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Protagonismo do aluno em sala de aula e a inserção de tecnologias digitais
na rotina escolar são tendências apontadas pela especialista Lilian Bacich

Giulliana Barbosa

‘É preciso
na mudança’
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Vivemos um momento sério em relação
à Educação no Brasil. A análise é da
doutora em Psicologia Escolar e do De-

senvolvimento Humano Lilian Bacich. Em suas
pesquisas, a professora de pós-graduação ana-
lisou os sentidos produzidos pelos professores
quando modificam a estratégia de condução
de suas aulas. E essa análise indica a importân-
cia da reflexão sobre os papeis desempenha-
dos pelos sujeitos em sala de aula.

“Os professores são enfáticos ao apontar que
o modelo de ensino centrado na exposição do
professor, principalmente em grupos numero-
sos de estudantes, não possibilita sua aproxi-
mação constante e compreensão das facilida-
des e dificuldades dos alunos. E confirmam a
importância de valorizar os momentos de co-
laboração entre os estudantes”, revelou a do-
cente, que atuou por mais de 25 anos na edu-
cação básica.

Lilian complementou: “Considero como
uma tendência para os próximos anos, de acor-
do com pesquisas sobre o tema, a integração
das tecnologias digitais à rotina escolar, não
como fim, mas como meio. Mais do que agra-
dar aos estudantes, o uso dos recursos digitais
favorece a colaboração, o pensamento críti-
co, a criatividade, a construção de conceitos
e a comunicação, entre outras habilidades.”

Para a cofundadora da Tríade Educacional,
a possibilidade de o estudante mover-se gradati-
vamente para o papel de protagonista de seu
processo educacional é outro aspecto que surge
como uma importante tendência. E ainda no
tocante à ruptura do modelo vigente, a pesqui-
sadora também é a favor da criação de espaços
maker, que envolvem programação e robótica.

E apesar das constantes transformações e
avanços tecnológicos no Brasil e no mundo,
muitos docentes ainda encontram hoje uma
dificuldade em ensinar aos alunos a inovação
que falta em sua própria formação, de acordo
com a especialista, que defende a mudança
na matriz curricular nos cursos de formação
de professores.

“Começar pela teoria foi o que sempre se
privilegiou no ensino e que está sendo gradati-
vamente revisto. Algumas instituições de ensi-
no, como o Instituto Singularidades, em que
atuo como coordenadora de pesquisa, têm ofe-
recido uma experiência que denominamos ‘ho-
mologia de processos’. O pressuposto é que
alunos que passarem por uma formação que
os torne protagonistas perceberão os benefíci-
os em relação a sua aprendizagem.”

Entendendo a dificuldade que professores

encontram em ensinar para os alunos a inova-
ção que falta em sua própria formação, Lilian
Bacich indicou a importância de buscar infor-
mação em diferentes espaços para complemen-
tar esse conhecimento. Um deles é o curso gra-
tuito online sobre ensino híbrido — o qual ela
coordena — feito de professores para professo-
res, no site Ensino Híbrido.

Lilian, que é organizadora do livro Ensino
Híbrido, personalização e tecnologia na edu-
cação, disse  que o curso foi lançado em 2015,
como resultado da experimentação realizada
por um grupo de professores participantes do
Grupo de Experimentações em Ensino Híbrido
— uma parceria entre o Instituto Península e a
Fundação Lemann.

No curso, os docentes têm a oportunida-
de de refletir sobre temas fundamentais que
possibilitam integrar as tecnologias digitais
ao currículo. Com isso, são desafiados a ela-
borar planos de aula em que seja possível
personalizar as ações de ensino e aprendiza-
gem, para que realmente o estudante seja
considerado protagonista e esteja no centro
do processo.

“Deve ficar claro, porém, que compreender
os efeitos do uso das tecnologias digitais na
educação e julgar se esse uso modifica a forma
de aprender não é uma tarefa de curto prazo.
Essas modificações são percebidas em longo
prazo, acompanhando o desenvolvimento de
uma geração que está imersa em modificações
constantes e diárias. Assim, o importante é per-
sistir no processo de mudança que, muitas ve-
zes, apesar da necessidade de recursos, é mui-
to mais metodológico do que tecnológico”,
concluiu Lilian. 
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Para a educadora,
que tem uma experiência
de 25 anos na educação
básica, o uso da
tecnologia na educação
deve ser para favorecer a
criatividade e outras
habilidades importantes
para o século 21
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