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Nao havera turmas nem horarios. COIna generalizacao
das tecnologias, cada urn aprendera ao seu ritmo e de acordo
com os seus interesses e capacidades. Em todo 0 mundo,
incluindo em Portugal [a ha escolas a experimentar 0 futuro
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Tfm YWeea no tetemovel, milhares de mustcas no iPod, os jogos mats modernos na consola
portanl e 0 mundo tntelro a dtstancta de urn
clique. Masdentro da sala de aula os jovens contlnuam a aprender como no tempo dos trtsavos,
Ha quadros e giz, cadernos e lapis, sebentas
e manuals, e um professor a dar a materia ao
rnesmo tempo e da mesrna forma para dezenas
de alunos diferentes. senrados a ouvtr, A scciedade mudou, 0 sistema de enstno nern tanto.
o modelo da escola de massas manteve-se ate
hole, pratlcarnente malterado desde a revolucao
industrial. Daqul a 40 anos, no entanto, pouco ou
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nada resrara Em 2053, MO havera rurmas. anos
letivos ou sequer currtcutos lguais para rodos.
acreditam alunos, docentes e investtgadores.
Com a generanzacao das tecnologias. 0 ensino
sera personatlzado, pensado a medlda dos lnteresses e capaddades de cada urn.
"A sala de aula val mudar mats nos proximos anos do que no ultimo secuto. Uma parte
Signiflcativa da transmrssao de conhedrnentos
deixara de passar pelo professor e passara a ser
felta at raves de outros recursos'; vatlcina Marcal
Grilo, ex-mtrustro da Educacao e prestdente
do grupo de perltos do projeto da Comissao
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o Santo Graal
doensino

Todas OS semanos. maiS de 200 esrudantes
acotovelavarn-se para conseguir entrar no
audlt6rlo e asstsrir as aulas de Sebastian
Thrun, que estavam entre as maisconcorridas
da prestiglada UnI\'ersidade de Stanford.
na CalJf6l'1lla.NAo CI'lI caso para menos,
Aprender dlretarnente com urn d05 maiores
especiaIistaS do mundo em InteUg~da
i\rtifidal 0 deotiSta da Googte que crlou um
carro que se guJa sozInho, com camaras de
video, sensores de radar e mira de laser para
detetar oIJst<\rulosno tram1to, e um prlvilegJo
ao a1cance de multo poucos. PorissO mesmo.
e apesar do sucesso das aulas.Thrun sentta-se
frustrado. 0 que sao 200 esmdantes numa
altura em que milhOes de pessoas estao
llgadas ~ lnternet e querem aprender?
Ern 2011.0 superproressor de Swnrol'd
e estrela de Silicon Valleydecidiu chegar
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Europeia ITEC,dedlcado ao esrudo de pratlcas
pedag6gicas Inovadoras e ~ concecao da saia
de aulas do futuro, atraves de experlenctas-plloto a decorrer atualmente em 19 parses
europeus.
Em Portugal rarnbern jn se cxpCI'lmenta 0
futuro. N05lugares mats tmprovavets, A pequena vila alentejana de Cuba e urn deles. A escota
bastca do 2' e 3' ctctos sempre esteve iI [rente
do Sell tempo no uso da tecnologia. Ha quare 20
anos foi 0 segundo esrabelectmento de enstno do
pals a instalar internet. Agora, trocou 05 manuals
escolares POl' uvros digitais. num projetO inovador promovtdc peta Dire~ao-Geral de Educa~Ao,
Unlversidade Cat6Uca. POl'lOEditora e Fujitsu. que
abrange os 42 atunos do "P ano,
Cada lovem recebeu um tablet no mrcto do
ano tenvo e e arraves dele que estuda e faz os
exercicios. Na sala de aulas. de trente para urn
quadro tnteratlvo onde e projetada a rnaterta,
rodos acompanharn a li.;ao com 0 tablet Ugado
em clma cia mesa. Videos e jogos pedagoglcos
disponlbllizados pelos professores, que tambem

receberam

0 aparelho,

aludam a aprender. E a

mouvar ate as mats desinteressados. Como Carlos
do Carmo - "naO 0 fadista mas a futuro tmernadonal de futebol", como gosta de se apresenrar
-, de 14 anos. que ja conta com dots chumbos no
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curricula e que au! este ano letivo sempre tlnha
achado as aulas'uma chance",
'Nunca gosret multo da escola 0 esruoo tlrava-me tempo para jogar II bola. que ~ 0 que eu
maiS gosto de fazer, e achava as aulas aborrecldas.
Mas agora com os tablets e dlferente, rem mals
ptaon e e mats Interessante. fa nao ncamos 56 a
ouvtr 0 'stOr' ralar. Vemos videos. partldparnos
mats. e mats antmado", conta. com acernuaeo
sotaque alentejano, A monvacao extra J<\ parece
estar 3 produzir resultados. "No ano passado
nve sere 'negas' no plimeiro perfodo e agora. na
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ANO AUMENTOU A MOTIIIA(AO

avauacao Imercalar. jA s6 uve tres, Ando mats
mreressado e estou a esforcar-rne mats, Este ano
nao vou chumbar" garame. Ate porque, se nao
passar de ana. fica sem 0 tablet. a arneaca que se
tern revel ado mats eficaz para as professores, na
nora de ter de dtsctpltnar os mats mal comportados na sara de aulas.
A experlencta so arrancou em seternbro e
atnda e premaruro fazer uma avauacae. mas a
melhorla de resultados e de comportamento
pareee jA ser uma evidencla. E nao e por acaso,
garante Germano Bagao. diretor do Agrupamenro
de Escolas de Cuba M quase duas decadas -0 modelodeenslnoqueainda
prevalece e Iruto de uma
soctedade que jl'lnao existe, que esta totalmeme
unrapassada no tempo e que jll nao dlz nada aos
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mnidos de ho]e, Por iSSO. cada vez mats alunos
perdem interesse pela escola Com a tecnologia,
pelo contrarto, OSrnocos sentem-se monvados,
Finalmente estarnos a falar a ltnguagem deles"
PEDAGOGIA INVERTIDA
Aquase 500 qullometros de Cuba, na sscoia 83-

sica do Frelxo, em Ponte de Lima. os alunos da
rurma do 8' ano rambem receberam urn tablet,
mas a expertencia val bem mats longe.A din~ica
do tradicional processo de aprendizagem ~completarnente invertida Em vez de aprenderem na
escota e rreinarem em casa, fazendo exerclclos
e TPC, os [ovens tern 0 prtmelro conracto com
as materlas em casa - habitualmente vendo vtdeos que forarn lndtcados pelos professores - e
prancarn depots na sata de aula. A ideia ja nao ~
o professor debitar a l1~ao,mas usar esse tempo
para esdarecer duvidas. aplicar e corrigir ficbas
ou promover 0 debate.
A aprendtzagem atraves de videos educativos
esta cada vez mais disseminada e tern-se revetado um sucesso. 0 Ienomeno ja tern dtmensno
mundlal, mas comecou em 2006 a uma escaJa
bern familiar quando Salman Khan, ate entao
urn bem sucedido analista de fundos de investimento formado no MIT e em Harvard, comecou
a dar expltcacoes de Maternanca a uma prima

"0 modelo de ensino que
ainda prevalece jii nao diz
nada aos miudos. Com a
tecnologia, sentem-se
modvados. Finalmente falamos
a linguagem deles"
que vivia noutro Estado norte-amerlcano.

Para

a ajudar a subir as notas, Khan realizou e dlspo-

nibilizou no You1\tbe videos em que explicava a
materia sern aparecer, llmttando-se a desenhar
nurneros. grattcos e tuncoes num quadro preto.
Os videos da entretanto formada Khan Academy - alguns dos quais traduzidos este ano para
Porrugues - contarn ja com mars de 250 mUMes
de visualizacoes em todo 0 mundo e msplraram 0
que promete vir a ser uma verdadetra revolucao
do enslno: a 'pedagogla lnvertlda' Que dezenas
de escotas em vanes parses, entre as quais a do
Freixo, estao atualmente a testar.
Em casa. os alunos podem vel' os vJdeos as vezes que preosarern, fazer pausa e voltar ao mrcto
at~ compreenderem bern a materia. 0 processo
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Como imaginas
a escola do futuro?
e

"Isso {clell.E umo escolo so com oulos
de Infomlc1tk:oJ'
MANUEL ROMERO. 6 anos. atuno do" ano no
Extern"to A Mlnho Escoto. em ~o

de Arcos

"No futuro CIS crio~ sO vilo ter de Ir
II escoto duos vezes por ano. Umo poro

receber urn copocete, que voi lronsmllir lado
a maleria atroves de ondos rodiOOli1lClS,e
outre pora {ozer exomes. Noo vilo ter todus
a mesmo copoddade de mem6ria e por fsso
vila conllnuar a rer notas diferel1tes'
ALICE PEREIRA, 11"nOS, 6' ano da

sa 2,3

Dclilm Santos. em useoa

"DoQuf a 40 anos ainda vai haver

pro{essores. Quando flO dUvidas nllo hd
melhor do Que outro pessoa paro explfcor.
Apesor dissa, e posstvel que se delxe de user
IIvros em popel Os tablets podem lomar a
escolo "!(lis {adl e menos oborrecido"
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de aprendlzagem passa asstm a adaprar-se mais
ao rttmo de cada um, "OsaJunos WO ser cada vez
mals auronomos na procura do conhecimento e
o papel do protessor vai mudar comptetamente.
JA nao ~ 0 dctentor uruco do saber, mas urn racttltador ou um orlentador que ajuda os alunos a
procurar e a asslmllar informa~~o", resume LuIs
Fernandes, dlretor do Agrupamenro de tscoias
do Fretxo, este ano dlstinguldo pela Mrcroson
como uma das 80 escotas mats movadoras do
mundo.A lmportanoa atribuida a recnologla ~ tal
que a ~o
da escota deddiu no ano passado
Introduzlr como disdpllna obrlgal6rla no 7' e 8'

anos robortca e prograrnacao,

t preclsamenre 0 avanco da tecnologla que
val dttar a escota do futuro. "Agenernuzacao de
dtsposmvos tecnotogicos cada VC'l mats avancados vat permltir a personaltzacao crescenre do
enstno, Os alunos vao deixar de estar ao mesmo
rernpo a aprender a mesma marerla Em vez disso.
passarao a aprender de acordo com os inreresses
e ao rltmO das suas capacidades', antectpa Rui
Grllo, responsavel da MicrOSOft Portugal peta
area da Educa~o.

o prtnctpto da tndivtduauzacao do enstno

ja esra a ser testado num colegio na ColOmbia e
numa escota em Madrid. Nos dots esrsbelecunentos nao M salas de aula com profcssores a dar a
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materta. nem sequer rurmas constltuldas. (ada
a1uno aprende ao seu dono e e ete que decide que
malerfas esruda em que Ilia e que pede para ser
avallado quando acha que ~ sabe. Pode demorar
dois meses ou dots anosapassar deruvet Depende dele, ellIS suas capaddades, das suas cscotnas
e do seu esrorco Individual.
"Acenrralldade do processo de aprendlzagern
eSIaI'~ 110atune, e nao no proressor, A personaltza<;!lo e a tendencta mais evidente que e posslvel
desde ja anredpar e que val revoludonar a escola
nas predmas decadas, Nesse senddo, e1elxar.l de
ha_ turmas,hor.lrlos OIl ate anos 1eth'OS.laI como
estao organ11.ad05 agora. 0 ritmo ~ cada Vel mals
de1inldo pelos alunos, Edeixani de haver espacos
fechados de al)I'endlzagem, como a sata de aula. Ii
assim que vejo a escoia do futuro" dj~joSt!Moura
Carvalho. coordenador da Equlpa de Recursos e
'Iecnologlas Educalivas do Minist&lo da £duca~o.
COMPUTADOR COM VOlANTE
Noma escota da Dinamarca, esse futuro j<l cnegou Locallzada num edifido de dneo andares,
rem apenas algumas salas de aula rradrcionats,
uma vez que a matona das ativldades decorre
em grandes espacos abertos. onde os alunos se
organlzarn em grupos, em fun(aO daquuo que
escolnem aprender nesse dia,
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Tambem nesra escola, como em centenas
de outras espalhadas pela Europa, incluindo
quatro em Portugal, os alunos nao usam livros
nem cadernos, porque tudo e digital. Para eles,
que ja nasceram com internet. que aprenderam
Instlntlvamenre a usar 0 MP3, 0 smarthphone ou
o tablet e que muttas vezes j<\ rtveram de enstnar
os pais a usar 0 cornando da TV LED ou a eriar
uma conra 110 Facebook, nao M OUltO rnundo
que nao esse. Mas 0 a-vonrade que os mtudos
rem com a tecnologta ainda contrasta com 0 de
muitos pais e professores. 0 que tern atrasado a
mudanca do sistema de enstno, aponra Miguel
teocadto, senior manager da Novabase. a mater
empresa tecnologlca portuguesa. Daqui a 40
3110S, no entanto, os estudantes ja nao serao

os untcos 'natives cligltais'. Os pais. docentes e
functonanos de 2053 tambem ia terao nascido
numa sociedade profundamente tecnol6gica
"As l'eia~Oes. processes, comunlcacao e nietos
que mtegrarn 0 processo educative serao necessariamenre diferentes."
Apesar das mudancas profundas, 0 respon-

savet acredlta Quea escola e as aulas presendats
conunuarao a ter urn papel determinante, nao

tanto pela transmissao de conhecimemos. mas
POl' ser "urn meio untco de aprendizagem de valores. cornportamento e relacao; Porisso, teocadio

Numa escola da Dinamarca,
a maioria das atividades
decorre em grandes espa~os
abertos, onde os alunos
se organizam em grupos
alerta para os perigos de urn enslno heterogeneo,
em que eada urn aprende por st, em fun~ao dos
sells interesses. "." extstencta de urn referencial
cornum e de lnteresses semelhantes e a cola para
um modele de sociedade que valorize 1l~0apenas 0 desenvolvlmento individual mas rambern
colenvo" sublinha.
As mulnplas expenencias-plloto atualmente
a decorrer em rodo 0 mundo permuem antecipar
algumas das tendenoas fururas do ensino. Mas
as rnudancas tecnologtcas sao demasiado rapidas
para que consigamos vlslumbrar a sala de aulas de
2053. Nos anos 50, alguns especiallstas mundtais
prevtram como sena urn computador pessoal
em 2004: uma maqulna enorme que enema uma
sala, com componentes rnecantcos e urn grande
volante ...O

