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‘Uma cruzada contra a ignorância e a miséria’
Diretor-executivo do One Laptop per Child diz no TEDxRio que, ‘para transformar o mundo, cada criança deve ter um PC na mão’

RODRIGO ARBOLEDA: projeto de levar 1 bilhão de laptops às crianças

Fábio Rossi

Carlos Alberto Teixeira

● O seu lema é “Criança é uma
missão, não um mercado”. É as-
sim que Rodrigo Arboleda, di-
retor-executivo da Associação
OneLaptopperChild, tenta levar
adiante o sonho de multiplicar o
número de crianças no mundo
com um laptop na mão. E foi
sobre esse sonho, que começou
a implantar na Colômbia e no
Senegal, que ele falou ontem no
TEDxRio, num evento que faz
parte do TED Conferences, fó-
rum que, desde 1984, transmite
experiências e inspira projetos
em todo o mundo. Pela primeira
vez, o Rio abrigou o evento.
Foram 23 palestras curtas di-
vididas em quatro blocos, todas
gratuitas e transmitidas em tem-
po real pela internet.

— Proponho uma cruzada
contra a ignorância, que é a mãe
da miséria — empolgou-se Ar-
boleda, ao falar para a plateia. —
E contra a miséria, que é a mãe
da violência.

Muitos educadores criticam
a adoção de tecnologias digi-
tais em países de baixa rede
alegando que, antes de investir
em computadores pessoais, é
preciso melhorar a infraestru-
tura do sistema escolar.

— É claro que esses inves-
timentos em infraestrutura são
importantes, mas nunca existiu
uma ferramenta capaz de ace-
lerar tantooaprendizadoquanto
um pequeno computador ligado
à internet—explicaArboleda.—
Para transformar o mundo, cada
criança deve ter um PC. E nós
estamos comprovando essa ver-

dade em todos os lugares onde
implementamos o projeto de Ni-
cholas Negroponte, com quem
atuo desde 1982.

Mas Arboleda adverte que a
chave não é o equipamento
utilizado, e sim como ele é
usado e como o conteúdo é
passado para as crianças.

— Precisamos parar de en-

sinar — explica Arboleda. —
Nossa missão deve ser ajudar a
aprender a aprender.

Indagado quanto à possibi-
lidade de aplicar o projeto no
Brasil, Arboleda é otimista:

— É uma oportunidade ini-
gualável, em que o Brasil, que
está assumindo a liderança em
tantos campos diferentes, pode
levantar a bandeira de um pro-
jeto dessa natureza, levando a
milhões de crianças a possibi-
lidade de serem participantes
efetivos da sociedade através da
inclusão digital monitorada por
educadores e facilitadores.

Meta do projeto: 1 bilhão
de laptops distribuídos

Arboleda expôs seus planos e
revelou as metas do projeto
One Laptop per Child:

— Nosso sonho é chegar a um
bilhão de laptops distribuídos
para crianças por todo o mundo
— conta. — Na Colômbia, minha
terra natal, os laptops estão sen-
do distribuídos pelo Exército. E
não é um para cada família, é um
para cada criança, que passa a
ser dona efetiva do computador.
Nossa iniciativa não é um pro-
jeto de laptops. É um projeto de
educação, igualdade e empre-
endedorismo social. ■.

‘Eu me senti pegando
um trem para Zurique’

Na visão de seus criadores, o TED
quer usar ideias para mudar o mundo
Empresa tem receita de US$ 20 milhões por ano e reinveste dinheiro

Educação precisa de novas ideias
Para especialista, ensino mundial faliu e Brasil está em risco

● O educador português José Pacheco,
coordenador da Escola da Ponte, criticou
em sua palestra no TEDxRio os modelos
tradicionais de educação e falou sobre
formatos alternativos, que são o ponto
forte da sua escola.

Vestindo traje casual e com forte sotaque
luso, a fala de Pacheco foi muitíssimo bem-
humorada, até como uma forma de atenuar a
forte e dura mensagem crítica ao sistema de
educação, não só o brasileiro, mas mundial.
Sua palestra foi fluida e contundente, cheia
de emoção, fruto dos 35 anos de experiência
como educador.

— Não adianta querer padronizar fór-
mulas de ensino. Há muitos meios de en-
sinar, mas não existe nenhum que sirva para
todos os alunos — disse Pacheco.

Ele exaltou os valores e os talentos in-
dividuais dos educadores brasileiros, mas
apontou grandes falhas estruturais no pro-
cesso educacional do país, classificando o
Brasil como um país em risco:

— O analfabetismo funcional grassa. De
que adianta pensar em tecnologia de ponta
numa sociedade que ainda tem 20% de
analfabetos funcionais?

Segundo ele, as leis que regem o sistema
educacional como um todo estão total-
mente defasadas e, pior ainda, destacadas
da realidade. Na Escola da Ponte, de que
foi um dos criadores, as crianças de uma
dada turma não precisam ter a mesma
idade, mas, sim, estarem num mesmo nível
de aprendizado.

— Quem foi o jegue que estipulou que todas
as crianças numa turma têm que ser da mesma
idade? Um dos problemas mais sérios é a
síndrome do pensamento único. A educação
está nas mãos de pessoas que não sabem o que
é educação — finalizou Pacheco. — Mas não
será este portuguesinho que dará a solução
para os problemas educacionais do Rio e do
Brasil. Não sei qual é a solução. Volto pra minha
terrinha e deixo o problema aqui para vocês
mesmos resolverem, pois há solução sim. Só
depende de vocês. (Carlos Alberto Teixeira)

Reprodução da internet

PACHECO: padronizar o ensino não é a solução

Fernanda Godoy

Correspondente

● NOVA YORK. Durante quatro
dias, a partir do próximo dia
28, na Califórnia, 600 pessoas
vão mergulhar na primeira das
duas conferências anuais do
TED nos EUA. Como todos os
anos, uma pessoa será pre-
miada com US$ 100 mil e a
ajuda do TED para realizar seu
sonho de mudar o mundo. Em
2011, o vencedor é o artista
francês J.R., que fez um do-
cumentário sobre as mulheres
de Kibera, a maior favela do
mundo, em Nairóbi (Quênia).
Usar ideias para mudar o mun-
do é a ambição do TED, fun-
dado em 1984 e comprado por
Chris Anderson, atual curador,
em 1998. Ele o transformou em
empresa não-lucrativa, e o que
sobra das receitas anuais de

US$ 20 milhões, obtidas com
duas conferências anuais (a
segunda delas será em julho,
em Edimburgo) e patrocina-
dores, é reinvestido.

— Eu me apaixonei pelo TED
em uma conferência, e fiquei
impressionado pela inspiração
com que as pessoas saíam da-
queles quatro dias. Comprei-o
com a ideia de amplificar isso.
Os últimos dez anos têm sido
essa viagem, de deixar a magia
do TED se espalhar pelo mun-
do. Depois do YouTube, ficou
claro que o caminho era o vídeo
on-line, e fizemos uma virada —
diz Anderson.

Participar de uma conferên-
cia do TED custa US$ 6 mil para
quem está na plateia. Para ser
convidado para falar, custa
bem mais: brilho, originalida-
de e a capacidade de apre-
sentar suas ideias de uma ma-

neira que desperte emoção. A
preferência é dada a quem
consiga transitar ou fazer a
interseção de pelos menos
duas áreas de conhecimento.

— A pessoa tem que con-
seguir comunicar sua paixão, a
palestra tem que ter um brilho,
uma fagulha. Analisamos mi-
lhares de candidatos, mas
mesmo os palestrantes mais
conhecidos têm que falar algo
diferente, original. As pessoas
não vêm aqui para ouvir as
mesmas coisas de sempre —
diz a diretora de conteúdo,
Kelly Stoetzel.

As inscrições para o evento
de julho estão abertas até 11
de março (www.ted.com/fel-
lows/apply). Mais do que a
viagem, os escolhidos ganham
assessoria para desenvolver
seus talentos e uma conside-
rável rede de contatos. ■

NOTA

Acionistas e sindicato contra a Nokia
● Por causa da parceira com a Microsoft, a Nokia está sendo atacada por acionistas e
trabalhadores, informou ontem o “Wall Street Journal”. Um grupo de nove minoritários
pediu, em manifesto on-line, a renúncia do diretor-executivo, Stephen Elop, e a mudança
da estratégia da Nokia. Eles levarão a proposta à Assembleia Geral de Acionistas, em 3 de
maio. E um sindicato quer indenização de C 100 mil por cada trabalhador demitido na
Finlândia, em consequência da troca da plataforma Symbian pelo Windows Phone.

● Imagine um bloco de pa-
lestras começando às
9h42m e outro terminando
às 12h57m. Uma campainha
tipo de teatro — daquelas
que avisam o início do es-
petáculo com um, dois, três
toques — orientava a pla-
teia. Olhava para o relógio e
era batata. Eu me senti pe-
gando um trem para Zu-
rique. Foi assim no TEDx-
Rio. Nenhum palestrante fa-
lava mais que 18 minutos.

Marconi Pereira, organi-
zador do evento, viu-se fas-

cinado há três anos, quando
assistiu on-line a algumas
palestras no TED.com dos
gringos. Sua empolgação foi
tanta que propôs aos cria-
dores do modelo que licen-
ciassem eventos indepen-
dentes — e eles gostaram da
ideia. Foi assim que surgi-
ram os eventos TEDx, que já
tiveram centenas de edições
em vários países tratando
de temas os mais diversos. E
o TEDxRio manteve a tra-
dição. Com louvor. (Carlos
Alberto Teixeira)

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 fev. 2011, Economia, p. 26.




