
%HermesFileInfo:A-22:20101018:

A22 Vida SEGUNDA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

EVENTO
SP faz comemoração
do ‘mês do professor’
A Secretaria Municipal de Edu-
cação de São Paulo promove
nos dias 22, 23 e 24 deste mês o
evento Valeu, Professor 2010,
com uma série de atividades
culturais, lúdicas, gastronômi-
cas, esportivas e de lazer.

A programação será
distribuída entre Edifí-
cio Matarazzo, Mer-
cado Municipal, Pi-
nacoteca do Estado,
Museu da Língua
Portuguesa, Parque
da Luz, Casa das Ro-
sas, Parque Ibirapuera e
os Centros Educacionais Unifi-
cados (CEUs). Nessa comemo-

ração, a prefeitura abre
espaço para que os edu-
cadores mostrem seus
talentos e exponham
suas artes.

Os endereços e a pro-
gramação completa do

evento podem ser consulta-
dos no site www. prefeitura.sp.
gov. br/valeuprofessor.

INTERCÂMBIO
China promove
feira de educação
Vinte e seis universidades e
80 autoridades acadêmicas
chinesas estarão reunidas
em São Paulo nos dias 22 e 23
deste mês para incentivar o
intercâmbio educacional en-
tre o Brasil e a China. Mais
informações: cbcde@cbcde.
org.br ou 3082-2636.

INTERESSE

● Fóruns online e perfis temáti-
cos nas redes sociais mais popu-
lares do País são usados por mi-
lhares de estudantes para trocar
experiências e informações so-
bre estudos e vestibulares.

É em frente a um computador
que Pedro Henrique Pereira, de
17 anos, se sente mais confortá-
vel para estudar. “É melhor. Pare-
ce que é automático, vai mais
rápido”, explica. O estudante tem
perfis no Orkut e no Twitter e es-

creve em blogs.
A familiaridade de estudantes

com essas ferramentas inspirou
a Escola 24h, instituição que pro-
move ferramentas de estudo na
internet, a criar a rede social Eu
no Enem, voltada para o Exame
Nacional do Ensino Médio. “Qui-
semos dar a oportunidade para
que os adolescentes pudessem
estudar em um ambiente menos
estressante”, disse Luzia Alves,
diretora do produto.

Luzia afirma que ainda há pre-
conceito com relação às redes
sociais. “Elas são vistas como
um espaço para perda de tempo.
É preciso mostrar que podem ser
usadas de outra forma.” / L.C.

O 1.º Seminário Internacional
Guide de Educação Superior
Virtual, realizado semana pas-
sada em Florianópolis, mos-
trou que a educação a distân-
cia pode crescer no País, mas
precisa ter qualidade. Segun-
do o presidente da Associação
Brasileira de Educação a Dis-
tância (Abed), Fredric Litto, o
preconceito em relação à mo-
dalidade está diminuindo. “A
taxa de evasão é semelhante à

do ensino presencial, o que pro-
va que, quem está fazendo, está
gostando”, afirmou. Litto lem-

brou ainda que todo mundo po-
de aprender de forma virtual, in-
dependentemente de fazer um
curso formal. “Temos bibliote-
cas e museus em que se pode fa-
zer visitas virtuais.”

Para Jucimara Roesler, direto-
ra-geral da UnisulVirtual, insti-
tuição organizadora do seminá-
rio, o evento internacional de-
monstra o peso que a educação a
distância está ganhando no País.
“Pudemos discutir as perspecti-
vas e inovações, aprender o que
está sendo feito na Europa, por
exemplo”, afirmou.

Também foram discutidos no
evento temas como os desafios
de superar as barreiras culturais
e de idiomas no uso do e-lear-
ning, ensinar e aprender com o
uso do mobile learning.

EDUCAÇÃO
47,7

Tiago Calles

Ensino virtual
reúne em SC
palestrantes de
todo o mundo

“Só por meio da
educação do povo
é que se pode criar
um País melhor.”

Professor defende que qualida-
de e criatividade podem ser ex-
pressas em textos curtos.

● Você tem perfil no twitter?
Não. Tenho e-mail, Orkut, mas
achava que precisava encontrar
uma maneira mais útil de usar
o Twitter antes de criar um per-
fil. Por isso apresentei os micro-
contos em sala de aula. Queria
avaliar os possíveis usos para a
ferramenta.

● É possível revelar a personali-
dade dos autores em textos tão
curtos?
Sim. As poesias concretas de-

monstram isso. Às vezes
duas palavras bastam para ex-
pressar algum sentimento
ou ideia. Eu acho que os ado-
lescentes conseguiram pas-
sar um pouco de suas perso-
nalidades nos textos que es-
creveram.

● Os alunos podiam usar abre-
viações nos contos?
Podiam. Por ser um texto li-
terário, eles tinham liberda-
de para escreverem da manei-
ra que queriam. Curiosamen-
te, nenhum dos textos que re-
cebi tinha essas abreviações
usadas na internet.

Microconto

Twitter chega à sala de aula como
ferramenta para aprender técnica literária
Escola usa regra básica do microblog, o limite de 140 caracteres por mensagem, para que alunos desenvolvam narrativa e concisão em minicontos

● Arte em escola rural
Projeto de valorização do
agricultor da Escola Ângelo
Izé, Forquilhinha (SC), ven-
ceu prêmio Prêmio Arte na
Escola, da Fundação Iochpe.

Uso de tecnologia ainda
é desafio para professor

VENCEDOR DO TROFÉU GUERREIRO DA

EDUCAÇÃO 2010

Relação candidato/vaga para Arquitetura na
Unicamp; universidade estuda ampliar vagas

CRESCIMENTO

ENTREVISTA
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21,2
Relação candidato/vaga para Engenharia Civil da
Unicamp em 2009; em 2005, proporção era 10,9

● Autora: Talissa Ancona
Ele queria muito
sair de lá, mas
a chuva insistia
em cair: o mundo
parecia acabar.
Quanto mais ele
teria que esperar
para ser feliz?

Redes de internet
promovem trocas
também no estudo

}

‘Às vezes duas palavras bastam
para expressar um sentimento’

A distância. ‘Todos podem
aprender assim’, diz docente

O uso de novas tecnologias na
sala de aula, pouco a pouco,
vai ganhando espaço na roti-
na pedagógica, mas educado-
res acreditam que a consolida-
ção desse tipo de mudança ain-
da depende de muito esforço
por parte dos professores.

Ana Maria Hessel, professora
de tecnologia da inteligência e
design digital da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), afirma que a educa-
ção está atrasada e ainda não en-
controu um modo de usar a tec-
nologia em aula. “Os alunos já

consomem tudo isso. Somos
nós, professores, que estamos
atrasados, e os alunos vão nos
ensinar. As tecnologias promo-
vem uma troca ótima.”

Para ela, a “compulsão por in-
formação” provocada pelas no-
vas tecnologias deve sim ser in-
corporada nas salas de aula. “Há
uma necessidade de multitarefa
nessa geração. Não é possível
dar uma aula como antes.”

Algumas escolas particulares
de São Paulo estão promovendo

projetos que incorporaram a tec-
nologia de forma pedagógica na
grade curricular. O colégio I.L.
Peretz, na Vila Mariana, criou
uma midiateca para que profes-
sores e alunos tenham acesso às
novas mídias. “É um modo de es-
timular o aluno”, diz o responsá-
vel pelo espaço, Heber Terra.

Plataformas como blogs e o si-
te de vídeos YouTube são usadas
para trabalhar textos e até proje-
tos científicos no colégio Santo
Américo, no Jardim Colombo.

“As redes sociais são promisso-
ras até como ferramenta de for-
mação continuada aos professo-
res. Mas é preciso encontrar um
norte”, afirma o coordenador pe-
dagógico do ensino fundamen-
tal do colégio, César Pazinatto.

A assessora de tecnologia edu-
cacional da Escola Viva, Elizabe-
th Fantauzzi, aconselha alguns
cuidados. “Os estudantes são
pouco focados, perdem o interes-
se rapidamente. É dever da esco-
la dar o foco”, afirma. / L.C.

José Cretella Junior
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Lais Cattassini
JORNAL DA TARDE

“O telefone tocou. Seria ele?
O que ele queria? Ela já não
havia dito que era o fim? Ela
atendeu o telefone. Não era
ele, era pior.” Em apenas 140
caracteres, o permitido para
cada post no microblog Twit-
ter, adolescentes aprende-
ram, em sala de aula, a usar a
rede social como plataforma
para contar pequenas histó-
rias como essa.

A técnica literária, conheci-
da como microconto, nano-
conto ou miniconto, foi prati-
cada pelos alunos do Colégio
HugoSarmento no perfil @hs_
micro_contos do Twitter.

Para escrever uma história
coerente em tão poucas pala-
vras, os estudantes tiveram
de ficar atentos à narrativa, à
concisão e ao sentido do que
era postado, algumas habilida-
des já dominadas pelos adoles-
centes, acostumado com a ra-
pidez da internet.

Embora o Twitter seja usa-
do com mais frequência para
relatos e comentários do coti-
diano,não ficcionais, os micro-
contos já têm adeptos na rede
social. Há perfis totalmente
dedicados à técnica e usuários
que costumam escrever mini-
histórias, como a cantora Rita
Lee (@LitaRee_real).

“Cada história precisava
ter um começo, meio e fim.
Não dava, por exemplo, pra fi-
car descrevendo o cenário”,
conta Pedro Rubens Oliveira,
de 13 anos, que participou do
projeto.

O professor de língua portu-
guesa do ensino fundamental
Tiago Calles, que propôs o
exercício na escola, conta que
aproveitou os limites de espa-
ço da rede para trabalhar a es-
trutura da narrativa e as poe-
sias concretas, abordadas em
aula, de uma maneira diferen-
te. “O fato de envolver uma
outra plataforma interessou
os alunos, que se sentiram
mais motivados”, afirma.

Talissa Ancona Lopes, de 13
anos, conhecia pouco do Twit-
ter antes de usar a plataforma
na escola. “Tive um perfil por
algum tempo, mas depois ex-

cluí”, conta. Dona de perfis em
outras redes sociais, ela encon-
trou uma nova utilidade para a
rede. “É mais divertido aprender
dessa maneira.”

A diversão costuma estar asso-
ciada às redes sociais. Segundo a
assessora de tecnologia educa-

cional da Escola Viva, Elizabeth
Fantauzzi, os estudantes têm di-
ficuldade para enxergar o Twit-
ter como uma ferramenta de
aprendizado. “Para eles, aquilo
não pode ser usado em aula, mas
é um material muito rico se for
aproveitado com um sentido pe-

dagógico”, diz.

Tecnologia. Não só a familiari-
dade com a internet estimulou a
exploração do tema em sala de
aula, mas também a fluência na
linguagem tecnológica dos alu-
nos. Na Escola Viva, estudantes
do fundamental fizeram um pro-
jeto em que usaram conversas
por mensagem de celular para
montarem micro-histórias.

“Os adolescentes têm fluên-
cia na linguagem digital. Cabe
aos professores aproveitar isso e
aplicarem em sala de aula”, afir-
ma Elizabeth.

A intenção das escolas é trans-
formar a facilidade com a escrita
da internet – com seus símbolos
e abreviações – em habilidades
também nas redações mais aca-
dêmicas. No Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) do ano
passado, o desempenho dos estu-
dantes na área de Linguagens e
Códigos foi justamente o que
mais deixou a desejar. Em ne-
nhum colégio a média de 700
pontos – em uma escala que vai
de zero a mil – foi atingida.

Professor de língua portuguesa do Colégio Hugo Sarmento

Twitter. Alunos do 8ª série do ensino fundamental Talissa Ancona Lopez, Pedro Rubens Oliveira e Davi Yan Schmidt Cunha (à dir.): literatura em microcontos
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  Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A22.




