Product: OGlobo

PubDate: 17-06-2012 Zone: Nacional

Edition: 1

Page: PAGINA_G User: Asimon

Time: 06-16-2012

10:07 Color: K

Domingo, 17 de junho de 2012
h

OPINIÃO

•

7

O GLOBO

O uso da
tecnologia
nas escolas
MARIA LUCIA WILLEMSENS

U

P

O silêncio de Cícero

aris — Garry Wills é um historiador americano que recentemente lançou um livro chamado “Rome and rhetoric”. Wills é notoriamente religioso, o que não o impede de
ser um pensador independente e um ensaísta instigante. Seu novo livro é sobre
“Júlio Cesar”, de Shakespeare, e o efeito
que uma educação elisabetana, com ênfase nos clássicos e na retórica, teve nas
tragédias romanas do poeta, como “Titus Andronicus”, “Coriolano” e “Júlio
Cesar”.
Wills começa estranhando que esta ultima se chame “A tragédia de Júlio Cesar”, quando deveria se chamar “A tragédia de Brutus”, que é o seu principal
personagem. Júlio Cesar é assassinado
no começo da peça. Brutus, segundo
Wills, tem cinco vezes mais falas do que
ele. Mas mais estranho do que um personagem que morre tão cedo dar nome
à peça é a importância de um persona-

gem que mal aparece em cena e, na contabilidade do Wills, tem escassas nove
linhas para dizer. Cícero domina a peça
mas “aparece” mais nas falas dos outros, nas referências e na reverência a
ele, do que fisicamente. Os conspiradores discutem se devem ou não convidar
Cícero para participar do assassinato
de Cesar, notoriamente seu inimigo, inclusive para que seus cabelos brancos
deem mais respeitabilidade à empreitada. “His silver hairs will purchase us a good opinion”, diz um dos conspiradores.
Seus cabelos prateados nos comprarão
uma boa opinião. Mas decidem poupar
o filósofo da sangueira.
Uma constante na peça é a especulação sobre o que Cícero pensará e dirá, na preparação do assassinato e na
convulsão que se segue. Grande orador, mestre da retórica, Cícero está
na cabeça de todo mundo, e o silêncio
retumbante que Shakespeare lhe dá

não deixa de ser uma forma de respeitar sua reputação de sábio e de reserva moral. O incorruptível Cícero e seu
silêncio pairam sobre Roma em ebulição. Até que, com os cachorros da
guerra soltos, ele também é atingido
pela convulsão atiçada por Marco Antonio para vingar a morte de Cesar.
Marco Antonio manda matá-lo e pede
que lhe tragam sua cabeça e sua mão
direita, com a qual ele escrevia suas
críticas.
Cícero não é exatamente um bom
exemplo político. Defendia uma república governada por uma elite de iluminados. Mas faz falta — no Brasil atual, por
exemplo, para dar um pulo na história
— um Cícero, com ou sem cabelos prateados, para ser uma referência de respeitabilidade na política e um exemplo
moral indiscutível. E dominar uma era
só com sua existência, como o Cicero de
Shakespeare dominava uma peça.
Marcelo

nais.

ma das principais publicações mundiais sobre o uso
de tecnologia em salas de
aula é a NMC Horizon Report, publicada pela New Media
Consortium em conjunto com a
Educause Learning Initiative. Em
seu relatório de 2012, perguntavase sobre as principais tecnologias
que modificarão o ensino-aprendizagem nos próximos cinco anos.
O uso de tablets eletrônicos, bem
como de outros dispositivos móveis,
figurava como o próximo passo a ser
dado pelas instituições de ensino.
Como explicar esta tendência? É
muito simples: observe a seu redor.
Os tablets estão cada vez mais presentes no cotidiano das crianças.
Fica cada vez mais claro que sua
presença em sala de aula é inevitável.
A NMC Horizon Report prevê que isso
deverá acontecer em até dois anos.
Para as instituições de ensino, fica
o desafio: vão precisar investigar e refletir sobre como o tablet poderá ser
incorporado ao ensino de forma prática e eficaz.
Neste momento, são muitas as perguntas levantadas e cabe aos profissionais do mundo de ensino procurar
respondê-las. O potencial para a sala
de aula é imenso.
Todas as características reunidas num só aparelho como o tablet
certamente são um conjunto de recursos que podem viabilizar inúmeras atividades pedagógicas, facilitar a visualização de conteúdos
cognitivos, além de estimular atividades cooperativas e o desenvolvimento de projetos.
No entanto, qual seria a implicação da adoção desta nova tecnologia na sala de aula para o professor
e a pedagogia? Alguns estudos
comprovaram a necessidade de
uma interação adulto-criança na
aprendizagem. Aqui, vale lembrar
que interativo não significa educativo.
Do ponto de vista educacional, a
aprendizagem é sempre mediada:
tal qual na tradição sócioconstrutivista, que acredita na necessidade de um expert guiando o “novato” para levar o processo da aprendizagem além da chamada “zona
de desenvolvimento proximal” do
aluno.
É bem provável que o papel do
professor fique consolidado verdadeiramente como um “facilitador”
da aprendizagem, com toda a importância que este termo atribui à função do profissional, à medida que
entendamos a importância da tecnologia como auxiliar do processo.
Ser um facilitador exige um grande
empenho do professor.
O professor deverá ser alguém que
conhece bem seus alunos e consegue promover a aprendizagem norteada pelo sucesso, pela realização,
criatividade e inovação através da
colaboração entre seus alunos e ele
próprio.
Neste modelo educacional, o aluno
passa a ser o principal agente de sua
aprendizagem.
O uso do tablet na escola exige
um professor preparado, dinâmico
e investigativo, pois as perguntas e
novas situações que surgirão durante a implementação desta tecnologia em sala de aula fogem do
controle preestabelecido do currículo.
Este é o maior desafio desta tecnologia. Isto nos remete também
ao papel insubstituível do professor: elaborar estratégias que deem
significado a essa porta que se
abre para o universo do conhecimento.
Dentro desta perspectiva, é vital
que as instituições educacionais possam entender que esta é uma nova
questão para todos — e tratá-la como
tal.
O processo de implementação traz
este desafio: nem sempre poderemos
acertar com as tentativas de implementação da nova tecnologia em
questão.
As escolas precisam de tempo e
oportunidades para errar e aprender com os seus erros e, assim, seguir rumo à redefinição de seus escopos.
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Música
é um
produto

Democracia, democracia
JOÃO UBALDO RIBEIRO

N

esta minha tão curta passagem por Londres, acho que,
voltando do centro para o hotel, não houve dia em que o
motorista do táxi deixasse de parar
num tráfego de repente lento, para
comunicar que nos atrasaríamos um
pouco, porque estava havendo uma
manifestação de rua. Da primeira
vez, era um animado cortejo dos Soldados de Jesus, composto de uma
multidão de peles e roupas de todas
as cores, marchando, pulando e dançando atrás de alguns carros de som,
dentro dos limites de cordas que lembram as que, no Brasil, isolam blocos
de carnaval. O som às vezes parecia
também de carnaval, com um batuque animado, interrompido de quando em quando por pregadores que,
das plataformas dos carros, arengavam para os seguidores e a plateia da
rua.
Ninguém buzinava ou, aparentemente, reclamava, inclusive o motorista. Em primeiro lugar, a manifestação estava programada e ele se esquecera de verificar isso, antes de
sair para trabalhar. Em segundo lugar, todos tinham o direito de expor e
defender suas ideias e convicções de
forma ordeira. Ele mesmo nunca participara de uma manifestação, mas
participaria, se visse necessidade.
Talvez, se algum dia um governante
resolvesse propor a proibição de
uma crença ou convicção ideológica,
ele saísse com os Soldados de Jesus,
defendendo a liberdade de todos.
Além disso, finalizou, o desfile não
deveria tomar mais do que uns quatro minutos ali. Eu também não reclamei, pensando em como, se morasse
em Londres, certamente participaria
de manifestações, notadamente, como no caso do motorista, as que defendessem a liberdade.
Dentro de quase exatamente quatro minutos, a manifestação se encerrou. Devia haver mais policiais discretamente por ali, mas só vimos
uma meia dúzia, de ambos os sexos,
sem nervosismo, sem armas, capacetes, coletes à prova de balas ou aparelhos repressivos e às vezes sorrindo e conversando com os participantes. Na rabada do cortejo, em motos
de cores alegres e suaves, mais dois

ou três, visivelmente despreocupa- Corner, geralmente levando uma plados e cumprindo burocraticamente taforma que pode ser de um caixote
suas obrigações. E assim ficamos, re- vazio a uma escada dobrável, para fatribuindo os beijinhos que os Solda- lar o que lhe der na veneta ou o que
dos de Jesus, principalmente as mui- considerar um recado essencial ao
tas crianças, lançavam para nós e lo- mundo. Basta então subir no caixote
go, depois de acenarmos um bye-bye e discursar. Os oradores são dezenas
na direção dos manifestantes, parti- e o público, numeroso e participante,
de vez em quanto entra em debates
mos para o hotel.
No dia seguinte, creio que na mes- exaltados, envolvendo oradores e
aparteadores. E a polícia, sempre disma altura do centro, nova parada.
Manifestação, disse o motorista. creta, comparece, mas não para reOh meu Deus, espero que não sejam primir ou censurar os oradores e debatedores, mas para
os gays novamente.
garantir que ninguém
Por quê isso, ele era
cerceie a palavra de
contra os gays? Ele quaninguém ou haja viose se ofendeu. Contra os
Basta
lência, o que, aliás, ragays? Não havia razão
ramente acontece. Alnenhuma para ser conentão
guns até põem o dedo
tra os gays, considerava
na cara do oponente,
isso inadmissível. Não,
subir
mas não se parte para o
senhor, era apenas porsopapo ou o xingamenque as manifestações
no caixote
to chulo.
dos gays costumavam
Pode-se falar tudo no
ser bem maiores e tomae discursar
Speakers Corner, é coriam muito mais tempo
mo se seus oradores tipara passar que a maiovessem imunidade parria das outras. Mas agora via que não eram os gays, eram os lamentar, não para dispor de foro essiques, membros de uma religião da pecial e outros privilégios, mas para
Índia, que exigiam justiça para com expor suas verdades, seus sonhos e
seus fiéis, perseguidos na terra natal. revoltas, sua visão do mundo, da poE, de fato, num instante a rua se lítica, da religião e do que mais queitransformou num rio de turbantes ram. Pode-se advogar a abolição da
alaranjados e adereços dourados, en- monarquia ou do parlamento, a reforquanto homens, mulheres e crianças ma da ortografia, o fechamento do
desfilavam circunspectamente ao la- país aos imigrantes, a deportação de
do do táxi, exibindo em silêncio seus todos os carecas, a obrigação de casais sem filho adotarem uma criança,
cartazes de protesto.
Perto do hotel, fica Hyde Park, um a inclusão de carne de lebre na medos maiores parques urbanos do renda escolar, a criação de cursos
mundo. Sua beleza e suas atrações oficiais para gagos e fanhos, a imporsão difíceis de descrever, mas não foi tação de camelos, a instituição de
por isso que, no domingo passado, modelos compulsórios de escovas
resolvi dar um passeio por lá. Melhor de dentes, qualquer coisa mesmo.
dizendo, não fui passear, fui visitar o Ninguém por causa disso é preso,
Speaker’s Corner, porque achei que a perde o emprego público, toma tiro
visita era um bom complemento para ou é perseguido. Simplesmente foi a
a experiência das passeatas. Muita Hyde Park, deu seu recado, lavou a algente já ouviu falar do Speakers Cor- ma, desabafou, disse o desaforo às
ner, cujo nome pode ser traduzido autoridades que estava entalado na
como “Canto dos Oradores”. Há simi- garganta e voltou para casa em paz.
lares em Londres e em outras cida- Não é nem de longe a mesma coisa
des da Inglaterra e do mundo, mas o que postar insultos anônimos na inde Hyde Park é de longe o mais ex- ternet, é quase um misto de psicanápressivo e famoso. Não fazem lá con- lise com ativismo cívico. Saí cedo, o
cursos de oratória; vê-se e ouve-se ambiente ainda borbulhava. Saí porque inveja deprime um pouco.
gente fazendo discursos.
Qualquer pessoa, inclusive turistas
estrangeiros, pode ir ao Speakers JOÃO UBALDO RIBEIRO é escritor.

ocês podem imaginar o que
aconteceria se eu não pagasse
o aluguel, se entrasse num supermercado e saísse com minhas compras sem sequer passar no
caixa; ou simplesmente me sentasse
num bar, tomasse meu chopinho, e,
no final, desse apenas um boa-noite
para o garçom? Certamente, ia ter
gente correndo atrás de mim na rua,
ia haver um bafafá danado etc. Numa
linguagem franca, eu estaria sendo
um caloteiro, um inadimplente.
Da mesma forma, quem usar o produto música, em suas mais variadas
formas de execução, tem obrigação de
pagar os direitos autorais aos seus criadores. Tenho muita honra em dizer
que vivo da música, de minhas composições. E quem garante, há quase meio
século, o respeito aos meus direitos
autorais é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad. O processo de criação de uma obra cultural
só alcança a condição de bem material
quando protegido por instrumentos
legais. Música é um produto e, assim
como nenhuma indústria fabrica nada
de graça, não entendo por que muita
gente acha que meu trabalho poderia
ser franqueado sem qualquer tipo de
remuneração.
Hoje existe um esvaziamento do
Ecad e vejo isso com muita preocupação. Posso dizer, com certa autoridade, que não existe modelo melhor para
garantir os direitos autorais dos músicos brasileiros. Existem falhas que
precisam ser corrigidas, mas, com todo respeito, não acredito que uma CPI
seja o fórum adequado para debater
problemas que dizem respeito apenas
aos profissionais do setor. E olhem
que já se realizaram cinco CPIs...
Um debate produtivo e de alcance
muito maior para a classe artística seria o que chamamos de democratização auditiva. Hoje em dia, ouvem-se
pouco nas rádios, com algumas exceções, composições antigas ou novas
dos nomes mais consagrados da MPB.
Os ouvintes não têm esse direito? Para
o bem da cultura, um pouco mais de
MPB na grade dominada “por batidões” faria um bem danado ao nosso
país. Muitos artistas nada recebem do
Ecad porque suas obras simplesmente
não são executadas nas rádios.
Fico contente em saber que a “Cabeleira do Zezé” e outras marchinhas
minhas são hoje hits do carnaval.
Procuro renovar meu repertório e incentivar os movimentos para que surjam novos compositores, novas marchinhas para o carnaval.
O Ecad nasceu do esforço coletivo
de compositores e editores musicais.
Sou do tempo em que havia cinco sociedades arrecadadoras de direitos
autorais. O usuário tinha dificuldade
de pagar aos compositores ou, simplesmente, não pagava. Conseguimos
depois de muita luta o nosso órgão
centralizador, aberto a qualquer sugestão e a qualquer diálogo.
JOÃO ROBERTO KELLY é compositor e
produtor musical.

