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Todomundo fala da tecnologia
na escola, governos e pais in-
vestem em computadores,
crianças e jovens passam ho-
ras em jogos virtuais, mas ain-
da pouco se debate sobre os
usos pedagógicos desses recur-
sos. Em um momento em que
toda a sociedade se reestrutu-
ra para atender as demandas
atuais, a escola não pode per-
der a chance de usar a inter-
net em prol da transformação,
estimulando um aluno ativo e
capaz de produzir conteúdos.
A análise é de Márcia Padilha,
especialista em tecnologias de
comunicação da Organização
dos Estados Ibero-America-
nos para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (OEI). Ela coor-
dena estudo que analisará co-
mo redes escolares estão usan-
do a tecnologia no ensino.

O que é um bom uso educacional
da tecnologia?
A tecnologia está atrelada à
concepção de educação que se
adota em cada escola. A tecno-
logia não faz sentido sem a vi-
são pedagógica. Ela não é boa
nem ruim por si só, depende
do contexto em que está inseri-
da. O complexo é que a tecnolo-
gia é ferramenta e, ao mesmo
tempo, conteúdo. Nesse ponto,
vale a máxima de McLuhan
(Herbert Marshall McLuhan,
educador canadense) de que o
meio é amensagem. Essa com-
plexidade da tecnologia torna
sua inserção na escola comple-
xa. É preciso entender que ela
não é uma ferramenta didáti-
ca, mas sim de pensamento.

Como essa ferramenta de pensa-
mento pode ser usada no cotidia-
no escolar?
Você pode usar a tecnologia
para ensinar melhor um con-
teúdo de física, por exemplo.
Você mostra no computador
uma simulação da lei da gravi-
dade, fazendo com que os alu-
nos visualizem melhor as teo-
rias. Mas ela pode ir muito

além, realmente fazendo algo
inovador. Isso ocorre quando a
educação incorpora a acelera-
ção do tempo, do espaço, a co-
laboração e a troca que a inter-
net oferece. Por exemplo, o alu-
no pode colocar em uma plata-
forma virtual todos os proces-
sos pelos quais ele passou para
desenvolver um trabalho, to-
das as versões do texto até o
resultado final, junto com os
links dos sites que pesquisou.
Aí, os colegas podem comen-
tar e dar sugestões. Isso muda
totalmente as características
do trabalho. Não émais organi-
zar um grupo de quatro alunos
que se encontram e entregam
um trabalho fechado.

Sãousoscomoessesqueapesqui-
sa vai procurar identificar?
A pesquisa que vamos desen-
volver faz parte de uma série
de iniciativas da região ibero-
americana para desenvolver
avaliações e indicadores sobre
o uso da tecnologia na educa-
ção. Vivemos ummomento em
que governos estão investindo
em políticas de tecnologias da
comunicação nas escolas e é

preciso criar instrumentos pa-
ra analisar e garantir que isso
aconteça com qualidade. Hoje,
temos disponíveis indicadores
macro sobre a tecnologia nas
escolas, como número de com-
putadores, de alunos com aces-
so à internet, enfim, dados
quantitativos. Agora, quere-
mos analisar se a tecnologia es-
tá integrada nas escolas e qual
seu impacto na aprendizagem.
Queremos saber como a escola
se organiza com a tecnologia,
como funcionam as salas de in-
formática, como ela está inseri-
da no projeto político pedagógi-
co da escola.Temos variáveis
importantes, como disponibili-
dade emanutenção dos equipa-

mentos, organização do tempo
e do espaço nas escolas e apoio
aos professores para desenvol-
vimento de projetos.

Aescola sabe usar a internet?
Todomundo está se reestrutu-
rando e as escolas precisam
mudar. A forma de organiza-
ção e funcionamento da escola
foi pensada para o século 19 e
parte do século 20. Há uma cul-
tura escolar rígida e inflexível
que leva o aluno a uma postura
passiva. Precisamos estimular
uma atitude mais autoral, co-
mo, por exemplo, uma escola
que coloque como meta para o
ensino médio escrever verbe-
tes na Wikipedia. Verbetes

pesquisados, checados, estuda-
dos sobre personalidades da
história brasileira. O aluno não
faz um trabalho sozinho para
ser guardado na gaveta. Ele po-
de fazer um trabalho com rele-
vância social, que será lido e
compartilhado com todo mun-
do. Com isso, você estimula éti-
ca, cidadania, responsabilida-
de social e mostra que o estu-
dante pode interferir no mun-
do. Aomesmo tempo, transfor-
ma a escola em algo que tem
mais a ver com o mundo dele.
A internet possibilita um traba-
lho colaborativo e libertário,
mas a minoria dos usuários sa-
be manipular esses recursos.
A maioria só usa parte disso. ●

Coordenadoradeestudo
sobreusodetecnologiana
escoladizqueredepode
estimularéticaecidadania
entreosestudantes

MárciaPadilha: especialista em tecnologias de comunicação daOrganizaçãodos Estados-Iberoamericanos

Entrevista

Exame poderá ser usado para
concorrer em instituições federais
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Ligue: 2103-1222 • 2146-7011 • 3074-3500 • 2191-8700 
Atendimento nas lojas, das 9 às 20 horas, e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Consulte roteiro Gramado 8 dias Incluindo: 7 noites de hotel com
café da manhã e passeios pelas cidades de Gramado e Canela.

A mais bela região serrana do Brasil.

Serra Gaúcha

Incluídos no pacote: passagem aérea São Paulo/Porto Alegre/São Paulo. Hospedagem: 7 noites com completíssimo café da manhã, 7 refeições (jantares). Passeios e traslados
com guias especializados CVC num roteiro completo: Gramado (Lago Negro, Parque Knorr, passeio Raízes Coloniais), Canela (Parque Caracol, Castelinho e Fazenda Casa
da Serra), Nova Petrópolis (típica cidade alemã), Caxias do Sul (circuito da uva e do vinho), Bento Gonçalves (visita à Vinícola Aurora, com degustação, e passeio de maria-fumaça, 
passando por Garibaldi), Carlos Barbosa (visita à Tramontina), Porto Alegre (Rio Guaíba, Murais da Av. Mauá, prédios históricos da Praça da Alfândega, Usina do Gasômetro,
Praça da Matriz, Palácio Piratini, Teatro São Pedro, Catedral Metropolitana, Praça Conde de Porto Alegre e Parque Farroupilha).

Hospedagem: Complexo Serrano Resort e Spa O melhor complexo de montanha do Brasil. São dois hotéis: Serrano Gramado e Serrano Resort e Spa.
Com piscina aquecida, sauna, ofurô, spa com terapias especiais, salas com lareira, salão de jogos, sala de TV, ótimos restaurantes (italiano, internacional e churrascaria
de carnes nobres), jardins, fitness, quadra de tênis, pista de cooper e kids club. 

Pacotes de 8 dias/7 noites - Voos fretados exclusivos com saídas aos sabados e domingos.
Saídas em dezembro: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27. Saídas em janeiro: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31. Saídas em fevereiro: 6, 7, 13 e 14.

Réveillon - 8 dias - inclui ceia e festa

318,80 x 10
sem juros e sem entrada
Total R$ 3.188,
 para saídas 26 e 27/dezembro.

Dezembro - 8 dias

sem juros e sem entrada
249,80 x 10
Total R$ 2.498, 
para saídas 5, 6, 12 e 13/dezembro.

Natal - 8 dias - inclui ceia

292,80 x 10
sem juros e sem entrada
Total R$ 2.928, 
para saídas 19 e 20/dezembro.

Férias de janeiro - 8 dias

172,80 x 10
sem juros e sem entrada
Total R$ 1.728, 
para saídas 30 e 31/janeiro.

Lago Joaquina Bier

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa com hospedagem em apartamento duplo standard, saindo de São Paulo, sem taxa de embarque.
Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada. Parcelamento em 10x sem juros com cartão
de crédito, cheque ou boleto. Ofertas válidas para compras realizadas até 1 dia após esta publicação. Promoção para crianças acomodadas com 2 adultos pagantes. Foto ilustrativa.

Natal Luz Em Gramado, a maior festa natalina do Brasil, 
de 12/novembro/2009 a 17/janeiro/2010.

Viajar com toda a família nunca foi tão barato.
Natal • Réveillon • Férias • Carnaval

De 26/setembro a 4/outubro, você compra pacotes na CVC
e as crianças viajam grá�s. É isso aí, 2 crianças de até 12 anos

não pagam passagem aérea nem hospedagem para viajar com a CVC.

Criança viaja grátisCriança viaja grátis
Promoção CVCPromoção CVC

ENSINOSUPERIOR

‘Cominternet,aluno
podefazer trabalho
derelevânciasocial’

Mariana Mandelli

Asmudançasnaedição2009
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) aumenta-
ram as chances dos vestibu-
landosconseguiremumava-
ga no ensino superior. Como
cerca de 20 federais adota-
ram o Enem no lugar de seu
vestibular ou comoprimeira
fase do processo de seleção,
estudantes que disputariam
apenasasvagasdasuniversi-
dades localizadas no Estado
ondemoramagoraplanejam
tentar outras instituições.

Deacordocomopresiden-
te do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais(Inep),ReynaldoFer-
nandes,onovoEnemfoipen-
sadoparapermitirqueoalu-
no concorra a vagas em um
númeromaiordeuniversida-
des semprecisar sedeslocar
geograficamente.

Vestibulandosdos cursos
mais concorridos, comoMe-
dicina, estão apostando no
Enem para aumentar as
chances de ingressar na fa-
culdade.IsabellaSalgado,de
17anos, alunadoColégioOb-
jetivo de São Paulo, vai usar
sua nota para concorrer nas
federais cariocas (Unirio,

UFRJ e UFF). “Vou tentar as
públicas aqui também, mas es-
peroqueminhanotagarantaou-
tras vagas.” Sua colegaAnaVi-
tória Botinno, de 17 anos, tam-
bémficoumotivadaatentarou-
tros vestibulares além da Fu-
vest (USP), Vunesp (Unesp) e
Comvest (Unicamp). “Se não
fosse o Enem, não prestaria fe-
derais fora doEstado.”

Outra dificuldade para con-
correr ao vestibular de muitas
instituições era a coincidência
de datas. A vestibulanda Paula
Vieira, de 17 anos, por exemplo,
vaiaproveitaroEnemparaeco-
nomizar com viagens e inscri-
ções. “Comumaprova sóposso
tentar cinco cursos em vários
Estados.”Paulistana,elatemin-
teresse emestudar em federais
noRioGrandedoSul,RiodeJa-
neiro,Mato Grosso e Paraná.

MIGRAÇÃO
O Inep espera que o exame au-
mente a mobilidade dos estu-
dantes entre as regiões do Bra-
sil. “Em países como os EUA, a
migraçãointernadeuniversitá-
rioschegaa20%.NoBrasil,ape-
nas0,04%semudamdeEstado
para estudar”, diz Fernandes.

OEnem 2009 será realizado
em todo o País nos dias 3 e 4 de
outubro. ●
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