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do ensino médio
Felipe O’Neill

A chegada do Enem digital
e da escola nas nuvens
O Ministério da Educação planeja ter um Enem informatizado
em dois ou três anos. Na semana passada, o Inep, responsável
pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, abriu um
edital para universidades públicas e institutos federais de educa-
ção profissional participarem da ampliação do banco de questões
da prova. O objetivo é ter um número suficiente de questões para
duas edições do exame ao ano. Hoje são cerca de 10 mil questões
no Banco Nacional de Itens (BNI) do Enem. O Inep quer chegar a
100 mil para lançar o Enem digital, quando os candidatos farão a
prova em computadores.

Um desafio e tanto. Do lado do Inep, dá para imaginar o tama-
nho da encrenca tecnológica e logística capaz de assegurar condi-

ções de segurança ao exame. Do
lado dos estudantes, a prova
passa a exigir habilidades míni-
mas em tecnologias da informa-
ção para mostrar o domínio dos
conteúdos do ensino médio.
Consideradas as realidades edu-
cacionais brasileiras, não seria
exagero pensar em complica-
ções com tarefas iniciais como
acessar a prova eletrônica com
um login e senha. Help desk!!!

Mas o futuro é esse e os estu-
dantes têm de ser preparados
para ele. Até o ex-presidente dos
Estados Unidos Bill Clinton, que
veio ao Brasil participar do Fó-
rum Mundial de Sustentabilida-
de, quer ver o ensino médio uni-
versalizado no país para que se
ampliem o acesso e o número de
matrículas nas universidades,

além dos negócios com educação, é claro. O diploma superior
ajuda a desenvolver cidadania, ressaltou ele, mesmo que essa gra-
duação não seja decisiva para muitos empregos do século 21. Para
entrar no mercado de trabalho pode não ser mesmo, mas para
crescer profissionalmente a história é outra. Nas duas situações,
no entanto, essencial nestes tempos é a educação digital. De pro-
fessores e alunos, dentro e fora da escola.

O uso de tecnologias na educação para melhorar a aprendizagem
tem sido alvo de várias iniciativas — governamentais, de ONGs,
universidades, institutos e fundações empresariais. Uma delas é o
Prêmio Educadores Inovadores, projeto educacional da Microsoft
desenvolvido desde 2006 com parceiros como Instituto Ayrton
Senna, Universidade Estadual de Londrina e PUC-SP, entre outros.
Na última edição, de 2010, dois professores de uma escola estadual
de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, chegaram à etapa
mundial do concurso e conquistaram o segundo lugar com o proje-
to Escola nas Nuvens, criado depois que a escola enfrentou proble-
mas com a perda de dados informatizados arquivados em pen-dri-
vers, CDs ou DVDs. Todo o material didático e também dos alunos
foi então armazenado na internet a partir do conceito de computa-
ção em nuvem, base da proposta. A tecnologia melhorou o ensino e
o ambiente escolar, diz a professora Adriana Silva de Oliveira, por-
que também envolveu a criação de um blog e uso de redes como Fa-
cebook e Twitter, gerenciados pelos alunos com a participação dos
professores. Todos, incluindo a família dos estudantes, podem
acompanhar, “nas nuvens”, as atividades da escola. ■
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AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social desta empresa, na Praça José 
Inácio Peixoto, 28, em Cataguases (MG), os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2010.  Cataguases, 30 de Março de 2011. a) Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Presidente do 
Conselho de Administração.

tendência de abandonar o ensino humanista
em função de cursos técnicos. São raros
os produtos culturais que convergem para
a educação brasileira. Imagine um país
com o potencial do Brasil que só no final
do ano passado teve aprovado o primeiro
Plano Nacional de Cultura. Temos de criar
ferramentas para integrar melhor estas ações.

O projeto Sempre um papo já
teve mais de 100 encontros com
escritores. Por que apenas 15
entrevistas chegarão às escolas?
O “Sempre um papo” está comemorando
oito anos como o programa de literatura
mais antigo da televisão brasileira,
mas na consolidação do material
conseguimos espaço para 15 entrevistas.

É pouco, visto que o alunos aprendem com
as palavras inspiradoras dos autores.

Quais as formas para divulgar
essas ações?
A internet é um ótimo caminho. Passei
um ano tentando convencer o Google e
o Youtube a autorizarem a publicação de
vídeos com mais de 10 minutos. E consegui.
Hoje é possível encontrar toda a série
“Sempre um papo” na internet. São vídeos
com mais de uma hora, resultado de
entrevistas feitas para a TV Câmara.
A parceria com a secretária de educação
de Minas Gerais é outra forma. Poderíamos
mandar as seis mil caixas pelos Correios para
as escolas, mas é melhor quando o material
chega recomendado pela secretaria.

Cultura na escola

A Associação Cultural Sempre Um
Papo lançou na quinta-feira
passada, em Belo Horizonte (MG),
a quarta edição da série de DVDs
“Cultura para a Educação II”, um
conjunto de vídeos educativos
feitos para serem distribuídos
gratuitamente para escolas da
rede pública de todo o Brasil. A
secretária de Educação de Minas
Gerais será responsável pela
distribuição do material, que
desde 2006, conta com apoio do
Ministério da Cultura, por meio da
Lei Rouanet com o patrocínio da
Fiat, Cemig, Estado de Minas, Itaú,
Iveco, Casa Fiat de Cultura e
Usiminas. São 6 mil caixas, que
serão distribuídas gratuitamente,
com entrevistas com autores
consagrados como Leonardo Boff,
Nilton Bonder, Içami Tiba e Nelson
Motta. O objetivo do material é
incentivar o hábito da leitura e o
desenvolvimento cultural.

Série de DVD’s “Sempre um
papo” à disposição da rede
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