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Resumo

Ensinar  é  uma  tarefa  que  demanda  paciência,  observação,  responsabilidade  e
sobretudo,  conhecimento  prévio  daquilo  que  se ensina.  “Uma educação  que  lhe
propiciasse  a  reflexão  sobre  seu  poder  de  refletir  e  que  tivesse  sua
instrumentalidade […] na explicitação de suas potencialidades, de que decorreria de
sua  capacidade  de  opção”  (FREIRE,  2014,  p.  61).  Para  educar  respeitando  a
criticidade e sobretudo, ensinar aquilo que é correto, com todas as justificativas e
preocupações  necessárias  com  a  consistência  do  aprendizado  dos  alunos,  é
necessário esforço. O esforço pode vir de pesquisas, observações, mas é com a
exploração de testes para validação que o ensino tem possibilidade de melhoria. No
entanto, torna-se necessário, neste panorama, discutir qual é o papel do professor
que  ministra  aulas  a  partir  dos  anos  10  do  milênio  atual,  a  era  do  acesso
democratizado  aos  smartphones  no  Brasil.  Para  Coutinho  (2015,  p.  52),  essa
democratização  "têm  gerado  profundas  mudanças  comportamentais  e  de
relacionamento,  permitindo  experiências  nunca  antes  possíveis  ou  imaginadas”.
Essas mudanças podem ser sentidas pelos professores em sala de aula, e Coutinho
(2015,  p.  52),  completa  dizendo  que  “cada  vez  mais  comum  vermos  pessoas
incorporarem as  mais  diversas  práticas  mobile,  ou  aplicações  e  funcionalidades
propiciadas pelo mobile, as suas rotinas pessoais". Entende-se, por convenção, que
o professor é a autoridade regente na sala de aula. E entende-se que sala de aula
seja  um  espaço  de  quatro  paredes.  É  exatamente  nesta  conceituação  que  se
pretende estudar para conseguir responder à grande problemática deste trabalho, o
papel  do  professor.  Autonomia  para  os  alunos  não  deve  ser  confundido  com
ausência de governo na sala de aula. Sala de aula não precisa ser um espaço de
quatro  paredes.  De  acordo  com  Moran  (2012,  p.  1),  usar  o  celular  demanda
entender que  “na medida que entram na sala de aula o seu uso não pode ser só
complementar [...] podemos repensar a forma de ensinar e de aprender, colocando o
professor  como  mediador,  como  organizador  de  processos  mais  abertos  e
colaborativos”. Pode ser um círculo, pode ser um laboratório, pode ser uma mesa,
pode ser até mesmo um computador interligado à internet. O espaço de educação
precisa ser dinâmico, bem governado e autônomo. O aluno precisa ser a razão de
aplicar métodos diferentes. A sala de aula pode ser reinventada a partir  de uma
simples pergunta aos que irão passar maior tempo nela: qual é a sala de aula ideal
pra você? A resposta à esta pergunta levanta muitas mudanças, por vezes fáceis de
serem implementadas,  que irão impactar  diretamente  na qualidade das aulas.  O
professor pode ser poupado em muitas das decisões se escutar os alunos e deixá-
los tomar as decisões. É papel dele desenvolver um ambiente democrático, aonde a
maioria se sinta à vontade e aqueles que não se sentem sejam tratados de forma
especial para também se integrarem ao grupo dos que se sentem à vontade. As
rivalidades e, sobretudo, a ideia de que o professor é autoritário é desmoronada
quando os alunos, os verdadeiros atores da educação, são ouvidos. No entanto, o
desenvolvimento de um panorama ético em conjunto com um programa curricular
robusto  e  funcional  pode  ser  um  desafio.  O  professor  que  prepara  boas  aulas
demora muito mais tempo na sua preparação do que na sua execução. É por isso



que há necessidade de mudança na gestão educacional para que o professor tenha
à sua disposição tempo remunerado para preparar aulas eficientes, pensadas nos
alunos  e  nas  necessidades  do  período  em que  vivem.  Se,  para  o  professor,  o
smartphone for um problema, é o professor quem precisa ser reciclado. A realidade
do aluno já inclui o smartphone. Esse aparelho está para os nossos adolescentes
como o planejamento está para a aula, como o quadro branco ou o projetor está
para a aula. Rede social não precisa ser ambiente só de lazer. Pode ser ambiente
de  integração,  de  testes,  de  pesquisas.  O  buscador  de  pesquisas  Google  não
precisa  ser  a  salvação  dos  preguiçosos,  pode  ser  ferramenta  para  alunos  e
professores  utilizarem-na  de  forma  correta  e  tornarem  suas  aulas  muito  mais
eficazes, com disponibilização de respostas em tempo real, aplicação de exemplos e
exercícios com base em notícias. As disciplinas,  sejam do campo das Exatas ou
Humanas,  podem ser  reinventadas com o uso da internet.  Não obstante,  muitas
empresas de tecnologia têm desenvolvido estratégias para aliar o uso da internet
nas aulas, favorecendo o desenvolvimento de pesquisas, a melhoria da qualidade
das  aulas,  a  diminuição  da  evasão  nas  aulas,  tudo  por  causa  do  uso  de  uma
ferramenta que, no tempo atual, faz parte do cotidiano da criança, do adolescente e
do jovem.  O professor  tem um papel  fundamental  e  é  a  partir  deste  papel  que
poderá  se  desenvolver  uma nova  educação  no  Brasil.  Aliada  a  uma  prática  de
gestão  diferenciada,  democratizada,  com  instâncias  de  ouvidoria  para  alunos,
observando  uma  preocupação  direta  inclusive  com  questões  psicológicas  dos
alunos, a educação poderá se tornar o campo mais progressista do desenvolvimento
humano. Werle (2009, p. 100), confirma que é preciso olhar para além da educação
quando se fala em gestão,  sendo necessário pensar na política e na sociedade.
“Discutir quem reinventa a gestão dos sistemas de ensino remete a várias questões.
Que setores da população e que atores político-administrativos estão envolvidos na
formulação das políticas educacionais? As políticas educacionais são tomadas como
espaços de participação e decisão política da sociedade?” Esgotadas as discussões,
espera-se que esta reflexão se torne alvo de pesquisas e motivo para validar ou não
os métodos que vêm sendo desenvolvidos para caber nesta realidade. Haja vista a
grandiosidade do Brasil, há muitos modelos de ensino que podem ser observados,
testados e validados através de experiências no ensino básico.
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