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OpiniãO
Tecnologia e Educação 

- qual é a distância 
que as separa?

Atualmente, percebemos 
a presença intensa de 
elementos tecnológicos 
que possibilitam 
um novo pensar, 
novos caminhos 
para construção do 
conhecimento

Tal constatação provoca 
muitos questionamen-
tos por parte de vários 

segmentos sociais, inclusive 
dos professores, que vivem 
na constante oscilação entre 
dois pólos – de um lado a 
desconfiança quanto à legiti-
midade do sucesso tecnoló-
gico educacional e, de outro, 
expectativas exageradas que 
fogem à realidade, uma vez 
que se acredita que estes ele-
mentos tecnológicos, por si só, 
possam resolver os problemas 
do sistema educativo.

O debate educacional quanto 
aos impactos das mídias carece 
de um referencial crítico, pois 
tanto uma concepção fatalista 
como a utópica, afastam a aná-
lise das tecnologias educativas 
de seu contexto sociocultural. 
Um novo projeto tecnológico 
necessita atender à realidade 
na qual estamos inseridos, não 
apenas canalizar esforços em 
inovações pedagógicas que, 
muitas vezes, traduzem-se na 
mera incorporação de “arran-
jos tecnológicos”.

As diversas e, muitas vezes, 
superficiais discussões sobre o 
uso das tecnologias no âmbito 
educacional, sem dúvida, acon-
tecem na tentativa de superar 
salas de aula cada vez menos 
atrativas e alunos cada vez 
mais desinteressados de seu 
modelo clássico tradicional, 
baseado na homogeneização: 
tudo para todos ao mesmo tem-
po – mesma aula, mesma data 
da prova, mesmo conteúdo 
cobrado – parece evidente que 
a escola como lugar “fechado” 
e exclusivo de aprendizagem 
tem seus dias contados.

Até alguns anos atrás, estu-
dar diariamente a milhares de 
quilômetros da escola, man-
tendo contato permanente 
com professores e colegas, 
parecia uma tarefa impossível 
de ser executada. Hoje, em um 
mundo conectado, a educação 
a distância (EAD) passou a 
fazer parte da vida das pessoas, 
aliando novas teorias sobre 
como se aprende por meio de 
equipamentos que permitem 
reduzir distâncias.

Renovada pelas novas tec-
nologias da informação e das 
comunicações, a EAD, além 
de ampliar e democratizar o 
acesso aos diferentes níveis de 
ensino, enriquece a educação 
presencial, oferece às empre-
sas e aos profissionais meios de 
atualizar o conhecimento e es-
tende os espaços educacionais, 
proporcionando autonomia ao 
cidadão para aprender conti-
nuamente, já que o ambiente 
virtual proporciona espaço 
para interagir, questionar e 
discutir.

Entretanto, esse novo ce-
nário desperta uma série de 

questionamentos. Pode-se 
falar de fato em educação a 
distância ou apenas em ensino 
a distância? A metodologia uti-
lizada para ensinar via internet 
está sendo adequada a esse 
novo meio? O ensino a distân-
cia poderá substituir a escola 
tal como a conhecemos hoje? 
Entre as diversas indagações, 
encontramos duas questões 
que certamente despertam 
muitas discussões: o papel 
do professor e o processo 
avaliativo.

Os educadores precisam 
apropriar-se dos recursos 
digitais e explorar suas po-
tencialidades. Se conseguirem 
libertar-se do receio de criar 
e admitirem suas limitações, 
essa apropriação pode ser 
rápida e facilitada, já que os 
alunos serão os melhores par-
ceiros e colaboradores de todo 
esse processo de mudança. 
Na EAD, a ruptura consiste 
em que sejam alcançados 
processos cognitivos múltiplos 
e diferenciados para facilitar 
os entendimentos complexos.

A grande aventura que se 
vive nas salas de aula é do-
tar a informação de sentido, 
reconhecer sua importância, 
transferir modos de pensar de 
um campo a outro, visando a 
expandir os conhecimentos e 
permitir atuar de forma cada 
vez mais inteligente. É com 
base neste referencial que a 
avaliação precisa ser elabo-
rada. A avaliação no contexto 
tradicional é restrita ao final 
do processo, caracterizando-se 
por ser massificadora, exclu-
dente, instrumento de pressão 
e controle para o professor. 

Dentro da EAD, existem 
alternativas para essa tensão e 
angústia causadas pelo proce-
dimento avaliativo: a avaliação 
ocorre ao longo dos processos; 
é diversificada, já que há mui-
tos ambientes de interação; é 
mais centrada na pessoa e na 
prática de autoavaliação. Essa 
maior “liberdade” nos pro-
cessos de avaliação também 
resulta em inquietações. 

A legitimidade da EAD de-
verá ser conquistada por meio 
de estratégias inteligentes, que 
envolverão atividades online, 
acompanhamento persona-
lizado e diferentes objetivos 
a serem alcançados, que não 
mais a assimilação e memoriza-
ção de conteúdos. Com a EAD, 
são vencidos muitos fatores de 
exclusão educacional.

No entanto, é inegável que, 
mesmo vencidas as distâncias 
que nos afastam do conheci-
mento, ainda existem alguns 
obstáculos lançados pelas 
novas mídias, como o risco de 
ampliarmos o abismo entre as 
classes sociais. Precisamos, 
portanto, no futuro, de uma 
EAD pensada como parte das 
políticas instauradas a fim de 
equilibrar as desigualdades, e 
não como um instrumento para 
aprofundá-las. Eis o desafio. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema 

Positivo de Ensino. 

Milena Kendrick Fiuza (*)

Um difícil olhar sobre a liderança 
e a necessidade iminente 

de uma transformação digital

Daniela Gärtner (*)

A liderança sênior precisa mudar. 
Agora, mais do que nunca, é 
o momento das organizações 

deixarem de lado o desconforto em 
relação à incerteza e tomar medidas 
corajosas e decisivas para avançar 
na transformação digital. Embora os 
profissionais mais experientes tenham 
um certo receio com a tecnologia em 
si, é hora deles perderem o medo e 
a enxergarem como uma aliada, pois 
manterem-se inertes às mudanças 
digitais pode representar riscos fatais 
às organizações.

Todos devemos reconhecer que a 
transformação digital bem-sucedida 
depende de uma liderança forte e 
fluida. A falta de confiança expõe 
uma desconexão significativa entre 
o que os líderes estão planejando 
para o futuro dos negócios, e como 
realmente chegarão lá. Existe uma 
falta de clareza em relação aos ob-
jetivos a médio e longo 
prazo e o que eles farão 
para atingir os objetivos 
traçados.

Convencer um CEO 
a fazer seu trabalho de 
maneira diferente pode 
ser uma tarefa assusta-
dora. A autorreflexão 
é uma qualidade difícil 
de encontrar, por isso é 
importante comunicar a 
eles que eles têm uma 
obrigação para com seu 
pessoal. Uma mudança 
na mentalidade do líder 
tem o potencial de trans-
formar o comportamento 
da organização, influenciar sua cultu-
ra, mudar suas prioridades e transfor-
mar essas promessas superficiais em 
uma realidade tangível.

Infelizmente, a dura verdade é que 
muitos CEO’s estão mais preocupados 
em “manter as luzes acesas” e ver a 
transformação como algo para se pre-

ocupar mais tarde. Mas 
aqueles que estão mu-
dando essa mentalidade 
colhem as recompensas. 
Manter as luzes acesas 
não é fácil neste período 
tumultuado e, embora 
seja compreensível que 
os líderes estejam foca-
dos em sobrevivência, 
eles também estão bus-
cando isso as custas de 
uma transformação.

É importante perceber 
que essas mudanças são 
adicionais, não derivadas 
de algum grande plano 
digital que requer uma 

transformação instantânea e radical. 
O digital está em constante evolução 
e isso ajuda as organizações a criar 
uma certa resiliência. Mas todos os 

ciclos de aprendizado, adaptação e 
experimentação são necessários para 
o progresso. Dominar esse ciclo vicio-
so, com o tempo, proporcionará uma 
transformação sustentável e ideias 
inovadoras serão descobertas.

Para as organizações que lutam pela 
transformação digital é fundamental 
colocar o foco em mudanças comporta-
mentais significativas. Aqueles que es-
tão acertando na transformação tratam 
o digital como uma maneira eterna de 
trabalhar, e a enxergam como um estilo 
de vida. Assim esse conceito se torna 
fortemente incorporado à cultura.

Cabe ao RH fomentar esse compor-
tamento para que todos compreendam 
que o mundo digital é um caminho sem 
volta e entendam seus benefícios, que 
vem para automatizar, atingir clientes 
mais distantes, tirar o trabalho repe-
titivo dos funcionários, melhorar pro-
cessos, fazer o que realmente importa.

(*) É Sr Human Resources Director 
LATAM da NTT Brasil.

Muitas organizações chegaram naquele momento crítico em busca pela verdadeira transformação 
digital. Embora existam sinais motivadores daqueles que alcançam com sucesso o equilíbrio entre a 
transformação e a “manutenção das luzes acesas”, muitos sofrem com aquela liderança digital pouco 
inspiradora e o foco equivocado para atingir seus objetivos.
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News@TI
People+Strategy firma parceria com a 
Abuzitos

@A People+Strategy – consultoria empresarial focada em Pla-
nejamento Estratégico e Desenvolvimento Humano – firmou 

uma parceria exclusiva com a Abuzitos – empresa especializada em 
transformação organizacional – para implementar  metodologias ágeis 
(Agile) em corporações. A parceria consiste na união de habilidades 
multidisciplinares, onde o trabalho de uma empresa é complementado 
pelo da outra, oferecendo assim, soluções completas para o mercado, 
desde a capacitação até a execução da metodologia (https://www.
abuzitos.com.br) ou (www.peoplestrategy.com.br).

São Paulo, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Uma mudança 
na mentalidade do 
líder tem o potencial 
de transformar o 
comportamento 
da organização, 
influenciar sua 
cultura, mudar 
suas prioridades 
e transformar 
promessas 
superficiais em uma 
realidade tangível.

Saiba como combinar o Lean com a Indústria 4.0
Não é de hoje que as empresas têm 

adotado os princípios e as ferramentas 
Lean (gestão focada na redução dos des-
perdícios) para reduzir a complexidade de 
suas operações, aumentar a eficiência e a 
produtividade de seus processos opera-
cionais, visando principalmente reduzir 
desperdícios e custos e gerar mais valor 
para o cliente. 

A implementação da filosofia Lean 
permite obter uma visão holística de 
toda a cadeia de valor, garantindo uma 
cultura de melhoria contínua e excelência 
operacional a partir do monitoramento 
dos processos, otimizando as operações, 
identificando desvios e garantindo a 
entrega de produtos com a qualidade e 
nos prazos determinados nos objetivos 
de negócio. A filosofia Lean também 
desenvolve os sensos de autonomia e 
responsabilidade, pois os colaboradores 
têm voz e papel mais ativo na melhoria 
do processo produtivo.

E como a metodologia Lean pode se 
combinar com a Indústria 4.0? Na ver-
dade, as suas bases têm diversos pontos 
em comum, como ganhos de eficiência, 
otimização de tempo e redução de custos. 
Com sistemas que possibilitem a melhoria 
contínua de sua produtividade a partir 
da tomada de decisão baseada nos dados 
enviados por sensores e soluções de IoT 
(Internet das Coisas) embarcados nos 
equipamentos e plataformas de gestão 
capazes de transformar dados em insi-
ghts, a Indústria 4.0 vem se consolidando 
como a evolução dos métodos Lean. 

Como o Lean e a Indústria 4.0 
se complementam

Filosofia e tecnologia, nesse caso, 
caminham juntas. Em primeiro lugar, 
a filosofia Lean sempre teve como foco 
o cliente e, com inovadoras tecnologias 
digitais, os líderes de negócio passam 
a ter uma visão mais clara das neces-
sidades e demandas de seus clientes. 

Em segundo lugar, temos a cultura 
de melhoria contínua que, com o poder 
de análise embarcado nas plataformas 
de gestão de ativos, passa a ser guiada 
por um olhar holístico que antecipa 
necessidades, reduzindo custos com 
períodos de inatividade e otimizando 
a gestão da execução da manutenção.

E, em terceiro lugar, como a filosofia 
Lean visa eliminar todos os desperdícios 
na cadeia de valor – desde o pedido 
do cliente até a entrega do produto –, 

a base da Indústria 4.0 é fundamental 
para uma maior eficiência em toda a 
cadeia produtiva, com a conectividade 
entre máquinas e processos, a integra-
ção dos sistemas e análise de dados. 

Assim como também é fundamental a 
presença de uma plataforma de gestão 
que permita a troca de dados em tempo 
real, removendo as atividades que não 
agregam valor, identificando as causas-
-raiz dos problemas de desempenho e 
acelerando a validação das medidas de 
melhoria, permitindo uma implementação 
mais rápida de ações em toda a fábrica.

Ao final, o objetivo sempre é aumentar 
a capacidade produtiva, reduzir custos, 
entregar produtos com alta qualidade e 
gerar mais valor para o cliente. Essa é a 
perfeita união entre o Lean e Indústria 
4.0 (Fonte: Jefferson Castro, gerente 
de produto da Atech).
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