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evolução das tecnologias da
informação e da comunicação
impressiona não só pelos re
cursos tecnológicos relacio
nados à superação da velocidade de
processamento, da capacidade de armazenamento e de aplicações. A rapidez
do seu avanço na educação surpreende
tanto quanto sua própria evolução.

A chegada desses executivos deflagrou
a primeira revolução da tecnologia
na educação, com a digitalização de
milhares de arquivos das secretarias
acadêmicas, registros de atividades
para suportar a expansão do setor, a
construção do histórico e a emissão
dos certificados e diplomas de conclu
são de cursos.

Esse movimento acompanha a trans
formação da educação em um seg
mento de negócios, o que se iniciou há
menos de 20 anos e que a transformou
em um dos setores que mais movi
mentam recursos, com várias insti
tuições de Ensino Superior tendo suas
ações negociadas em Bolsa.

A partir daí, grandes empresas nacio
nais e multinacionais com atuação
em sistemas de gestão empresarial
passaram a desenvolver recursos vol
tados para as instituições de Ensino
Superior, com oferta de soluções vol
tadas para inserção da carga horária
dos cursos, grade de horários dos
semestres/módulos, atribuição de au
las dos docentes e créditos obtidos
por cada aluno.

Nessa evolução, os gestores passaram
a ser executivos de negócios oriundos
de diversos segmentos. Com sua expe
riência, agregaram formas de atender
com maior agilidade às demandas
relacionadas aos resultados acadêmi
cos dos alunos, da organização dos
horários escolares e das atividades a
serem cumpridas.

A segunda revolução foi a da integra
ção dos registros acadêmicos aos con
troles financeiros. Isso proporcionou
um controle eficaz dos valores a serem
pagos por alunos conforme escolha
das disciplinas e a professores e coor
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as bibliotecas virtuais, a aplicação de simu
ladores e de aplicações virtuais que ajudam
o estudante a visualizar o que seria impra
ticável em um plano 2D, como uma lousa.
Empresas nacionais se especializaram no
desenvolvimento de conteúdos digitais
que permitem aos alunos visualizar de ma
neira diferenciada a aplicação de alguns
equipamentos. Surgiram simuladores de
máquinas de solda, máquinas operatrizes,
desenvolvedores de circuitos hidráulicos
e pneumáticos, aplicações que permitem
as visões do corpo humano em corte e a
navegação por células, dentre outros.
Tal evolução apresenta números ex
pres
sivos. Em menos de dez anos, esses sis
temas passaram a ser utilizados por mais
de 18% dos alunos do Ensino Superior em
cursos de graduação a distância, ou 1,8
milhão de pessoas, e pela maior parte dos
matriculados em programas presenciais
que cursam algumas disciplinas na moda
lidade EaD.

denadores a partir do horário das aulas
das turmas vigentes nas instituições,
o que assegurou eficiência à gestão
financeira das IES.
No movimento seguinte, a terceira re
volução, o ambiente a ser modificado
foi a sala de aula. Iniciado pela adoção
de lousas digitais, projetores multimí
dias e aplicativos para apresentação
de conteúdos, teve seu ápice com a
concepção dos chamados Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA), que
permitem complementar as metodo
logias aplicadas presencialmente com
recursos tecnológicos que aproximam
alunos e professores em diversos mo
mentos do dia, independentemente de
onde estejam.

Tecnologia, inteligência e sustentabilida
de são elementos essenciais para o desen
volvimento de qualquer segmento de ne
gócio, principalmente na educação. Sua
eficiência supera em muito análises iso
ladas de crédito, perfil social e aspirações
profissionais. 
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Os Ambientes Virtuais de Aprendiza
gem adotam padrões de “documen
tos” para que possam ser publicados
e adaptados ao padrão de tela de que
o aluno dispõe. O mais importante na
plataforma do AVA, porém, foi possibi
litar o uso de diversas mídias, de inte
gração com bancos de literatura, como

A quarta revolução da tecnologia da infor
mação na educação está relacionada à
inteligência aplicada ao uso de redes e
plataformas de relacionamento (business
intelligence na nuvem), o que amplia a
compreensão dos programas de ensino
mais adequados a cada perfil de aluno.
Uma das formas como isso ocorre é pela
análise das preferências culturais, hábitos,
disponibilidades e desejos do estudante,
geralmente expressos em mídias sociais.
Empresas internacionais como a Apollo
Learning e a 2U especializaram-se na
captação de candidatos e no acompanha
mento de toda a sua vida acadêmica, tor
nando-se suporte para a escolha dos pro
gramas e alternativas de pagamento mais
adequados, o que assegura o match entre
aluno, programa e instituição.

