
impossível compreender o mundo 

atual sem levar em consideração a 

tecnologia. Ela está presente em 

praticamente todas as atividades e alterou a 

forma como as pessoas se inter-relacionam. 

Profissionais das mais diversas áreas tive

ram de se adaptar a este novo cenário: escri

tores aposentaram as máquinas de escrever 

e deram lugar aos computadores; fotógrafos 

trocaram os filmes de película pelos cartões 

de memória; repórteres passaram a tomar 

notas nos tablets em vez de usar os tradicio

nais blocos de papel etc.

Só no ambiente educacional, e mais es

pecificamente dentro das salas de aula, é que 

os velhos hábitos insistem em permanecer e 

os principais recursos utilizados ainda são os 

mesmos dos primórdios da universidade: o 

giz, a lousa e a carteira. “Se hoje Galileu esti

vesse vivo e entrasse numa sala de aula bra

sileira ele não estranharia quase nada”, brin

ca o professor Nilbo Nogueira, doutor em 

Educação pela PUC-SP. Ainda que a ironia 

envolvendo um dos mais famosos cientistas 

do período da Renascença não se aplique 

sem exceção a todas as instituições de ensi

no superior, o uso de modernas ferramentas 

tecnológicas como forma didática está longe 

de ser uma realidade para a maioria dos pro

fessores dentro das salas de aula.

A transformação de educadores em pro

fessores multimídias ou hi-techs exige muito 

esforço e algumas quebras de paradigmas. A 

primeira delas, e a mais fundamental, é que 

a maioria dos profissionais de educação que 

está a frente das classes de hoje em dia não 

teve em sua formação algum tipo de instru

ção sobre o uso das ferramentas tecnológicas. 

E muitas vezes, inclusive, até desconhece a

própria existência dessas aplicações. O segun

do paradigma se remete a uma questão histó

rica de status e hierarquia. Pela primeira vez, 

o professor tem de sair da sua zona de confor

to e aceitar que seus alunos sabem muito mais 

do que ele sobre determinado tema, no caso, 

as novas ferramentas tecnológicas.

“Por uma questão de postura profissional, 

nós professores somos detentores do conhe

cimento ad aetemum. Mas hoje, muitas vezes 

meus alunos sabem mais do que eu. Vou ter 

de me mostrar frágil perante eles e dizer que 

eu não sei”, exemplifica Nogueira. E desta si

tuação não há escapatória, o que faz com que 

muitos educadores se fechem ainda mais para 

a inclusão da tecnologia em suas aulas e per

maneçam com o formato tradicional que con

diz pouco com a realidade dos alunos.

Capacitação específica
Levando em consideração estes argumen

tos, Nogueira aponta dois caminhos a serem 

percorridos. O primeiro, que em certa medida 

já vem sendo adotado por algumas institui

ções ou por iniciativa dos próprios profes

sores, segue uma linha imediatista e foca o 

aperfeiçoamento. O objetivo é a capacitação 

do professor por meio de congressos, pales

tras e minicursos. Mas a solução mais efetiva, 

segundo Nogueira, é a mudança no processo 

de formação do professor ainda na academia. 

“Hoje a gente remenda o problema Só que 

continuamos fazendo isso por muito tempo. 

Precisamos dar um basta e formar um profis

sional já preparado”, afirma.

Foi com esse intuito que o Grupo Cetec 

Educacional iniciou uma experiência pio

neira de inserir ferramentas tecnológicas 

dentro da grade curricular do curso de pe
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dagogia. Nogueira, que é gerente de tecno

logia educacional da instituição, foi um dos 

responsáveis pela criação do novo currículo 

do curso, que no primeiro semestre de 2014 

abre sua primeira turma na Faculdade Bilac. 

De acordo com o professor, foram precisos 

seis meses para elaborar e encaixar 13 novas 

disciplinas voltadas ao uso de ferramentas 

digitais que serão ministradas em um labo

ratório multimídia com tablets, notebooks, 

além de dois estúdios de filmagem. “O curso 

tem uma proposta bastante ousada, mas tra

balha com coisas simples”, adianta.

Para Nogueira, é justamente nesse pon

to que reside a principal característica do 

professor do futuro. A ideia de um “Robo- 

cop da educação” munido de ferramentas 

ultramodernas continuará na ficção ou res

trito a poucas instituições. Ele defende que 

a principal característica dos docentes do 

futuro é o que chama de “professor antena- 

do”. Ou seja, um profissional disposto, em 

primeiro lugar, a conhecer as diversas tec

nologias, e posteriormente, a dominá-las. 

Isso facilitaria o processo da aprendizagem, e 

faria com que alunos e professores falassem a 

mesma linguagem.

“Defendo o uso das tecnologias mais bá

sicas, aquelas que todo mundo já acessa em 

casa, e na linha do que é gratuito. Não adian

ta ficar falando em uma possibilidade de três 

dimensões se o professor nem sabe o que é 

podeast”, adiciona Nogueira. Nessa lista de 

ferramentas simples e “caseiras”, ele destaca 

o Facebook como uma importante platafor

ma de interação com os alunos, por exemplo, 

ou o editor de vídeos Movie Maker, progra

ma fácil de usar e que já vem instalado no 

sistema operacional Windows.

Com a mão na massa
Em um segundo momento, já com do

mínio da tecnologia, o professor moderno 

teria outra característica fundamental: dei

xar de ser apenas um replicador de conteú

do e assumir uma função mais autoral. Um 

exemplo disso foi o que ocorreu na Facul

dade Bilac, onde uma equipe de designers 

foi contratada para converter o conteúdo 

tradicional dos livros para as plataformas

multimídias. Coube então aos professores 

da instituição montar e estruturar o mate

rial didático ainda no papel, para em segui

da aprovar o resultado da digitalização. Isso 

significa maior integração e um toque de 

personalização do conteúdo.

O mesmo conceito se aplica aos estu

dantes. “Sou partidário de que os alunos 

deixem de ser somente extratores de in

formação da web e se tornem autores dos 

seus próprios conteúdos”, afirma. Para isso, 

os professores precisam adaptar sua meto

dologia de ensino e o formato de avaliação 

levando em consideração a tecnologia es

colhida. Em alguns casos os alunos podem 

trabalhar postando conteúdo em blogs e em 

outras plataformas elaborando apresenta

ções em vídeos. (José Eduardo Coutelle) »
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s conteúdos de cada aula sao pu

blicados, com meses de antece

dência, numa plataforma on-line, 

que pode ser acessada pelos alunos a qual

quer momento, de qualquer dispositivo. As 

provas e exames não estão agendados e po

dem acontecer a qualquer instante, mesmo 

fora da sala de aula. Alunos não pertencem 

a uma turma, mas frequentam aulas ora 

com um grupo heterogêneo, composto por 

estudantes de diferentes carreiras, ora por 

convidados do mercado, em palestras que 

podem ser presenciais ou virtuais. Ao final 

de todo o processo, a trajetória do aluno, sua 

frequência aos encontros universitários, no

tas em exames e desempenho em trabalhos 

de grupo ficam gravados em um sistema em 

nuvem, acessíveis pelo aluno e por 

seus professores.

O método aparente

mente anárquico e alta

mente sofisticado, do 

ponto de vista tec

nológico, é usado 

por Kurt Fischer, 

professor de es

tatística e inova

ção na Universi

dade Harvard, nos 

Estados Unidos. De 

acordo com Fischer, 

a tecnologia embar

cada permitiu acelerar o 

processo de aprendizagem 

ao mesmo tempo que deses- 

truturou formas consagradas 

de ensinar. “Há 15 anos, havia 

muito medo de que a tecnologia 

fosse apenas uma firula nas salas 

de aula e um temor ainda maior 

de que essas ferramentas disper

sassem os alunos. Nós tínhamos

receio de substituir um sistema consagra

do e, até certo ponto, eficiente, por outro 

ainda não testado. Mas os resultados estão 

sendo impressionantes e, acredito, não há 

como voltar atrás agora. Universidades do 

mundo todo deverão seguir esta tendência, 

conta o estatístico, que ajudou Harvard a 

digitalizar suas aulas e criar processos de 

ensino virtuais.

Nas faculdades brasileiras a adoção de 

tecnologias on-line também acontece, ain

da que sem a mesma visibilidade de insti

tuições como Harvard. Na Fundação Ar

mando Alvares Penteado (Faap), em São 

Paulo, a professora Paula Carvalho Pereda 

recorre a vídeos do TED, plataforma de pa

lestras on-line que reúne apresentações de 

nomes consagrados como ex-presidentes, 

empresários e cientistas vence

dores de prêmios Nobel, 

e materiais didáticos da 

Khan Academy, estúdio 

de produção de vídeos 

educacionais mais co

nhecido no mundo.

“Usamos a tec

nologia como uma 

forma de oferecer 

um conteúdo mais 

qualificado a nossos 

alunos, mas também co

mo um meio mais eficaz 

de prender sua atenção e 

fazê-los sentirem-se motiva- 

0 / dos com os estudos”, conta 

f Paula. Na Faap, provas e cursos 

são realizados por meio de uma 

plataforma de colaboração em nu

vem, a Blackboard. “Nosso diretor 

comenta que a sala de aula mudou 

pouco desde a Idade Média para cá, 

com alunos sentados em carteiras e
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um professor na frente de um quadro-negro. 

Com os recursos de tecnologia, estamos mu

dando isso”, afirma Paula.

Desempenho em tempo real
Uma das ferramentas de ensino que 

permite acompanhar, em tempo real, o 

entendimento dos alunos e notar áreas de 

proficiência e deficiência na sala de aula 

foi desenvolvida em Minas Gerais pela em

presa Starline. A fabricante de soluções de 

tecnologia criou uma aplicação para ges

tão de provas e conhecimento que permite 

aos professores aferir sempre que quise

rem a compreensão de conteúdos discuti

dos em sala de aula. “O Sistema de Gestão 

de Provas (SGP) pode ser acessado tanto 

em dispositivos móveis como em desktops. 

A ideia é que o professor crie no sistema 

um banco de questões e soluções de exer

cícios dos mais variados assuntos e possa

aplicá-lo aos alunos nos momentos em que 

achar mais pertinente, colhendo resul

tados instantaneamente”, conta Adriano 

Guimarães, presidente da Starline.

Um professor que ensine, por exem

plo, o cálculo de frações pode, ao final do 

dia, aplicar uma prova para seus alunos, 

com exercícios previamente cadastrados 

no banco da SGP. Os alunos, então, têm a 

possibilidade de responder às perguntas 

na própria sala de aula, se tiverem acesso a 

um tablet ou PC, ou a caminho de casa, em 

seu smartphone. Os resultados são proces

sados em tempo real e o professor obtém 

um relatório do desempenho da turma. 

“Com esses dados em mãos, o mestre pode 

modificar seu cronograma de aulas para o 

dia seguinte. Se a turma foi bem, é hora de 

avançar para um novo tópico ou abordar 

questões mais sofisticadas do assunto tra

tado no dia anterior. Se apenas um grupo »
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foi bem, é possível agendar uma aula ex

tra com os alunos de menor desempenho, 

para tirar dúvidas e explorar melhor aque

le conteúdo”, conta Guimarães. O softwa

re criado pela Starline é hoje usado pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-Minas) e pelo grupo Ibmec.

Baseados nas estatísticas obtidas com 

este tipo de software, os professores podem 

ainda recorrer a conteúdos em diferentes 

formatos audiovisuais, como vídeos do You- 

Tube, TED e até HangOuts, nome dado às 

palestras feitas pela web em que o espec

tador pode intervir, por texto ou vídeo, en

viando dúvidas, apresentando perguntas ou 

comentando conteúdos debatidos.

A adoção de vídeos on-line como mé

todo de estudo foi, por exemplo, o prin

cipal fator a impulsionar a Khan Acade- 

my, cujo conteúdo é adotado no Brasil em 

escolas como a Faap. A revolução causa

da por novas plataformas de ensino é tão 

grande que Salman Khan, criador do sis

tema, arrisca dizer que em cinco anos as 

salas de aula, em faculdades, deixarão de 

existir. “A tendência é que as salas sejam 

substituídas por ambientes de encontro, 

orientação e debate sobre temas estuda

dos previamente, com a mistura de alunos 

de anos diferentes e professores de áreas 

distintas”, afirma Khan.

Tantas mudanças num espaço de pou

co mais de uma década estão levando 

as instituições de ensino superior a re

formular o que esperam de seus alunos 

e professores. Nesse cenário, é provável 

que os mestres recorram menos a aulas 

expositivas e ao uso da lousa e trabalhem 

mais como guias de pesquisa, orientados 

pelo ritmo dos anos. As apostilas e ca

dernos podem não deixar de existir, mas 

conviverão, cada vez mais, com sites de 

conteúdo e aplicativos. Por outro lado, é 

provável que os alunos tendam a se mis

turar mais, envolvendo estudantes de 

comunicação, exatas e biológicas em dis

ciplinas comuns, de forma mais parecida 

com o que ocorre fora da universidade, 

em que projetos de mercado envolvem 

equipes multidisciplinares.
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