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EDUCAÇÃO 4.0
A TECNOLOGIA NÃO É UMA COISA RUIM. SE SOUBER O QUE DESEJA DA VIDA, ELA PODE AJUDÁ-LO A
CONSEGUIR. MAS SE VOCÊ NÃO SABE, SERÁ MUITO FÁCIL PARA A TECNOLOGIA MOLDAR POR VOCÊ SEUS
OBJETIVOS E ASSUMIR O CONTROLE DA SUA VIDA
.
HARARI, YUVAL NOAH. 21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21. SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRAS, 2018.

Introdução
Através da epígrafe acima, o renomado professor e
historiador israelense Harari resumiu perfeitamente
o âmago de uma das principais discussões que são
feitas hoje por diversos especialistas quando se
põem a refletir sobre os impactos gerados pela
tecnologia sobre as nossas vidas como um todo.
Ele toca numa questão central: a tecnologia não é
boa ou ruim em si mesma. É o uso que fazemos dela
que a torna uma ferramenta útil ao progresso
humano ou não. Afinal, a fissão nuclear tanto serve
para gerar energia elétrica quanto para fabricar
bombas atômicas. É uma questão de escolha sobre
o uso que se quer fazer desta tecnologia que a
tornará benéfica ou não para a humanidade.
Simples assim!
Dai o papel primordial que o professor ocupa neste
momento de escolhas tão cruciais para todos nós
ante tantas e céleres mudanças que são
engendradas pela disseminação da tecnologia em
larga escala.

Afinal, seja no ensino superior ou no básico, cabe ao
professor a função de medidor entre o aluno e o
conhecimento que se descortina ante os seus olhos.
É a ele que cabe concluir o processo de inserção do
educando no mundo, cujos primeiros passos foram
dados no seio da família, colocando em prática o
propósito maior da Educação (cuja etimologia latina
nos remete a ideia de ex=fora e ducare=conduzir, ou
seja, guiar para o exterior da casa e de si mesmo,
ganhar o mundo).
Assim, não é sem razão que muitos educadores
estão preocupados com o rumo que as coisas estão
tomando, pois percebem o grande desafio que tem
pela frente. Preocupa-os sobremaneira a questão da
alienação e da desumanização inerente a todo
processo que traz no seu bojo mudanças tão céleres
e profundas em nosso modo de viver. E estão certos
em se preocupar com isso, pois somente após muito
estudar e refletir sobre esse assunto é que
poderemos chegar a um consenso do que podemos
fazer para proporcionar aos nossos alunos uma
educação de qualidade e significativa que contribua
para que o mesmo seja senhor e não escravo dos
avanços tecnológicos.
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O grande complicador é que essa reflexão precisa

É lá também que os atuais professores devem

ser feita urgentemente, caso contrário será incapaz

buscar se socorrer pedagogicamente e assim obter

de responder eficientemente a todos os desafios

recursos para que possam construir uma relação

propostos e que tem como marca o dinamismo e o

educacional em que a tecnologia seja apenas uma

charme da novidade.

ferramenta auxiliar no processo de desenvolvimento
pleno dos seus educandos. Contudo, para que a

Para tanto, ainda com relação a epígrafe inicial, nós

universidade cumpra este papel, é preciso que todos

professores precisamos buscar estratégias de ensino

que estão comprometidos com esta tarefa se abram

que ofereçam suporte pedagógico a nós e aos
nossos educandos, de tal modo que possamos
garantir que estes últimos dominem e utilizem
criticamente estas tecnologias na sua busca de
inserção social e profissional.
Neste ponto, quando nos debruçamos sobre esta
realidade que parece inexorável, é hora certamente
da universidade dar sua parcela de contribuição
para qualificar este debate. Afinal, cabe a ela a tarefa
primordial de formar e qualificar os novos
professores que terão em seu horizonte educacional
este grande desafio lançado pela massificação do

e aceitem a necessidade de realizar esta mudança. É
preciso quebrar antigos paradigmas e ousar
pedagogicamente.
Mas não bastam apenas palavras de ordem e o
desejo de mudar por mudar. É preciso antes saber o
que queremos e onde queremos chegar, para só
depois começar a agir. Assim, é fundamental
elaborar um planejamento estratégico, pois é este
certamente o primeiro passo para extrairmos o
máximo proveito dos recursos ofertados pela
tecnologia e que assim poderão se tornar nossos
aliados nesta contenda educacional.

emprego da tecnologia em nossas vidas.

AFINAL, RECORDEMOS AQUI QUE A TECNOLOGIA NÃO É BOA OU RUIM E SIM É O
EMPREGO DADO A ELA QUE A QUALIFICA, DE TAL MODO QUE SE BEM
SOUBERMOS LIDAR COM OS MEANDROS QUE ENVOLVEM A TECNOLOGIA NÓS
TEREMOS UMA BOA OPORTUNIDADE DE FAZER NOSSA CAMINHADA
EDUCACIONAL DE MODO MAIS RÁPIDO E EFICAZ, GRAÇAS AOS AVANÇOS DA
CHAMADA AI (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL).
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Os antecedentes históricos
Não é de hoje que as inovações tecnológicas são
promotoras de vigorosas mudanças no modo de
vida da humanidade. A primeira delas, com certeza,
foi a revolução agrícola. Ela foi a responsável por dar
à humanidade a possibilidade de se fixar em um
lugar, criar raízes, cultura e se desenvolver

Sua invenção provocou uma verdadeira revolução
cultural, na medida em que possibilitou que mais
pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento
mediante seus impressos. Ainda mais que o primeiro
livro impresso foi a Bíblia, em alemão e não em latim
como era de costume ser escrita nos caros
pergaminhos de então. Esse fato foi de fundamental
importância para disseminação da Reforma
Protestante, que buscava romper com o predomínio

socialmente, o que aos poucos levaria a todos os

da Igreja Católica e pregava o livre exame das

processos que nos trouxeram até a atualidade.

Sagradas Escrituras sem a intermediação do clero
romano.

Um outro feito significativo em termos de inovação
tecnológica com grande impacto social foi o

A propósito do feito de Gutemberg, o renomado

aparecimento da máquina de impressão tipográfica,

historiador francês Roger Chartier disse que sua

inventada pelo alemão Johann Gutenberg no século

invenção foi tão revolucionária que só pode ser

XV.

comparada à moderna invenção do computador e
da sua escrita digital. Em suas palavras:

COMO, NA LONGA HISTÓRIA DO LIVRO E DA RELAÇÃO AO ESCRITO, SITUAR A
REVOLUÇÃO ANUNCIADA, MAS, NA VERDADE, JÁ INICIADA, QUE SE PASSA DO
LIVRO (OU DO OBJETO ESCRITO), TAL QUAL O CONHECEMOS, COM SEUS
CADERNOS, FOLHETOS, PÁGINAS, PARA O TEXTO ELETRÔNICO E A LEITURA NUM
MONITOR? […] A PRIMEIRA REVOLUÇÃO É TÉCNICA: ELA MODIFICA
TOTALMENTE, NOS MEADOS DO SÉCULO XV, OS MODOS DE REPRODUÇÃO DOS
TEXTOS E DE PRODUÇÃO DOS LIVROS. COM OS CARACTERES MÓVEIS E A
PRENSA DE IMPRIMIR, A CÓPIA MANUSCRITA DEIXA DE SER O ÚNICO RECURSO
DISPONÍVEL PARA ASSEGURAR A MULTIPLICAÇÃO E A CIRCULAÇÃO DOS
TEXTOS.
(CHARTIER,1994, PP. 185-199)
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Outro momento de inflexão na história da humanidade foi provocado pelo advento da Revolução Industrial no
século XIX, que de tão vigorosa desdobrou-se outras tantas mais. Claro, que nesse ponto existem algumas
divergências entre os estudiosos, com alguns defendendo uma ou mais revoluções que os demais colegas
historiadores. Particularmente, devo confidenciar a vocês que eu sou adepto da ideia de que as revoluções
industriais foram em número de quatro:

1º Revolução Industrial – século XIX (1780 a 1830). Foi fruto especialmente da invenção das máquinas movidas a vapor. A
grande indústria era a têxtil e o trabalhador era pago por peça produzida. Há muita exploração;
2º Revolução Industrial – início do século XX. Foi gerada pelo grande desenvolvimento industrial após a Primeira Grande
Guerra (1914 a 1919), com a introdução de grandes avanços na metalurgia, siderurgia e química. Também é marcada por novos
métodos de produção, tais como o fordismo (com sua produção em massa e em série, em que os trabalhadores não precisavam
de muita instrução para executar seu trabalho repetitivo) e o taylorismo (com sua separação do trabalho intelectual do
manual, verticalizando e tornando mais complexas as relações de trabalho);
3º Revolução Industrial – iniciada na década de 1970, em face das inovações tecnológicas advindas do surgimento do chip e dos
primeiros computadores. O emprego destas inovações tecnológicas exigiu uma mão de obra cada vez mais especializada e
capacitada. Expressão disto foi o surgimento do toyotismo, que implantou como padrão mundial o trabalho horizontalizado
fundado no trabalho em equipe, coparticipação e terceirização dos serviços;
4º Revolução Industrial – início do século XXI. É o resultado dos avanços gerados pelo maciço emprego da microeletrônica e
da informática no processo produtivo. Esta última virou um dos principais pilares em que se baseia a produção, através da
chamada “internet das coisas”, que permite maior conectividade entre os diversos setores. Essa evolução está
transformando as empresas, permitindo uma maior flexibilização e maior eficiência na produção.
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É interessante nos determos aqui um pouco em

Então, não é interessante confrontar hoje esta antiga

nossa reflexão e, a título de examinarmos o grande

visão de futuro da educação e perceber que ela não

desafio que nos espera em termos educacionais em

é de todo equivocada? Sim, porque nesta imagem

face do avanço da tecnologia digital, atentarmos

nós podemos observar que no ano de 1910 já se

que o modelo de sala de aula ainda em vigência nos

imagina que a Educação teria um grande apoio de

dias de hoje remonta a segunda Revolução

uma tecnologia, que daria a elas mais velocidade

Industrial. Notem que em sua organização este

para absorver conteúdo. Parecia que velocidade de

modelo de sala de aula se parece muito com o da

processo já pairava nas mentes daqueles que vivam

indústria fordista, em que alunos e professores tem

no início do século XX.

um horário para entrar, para produzir e para sair. O
professor é como um gerente de produção e os

Não foi bem assim como ilustra a imagem que

alunos operários.

aconteceu nos anos 2000, porém hoje temos sim
acesso a inúmeros conteúdos que podem nos ajudar

Ao professor também cabe nesta “indústria cultural”

a sistematizar e absorver ideias de forma mais

a função de “dotar” os alunos de conteúdo, tal qual

rápida. Porém, o grande desafio que persiste é que

uma linha de produção fordista. É claro que em

apesar de termos acesso a uma infinidade de

outros tempos essa forma de aprender até teve seu

informações de modo quase instantâneo, nós

valor e foi essencial para o progresso obtido até

continuamos a ter uma educação que está mais

então, pois não se tinha a facilidade de acesso às

voltada para a massificação do conhecimento do

informações que hoje nós dispomos e era muito

que para sua produção de modo consciente e crítico

importante deter aquelas informações para poder

por nossos alunos.

realizar as tarefas que as profissões exigiam dos
trabalhadores naquela época.

Ainda não ensinamos nossos alunos a pensarem de
maneira autônoma e nos contentamos em apenas

Mas qual a visão de futuro que as pessoas tinham
em relação a educação quando este modelo de
produção fordista começou a ser implantado? A
gravura abaixo nos revela um dado interessante, que
podemos destacar ao fitar a mesma por alguns
segundos. Faça o teste!

reproduzir um mundo que mais exclui do que inclui.
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Como pensavam que seria a educação em 1910. Disponível em
https://cocriandovalor.com/2015/10/15/o-novo-papel-da-educacao/
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O filósofo e sociólogo alemão Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (1903- 1969), um ácido crítico da massificação
cultural e defensor do papel da escola como geradora do pensamento autônomo, bem expressou esta situação ao
afirmar que:

A OCUPAÇÃO COM AS COISAS DA MENTE TORNOU-SE AGORA “PRÁTICA”, UM
NEGÓCIO COM DIVISÃO ESTRITA DE TRABALHO, DEPARTAMENTOS E ENTRADA
RESTRITA. (...) EM UM MUNDO QUE FOI COMPLETAMENTE PERMEADO PELAS
ESTRUTURAS DA ORDEM SOCIAL, UM MUNDO QUE TANTO SUBJUGA A TODOS OS
INDIVÍDUOS QUE DIFICILMENTE RESTA QUALQUER OPÇÃO SENÃO ACEITÁ-LO EM
SEUS PRÓPRIOS TERMOS, ESSA INGENUIDADE SE REPRODUZ INCESSANTE E
DESASTROSAMENTE. O QUE AS PESSOAS IMPUSERAM A ELES POR MEIO DE UM
APARATO ILIMITADO, QUE ELES PRÓPRIOS CONSTITUEM E AO QUAL ESTÃO
PRESOS, PRATICAMENTE ELIMINA TODOS OS ELEMENTOS NATURAIS E SE
TORNA “NATUREZA” PARA ELES.
(ADORNO, 1995, PP. 119-129)
Pois bem, alguns podem aqui se perguntar se tem

Assim, o público presta-se apenas para beneficiar

sentido estarmos aqui a discutirmos os impactos da

alguns poucos privilegiados, de tal modo que

quarta Revolução Industrial sobre a Educação se o

existem regiões do país que ainda faltam recursos

Brasil é um dos países que ainda não conseguiu viver

básico como água tratada e energia elétrica. E olhe

o ápice de todas as etapas anteriores deste processo

que este último foi um dos mais importantes

de inovação tecnológica corporificado através das

ingredientes da segunda Revolução Industrial.

diversas revoluções industriais.

Mesmo assim, um tanto capenga, mas disseminado
vigorosamente como o ideal a ser perseguido por

Afinal, além de ter experimentado tardiamente os

todos nós, o estilo de vida fruto dessa revolução

louros da primeira Revolução Industrial deflagrada

assenhorou-se do nosso cotidiano e formou a nossa

na Europa, nosso país sofre com o predomínio de

forma de agir, pensar e sentir

uma oligarquia política que claramente não tem um
projeto de desenvolvimento nacional que vise o
bem-estar do seu povo.
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CONTUDO, MESMO COM TODAS AS
DIFICULDADES QUE ENFRENTAMOS PARA
UNIVERSALIZAR O ACESSO DE TODOS A
BENEFÍCIOS MÍNIMOS OFERTADOS PELO
PROGRESSO DA CIÊNCIA E PELA INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA ORIUNDA DAS REVOLUÇÕES
INDUSTRIAIS, NÃO PODEMOS FECHAR NOSSOS
OLHOS PARA ESTA NOVA ETAPA DO
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO QUE SE
DESCORTINA ANTE NÓS E QUE TENDE A TRAZER
AINDA MAIS TECNOLOGIAS QUE IRÃO PARA
SEMPRE MUDAR A FACE DO MUNDO DO
“TRABALHO” E A NOSSA PRÓPRIA VIDA. E A
ESCOLA É LÓCUS PRIVILEGIADO PARA SE
PENSAR ESTA QUESTÃO!
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Inteligência Artificial: A tecnologia que não
desligamos da tomada

Uma leitura mais atenta do artigo nos revela que a
tal robô era uma máquina de inteligência artificial
que foi criada para interagir com os jovens e, por
trabalhar a partir da generalização dos assuntos

Até o final do século XX, nós podemos dizer que as

através de algoritmos, ela se tornou nazista em

tecnologias que tínhamos inventado eram possíveis

menos de 24 horas de funcionamento. A empresa

de serem desligadas e reiniciadas a qualquer

norte-americana foi então obrigada a retirar a

momento. Só não sabíamos que todos os avanços

mesma de ação.

que estavam surgindo em virtude da disseminação
da internet e da tecnologia digital, nos levaria ao

Esta é uma situação emblemática e que nos leva a

ponto de criarmos uma inteligência artificial. Sim,

refletir sobre os riscos de tomar como verdadeiro

uma inteligência que simula a humana, mas que

tudo que é expresso nas redes sociais, pois se uma

tem a vantagem de não precisar comer, dormir, que

inteligência artificial toma por base tudo aquilo que

não se chateia, que não precisa tirar férias... enfim,

declaramos sentir e acreditar, nós corremos um sério

uma tecnologia que processa dados em uma

risco que em situações mais complexas ela tome

velocidade muito maior do que a nossa e pode vir a

decisões erradas que poderão comprometer nosso

nos substituir em diversas funções corriqueiras, tal

dia a dia.

como o robô que atualmente atende aos nossos
chamados direcionados aos serviços de call center
de muitas empresas. E também, uma tecnologia que

No caso específico da realidade brasileira, nós

não pode ser simplesmente desligada e que chega

sabemos que tudo isso parece até muito distante da

ao ponto de criar novas inteligências.

maioria de nós, pois um grande contingente de
brasileiros vivia em condições sub-humanas e não

O grande problema que surge com a criação destas

tem sequer acesso às tecnologias mais simples. Por

inteligências artificiais é que elas não possuem nossa

outro lado, uma minoria tem um padrão de vida que

capacidade de decidir moralmente pelo que é certo

se assemelha a dos países mais ricos do mundo

ou errado, ou pelo menos por um certo desvio

(lembremo-nos que segundo a Associação Brasileira

aceitável do ponto de vista humano do que é o ideal

dos Pilotos de Helicóptero (Abraphe), desde 2013, a

a ser perseguido enquanto valor. Assim, em tese,

cidade de São Paulo possui a maior frota de

estas máquinas pensantes apresentam uma grande

transporte feita por este tipo de aeronave do mundo.

dificuldade de processar a nossa moral e decidir da

São Paulo tem 411 helicópteros registrados e Nova

maneira mais correta segundo padrões humanos.

York tem apenas 120 aeronaves).

No ano de 2016, em uma de suas matérias, a revista
Galileu apresentou a seguinte notícia: “A Microsoft
criou uma robô que interage nas redes sociais - e ela
virou nazista”.
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É esta tênue linha que divide estes dois mundos completamente distintos que precisamos romper, utilizando a
educação como poderosa ferramenta de promoção da dignidade humana. Só assim poderemos extrair desta
nova onda de revolução tecnológica seus frutos mais doces.
Porém, esta não será uma tarefa fácil. Pelo contrário, eu ouso afirmar que esta será a mudança mais intensa
experimentada por todos nós desde a primeira Revolução Industrial. A corroborar esta opinião temos a fala do
professor Yuval Noah Harari:

Neste exato momento os algoritmos estão observando você. Estão
observando aonde você vai, o que compra, com quem se encontra. Logo
vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas
as batidas do seu coração. Estão se baseando na big data e no
aprendizado de máquina para conhecer você cada vez melhor. E, assim
que esses algoritmos o conhecerem melhor do que você se conhece,
serão capazes de controlar e manipular você, e não haverá muito o
que fazer. [...] Afinal, é uma simples questão empírica: se os algoritmos
realmente compreendem melhor que você o que está acontecendo
dentro de você, a autoridade passara para eles.
(HARARI, 2018, p.330)
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Por esses motivos é que precisamos pensar em uma educação significativa e que de fato dê conta desta nova
realidade que começamos a vivenciar e de um futuro que aos poucos se instalará de modo irreversível. O grande
desafio para nossas autoridades e para nós educadores é fazer esta transição do modo menos traumático possível.
Isto porque não adiantará agirmos como novos Luditas e tal como os membros daquele movimento de trabalhadores
ingleses do ramo de fiação e tecelagem que se pusera, a quebrar máquinas como forma de protesto contra os avanços
promovidos pela primeira Revolução Industrial, no início do século XIX, nós passarmos a lutar contra os
computadores. Não adiantará e seremos irremediavelmente vencidos, tal como foram os luditas ingleses.
É natural que esta nova revolução tecnológica traga seus desajustes. A inovação primeiro desestrutura o velho, para
depois instalar o novo. Por exemplo, o advento de máquinas agrícolas guiadas remotamente por gps e aplicativos
tende a promover desemprego em massa no campo. Por outro lado, esta nova tecnologia gerará novos empregos e
ocupações no campo da tecnologia. Este é o caso da notícia dada por Fernando Scheller e Mônica Scaramuzzo, no
jornal O Estado de S. Paulo, em 05 de maio de 2019, e cujo título e ilustração transcrevemos abaixo:

Em um país com desemprego de 13%, sobram vagas na área
de tecnologia.
Apesar de 13,4 milhões de brasileiros não conseguirem
trabalho, pelo menos metade dos 70 mil empregos que
devem ser criados em TI por ano até 2024 podem não ser
preenchidos; transformação digital nos negócios e
startups explicam demanda.
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Gráfico jornal O Estado de S. Paulo, em 05 de maio de 2019
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conclusões
A chamada “Era Digital” trouxe muitas novidades no jeito de ensinar e aprender, com o emprego maciço da
tecnologia a fim de sintonizar a escola/a universidade com os novos tempos. Assistimos à massificação do
Ensino à Distância (EAD), a “gamificação” de muitos dos conteúdos programáticos, o uso da lousa digital, da
mesa interativa, dos tablets e celulares como meios auxiliares do processo de ensino e aprendizagem.
No caso específico das instituições de ensino universitário brasileiro, elas têm se preocupado em preparar
profissionais para o que antes eram consideradas profissões do futuro, tais como Design e Computação 3D,
Segurança de dados, Inteligência Artificial, Robótica e Biotecnologia. Também buscam oferecer cursos de
extensão ou tecnólogos para rapidamente capacitar e formar os novos profissionais que este novo mercado
necessita. Muitos também criam cursos de Bioética e reforçam a discussão da questão ética no interior de seus
cursos para fazer frente aos avanços científicos que ameaçam ultrapassar e romper as barreiras do que é
normalmente aceito e reconhecido por todos, com tudo que é sólido se desmanchando no ar.
O certo é que o desafio é hercúleo e não será fácil de ser vencido pelos que militam no campo educacional.
Contudo, a única postura que não é aceitável é de negar-se a dialogar com este futuro e fingir que ele não
chegará até nós algum dia. Pelo contrário, resgatando a ideia inicial deste texto, o melhor de tudo é a certeza
que a tecnologia não é boa ou má em si mesma. Ela terá o valor que nós quisermos darmos a ela e, para isto,
lutemos para que ela seja uma ferramenta de promoção de uma melhor qualidade de vida para todos os
humanos. Afinal, o progresso por si só, sem estar a serviço do bem-estar do homem, é estéril.
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