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SUSTENTABILIDADE

TECNOLOGIA

é realidade no país
2 milhões de usuários de telefonia móvel apenas no Brasil

WLADIMIR
BENEGAS
é sócio diretor da TSP, que
lançou o Mega Play Box,
plataforma que traz conteúdo
educacional, de entretenimento
e cultura aos computadores

Andre Penner

OS NÚMEROS

210
milhões
de aparelhos celulares
estavam em circulação no
Brasil no mês de abril,
segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

Se tomarmos como base a história do desenvolvimento
humano, o que dita o crescimento da sociedade, principalmente na era em que vivemos, é a tecnologia. Assim
como os primórdios, como no domínio do fogo e da roda, os princípios da tecnologia foram fundamentais paé o número de celulares
ra a evolução da raça.
para cada 100 habitantes
Dessa forma é correto afirmar que a tecnologia modo país quando se compara
ve a cidadania, que é um termômetro para a evoluo levantamento da Anatel
ção da sociedade. E, quando trazemos esse avanço pacom a pesquisa demográfica
ra a educação, outro fator crucial para o desenvolvido Instituto Brasileiro de
mento humano, esbarramos em pontos um tanto
Geografia e Estatística (IBGE).
quanto retrógrados.
A internet pode ser considerada uma grande biblioteFontes: Anatel e IBGE
ca pública, onde em alguns cliques pode-se fazer pesquisas aprofundadas sobre variados assuntos, sem levar
aquela eternidade de tempo de ir até um local físico,
procurar os livros certos, o tema, a página correta, e
mais uma série de trâmites. Claro, entre milhões de informações que circulam na internet, sempre há aquelas
infundadas e errôneas. Há que se ter um discernimento
para efetuar a pesquisa e o embasamento, mas nada que
passe a imagem de insegurança e fonte não válida de pesquisa, como
A educação e a
muitos educadores aintecnologia são
da pregam.
alicerces para
Então, levantamos
um
ponto: se nosso couma sociedade
tidiano é tão avançaevoluída e
do, com essa imensa
avançada.
biblioteca virtual presente na palma da
A tecnologia é
mão por meio de smarum meio de guiar
tphones e tablets, noe desenvolver
tebooks, PCs, televisores e onde mais se
a educação
acompanhar, como limitar uma geração a
usufruir essas facilidades, que assim como o fogo e a roda vieram para auxiliar nosso desenvolvimento?
O ponto de embate é claro: nossos educadores precisam estar mais a par das novas tecnologias, usá-las e
não temê-las. Alunos, jovens de oito, 10, 15 anos, estão
mais do que acostumados a mexer nesses aparelhos e tudo o que querem é poder desfrutá-los também no ambiente escolar.
É preciso que haja incentivos aos educadores, movimentos que passem pelo estado, escolas, ou até pelo próprio professor. A tecnologia está à disposição, é necessário usá-la, mas também é preciso estar disposto a entendê-la, ir de encontro a esses novos conhecimentos.
A popularização do celular
Com isso, o mercado já se movimenta e algumas
facilita o seu uso como
empresas veem essa disparidade atual entre educaferramenta de aprendizado
ção e tecnologia e se preocupam em agregar valor
aos aparelhos. Ao embarcar conteúdo nessas novas
tecnologias, elas levam ao professor uma certeza
maior de que ali há informações embasadas, que possuam seus devidos créditos e certificações teóricas.
OUTRO IDIOMA
Tudo de forma mais clara, para que o professor possa
passar o conteúdo, levando a dinâmica tecnológica
Aula de espanhol via SMS também está disponível
para a sala de aula.
do envio de SMS e já conta com
Recentemente, a Vivo ampliou a
Ou seja, educação e tecnologia são alicerces para
aproximadamente 200 mil
quantidade de idiomas oferecidos
uma sociedade evoluída e avançada. A tecnologia é um
usuários em todo o Brasil. “Posso
pelo seu serviço de aprendizado
meio de guiar e desenvolver a educação, um modo de
afirmar que já superamos as
móvel. Desde o dia 20 de maio,
facilitar o acesso à informação e incluir o país em um
nossas metas", afirma Fernando
além do inglês, os celulares
contexto mais social.
Pereira, da Vivo. A receita total
da operadora têm disponíveis
Para o desenvolvimento em bons níveis de cidadania
obtida com a nova plataforma,
exercícios na língua espanhola,
é necessária uma sincronia entre ambas. As ferramene dividida com a La Mark, não foi
utilizando a plataforma Kantoo
tas estão todas aí, a tecnologia não para, agora é preciso
divulgada pela operadora. R.A.
Espanhol. A ferramenta depende
alavancar a educação por uma sociedade melhor. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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Pereira afirma que, ao investir no projeto, a operadora nunca teve a intenção de discutir os
méritos de ensino da nova plataforma. Inspirado pela autonomia no aprendizado, o serviço
traz similaridades com os métodos de ensino à distância ou virtual, ainda sujeitos de discussão
nas esferas educacionais. “Vimos uma boa oportunidade,
mas não queremos ser uma escola de inglês”, conclui. ■

Tecnologia e educação,
alicerces para sociedade

