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Educação
Número de alunos cadastrados em apenas
dois meses de operação do Passei Direto, site
com fins educativos e acesso disponível em
seis universidades. A rede será ampliada e
pode funcionar integrada ao Facebook100mil“O grande diferencial é que podemos ter acesso a conteúdo

de outras graduações. É muito útil”
Pedro Bertachini, estudante da PUC-RJ, sobre site de compartilhamento acadêmico

Levantamento feito em 11
países revela problemas

comuns na região

Há cinco ou dez anos, era comum que
os sistemas educacionais se preocu-
passem mais com o conteúdo de seus
programas acadêmicos do que com a
forma de transmiti-los aos alunos. No
entanto, o boom tecnológico dos últi-
mos anos, com a democratização dos
computadores e a invasão dos smart-
phones e tablets, causou um salto na
rotina de inúmeras casas e terminou
com o script tradicional da relação en-
tre lares e escolas.
Essa realidade traduz o problemaque

se colocou na maioria das escolas pú-
blicas e, em alguns casos, privadas. Co-
mo os alunos fora do horário de aula
mantêm, às vezes, umvínculo patológi-
co com a tecnologia, as salas de aula
tradicionais transformaram-se em es-
paços próprios do tempo das cavernas.
Levantamento feito em conjunto pe-

los 11 jornais do Grupo de Diários
América (GDA), do qual O GLOBO faz
parte, revela que, apesar de cada país
estar num estágio diferente na corrida
tecnológica, há problemas comuns em
quase toda a região. Entre eles desta-
cam-se o ainda baixo acesso a compu-
tadores e à internet nas escolas e a falta
de capacitação dos professores para
usar ferramentas tecnológicas.
No caso do México, por exemplo, de

um total de 198.896 escolas públicas no
nível básico — elementar médio e su-
perior ou primário e secundário —,
84.157 têm computadores, de acordo
com estatísticas do governo.

—No entanto, apenas duas de dez es-
colas estão conectadas à internet —
afirmou Nurit Carballo Martinez, do
jornal “El Universal”.
As mesmas estatísticas mostram que,

até junho de 2011, havia um computa-
dor para cada 25 usuários no México.
Na Colômbia, o programa governa-

mental “Computadores para a educa-
ção” — iniciativa responsável por pro-
porcionar equipamentos, conexão,
softwares educacionais e formação de
professores em relação ao uso da tec-
nologia e da internet para o ensino —
tem sido capaz de beneficiar mais de
sete milhões de crianças em todo o pa-
ís, em 28 mil escolas públicas. Porém,
ainda existem oito mil escolas que se-
quer têm um computador.
Na Argentina, o quadro não é mais

animador. Os últimos dados disponí-
veis no Ministério da Educação daque-
le país indicamque, emmédia, existem
40 alunos para cada computador nas
escolas argentinas, e somente 29% têm
acesso à internet. Enquanto isso, no
Brasil a estimativa é de que a média se-
ja de 23 computadores por escola e
que, destes, 18 estejam em funciona-
mento para atender 800 alunos.
No Peru, onde a população escolar

ronda os nove milhões, só 19,8% dos
estudantes de educação primária usam
a internet. O mais alarmante é o lugar
de acesso: apenas 8,3% das pessoas a
partir dos 6 anos o faz na escola. Outros
56,1% acessam a internet em cabines
públicas emais 36%, em casa. NoChile,
9.680 escolas recebem subvenção esta-
tal para usar tecnologia. Ainda assim,
só 22mil dos 140mil docentes do siste-
ma público estão capacitados para tal.
O Brasil ilustra bem o problema da

capacitação docente para usar a tecno-
logia. Pesquisa com mais de 1.500 pro-

fessores, divulgada em 2011 e feita pelo
Núcleo de Informação e Coordenação
do Ponto BR (NIC.br), revelou que, pa-
ra 64%, os alunos têm mais conheci-
mento que eles sobre o uso de novas
tecnologias de informação, e 28% ainda
preferem os métodos tradicionais de
ensino. A NIC.br é uma entidade civil
que implementa as decisões e projetos
do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Um avanço considerado único na re-

gião foi o Plano Ceibal, desenvolvido
pelo governo do Uruguai entre 2005 e
2010, que entregou um laptop a cada
aluno das escolas públicas, maioria na-
quele país. Depois do projeto, quatro
em cada dez lares com computador
têmumdoPlanoCeibal, o que significa

70% de penetração em nível nacional.
Segundo a consultoria Radar, entre

2001 e 2010 a inserção de PCs nas casas
cresceu 85% emMontevidéu e 215% no
resto do país. O acesso a um PC e à in-
ternet, no entanto, não está distribuído
de maneira equitativa: em lares de ní-
vel socioeconômico mais alto, chega a
98%, e, nos de nívelmais baixo, a 49%. l

Escolas da América Latina
têm muito a avançar no uso
de novas tecnologias

* OGrupo deDiários América (GDA) é inte-
gradopor11 jornaisdaAméricaLatina: “La
Nación” (Argentina), “O GLOBO”, “El Mer-
curio” (Chile), “El Tiempo” (Colômbia), “La
Nación” (Costa Rica), “El Comercio” (Equa-
dor), “ElUniversal” (México), “ElComercio”
(Peru), “El Nuevo Día” (Porto Rico), “El Pa-
ís” (Uruguay) e “ElNacional” (Venezuela).

Fonte: Banco Mundial

INTERNET EM ESCOLAS PÚBLICAS
(Dados 2010)

Escala: 1 muito fraca; 7 máximo acesso

Habitantes por milhão

Celulares por milhão

Lares com internet

Escolas com internet
(primário e secundário
públicos)

16

20

44

46

190

255

29,4

24,3

4,7
4,4

29,2

3,8 2,7

29

36,5%

77%

Chile

Peru
*Só Lima

Colômbia

BRASIL

Venezuela
20%

57%

40% 42,3%

60%

88%

100%

30,1%

82%

14%
36%*

57%

Costa Rica

Porto Rico

Colômbia

Brasil

Venezuela

Costa Rica

Chile

Equador

México

Peru

Uruguai

Argentina

Média mundial 4,1

Colômbia

Brasil

Venezuela

Costa Rica

Chile

Equador

México

Peru

Uruguai

Argentina

Média mundial

USUÁRIOS
(Por cada 1.000 pessoas, 2009)

270

3,5

3,8

3,1

4,1

4,7

3

3,5

3,9

5,5

3

460

390

3,1

340

340

150

260

280

550

300

LACUNA DIGITAL

Pesquisa revelou
que 64% dos
professores
brasileiros
julgam ter menos
conhecimento
que seus alunos
sobre o uso de
novas tecnologias

NA ERA VIRTUAL, O ESTUDO EM REDES
Sites de relacionamento para universitários estimulam o compartilhamento demateriais acadêmicos

Se depender de iniciativas como a dos
estudantes Rodrigo Salvador e André
Simões, da PUC-Rio, gastar várias ho-
ras do dia nas redes sociais poderá ser
sinônimo de muito aprendizado para
os universitários. Os dois lançaram re-
centemente o Passei Direto, um site de
relacionamento gratuito, com fins edu-
cativos, voltado para jovens do ensino
superior. Em ação semelhante, o site
Ebah, criado por formandos daUSP em
2006, já reúne mais de dois milhões de
alunos trocando materiais de estudo.
Essas redes sociais acadêmicas têm

como diferencial ferramentas que per-
mitem o compartilhamento de arqui-
vos, como textos da bibliografia pedida
pelos professores, listas de exercícios
ou avaliações. Depois de selecionar no
site a graduação e as disciplinas cursa-
das, os alunos encontram outros cole-
gas na mesma situação e, além de ga-
nhar acesso ao material compartilha-
do, podem trocar mensagens tirando
dúvidas edebatendoassuntos dedeter-
minada matéria. Apesar de às vezes até
contarem com a participação de pro-
fessores, as plataformas são totalmente
gerenciadas pelos alunos e indepen-
dentes das instituições de ensino.
Por enquanto, o Passei Direto é restri-

to a alunos da PUC-Rio, da PUC-Minas,
da Unigranrio, da FGV-SP, da UFRJ e da
Uerj, mas, nos próximos meses, será
aberto a outras universidades. Em cer-
ca de dois meses, a rede, que pode fun-
cionar integrada ao Facebook, já atin-
giu cemmil cadastros.
—Nossa ideia era criar um espaço na

internet para centralizar o conheci-
mento. Muitos estudantes já vinham
criando grupos de estudo no Facebook.
Mas essa rede não tem as ferramentas
necessárias para uma interação acadê-
mica — explica Rodrigo Salvador, só-

cio-fundador do Passei Direto.
Estudante do 4º período de Relações

Internacionais na PUC, PedroBertachi-
ni é um dosmais ativos na rede social e
foi o primeiro a receber o status de “Rei
da PUC”— título concedido aos alunos
quemais colaboram com arquivos. Co-
mo prêmio, ganhou um livro didático
no início do período. Segundo os fun-
dadores, esse tipo de recompensa vai se
estender também a outras universida-
des, como forma de estimular o com-
partilhamento de conteúdo.
— Comprei totalmente a ideia. Eu já

espalhava arquivos para aminha turma
pelo Drop Box, que era a plataforma
que usávamos institucionalmente; en-

tão, foi fácil passar o material para a re-
de. Compartilhei cerca de 180 arquivos.
Mas o grande diferencial do Passei Di-
reto é que podemos ter acesso a conte-
údo de outras graduações. Relações In-
ternacionais, por exemplo, tem disci-
plinas deDireito, Sociologia, História. É
muito útil — afirma Bertachini.
As redes sociais para universitários

remontam às origens do Facebook. Cri-
ado porMark Zuckerberg em2004, o si-
te era destinado inicialmente apenas a
alunos de Harvard. A ideia do progra-
mador, no princípio, era criar um site
que conectasse toda a universidade.
Em 2006, em São Paulo, Renato Freitas

e Ariel Lambrecht, então estudantes da

Escola PolitécnicadaUSP, lançaramo si-
te Ebah, uma rede social para o compar-
tilhamento de arquivos. Cursando o últi-
moperíododa faculdadedeEngenharia,
eles estavam incomodados por ter que
procurar listas de exercícios e outrosma-
teriais de estudo em lojas de xerox.
— Imaginávamos que, se existisse to-

do aquele conteúdo disponível on-line,
seria mais econômico e organizado.
Até que resolvemos nos juntar para to-
car esse projeto — lembra Freitas.
O Ebah está disponível em pratica-

mente todas as universidades reconhe-
cidas pelo Ministério da Educação. São
Paulo é o estado com maior participa-
ção no site, tendo 21%dos doismilhões
de usuários. Minas Gerais e Rio vêm
empatados em segundo lugar, com10%
dos cadastrados, cada um.
Já com um caráter institucional, a

Universidade Federal Fluminense
(UFF) também tem sua própria rede
social, a ConexãoUFF. Por ser adminis-
trada pela universidade, os professores
centralizam o conhecimento. Para um
aluno compartilhar determinado con-
teúdo, o arquivo deve ser aprovado pe-
lo titular da disciplina.
O compartilhamento de textos e tra-

balhos acadêmicos, no entanto, esbar-
ra nos limites da propriedade intelectu-
al. Para o advogado José Carlos Vaz e
Dias, professor de Direito da Proprie-
dade Intelectual da Uerj, a reprodução
reiterada demateriais pode ser classifi-
cada como violação ao direito autoral,
mesmo que virtualmente:
— A fotocópia de pequenos trechos

de um livro pode ser permitida, em um
primeiro momento, mas será violadora
se for continuamente compartilhada
para dar acesso a umnúmero crescente
de pessoas, mesmo que pela internet.
O advogado alerta que quem usar o

material compartilhado pelos colegas
comode sua autoria cometerá crimede
violação do direito moral do autor. l

LEO MARTINS

Conectados. Os alunos da PUC Rodrigo Salvador e André Simões exibem o símbolo do Passei Direto, rede social acadêmica criada por eles

“Nossa ideia era
criar um espaço
para centralizar o
conhecimento”
Rodrigo Salvador,
um dos criadores do
Passei Direto

SIMONEAVELLAR

simone.avellar@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




