
A tecnologia entrou na educação e ambas ganham cada vez mais va-
lor no Brasil, tendo em vista a necessidade de o país dar formação
de qualidade às novas gerações. Há muitas carências a cuidar para
atingir esse propósito, mas é certo que, quanto mais recursos tecno-
lógicos estiverem disponíveis para os aprendizes e seus mestres, fo-
ra e dentro das escolas, maior será a oferta de conexões para apren-
der, isto é, aumenta a possibilidade de professores e alunos usarem
os recursos em atividades educacionais formais ou em oportunida-
des diversas de aprendizado.

A oferta de aplicativos educacionais para equipamentos mó-
veis, como o celular, incrementa ainda mais o caminho de aproxi-
mar educação e tecnologia pela melhoria do aprendizado. O gover-
no federal tem feito esforço nessa aproximação. O projeto Um
Computador por Aluno (UCA), por exemplo, envolve o forneci-
mento de laptops educacionais a escolas públicas, mais infraestru-
tura de acesso à internet e capacitação no uso da tecnologia. Espe-
cialistas o consideram um avanço em relação aos laboratórios de
informática nas escolas, pois dá mobilidade ao aprendizado, o alu-
no não precisa estar no laboratório.

Em uma escola de Piraí (RJ), o Ciep Rosa da Conceição Gue-
des, o UCA foi testado em 2007. A instituição divulgou que hou-
ve redução das taxas de evasão e que a meta do Ideb (Índice de

Desenvolvimento da Educação Bá-
sica) prevista foi rapidamente su-
perada. O município já desenvol-
via o programa Piraí Digital, de
democratização de acesso às tec-
nologias de informação e comuni-
cação, usando um sistema de in-
ternet sem fio. Mas os resultados
obtidos com o UCA levaram a pre-
feitura, em 2008, à decisão de es-
tender o projeto para as 20 esco-
las da rede.

Quanto mais móvel for um pro-
duto tecnológico com acesso à in-

ternet e capacidade de armazenar dados, maior tenderá a ser
seu aproveitamento no campo da educação e o efeito na qualida-
de do aprendizado. É ainda um desejo de futuro para a maioria
das escolas públicas brasileiras, como mostrou um levantamen-
to de 2009 realizado pelo Ibope e o Laboratório de Sistemas Inte-
gráveis da Universidade de São Paulo, financiado pelo Instituto
Unibanco, Itaú BBA e Abril Educação.

Abrangendo 400 escolas públicas de ensino fundamental e mé-
dio de 13 capitais, a pesquisa indicou que, pelo menos nos gran-
des centros urbanos, há cada vez mais infraestrutura nas escolas
para aplicação de tecnologia educacional. Segundo a pesquisa,
98% das instituições têm computador, impressora, TV e DVD.
Em 85% dos casos, há projetor ou data show, máquina digital em
79% e filmadora em 50%. O acesso à internet via banda larga está
presente em 83% das escolas e 73% delas têm laboratório de infor-
mática, embora esse espaço não seja aproveitado para atividades
com alunos em quase 20% dos casos. Concluem os pesquisadores
que falta capacitação de professores e gestores para aplicar as tec-
nologias em projetos pedagógicos e que esse é mais um desafio,
entre muitos na educação, para tornar as aulas mais atraentes e
dinâmicas, manter o aluno motivado e transformar as oportunida-
des de ensino em momentos reais de aprendizado. ■
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MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - Acordo de Empréstimo n.º 2054/OC-BR

Concorrência n.º 003/2011 Licitação Pública Nacional - Abertura 14h do dia 12.07.2011
O Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, recebeu um empréstimo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento para o financiamento do Programa de Melhoramento 
da Infraestrutura Urbana do Município de Ponta Grossa - PROCIDADES, e pretende apli-
car parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para execução das obras 
de pavimentação em concreto betuminoso, incluindo galerias de drenagem, paisagismo e
sinalização viária, de diversas ruas dos bairros: Cara-Cará, Olarias, Colônia Dona Luiza,
Chapada e Jardim Carvalho. O Edital e informações adicionais poderão ser obtidos na 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, à av. Visconde de Taunay, 950, 2º andar, Departa-
mento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, fone 42-3220-1302, fax 
42-3901-1538, e-mail smp@pg.pr.gov.br, por meio do site www.pg.pr.gov.br.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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