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1.Como o governo vê as
tendências na educação,
como os ensinos persona-
lizado e adaptativo?

As novas tecnologias não subs-
tituem a relação professor-alu-
no, mas podem potencializar a
aprendizagem. O MEC tem
programas de inclusão volta-
dos ao uso pedagógico das
TICs (tecnologias de informação e
comunicação). Uma das iniciati-
vas é nossa rede de laborató-
rios de TI em cerca de 180 mil
escolas. Precisamos de mais
investimento e oferta de ban-
da larga em todo o País.

2.Nas escolas de ensino
básico, quais são as
prioridades?
Um projeto muito

importante é a distribuição de
tablets para professores do en-
sino médio – estamos começan-
do pelo professor para que ele
não seja atropelado pelo aluno.
O tablet deve ser usado para
pesquisa e preparação de aulas.
Junto com ele vai um projetor
Wi-Fi que permite criar am-
biente de internet na sala. Os
professores estão sendo forma-
dos em quatro níveis para usar
plenamente os equipamentos.

3.Como está a introdu-
ção de TICs no ensino
médio? A prioridade
são os professores.

Estamos concluindo o trabalho
com Consed (que reúne os secre-
tários estaduais de Educação) pa-
ra o redesenho curricular e tra-
balhos de formação. Mas já te-
mos o Portal do Professor,
com mais de 12 mil aulas, o por-
tal de domínio público para
acessar bibliografia de apoio e
a Khan Academy, para física,
matemática, biologia e quími-
ca, traduzidos pela Fundação
Lemann. / CARLOS LORDELO

Cinemateca
enfrenta crise
institucional

Herton Escobar

Análises genéticas de crânios an-
tigos guardados no Museu Na-
cional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro revelaram um
componente inesperado no ge-
noma de uma linhagem extinta
de índios brasileiros chamados
botocudos (ou aimorés).

Vasculhando o DNA mitocon-
drial desses índios, em busca de
pistas sobre o povoamento das
Américas, pesquisadores encon-
traram algumas marcas genéti-
cas características de povos poli-
nésios, das ilhas do Pacífico.

O estudo não propõe que hou-
ve uma migração de polinésios
para as Américas (altamente im-
provável, tanto do ponto de vista
geográfico quanto cronológico),
mas sugere que, de alguma for-
ma indireta, pessoas de origem
ou ancestralidade polinésia cru-
zaram com a linhagem dos boto-
cudos na mata atlântica do su-
deste brasileiro. Só não se sabe
quando, onde nem como isso te-
ria acontecido.

“Precisamos achar uma expli-
cação para isso”, diz o pesquisa-
dor Sérgio Pena, da Universida-
de Federal de Minas Gerais, que
coordenou o estudo.

O trabalho, publicado na revis-
ta PNAS, propõe quatro cami-
nhos que o DNA polinésio pode-
ria ter percorrido para chegar
aos botocudos. O cenário mais
plausível, segundo Pena, é que
ele tenha chegado no início do
século 19, com escravos de Mada-
gascar, país africano onde há
uma herança genética polinésia.
Pode ter havido uma miscigena-
ção entre os escravos e os botocu-
dos, ou mulheres africanas po-
dem ter sido raptadas pelos ín-
dios e tido filhos com eles.

Os botocudos ocupavam
áreas dos atuais Estados de Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e Ba-
hia. Eles não aceitavam a autori-
dade portuguesa e foram extin-
tos no fim do século 19, segundo
o estudo. As marcas genéticas fo-
ram encontradas em amostras
extraídas dos dentes de 2 dos 14
crânios pesquisados.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Estudo acha DNA da
Polinésia em índios
extintos do Brasil

MEC desenvolve
plataforma nacional
digital da educação
Objetivo é oferecer ferramentas diversas de aprendizagem (vídeos,
textos e jogos) e conteúdo estruturado, além de níveis variados
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Aloizio Mercadante, ministro da Educação

Paulo Saldaña

O Ministério da Educação
(MEC) está elaborando, em
conjunto com secretarias, or-
ganizações sem fins lucrati-
vos e empresas, uma platafor-
ma nacional digital para a edu-
cação básica. A ideia é que ela
ofereça aulas digitais estrutu-
radas, com objetos de aprendi-
zagem variados (vídeos, tex-
tos e jogos), e um conteúdo es-
quematizado – mas de modo
com que cada rede ou escola
organize seu currículo. A plata-
forma começou a ser pensada
em fevereiro e deve ser lança-
da no início do ano que vem.

A ideia é que as aulas digitais
tenham níveis de complexidade,
para que alunos em diferentes fa-
se de evolução possam escolher
o que fazer – objetivo é que haja
opções do tipo de aula. O portal
deve contar ainda com um siste-
ma de avaliação que, além de mo-
nitorar o que o aluno aprendeu,
já o direcione para um exercício
ou conteúdo específico.

O plano inicial era começar a
construção do projeto com uma
plataforma voltada para os anos
finais do ensino fundamental (do
6.ºao9.ºano). Mas,segundooEs-
tado apurou, por conta da preo-

cupação do governo federal com
oensinomédio,essaetapa nãose-
rá deixada de lado já no início. Se
for para aplicar recursos federais
na produção de conteúdos digi-
tais, esse investimento será feito
para suprir o ensino médio.

Desde o ano passado, a pasta
está mobilizada com secretarias
estaduais para fortalecer uma no-
va identidade para essa etapa. E,
nesse plano, a tecnologia teria
papel fundamental.

O conteúdo dessa nova plata-
forma estaria organizado de
acordo com as expectativas de
aprendizagem baseadas nos des-
critores da Prova Brasil. Além de
prever a produção de conteúdo
especialmente para formar o por-
tal, o projeto também deve reu-
nir iniciativas bem-sucedidas
realizadas pelo País.

A ideia de um modelo nacional
surgiu de uma dessas iniciativas,
a da cidade do Rio de Janeiro. As
escolas cariocas contam desde
2011 com a Educopédia, platafor-
ma de conteúdo digital. Como to-
do o material é aberto, cerca de
200 municípios utilizam formal

ouinformalmente. “Em uma visi-
ta de integrantes do MEC ao Rio,
começamos a pensar o que seria
uma plataforma nacional, que
pudesse ser customizada para ca-
da Estado”, explica a secretária
municipal de Educação do Rio,
Claudia Costin.

Segundo ela, cada rede poderá
colocar seu próprio sequencia-
mento de aulas e currículo e tam-
bém customizar conteúdos.
“Apesar de ser mobilizada pelo
MEC, com participação nossa e
de outras secretarias, ainda have-
ria a possibilidade de as redes re-
criarem para diferentes contex-
tos, sem que nada seja idêntico.”

A secretária lembra que duran-
te muito tempo houve um deba-
te sobre se colocar computado-
res na escola era desperdício, “e,
de fato, só essa presença não me-
xeu com o processo de aprendi-
zagem”. “Mas hoje o computa-
dor entrou como ferramenta de
apoio ao professor e de aprendi-
zagem do aluno. A utilização ade-
quada de portais de aprendiza-
gem permite uma educação per-
sonalizada, sem perder a esca-
la”, diz ela, citando o que tem si-
do feito com o novo modelo de
escola criado na cidade, o Gente,
como mostrou reportagem pu-
blicada anteontem no Estado.

Colaboração. Além de aulas
prontas (divididas em três ní-
veis de complexidade), a plata-
forma deve ser equipada com fer-
ramentas de customização e cria-
ção de novas atividades, áreas de

compartilhamento e orienta-
ções para os professores.

Um grupo de instituições e em-
presas já está participando das
conversas. “Há uma série de ino-

vações que a iniciativa privada
pode trazer, além de reunir esfor-
ços para um projeto único”, diz
Anna Penido, diretora do Institu-
to Inspirare e portal Porvir. An-

na tem colaborado na sistemati-
zação de uma proposta e tam-
bém no mapeamento de ações
realizadas pelo País e que podem
ser aproveitadas.

A ministra da Cultura, Marta Su-
plicy, o presidente do Conselho
da Cinemateca Brasileira, Ismail
Xavier, e o presidente da Socieda-
de Amigos da Cinemateca, Leo-
pold Nosek, se encontraram on-
tem em audiência em Brasília pa-
ra discutir os rumos da Cinema-
teca Brasileira, em São Paulo.

Um dos mais importantes do
setor cinematográfico do País, o
órgão teve seu presidente, Car-
los Magalhães, exonerado do car-
go em janeiro, pelo novo secretá-

rio do Audiovisual, Leopoldo Nu-
nes. Com a saída de Magalhães,
se iniciou um processo de audito-
ria para analisar irregularidades
nas contas do órgão nos dez
anos de mandato de Magalhães.

Uma nova forma de gestão e
contratação de funcionários de-
verá ser apresentada em breve
pelo ministério. Segundo funcio-
nários, a medida, que também
trouxe corte de verbas, tem cau-
sado retrocesso institucional.

“Nossa capacidade está super
reduzida e não há datas para a
resolução. Estamos com um qua-
dro funcional de 20 anos atrás. A
biblioteca não presta mais aten-
dimento aos sábados. E há uma
sala que já está fechada”, disse
um funcionário. / FLAVIA GUERRA

À frente. Escola municipal André Urani, no Rio: sistema de ensino utiliza ferramentas digitais

● Equipamentos

382.317
tablets já foram distribuídos pelo
MEC para professores de ensino
médio da rede pública. A pasta
investiu R$ 117 milhões nos
equipamentos. A meta é chegar
a 600 mil tablets neste ano.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




