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É puxada a rotina do estudante
Leandro Pedro da Silva, de 18
anos, que está no último ano do
ensino médio. Das 7h às 17h, ele
frequenta o Colégio Estadual José
Leite Lopes, no Rio de Janeiro. E
não tem moleza durante o inter-
valo. “A saída não é autorizada”,
queixa-se. Ele admite que os
alunos reclamam bastante do
horário e que a escola tenta con-
tornar a questão. Computadores
e vídeo games de última geração
ficam à disposição nas horas va-
gas. “Mas para quem estuda pro-
gramação por três anos enjoa um
pouco. Às vezes tudo o que a
gente quer é jogar cartas, mas
cartas de verdade”, diz Leandro.
Nada de filas para disputar os
equipamentos. Ainda mais ago-
ra, quando a preocupação do es-
tudante é outra: ir bem no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)
e escolher o curso que vai fazer
na faculdade. Possivelmente,
ciências da computação.

Leandro é um adolescente tí-
pico brasileiro — estudou a vida
toda em escola pública, mora na
comunidade do Turano, uma re-
gião pobre do Rio, cercada por
violência. Seus problemas, recla-
mações e preocupações são os
pertinentes à sua idade. A dife-
rença é ele não ter uma história
triste para contar. Desde que foi
convidado pela Secretaria de Es-
tado Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seeduc) para prestar uma
prova e frequentar uma escola do
Núcleo Avançado em Educação
(Nave), da Oi Futuro, instituto de
responsabilidade social da opera-
dora celular, o estudante vive em
meio a um mundo de possibilida-
des, sendo capacitado para atuar
com profissões que estão em dia
com as demandas da sociedade
contemporânea, como progra-
mação, roteiro e multimídia, na
área de criação de jogos.

Ele recebeu o que George Mo-
raes, vice-presidente da Oi Fu-
turo, chama de choque de tecno-
logia. O desenvolvimento da es-
cola começou há quatro anos,
inspirado em projetos america-
nos, com utilização de tecnologia
para mudar a realidade de jovens
e adolescentes. Mas os investi-
mentos da Oi em educação são
mais antigos, do início dos anos

2000, época
em que se iniciava a expan-
são da banda larga no país. A ins-
tituição investiu na abertura de
um laboratório de informática
conectado à internet via satélite
em uma escola em São Gabriel
de Cachoeira, terceiro maior
município do país, localiza-
do no extremo noroeste
do Amazonas.

O objetivo da insti-
tuição é que os pro-
jetos, após incuba-
dos e certificados,
tornem-se política
pública. “O projeto
em São Gabriel de
Cachoeira acabou
inspirando o pro-
grama PC Conecta-
do do governo fede-
ral”, conta Moraes.

O investimento no
Nave faz parte de um se-
gundo estágio de trabalho da
Oi Futuro. A abertura do colégio
no Rio e em seguida, da escola es-
tadual Cícero Dias, em Recife,
visa testar soluções educativas
que utilizem de forma diferencia-
da as tecnologias da informação e
da comunicação no ensino médio
e capacitem os jovens para profis-
sões na área digital. Hoje, o proje-
to atende cerca de 500 alunos.

A Oi investiu R$ 10 milhões na
abertura da escola no Rio. A me-
todologia de ensino teve um cus-
to de R$ 3 milhões e foi feita em
parceria com Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife. A
escola tem como base o ensino
integral. “Os professores da ma-
nhã são pagos pelo Estado, e os da
tarde, pela Oi”, conta.

A instituição está de olho nos
resultados do Enem, pois prepara
a metodologia para que possa ser
transferida ao governo federal.
“O Brasil tem carência de profis-
sionais que atuam na área de
softwares. E se a Índia consegue
ter bons desenvolvedores, nós
também”. O estudante Leandro,
por exemplo, já pensa no estágio.
“Ainda não se fala muito nisso
aqui, mas acredito que teremos
oportunidades na própria Oi”,
diz o estudante. ■

Operadora celular Oi quer repassar ao governo
sua metodologia de ensino profissionalizante

Choque de
tecnologia na
sala de aula

O desenvolvimento
da escola começou
há quatro anos,
inspirado em projetos
americanos, que
utilizavam tecnologia
para mudar a
realidade de jovens
e adolescentes

O objetivo da
instituição é
transformar em
política pública
os projetos
incubados, testados
e certificados

...LUCIANO MEIRA

Professor da Universidade
Federal de Pernambuco

QUATRO PERGUNTAS A...

Com tecnologia, é
possível ensinar além
do “copia e cola”

Um fato vem sendo discutido
no meio acadêmico: a escola
tradicional tornou-se obsoleta para
despertar o interesse dos jovens
de hoje. Mas a inovação é possível,
garante Luciano Meira, professor
do departamento de psicologia
da Universidade Federal de
Pernambuco e consultor do Centro
de Estudos e Sistemas Avançados
do Recife (Cesar), que atuou no
projeto desenvolvimento do Nave,
da Oi Futuro. E necessita apenas de
demanda e financiamento social.

Como utilizar a tecnologia
para inovar no ensino?
Trabalhamos com o conceito
de design educacional, que
é pensar o processo da inserção

Divulgação

QUARTA-FEIRA

GESTÃO
TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMOINOVAÇÃO & EDUCAÇÃO

● A escola trabalha com conceito
de educação integral. No período
da manhã, o aluno estuda o
conteúdo regular e, à tarde, as
disciplinas profissionalizantes.

ENSINO TÉCNICO

● A entidade defende a realização
de concurso para escolher
candidatos. Mas só para alunos de
escolas públicas, pois a proposta é
mudar a realidade dos mais pobres.
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Rede de escolas da Unesco
partilha ensino e cultura

Fotos: Marcos Pinto

De 21 a 23 de outubro, é a vez de Manaus (AM) abrigar
mais um encontro nacional do Programa Escolas Asso-
ciadas da Unesco (PEA). Na 16º edição do evento, biodi-
versidade, preservação ambiental e multiculturalidade
serão os temas de palestras e oficinas programadas. As
questões foram trabalhadas nas escolas em 2010. O en-
contro avalia os avanços conquistados no período e su-
gere rumos para os projetos educativos do próximo ano.
Eles podem estar ligados a um tema específico, que é o
do Ano Internacional proposto pela Unesco, ou servirem
para atividades gerais dirigidas à cidadania e à cultura de
paz nas escolas. Para a Unesco, 2011 será o Ano Interna-
cional da Química e também das Florestas. O ano passa-
do foi da Astronomia. Os conteúdos permeiam as disci-
plinas curriculares, motivam professores, alunos e pais.
O PEA, tão antigo quanto a própria Unesco, foi criado no
pós-guerra e está em 130 países. A rede brasileira é a
maior, com 300 escolas associadas, 25% delas públicas.
Conseguir a participação efetiva, e não apenas sua asso-
ciação à rede, e aumentar a das escolas públicas são os
desafios da coordenação nacional, ocupada por Myriam
Tricate, diretora do Colégio Magno, em São Paulo.

Na maioria dos esta-
dos, a mobilização das
escolas públicas é a
principal dificuldade,
refletindo os gargalos
tradicionais: desmoti-
vação de professores ou
da direção da escola, às
vezes mais interessados
em saber se terão ga-
nhos adicionais em tro-
ca do que avaliam como
“mais trabalho”; a ro-
tatividade dos gestores
da escola, que põe a per-
der uma conquista em
andamento; e a eterna
desculpa da falta de re-

cursos, mesmo diante do oferecimento de parcerias in-
formais. A Unesco não dá apoio financeiro às escolas.
Seu objetivo é articular e compartilhar experiências e, a
partir delas, abrir janelas de oportunidades para a me-
lhoria da qualidade de ensino.

Em São Paulo, os alunos da Escola Municipal de Ensino
Professora Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul,
aproveitam desde 2001 as “janelas” propiciadas pelo pro-
grama, com projetos que estabelecem metas, divisão de ta-
refas, prática de trabalho em equipe e aprendizado de con-
teúdos em sala de aula. O tema da biodiversidade mobiliza
este ano os 600 estudantes do ensino médio em uma ginca-
na solidária com desafios de preservação ambiental na es-
cola e fora dela. “A competição cria responsabilidades e en-
tusiasmo de vir ao colégio”, diz a diretora Marcia Gallo.

Um grupo dos mesmos estudantes participa de um
projeto de videoconferências com alunos do Canadá,
atividade articulada pelo PEA. Mudanças climáticas na
pauta, os brasileiros passam informações sobre a Ama-
zônia e os canadenses falam sobre ursos e derretimento
polar. “Houve também uma troca sobre costumes cul-
turais, com foco no casamento, que rendeu quatro ho-
ras de debate entre eles”, conta o coordenador do ensi-
no médio da escola, Paulo Sergio Garcia. O colégio Al-
cina Feijão teve este ano o melhor Ideb do Estado de São
Paulo no ensino fundamental. A escola tem ainda ensi-
no médio e e educação profissional técnica.“Temos
bons professores, mas a participação da escola no pro-
grama da Unesco tem seu peso. Amplia em todos os
sentidos o repertório dos professores e alunos e, assim,
a qualidade do ensino em todos os níveis.” ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do site
e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

A organização
internacional não
dá apoio financeiro.
Seu objetivo é
compartilhar
experiências e,
a partir delas,
abrir janelas de
oportunidades para
melhorar o ensino

tecnológica na educação de forma
mais ampla. Não é só colocar
computador dentro da escola.
Temos de entender primeiramente
qual o tipo de educação a ser
construída e com qual interação.

O senhor poderia citar
um exemplo de interação?
O próprio Nave da Oi Futuro
e a Olimpíada de Jogos Digitais
e Educação, que vem sendo
experimentada há dois anos
no Recife e agora chega ao
Rio de Janeiro. São iniciativas
que mostram que aprender com
tecnologia é mais do que usar as
teclas de copiar e colar do
computador. Temos de encarar é
que hoje é difícil achar um jovem

No Recife, o maior obstáculo do
projeto foi a proibição estadual
da realização do concurso para
selecionar os estudantes do colégio
estadual Cícero Dias. Nas primeiras
edições, os candidatos foram
selecionados por proximidade,
o que, segundo George Moraes,
vice-presidente da Oi Futuro, não
é a situação ideal. “Nossa proposta
é selecionar os melhores alunos
da escola pública, que são menos
favorecidos”, explica. Moraes afirma
que o projeto está praticamente
pronto para ser aplicado a outras
escolas, uma vez que após o
desenvolvimento, o maior custo será
de manutenção de equipamentos.

Alunos no Colégio Estadual José
Leite Lopes, no Rio de Janeiro:
horário do intervalo com jogos

Recife

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA
QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

de 15 anos que não tenha contato
com celulares e MP3. E quando
falamos de jovens de periferia, o
acesso a computadores, mesmo
que por lan houses, é uma
realidade que precisa ser
trabalhada pela escola.

Como despertar o
interesse do aluno?
A Olimpíada, por exemplo, leva
a lan house para dentro da sala
de aula. E não se trata de jogos
educacionais que, em geral,
os jovens não gostam. São jogos
‘conversacionais’, com aventuras
e enigmas, que têm ações
tematizadas com os conteúdos
escolares, mas com uma
competição, que dura quatro

meses. Em Pernambuco, temos 30
mil inscritos neste ano. E no Rio,
a meta da Secretaria de Educação
é chegar a 200 mil estudantes.

Como os jogos são
desenvolvidos?
Os jogos tem como objetivo laçar
os jovens, não são motivacionais.
Acreditamos que os jogos
constroem uma base de atividade
e imersão no conhecimento, que
a escola já não é mais capaz.
Todos são feitos em flash, para
que sejam utilizados na estrutura
que a escola possui. O consórcio
que iniciou o trabalho, criou uma
empresa, a Joy Street, que agora
é parte do parque tecnológico
do Porto Digital no Recife.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 20-21.
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