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O guru tecnológico Greg Papadopoulos, executivo-chefe da SunMicrosystems, fala como empresas 
e Universidades poderão aproveitar melhor a TI no longo prazo  
 
Poucos aspirantes a personagem de 'Ases Indomáveis' que costumamos ver usando um enorme 
relógio de piloto sabem como usar a régua de cálculo embutida no aro de seus relógios 
gigantescos. O executivo-chefe de Tecnologia da SunMicrosystems tem títulos agregados ao seu 
nome em Ciências de Sistemas, Engenharia Eletrônica e Ciências da Computação. Além de estar 
incumbido da estratégia tecnológica na Sun, uma das mais sofisticadas empresas do Vale do 
Silício, ele também está envolvido no projeto Busca por Inteligência Extra-Terrestre (Seti, na sigla 
em inglês) e ministra aulas esporadicamente na Massachusetts Institute of Technology.  
 
Régua de cálculo? Sem problemas.  
 
Conversamos enquanto tomamos um café na sala de reuniões do outrora imponente St Francis 
Hotel em San Francisco. Qual será, pergunto, o impacto de longo alcance da tecnologia da 
informação sobre as vidas profissionais destas pessoas?  
 
O tecnólogo de 44 anos parece ficar mais animado quando expõe suas idéias grandiosas diante de 
uma lousa branca. Felizmente, há uma na sala. Ele começa desenhando um triângulo, cujas três 
pontas são marcadas com 'pesquisa', 'ensino' e 'iniciativa' . No entanto, Papadopoulos avalia que 
o maior impacto dos computadores é sentido em ensino e pesquisa.  
 
1A tecnologia já tem um enorme impacto ao permitir a formação de comunidades de pesquisa 
distribuídas', declara. 'Isto alterará fundamentalmente a educação'.  
 
Até recentemente, os pesquisadores de Universidades interagiam principalmente com 
pesquisadores do corpo docente e discente. Certamente, eles freqüentam as conferências para se 
manterem em contato com seus pares - mas o trabalho diário era realizado dentro da 
Universidade. No entanto, a internet permitiu colaborar com pesquisadores que compartilham a 
mesma opinião em qualquer lugar do mundo. Projetos científicos internacionais de porte ficaram 
mais fáceis de gerenciar.  
 
A conseqüência, diz Papadopoulos, é que as Universidades já não precisam desenvolver 
especializações muito específicas em cada disciplina. 'No passado, as instituições tentaram 
desenvolver aptidões profundas em uma área para se tornarem um ?centro mundial? para, 
digamos, Física de alta energia', disse. 'Em um mundo interligado, ser centro de uma disciplina é 
quase um paradoxo'.  
 
Tudo isso é certo, respondo, mas e quanto ao segundo ponto em seu triângulo, o ensino? 
Certamente, a idéia de que o ensino à distância revolucionaria a educação provou ser exagerada? 
Ele tem uma resposta pronta.  
 
'O ensino à distância trata de conteúdo. E não existe nenhuma tecnologia que acelere a criação de 
vasto conteúdo - na verdade, disponibilizar conteúdo online o torna mais pesado. 'Se você já 
elaborou algum livro didático, deve saber como é um processo difícil. Mas criar conteúdo de 
qualidade para um curso online é muito mais árduo do que elaborar um livro escolar'.  
 
O erro que escolas, faculdades e Universidades (e empresas) cometeram, observa, foi pensar que 
o conteúdo eficaz do ensino à distância seria desenvolvido internamente por alguns amadores 
dedicados.  
 



Portanto, o mercado de treinamento empresarial está se bifurcando entre conteúdo especializado 
e genérico.  
 
Será que uma Universidade realmente precisa de, por exemplo, um Depto. de Literatura Inglesa 
completo, se pode comprar materiais em ensino à distância de qualidade superior àquela que 
poderia alguma vez desenvolver dentro da própria instituição?  
 
Papadopoulos conclui: 'A missão estará muito mais vinculada ao ambiente que a Universidade 
criará e menos relacionada à profunda especialização de seu corpo docente. O ensino estará 
menos ligado ao ato de proferir palestras e mais com o ato de circular em torno de um grupo de 
estudo, interagindo individualmente com os estudantes à medida que precisarem de você. Se 
assemelhará mais a 'ensinar circulando', ou servindo de mentor.'  
 
Apesar dos reveses, é difícil não ser contaminado pelo entusiasmo - ainda que o homem com a 
visão digital esteja usando um relógio analógico.  
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