PROFESSOR
DO SÉCULO XXI
O QUE OS NOVOS
TEMPOS TRAZEM
PARA A PROFISSÃO
DE EDUCADOR
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Quando olhamos para a lista das profissões que podem desaparecer
nos próximos tempos e as que se tornarão ainda mais relevantes, a de
professor certamente aparece na segunda categoria. Apontada como
uma profissão que será ainda mais relevante no futuro, o educador
dos tempos atuais tem visto, no entanto, seu mundo ser revirado de
“cabeça para baixo”. Nada será como antes. E é bom que seja assim.
Os desafios da educação contemporânea são muitos e têm sacudido
a estrutura desses profissionais, tão essenciais para o mundo. O novo
professor será um palestrante em plataformas virtuais? Um facilitador
de games interativos? A transmissão de conteúdo ainda terá espaço na
educação dos dias de hoje? Não temos todas as respostas, mas neste
e-book trazemos para você, educador, alguns caminhos que apontam
para o novo e instigante universo da educação do século XXI.
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C U R A D O R I A D E C O N TEÚD O
NO C O NT E X TO D A ED UC AÇ Ã O
São 5,5 bilhões de buscas no Google a cada dia, 63 mil
a cada segundo. Para cada pergunta, uma resposta.
Para cada palavra-chave, uma imagem ou vídeo. Como
transmitir conteúdo relevante aos estudantes em um
cenário como o atual?
A resposta está nessa mesma pergunta. Transmitir.
Este é o verbo que deve ser mudado, com o propósito
de pensar a relevância dos educadores no século XXI.
Com a revolução tecnológica das últimas décadas, deter
informações não é mais um privilégio, mas saber usá-las
com vistas a gerar valor. E isso requer uma mudança de
paradigmas na educação.
Para se ter uma ideia, vamos comparar a função dos
educadores com a dos portais de notícia. Há alguns
anos, produzir notícias era o grande diferencial dos
veículos de comunicação. Eles investiam em ter uma
equipe de jornalistas de primeira, em chegar ao local
dos fatos antes dos concorrentes, em dar furos de
reportagem. Tudo visando dar a notícia antecipadamente
e da melhor forma. Aí estava o seu valor. No entanto, a
partir do momento em que cada indivíduo no mundo
pode ter acesso a um smartphone com câmera e
conexão com a internet, cada pessoa se torna um
produtor de conteúdo em potencial.
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Cidadãos comuns passam a registrar o desastre das chuvas e enchentes em
seus bairros, fazer denúncias de irregularidades, comentar fatos políticos
e produzir notícias com um alcance e uma rapidez que nenhum veículo de
comunicação conseguiria. Qual tem sido a resposta de jornais, revistas e
portais ao redor do mundo? Eles têm se tornado gradativamente agentes de
análise dos fatos, ou seja, acrescentando uma camada de informação mais
elaborada do que somente a notícia pura e simples, e também curadores
de conteúdo, isto é, selecionando e apresentando ao leitor o que é, de fato,
relevante e tem credibilidade.
Muito foi dito sobre o fim da imprensa na era digital. De fato, há muito o que
ser repensado e transformado. Mas a imprensa tem ganhado um papel ainda
mais fundamental na construção de sociedades democráticas, com acesso
à informação de qualidade com vistas a subsidiar o pensamento crítico e a
atuação dos cidadãos.
O mesmo ocorre com os educadores. Quando uma simples busca no YouTube
consegue oferecer ao estudante animações, vídeos, gráficos com explicações
didáticas e divertidas sobre basicamente qualquer conteúdo, o papel do
professor como transmissor de conteúdo se esvazia. Mais do que transmitir
conteúdo ou explicar o material didático, o educador deve assumir o papel
de curador de conteúdo, ou seja, ajudar e orientar estudante a navegar com
sabedoria no mundo de informações e dar a ele as ferramentas para checálas, questioná-las e aplicá-las em prol da construção do próprio conhecimento.
A seguir, apresentamos alguns desses novos atributos
e papeis do educador nos dias de hoje.
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P A P E L D E M E NT O R
Os mesmos motivos que levam o professor a se tornar cada vez
mais um curador de conteúdo também trazem um novo desafio
aos estudantes: o de se tornarem mais autônomos quando o
assunto é a própria educação. A postura mais ativa em relação
à busca pelo conhecimento é uma realidade nas instituições de
ensino superior e no mercado de trabalho e está se tornando
uma necessidade para os jovens na educação básica também.
Isso faz com que o educador passe a ser visto pelos jovens como
um mentor, uma figura que não dá as respostas certas, mas os
guia pelo melhor caminho a fim de que as descobertas sejam
feitas e assimiladas por eles, por conta própria.
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D O M Í NI O D A L I NG UA G EM
AUDIOVISUAL

Em uma realidade multitelas, nossa habilidade de leitura e concentração por longos períodos
de tempo tem mudado. Não vamos entrar aqui neste mérito – discutir se estamos perdendo
nossa capacidade de ler livros ou longos artigos e, mais ainda, se isso é bom ou ruim. Mas
o fato é que os estímulos que a tecnologia oferece mudam completamente a forma como
nós aprendemos. E é importante que o educador saiba navegar neste novo universo de
aprendizagem, tirando proveito do que cada recurso pode oferecer de melhor.
Por isso, é imprescindível que, na educação atual, o educador domine a linguagem
audiovisual com maestria, sabendo aplicá-la com o intuito de enriquecer o conteúdo de suas
aulas e potencializar o aprendizado. Podcasts, transmissões ao vivo, webinars, vídeos… saber
produzir, fazer curadoria e utilizar esses recursos com os estudantes é um dos caminhos
para o profissional alinhado aos saberes contemporâneos.
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ED UCA DOR CR O S S M E D I A
Assim como o domínio da linguagem audiovisual se tornou
um pré-requisito para a educação nos tempos atuais, utilizar
diferentes plataformas é uma habilidade necessária no que
diz respeito a qualquer pessoa no século XXI. Em relação aos
educadores, isto é ainda mais importante.
Em 2020, a pandemia do novo coronavírus acelerou a adesão
das instituições de ensino à tecnologia, com a oferta de
plataformas EAD para a realização das aulas ou softwares de
streaming, além de diversos outros recursos que pudessem
substituir as aulas presenciais. Mesmo que esse movimento
tenha acontecido de forma não planejada, o Ensino Híbrido
vinha ganhando mais e mais espaço e se configurando
como a grande aposta de especialistas para a educação
contemporânea.
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Por Ensino Híbrido entende-se a mescla de metodologias e suportes, on-line e
off-line, que combinados podem deixar a aprendizagem ainda mais interessante
e personalizada, contribuindo também com o estudante em relação à mais
autonomia na construção de conhecimento. O conceito é bastante amplo, e,
embora existam alguns métodos de Ensino Híbrido, o formato das aulas pode ser
desenhado pelo educador da maneira como ele achar que funciona melhor no
que concerne ao perfil dos jovens. Assim, quanto mais domínio de plataformas
diversas, melhor. E não estamos falando só das digitais.
Da combinação de jogos de tabuleiro com redes sociais, de trabalhos em campo
com a realização de lives, o professor que transita bem entre os diversos suportes,
ou mídias, e consegue fazer conexões entre elas é também o docente que fala a
língua dos jovens e entrega conteúdo do modo como eles aprendem melhor.

Entenda mais sobre Ensino Híbrido
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I NV E S T I M E NT O E M
L I F E L O NG L E A R NI N G
O “Aprendizado para a Vida Toda”, ou Lifelong Learning,
é um conceito que surgiu nos anos 1970 e que começou
a ganhar popularidade a partir dos anos 1990, uma vez
que define exatamente as necessidades de educação
nos tempos atuais. Em um mundo que se transforma na
velocidade da luz e no qual a tecnologia assume papéis
sem precedentes na História.
O Lifelong Learning também aparece como um dos
quatro pilares da Educação para o século XXI, definidos

pela Organização das Nações Unidas (ONU). Afinal,
aprender a aprender é uma maneira de despertar as
habilidades autodidatas e de se colocar em uma trilha
contínua de aprendizado ao longo da vida, de forma
autônoma e criativa.
É comum que os professores vejam o conceito como
algo necessário em relação aos jovens dos dias de hoje.
O desafio é, portanto, entender o lifelong learning como
algo importante para eles, também, em suas carreiras.

Entenda mais sobre Lilelong learning
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PROFE S S O R E M P R E E ND E D O R
E, com todas essas habilidades e competências que citamos
acima, como fica a carreira do professor nos dias de hoje? Se tem
transformado tanto o conteúdo de Educação, a tecnologia também
certamente tem impactos na forma como a Educação se dá, certo?
Sim. As ideias de Aprendizagem Multiplataforma, Lifelong Learning
e Ensino Híbrido refletem uma mudança clara no modelo de ensino
atual.
As universidades perdem seu papel como as grandes formadoras
de profissionais e passam a ser vistas como uma possibilidade,
dentre tantas outras, e não o único caminho a ser almejado por
quem deseja ter uma formação profissional de qualidade. É possível
se preparar para o mercado de trabalho – aprendendo uma
profissão do zero –, aperfeiçoar-se ou ainda mudar o rumo de sua
carreira por meio de cursos livres, on-line ou presenciais, mentorias
com profissionais de referência, e tantas outras formas que o
professor em sala de aula passa a ser
uma das alternativas.
Por isso, os educadores têm se reinventado. Há hoje Marketplaces
de Educação, plataformas de cursos on-line e até canais inteiros
no YouTube dedicados ao ensino – e a atuação dos educadores de
forma não tradicional.
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Essa mudança na postura em relação a sua carreira vem
com uma mentalidade mais empreendedora, aquela que
compreende os desafios dos tempos atuais e busca, de
maneira proativa, criar soluções inovadoras de levar a
educação de qualidade a ainda mais pessoas.
Como vimos neste e-book, são muitas as possibilidades para
os educadores nos tempos atuais. Mas será que os cursos
de formação de professores acompanham esses desafios e
os capacitam da melhor forma para o futuro? Neste post,
o professor e especialista em formação de professores
José Morgado debate tal questão e aponta direções
para a formação de professores no mundo 5.0.
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S O BR E O C E R
Empreendedorismo não é só abrir uma empresa. Desenvolver uma postura
empreendedora permite que as pessoas construam e executem seus
projetos e se tornem protagonistas da própria vida.
Nesse sentido, a disseminação de uma cultura empreendedora é
fundamental para o desenvolvimento de competências-chaves para o
futuro, como resolução de problemas, negociação, trabalho em equipe,
julgamento e tomada de decisões, criatividade e pensamento crítico.
Por isso, o Sebrae criou o Centro Sebrae de Referência em Educação
Empreendedora (CER), que tem como objetivo produzir e compartilhar
conhecimento, elaborar estudos e fomentar o desenvolvimento de
pesquisas e ferramentas para difundir a Educação Empreendedora.
Temos como um dos nossos objetivos ser uma ponte entre o universo
acadêmico e o mercado.
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Trata-se de um ambiente em que a produção de conhecimento será
fomentada por parcerias estratégicas com universidades, empresas,
além de centros de pesquisas e profissionais renomados nacional e
internacionalmente.
Queremos inspirar acadêmicos e empreendedores por meio de um
conteúdo de alta qualidade, capaz de impactar positivamente o ensino
empreendedor e a cultura empreendedora no Brasil.
É aqui que você vai encontrar todo o conteúdo necessário para inovar na
sala de aula, inspirar pessoas e difundir a Educação Empreendedora.
O que achou? Entre em contato conosco.
Queremos conhecer a sua opinião e as suas ideias!
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