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A ausência de paredes entre as 
salas e o fim da divisão de alu
nos por idade e série já cha
mam atenção na escola muni
cipal André Urani, encravada 
na Favela da Rocinha, Rio de 
Janeiro. Mas o maior poten
cial do novo modelo de escola 
que a prefeitura carioca ini
ciou neste ano está na tecnolo
gia. E não só pela presença dos 
computadores em cada mesa, 
mas pelas ferramentas digi
tais de ensino que possibili
tam que o aluno siga seu ritmo 
de aprendizagem e os profes
sores acompanhem o que cada 
um está aprendendo. 

Com 180 alunos, a André Ura
ni é a unidade pioneira do Giná
sio Experimental de Novas Tec
nologias (Gente). O prédio rece
beu decoração moderna, com pa
redes coloridas, pufes espalha
dos entre estantes de livros e mó
veis que podem ser arrumados 
de acordo com a atividade do 
dia. As carteiras, por exemplo, 
são encaixadas em grupos. 

Além da nova estrutura, o Gen
te tem chamado a atenção pela 
proposta inovadora de aulas - es
trutura que historicamente teve 
poucas mudanças. O novo mode
lo pretende não só representar a 
chegada do computador à sala 
de aula, mas uma transformação 
no processo de ensino. 

O educador Rafael Parente, 
subsecretário de Novas Tecnolo
gias Educacionais da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio, 
ressalta as possibilidades da per
sonalização. "Podemos acompa
nhar o que o aluno sabe, é um 
passo para a aprendizagem adap
tativa", diz ele, explicando que o 
projeto tem uma base teórica 
com inspirações na pedagogia 

da presença, avaliação por com
petências e aprendizado basea
da em projetos (veja oglossário ao 
lado). "O mais importante é a 
real possibilidade de colocar o 
modelo em escala." 

O p ç õ e s . Cada aluno segue um 
itinerário formativo individual, 
que reúne o que ele precisa 
aprender. O itinerário tem op
ções de exercícios e o aluno esco
lhe o que fará. Todas as semanas 
eles são avaliados na Máquina de 
Testes, um programa com ques
tões de diferentes níveis de difi
culdade. A máquina registra os 
níveis alcançados, para garantir 
a evolução no conteúdo. Se o re
sultado não for adequado, o alu
no recebe uma atenção indivi
dualizada. 

Algumas aulas têm vídeos, ou

tras remetem a sites externos ou 
propõem exercícios no caderno. 
Mas todas as atividades estão 
vinculadas às matrizes de habili
dades da Prova Brasil e aos parâ
metros curriculares do Ministé
rio da Educação - a escola aten-, 
de alunos do 7° ao 9.º ano. 

Apesar de o itinerário ser indivi
dualizado, as aulas são sempre co-
laborativas. Por isso os alunos são 

reunidos em grupos de seis, cha
mados de famílias. Três famílias 
formam um time, com um profes
sor mentor. As famílias foram for
madas a partir de avaliações nas 
quais foram mensurados níveis 
de liderança, agressividade, espíri
to colaborativo, entre outras ca
racterísticas não cognitivas. 

A estudante Camila da Silva, 
de 15 anos, tem gostado muito 
das aulas no computador, mas 
vê no diálogo com os colegas o 
melhor da nova escola. "Traba
lhar em grupo, sem parede, com 
todo mundo junto, isso é muito 
legal", diz. Na mesa do lado, Ar
thur Freitas, de 13, gosta das au
las com jogos, mas faz uma quei
xa. "É ruim ficar ouvindo o pes
soal do lado falar, eles têm de 
aprender a conversar baixo." 

O professor Diego Teixeira, 

um dos 15 docentes da escola, 
diz que essa conversa, banida em 
outras escolas, é a chave do Gen
te. "O modelo é sempre colabora
tivo. Primeiro ele consulta o ma
terial, depois o colega e só em 
seguida o professor", diz ele. 
"Existe uma busca pela autono
mia do aluno, em que ele é o cen
tro do processo." 

P r e p a r o . A função dos professo
res é diferente. Quatro deles se 
espalham entre as famílias -
uma mudança em que o profes
sor da disciplina dá lugar a uma 
atuação polivalente. Trabalhar 
nessa nova proposta exige uma 
dedicação diferente, explica a 
professora Cláudia Ferreira da 
Costa. "É necessário se preparar 
mais antes de encontrar os alu
nos. E não é mais preparar aula, 

mas atividades. Tudo voltado pa
ra o grupo e para o individual, 
não mais para a turma." 

O cronograma de expansão do 
Ciente prevê a replicação do mo
delo para mais cinco escolas no 
ano que vem. Cada unidade deve 
multiplicar para outras 5, chegan
do a 30 em 2015 e a outras 150 no 
ano seguinte. O projeto custou 
R$ 3,5 milhões, sendo que R$ 2,5 
milhões vieram de parceiros pri
vados. A secretaria estima em R$ 
5 0 0 mil o custo de implementa
ção em cada nova escola. Para al
cançar novas unidades, parce
rias serão fundamentais. 
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Carlos Lordelo 

Entre os projetos internacionais 
que inspiraram o Gente está a re
de americana de escolas públi
cas Summit, da Califórnia. As 
quatro unidades têm em média 
4 0 0 alunos do ensino médio es
colhidos por sorteio. A rede fun

ciona no modelo charter: é admi
nistrada por uma entidade com 
autonomia para propor um pro
jeto pedagógico novo, desde que 
cumpra metas combinadas com 
o governo. A Summit prepara os 
estudantes para entrar e conse
guir acompanhar a faculdade. 

A inspiração sobre como atin
gir o objetivo veio de pesquisas 
da Universidade Stanford. "Por 
isso temos escolas pequenas. Os 
alunos recebem atenção indivi
dual de um mentor, que os ajuda 
a estabelecer um plano de estu
dos e a atingir seus objetivos pes
soais e profissionais", disse ao 

Estado a fundadora e C E O da 
Summit, Diane Tavenner. 

Segundo Diane, que participa
rá na quinta-feira de um evento 
em São Paulo (mais informações 
nesta pág.), a ideologia da Sum
mit permanece a mesma desde a 
criação da rede, há 10 anos, mas a 
tecnologia permitiu um melhor 
desenvolvimento do trabalho. 

Lá também não há salas de aula 
ou divisão por idade e série. Diaria
mente os alunos aprendem e fa
zem exercícios utilizando plata
formas como as videoaulas da 
Khan Academy ou atividades de
senhadas pelos professores. " C a -

da aluno tem uma lista de tarefas, 
adaptada às suas necessidades, pa
ra aprender só o que precisa. Com 
a tecnologia, sabemos o estágio 
do aprendizado de todos e pode
mos atacar pontos específicos." 

Os estudantes ainda realizam 
projetos em grupos, o que ocupa 
a maior parte da jornada diária 
de 7h30min. Dois meses por 
ano, fora das escolas, eles fre
quentam aulas de teatro, dança, 
música e fotografia e os mais ve
lhos fazem estágio em empresas 
parceiras. "O aluno precisa assu
mir a responsabilidade pelo seu 
aprendizado", diz Diane. " O s 
professores também precisam 
se adaptar, o que talvez seja o 
maior desafio. Quando isso acon
tece, o resultado é poderoso." 

Entre críticos ou entusiastas do 
uso da tecnologia na sala de aula, 
há uma ideia em comum: a tecno
logia precisa ajudar concreta
mente na aprendizagem. Não 
basta tablets ou lousas eletrôni
cas nas salas - que representam 

investimentos altos - se não hou
ver um projeto educacional. 

Na opinião da diretora executi
va do Todos Pela Educação, Pris
cila Cruz, essa concepção tem 
evoluído nos últimos anos. "A 
vantagem é que para ter um pro
jeto que funcione bem é preciso 
mexer em vários outros fatores, 
como ter um currículo definido, 
formar o professor, mudar o es
paço físico", diz ela. "A tecnolo
gia, nesses casos, é a locomotiva 
de mudanças que puxa outros va
gões, e isso é a transformação." 

Priscila diz que, assim como 
nas experiências internacionais, 
é necessário investimento na 
consolidação das ferramentas. 
"Percebe-se, por exemplo na 
Summit, que houve muito esfor
ço, avaliaram, aperfeiçoaram. 
Há um acúmulo e assim que se 
consegue colocar em escala." 

A utilização da tecnologia em 
escala no Brasil começa exata
mente na definição clara de como 
atecnologia vai ajudarno aprendi
zado, segundo o diretor executi
vo da Fundação Lemann, Denis 
Mizne. "O segundo desafio é 
construir a implementação em 
conjunto com professores e equi
pe gestora para que o projeto te
nha sentido na escola e seja efeti
vamente incorporado no dia a dia 

dos alunos. Muitas das inovações 
acabam não conseguindo chegar 
na ponta, pois esta costura não é 
feita adequadamente", afirma 
ele, que lembra ainda as dificulda
des de infraestrutura. "A questão 
de conectividade não é uma reali
dade nas escolas brasileiras." 

C u l t u r a d i g i t a l . Mesmo que a 
informatização não seja uma rea
lidade nas escolas, houve uma 
mudança no centro do debate. 
Enquanto na década de 1990 a 
preocupação era levar as máqui
nas às escolas, o que se impõe 
hoje é a chegada da cultura digi
tal na sala de aula. " O u a escola 
inserida na cultura digital", co
mo diz a coordenadora de proje
tos do Instituto Educadigital, 

Giulliana Bianconi. 
Ainternet e o acesso à informa

ção fazem com que os alunos che
guem às escolas com outras habi
lidades e, segundo Giulliana, a 
discussão da tecnologia não é 
mais só uma questão de ferra
menta. "Essa cultura digital, da 
construção, compartilhamento 
e remix, é muito mais enraizada 
na sociedade. E a escola, como 
um ambiente para aprender, fi
cou esvaziada." 

Segundo ela, em uma realida
de em que muita gente ainda não 
tem acesso à tecnologia e inter
net, o problema da educação se 
torna ainda maior. "É um grande 
desafio para que as distâncias na 
educação não fiquem ainda 
maiores."/p.s.e C L . A utiliz
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




