




Lousas eletrônicas e recursos de rea-
lidade virtuaFjá. são usados com ótimos
resultados nas escolas particulares e o
ensino público também "caiu" na rede.
Além disso, o Ministério da Educação
(MEC) está investindo RS 176 milhões
para que a Universidade Aberta do Bra-
sil crie até agosto 60 mil vagas para
diversos cursos, todos online. Projeto
lançado em 2005, a universidade é um
sistema nacional de ensino, li-
gado a 55 instituições fede-
rais, para levar educação de
nível superior aos pontos mais
distantes do País.

Seja para a criança ou o
adulto, para o curso rápido ou
o mestrado de nível internacional, a tec-
nologia é apoio decisivo. O ensino a
distância pela rede, por exemplo, mui-
tas vezes representa a diferença entre
aprender ou não. "Por causa do traba-
lho, não teria condições de freqüentar
as aulas. O aprendizado online foi a
saída", diz o administrador de empre-
sas carioca Thiago Freitas, 26 anos, que
fez um módulo do MBA de Gestão
Empresarial na Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) pelo sistema semipresencial
(parte pela internet). Para estudantes de

regiões remotas, os cursos online per-
mitem o acesso a um ensino de melhor
qualidade. "A educação pela internet
potencializa a chance de termos um
país mais igualitário", observa Frede-
ric Litto, presidente da Abed.

Engana-se quem acha esse tipo de

acrescenta que o desa-
fio não é apenas au-
mentar o número de
alunos (informações so-
bre inscrições pelo site
www.uab. mec.gov.br).
"Nossa preocupação é
multiplicar vagas sem
perder a qualidade."

Uma boa notícia é
que não param de sur-
gir novas modalidades
de ensino a distância.
Neste mês, o Senac

São Paulo abre as portas de seus pri-
meiros cursos oferecidos no Second
Life, a comunidade virtual em que os
intemautas desenvolvem vidas parale-
las. Abrir as portas, na verdade, não é
a expressão mais adequada. O espaço
físico adotado pelo Senac não tem pa-

ensino menos rigoroso. Os alunos são
acompanhados o tempo todo por tutores
e, além das provas, participam periodi-
camente de chats (bate-papo) nos quais
discutem as matérias e também são ava-
liados. A prática já é rotina em prestigia-
das instituições internacionais, como
Harvard e Oxford. Mas no Brasil é fato
recente. A expectativa é que mais gente
tenha acesso a esse método. Em relação
à Universidade Aberta do Brasil, o se-
cretário de Educação a Distância do
MEC, Carlos Eduardo Bielschowsky,

redes, muito menos portas - é como se
fosse um ginásio aberto. O Senac é a
terceira instituição brasileira de ensino
a entrar no Second Life - já estão pre-
sentes as universidades Anhembi-Mo-
rumbi e Mackenzie, ambas de São Pau-
lo. "Nós optamos por entrar com servi-
ços e não com a simples montagem de
um espaço", diz Sidney Lattore, geren-
te de tecnologia da informação do Se-
nac-SP. Há três cursos abertos aos in-
teressados, um de photoshop (progra-
ma de edição de imagens) e dois de
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criação de objetos virtuais. A idéia é
disponibilizar também cursos que são
dados nas dependências físicas do Se-
nac, como moda e design.

A educação a distância não é a úni-
ca forma de a tecnologia aprimorar o
ensino no Brasil. Há uma imensa vari-
edade de softwares e outros recursos da
informática que tornam as aulas mais
interessantes e facilitam o acesso à pes-
quisa. Isso vale também para a rede pú-
blica. Um dos programas que procuram
aproximar professores e alunos da inter-
net é o Sua Escola a 2000 por hora,
parceria da Microsoft com o Instituto
Ayrton Senna que beneficia 40 escolas

brasileiras, com investimento de R$ 6
milhões. A Escola Municipal Leonilda
Montandon, em Araxá (MG), é uma das
beneficiadas. Lá, os alunos pesquisam
na internet e registram seus trabalhos
em um blog. "A aula ficou mais interes-
sante", diz Júlio César Alves Júnior, 13
anos, da terceira série do ensino funda-
mental. Tudo observado pelos mestres.
O objetivo do Instituto Ayrton Senna é
mostrar que, com esse método, o pro-
fessor deixa de ser o único dono do sa-
ber. "É como um doutorado, onde o es-

tudante corre atrás da informação sob
a supervisão de um orientador", expli-
ca Adriana Martinelli, coordenadora do
projeto. No Ciep Mestre Marcai, de Rio
das Ostras (RJ) - que adotou o Sua
Escola como política pública em 2004
-, a professora de geografia Adriana
de Souza Lopes vê mudanças compor-
tamentais. "Os alunos perderam a timi-
dez e passaram a interagir mais", ava-
lia. O melhor indicador, porém, é a
taxa de aprovação dos estudantes li-
gados ao Sua Escola: 93,2% em 2006.

Como era de se esperar,
os estudantes dos colégios
privados estão bem à frente.
Alguns dispõem de recursos
de ponta, um verdadeiro Ma-
trix educacional. O Objetivo,
de São Paulo, recorre à reali-

dade virtual para estimular a garotada.
Um dos aparelhos preferidos é o skate
voador. A base é acoplada a um simu-
lador de movimentos. O adolescente
sobe no skate e usa óculos eletrônicos
que fazem uma "viagem" pelas ruas
paulistanas de acordo com a manobra
executada. Assim o aluno aprende, de
modo muito mais atraente, noções de
geografia, como relevo, vegetação e cli-
ma. "É muito legal. Mistura aventura
radical com aprendizado", vibra Rafa-
ella Tomaselli, 13 anos.



SECOND LIFE Há três instituições
brasileiras de ensino na comunidade.
Professores do Senac São Paulo
dão aulas de edição de imagem

Mesmo para as aulas de português a
internet pode trazer benefícios. Muita
gente reclama que a linguagem dos ado-
lescentes em suas conversas na rede
mundial de computadores está aniqui-
lando o idioma - mania que, em geral,
não avança para as redações escolares.
Mas o computador pode ajudar, se o
professor quiser. Foi essa a decisão de
Anaídes Maria da Silva, do Colégio
Humboldt, em São Paulo. Ela resolveu
aproveitar uma viagem que a turma fez
para Paranapiacaba (antiga vila locali-
zada na Serra do Mar) e incentivou os
alunos a criar um site para postar fotos
e poesias com um olhar literário sobre
a cidade. Em português
correto, ressalte-se. É uma
boa estratégia. Stefanie
Panza, 17 anos, ganhou
apoio da professora para
registrar em um blog as
mais de 100 poesias que
já escreveu. "É um labo-
ratório para um livro no
futuro", conta a moça.

Para o ensino brasilei-
ro, o futuro está começan-
do agora, como indica o
crescimento do uso da in-
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formática nas escolas. E
o caso das chamadas
lousas digitais - siste-
ma de software que pro-
jeta na parede o conteú-
do das aulas. "Estamos
no Brasil há nove anos e
vendemos três mil uni-
dades do produto. Meta-
de foi vendida somente
no último ano", contabi-
liza Claudia Scheiner,
diretora-geral da fabri-
cante Smart Technolo-
gies. Uma das escolas

que adotaram a lousa é o Colégio Ci-
man, de Brasília. "O instrumento faz
com que o aluno participe mais ativa-
mente", diz o diretor Mark Anderson.

Com tudo isso, uma dúvida paira
no ar. É sabido que o Brasil enfrenta
um sério problema: a falta de compu-
tadores. Porém, o recém-lançado Pla-
no de Desenvolvimento da Educação
do governo federal pretende zerar esse
déficit. Estão previstos gastos de R$
650 milhões para instalar computado-
res na rede pública. Em um país onde
os professores ganham tão mal e são
pouco valorizados, há quem critique o
plano e considere que as máquinas se

MBA A DISTÂNCIA estudou gestão empresarial em
parte pelo computador. Ele estava
sem tempo para ir à faculdade

tornaram mais importantes que os mes-
tres. Os especialistas não concordam.
"O professor continua sendo a base.
Com esses recursos ele vai poder fa-
zer o aluno experimentar mais, ousar
mais, achar novas soluções", diz a pro-
fessora Wânia Clemente de Castro, co-
ordenadora do programa Século XXI,
da Prefeitura do Rio. Segundo o sena-
dor Cristovam Buarque, ex-ministro da
Educação, professor é cabeça, coração
e bolso. "Bolso bem remunerado, co-
ração bem dedicado e cabeça bem in-
formada. O computador tem de estar
na cabeça dele", avisa (leia mais ao
lado). Além disso, os mestres devem

entender que as pessoas
vivem ligadas à internet.
"Eles têm de falar a lín-
gua do aluno", recomen-
da Ivanise Santos, geren-
te do Centro de Tecno-
logia e Gestão Educacio-
nal do Senac Rio. Afina-
do com esses novos re-
cursos interativos, o pro-
fessor cumprirá com
mais eficiência a tarefa
de ensinar. •
Colaborou Lena Castellón

Com o Plano de Desenvolvimento da Educação, o governo quer inves
computadores. Há quem critique o plano por valorizar demais a má
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OS EDUCADORES DO FUTURO
E x-mínístro da Educação, o senador

Cristovam Buarque considera que
a entrada do computador nas institui-
ções de ensino exige um novo perfil
de professor, mais ligado aos recur-
sos da modernidade. Ele acredita que
a sala de aula terá três profissionais: o
educador, o programador e o especia-
lista em telecomunicações.

ISTOÉ - Quando foi
dro-negro?

Cristovam Buarque - O professor
escocês James Pillans inventou o qua-
dro-negro no século XVIII. Foi o pri-
meiro grande salto da educação. Com
isso foi possível colocar 70 pessoas
em uma sala. Antes, você dava dis-
curso para muitos, mas aula mesmo
era para poucos. O computador traz
o segundo salto. Em um quadro-ne-

gro, quem fala de sistema solar mostra
Marte num lugar, Vênus em outro. Com
o computador, você põe isso em três di-
mensões e em movimento. O computa-
dor exige um novo tipo de profissional.
O professor do meu tempo vai desapare-
cer. Ele não ficará mais sozinho. Três
pessoas irão elaborar a aula: aquele que
chamamos de professor, alguém que en-
tenda de programação para colocar no
computador o que o educador quer ensi-
nar, e um terceiro, da área de telecomu-

Buarque - O menino que navegou à
noite na internet chega na aula, de ma-
nhã, sabendo de coisas que o professor
desconhece. O ator principal não é mais
o professor. São o professor, o aluno e a

mídia. Ele não é mais o dono do
saber, nem da informação.

Buarque - Ele tem de estar ciente
que não sabe a última coisa. O que
ele aprendeu na universidade valeu
até aquele dia e daí tem de aprender
de novo. Segundo: precisa compre-
ender que o aluno pode estar fazen-
do coisas que ele não domina. Ter-
ceiro: reconhecer seus limites, se não
for capaz de usar os recursos novos.

O professor que simples-
mente não quer usar o
computador é como um
médico que prefere não
usar uma tomografia com-
putadorizada. O professor
tem de aprender a mexer
no computador.
ISTOÉ -
car computador na sala de

Buarque - Não adianta.
Hoje, se você forrar de
computadores uma escola,
eles serão roubados em
poucos dias. Não M estru-
tura para recebê-los. Basta
dizer que há gente na es-
cola sem luz! Defendo que
se use o chamado compu-
tador "burro". Ele não é
completo: sozinho não fun-
ciona. Tem de conectá-lo
a uma central de processa-
mento de dados. Você liga
e diz: "Quero dar uma aula

sobre sistema solar." Aí, recebe um
endereço na internet e pronto. Você
tem o computador em um terminal,
que o conecta à central. Uma vanta-
gem é que as pessoas não o roubam
porque, sozinho, não tem valor. Ou-
tra é que você tem acesso a todos os
softwares que estão nesse banco de
dados. Não precisa comprá-los.

tir R$ 650 milhões nas escolas públicas para acabar com a falta de
quina. Especialistas negam: o professor continua sendo a base
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Text Box
Fonte: Isto É , ano 30, n. 1964, p. 58-63, 20 jun. 2007.




