional. 

 

Após um ano de atuação, a gestora de desenvolvimento de negócios da Desire2Learn, Betina 

Von Staa, afirma que o Brasil ainda tem um grande mercado a ser conquistado. A empresa já 

está presente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Paraná. Além 

da matriz situada no Canadá, a empresa possui unidades nos Estados Unidos, Europa, 

Austrália e Cingapura, que atendem mais de 700 clientes e 10 milhões de alunos nos setores 

público e privado.   

 

Fonte: A Crítica [Portal]. Disponível em: 

<http://acritica.uol.com.br/manaus/Pesquisadores-especialistas-tendencias-

tecnologias-Manaus_0_1028297164.html>. Acesso em: 13 nov. 2013. A ut
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