
Tecnologia sim, mas educação em primeiro lugar 
 
Estudioso sobre a utilização da tecnologia no ensino, o Professor Masetto aponta como deve 
ser construída a integração entre as novas mídias e a educação. 
 
Diretor do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-SP e Professor Titular de Pós-
Graduação na Formação de Professores Universitários na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, o professor Marcos Tarciso Masetto estuda a integração da informática dentro do 
ensino desde 1995. Naquele ano, ele iniciou a atividade com projetos experimentais voltados à 
formação de docentes e continua, desde então, produzindo artigos, livros, projetos e outras 
atividades correlatas.  
 
Esse pioneirismo se reflete ainda na sua atuação como colaborador do Centro de Tecnologia e 
Gestão Educacional do Senac São Paulo, com o qual criou este ano o Fórum dos Educadores, 
com apoio ainda da PUC e do Mackenzie. No encontro são discutidos temas de interesse para 
as instituições de ensino e educadores, mesmo aqueles que trabalham fora dos sistemas 
tradicionais como ONGs, sindicatos, corporações, partidos políticos etc. 
 
O Fórum, que discutiu o papel do “Educador Virtual”, contou com três especialistas como 
palestrantes e recebeu 250 participantes. A proposta é manter um tema por semestre, como o 
“Educador na Arte”. O próximo encontro será realizado em abril de 2005. 
 
A dicotomia ensino/tecnologia é explicada pelo estudioso de uma forma simples. “É preciso 
dominar a técnica e colocá-la a favor da educação, como um instrumento, e não pelo uso 
estanque em si. Afinal, o seu uso como ferramenta é irreversível.” Para Masetto, o computador 
e suas facilidades devem ser utilizados não somente por quem deseja aprimorar a educação, 
mas até mesmo por aqueles que pretendem se alfabetizar. 
 
Mas existem ressalvas e implicações importantes que devem ser estudadas e repensadas. O 
universo dos Tutoriais, por exemplo, no qual o indivíduo recebe informações de determinada 
atividade, pode funcionar como algo técnico. Porém, sem a função educativa, tudo se perde. 
“É preciso discutir problemas, fazer a interação entre alunos e docentes e recorrer a atividades 
como pesquisa. Não acredito em conteúdo sem acompanhamento”, assegura. 
 
Na prática  
 
O educador ressalta que os novos sistemas agregados permitem um controle maio r da 
evolução dos alunos. Como exemplo, ele cita as ferramentas que fazem pesquisas qualitativas, 
com compreensão maior dos significados envolvidos nas aulas. “O ensino a distância não exclui 
o papel do professor, pois ele continua como mediador e, principalmente, incentivador do 
processo”, garante. 
 
Outro aspecto importante nessa vertente da educação é o papel do aluno, com 
desdobramentos intrínsecos. Em seu último livro, “Auto-Avaliação na Pós-Graduação, Teoria e 
Prática” (com colaboração de Maria Lúcia Vasconcelos e Maria Luiza Mendes Teixeira), o 
Professor Masetto discorre sobre o tema. “Os paradigmas de transmissão das informações 
estão mudando e, com isso, o aluno precisa deixar de pensar em notas ou avaliações para se 
preocupar com o verdadeiro aprendizado. Assim, a auto-avaliação é primordial para que aluno 
e professores compreendam o que é preciso, respectivamente, aprender e ensinar”, 
argumenta. O aluno, por exemplo, deve entrar em contato consigo mesmo, em um processo 
de auto-consciência que gera o conhecimento. 
 
O Professor Masetto assegura que passamos por um processo acelerado de maturidade dos 
projetos. Mas ainda é preciso corrigir alguns erros comuns. Ele cita como exemplo um banco 
que planeja colocar um sistema de educação a distância, o que implica em uma mudança 
cultural. “Colocar uma ferramenta de ensino de cima para baixo, sem estudos prévios ou um 
bom acompanhamento, é formar robôs que mexem em determinadas teclas. E pior, alguns 
podem se adaptar e outros não”, alerta.  
 



Para a introdução de novas práticas de ensino, o primeiro passo, de acordo com Masetto, é 
realizar uma pesquisa do ambiente onde serão aplicadas, para que os projetos sejam definidos 
e todos percebam as vantagens educacionais. 
 
Com mais informações, seguindo metodologias e procedimentos testados, algumas situações 
extremas tendem a desaparecer. Entre estas, como um professor de química que ainda não 
entende a plataforma tecnológica e precisa de um técnico para verter seu conteúdo, 
acreditando que, dessa forma, se integra à nova realidade. Porém, sem conhecer as mecânicas 
inerentes ao processo e sem subsídios para que o aluno entenda o novo ambiente, o conteúdo 
se dilui. 
 
Na prática, Masetto oferece como exemplo de educação a distância de sucesso o projeto de 
formação de professores do ensino básico e fundamental, voltado aos profissionais do Estado 
de São Paulo e executado com profissionais de graduação e pós da PUC-SP. Além disso, o 
curso para gestores de escolas públicas dos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que já 
foi replicado para outros dois grupos, e produziu farto material sobre a administração das 
instituições, ao longo de oito meses, a partir da experiência de mercado. Outra experiência 
relevante, realizada por alunos de Masetto, envolveu internos da Febem, com o objetivo de 
melhorar da auto-estima destes jovens. 
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