
professora Marcia Aguiar, o
projeto disponibiliza vídeos
semanais no YouTube. Com
duração de aproximadamen-
te três minutos, os vídeos são
feitos com a participação dos
membros do corpo docente e
falam sobre temas específicos
de cada curso. 

Para a coordenadora do
serviço de tecnologia educa-
cional da faculdade, Márcia
Aguiar, o projeto videodicas
vai além do papel informativo
e potencializa o processo de
ensino-aprendizagem. “No
início, a ideia era disponibili-
zar apenas para os alunos da
UniCarioca, mas valorizamos
a socialização do conheci-
mento. Daí, decidimos deixar
também disponível no canal
da UniCarioca no YouTube
para todos que desejarem
acessar”, afirma Marcia.

Segundo Celso Niskier, rei-
tor da universidade, a tecno-
logia está no DNA da institui-
ção que tem investido muito
no desenvolvimento e apri-
moramento desta área. “A
educação à distância, final-
mente, começa a ganhar a im-
portância que merece. E a uni-
versidade oferece uma pro-
posta séria e inovadora, mui-
to focada no uso e nas aplica-
ções das novas tecnologias da
informação e da comunica-
ção”, acrescenta. Por enquan-
to, os temas são escolhidos
pelos professores e, futura-
mente, os alunos poderão su-
gerir os assuntos. Ao todo, tre-
ze vídeos já estão disponíveis
no canal exclusivo da univer-
sidade no YouTube. 

A diretora-geral do Colégio
Renovação,  localizado em
São Paulo, Sueli Bravi, conta
que a escola trabalha no de-
senvolvimento da carreira
dos seu alunos apostando
sempre em novas tecnolo-
gias. “Estamos há treze anos

trabalhando com tecnologias
em sala de aula. Começamos
com data show, salas de com-
putação e sinal de internet
sem fio liberado em todas as
dependências do colégio pa-
ra acesso dos alunos, conta
Sueli .  “Acompanhando as
inovações, o colégio caminha
para as tecnologias moveis.
Hoje,  além de todos esses
itens temos também, à dispo-
sição de professores e alunos,
Tablet (Ipad), lousas eletrôni-
cas, sistemas de áudio e vídeo
volante, laboratórios atuali-
zados e outras ferramentas
tecnológicas”, conclui. 

Além disso, o colégio criou
o projeto livemocha, que uti-
liza uma rede social colabora-
tiva no aprendizado de idio-
mas. A escola implementou
também o educsat – sistema
que transmite, ao vivo, infor-
mações na área de educação,
como cursos e palestras para
os pais e alunos.

Prós e contras

Segundo a diretora, exis-
tem vários pontos positivos
em trabalhar com tecnologia
na sala de aula. “A interação
dos alunos, motivação, me-
lhor entendimento dos con-
teúdos, mais disciplina nas
aulas, dinamismo na apre-
sentação dos temas e uma re-
lação professor e aluno muito
mais intensa, principalmente
por conta das habilidades dos
jovens com relação ao meio
digital”, afirma Sueli. 

De acordo com ela, exis-
tem também os pontos nega-
tivos, já que as instituições
precisam ter um controle com
os alunos, para que o uso de
tecnologias não gere outros
conflitos, como o abuso da
internet aberta na institui-
ção. “Essa liberdade pode dar
a eles a sensação de que po-
dem camuflar as aulas e aces-
sar outros sites, inclusive não
recomendados para suas ida-
des. Tudo precisa de regras e
limites bem definidos”, res-
salta Sueli.

Na avaliação de Sueli, as
novas tecnologias podem aju-
dar muito na carreira dos no-
vos profissionais. “A tecnolo-
gia tem tomado conta do
mundo. Cada vez mais profes-
sores e coordenadores preci-
sam estar envolvidos com as
novas tecnologias e com as
mídias digitais. “É importante
que haja evolução também na
maneira de ensinar. Os jovens
são ávidos por tecnologia, por
novidade, então aliar uma coi-
sa à outra acaba trazendo mui-
tos benefícios. É importante
entender que essa geração é
extremamente digital e que
usando esses canais fica mais
fácil de chegar a um resultado
positivo”, afirma a diretora.

Para o professor de inglês e
francês, Ronald Soares, ainda
há uma grande preocupação
no uso de novas tecnologias
para o aluno. Segundo ele, os
alunos brasileiros, principal-
mente do ensino fundamen-
tal, ainda não têm o discerni-
mento de levar a sério o uso
da tecnologia. 

Há quatro anos, o colégio e
curso Intellectus começou a
trabalhar com novas tecnolo-
gias em sala de aula. De acor-
do com o diretor geral Gusta-
vo Fernandes, o diferencial de
trabalhar com esse segmento
é a possibilidade de utilizar
outras experiências cogniti-
vas. “Várias são as formas dos
alunos absorverem o conteú-
do. Existem alunos mais vi-
suais, outros mais musicais. O
uso de outros formatos dina-
miza as aulas e facilita o apren-
dizado”, afirma o diretor.
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Este, esse ou aquele? Isto, isso ou aquilo? Que rolo! Jornalis-
tas, professores, estudantes, advogados, todos se confundem
na hora de empregar os demonstrativos. Ariscos, os prono-
mes não se deixam captar. Quando usar um? Quando é a
vez do outro? O pior é que o papel deles é bem definido – in-
dicam situação no espaço, situação no tempo e situação no
texto. Diante da dúvida, como você se vira? Antes de respon-
der, faça o teste.

Teste
– __________caneta aqui é sua?
– __________caneta aí não é minha._________aqui é a minha
caneta.
– Você tem certeza de que __________é a sua caneta? Não será
___________ lá? Não vejo diferença entre as três.
– Você diz __________ porque não as comprou. Eu as comprei
há cinco anos.___________ tempo, estudava na USP.
– Qual a diferença?
– A diferença é__________: pequenas nuanças nas cores.
– Sou daltônico. Por __________não me dei conta ___________
pormenores.
– Posto __________, decida. Você fica com qual?
– Ah, indecisão! Gostaria de ficar com __________ aqui, mas
gosto ___________aí e adoro __________ aquela lá.

Pessoas do discurso
Para dominar os demonstrativos, lembre-se das pessoas do
discurso. Discurso, aí, significa conversa. As pessoas do dis-
curso são as que tomam parte em um bate-papo. Para haver
diálogo, são necessárias três pessoas. Uma fala (1ª pessoa),
outra escuta (2ª pessoa) e o assunto, que é a pessoa de que se
fala (3ª).
Imagine que Rafael telefone para João e lhe pergunte se viu o
filme Universidade dos monstros. No caso, Rafael fala. É a 1ª
pessoa. João escuta. É a 2ª. Do que eles falam? Do filme. É a 3ª.

Situação no espaço
Este – diz que o objeto está perto da pessoa que fala (eu, nós).
Pode ser reforçado pelo advérbio aqui: esta sala (a sala onde a
pessoa que fala ou escreve está); esta revista aqui (a revista
que tenho em mão). Esta carta (a carta que está comigo).

Esse – diz que o objeto está perto da pessoa com quem se fala
(você, tu, Vossa Excelência). Pode ser acompanhado pelo ad-
vérbio aí: essa sala (a sala onde está a pessoa com quem fala-
mos ou a quem escrevemos), esse livro aí (o livro está perto
da pessoa com quem falamos), essa instituição (a instituição
em que o leitor está).

Aquele – diz que o objeto está longe da pessoa que fala e da
pessoa com quem se fala: aquele quadro lá (o quadro está
longe das duas pessoas), aquele cartaz, aquela torre.

Situação no tempo
Este indica tempo presente: esta semana (a semana em cur-
so), este mês (mês em curso), este ano (ano em curso).
Esse / aquele exprime tempo passado (esse: passado próxi-
mo; aquele: passado remoto): Estive No Rio em 1992. Nesse
(naquele) ano, visitei todo o estado.
Eis um nó. Como saber se o passado é próximo ou remoto?
Depende de cada um. O tempo é psicológico. Uma hora com
dor de dente é uma eternidade. Com o amado, voa.

Situação no texto
Quem escreve enfrenta desafios. Um deles: situar o leitor. Di-
zer-lhe se a pessoa, o fato ou a frase foi referida no texto. Ou,
ao contrário, vai ser referida. É o 3º emprego do demonstrati-
vo. E, cá entre nós, o que oferece mais dificuldade. Mas, bem
entendido, torna-se fácil como tirar pirulito de criança.
Este – olha pra frente. Anuncia o que será referido em segui-
da:
Dilma fez esta ameaça: "Não admito arruaças".
Reparou? A ameaça é anunciada: "fez esta ameaça". Depois,
expressa: "Não admito arruaças".
Esse – olha pra trás. O fato é referido antes; depois, retomado:
"Não admito arruaças." Essa ameaça foi feita pela presidente
Dilma.

Caso à parte
Há um emprego dos demonstrativos que nada tem a ver com
espaço, tempo ou texto. Trata-se da estrutura fechada. Ela
exige dois seres. Por isso só dois pronomes entram na jogada
– este e aquele. O dissílabo se refere ao nome que está mais
perto do pronome. O trissílabo, ao mais distante: Neymar e
Forlán são jogadores de futebol. Este brilha na seleção uru-
guaia. Aquele, na brasileira.
Em outras palavras: Neymar defende as cores brasileiras; For-
lán, as uruguaias. Nessa arquitetura, não existe meio-termo.
O esse fica de fora. Só o este e o aquele aparecem.

Teste. Confira
esta, essa, esta, essa, aquela, naquele (ou nesse), esta, desses,
isso, esta, dessa, aquela.

Uiiiiiiiiiiiiii! É o calo no pé
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"A morte emendou a gramática.
Cacilda Becker morreram."

Carlos Drummond de Andrade
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» NAIRA SALES

M uitos alunos acre-
ditam que anotar o
que o professor diz
em sala é uma cha-

tice sem fim, por isso jovens
empreendedores apostam
em inovação para deixar as
aulas mais interativas, o que
deve contribuir para a for-
mação de profissionais mais
interados com as novas tec-
nologias. A sala de aula vem
se transfor mando em um
ambiente virtual de aprendi-
zagem, formado por uso de
tablets acoplados na cartei-
ra, aplicativos para celular,
além da aposentadoria do
quadro negro, substituído
por lousas eletrônicas. 

Segundo o criador do sis-
tema de ensino móvel Mobile
Brain, Mauro Rebelo, os dis-
positivos móveis têm limita-
ções, já que não é possível
ensinar engenharia civil ou
biologia molecular pelo celu-
lar. De acordo com ele o dis-
positivo móvel compensa as
limitações de outras manei-
ras. “Eu posso, porém, enviar
questionários que ajudem o
aluno a pensar sobre o texto
que ele leu na aula. O celular
é um complemento podero-
so da sala de aula. O profes-
sor pode reduzir o tempo do
aluno em sala e o aluno leva a
ambiente de ensino no bolso,
o dia todo”, comenta.

Na avaliação de Rebelo, o
mundo está saturado de in-
formação e é cada vez mais
difícil conquistar e manter a
atenção das pessoas. Para o
professor do século 20 é ain-
da mais difícil conquistar e
manter a atenção do aluno
conectado do século 21. “Nós
acreditamos que o ensino não
deve ser concentrado apenas
na escola, universidade ou na
sala de aula.  O ensino tem
que acompanhar o aluno o
tempo todo e a aprendizagem
tem que ocorrer onde e quan-
do ela for mais favorável para
o aluno”, ressalta rebelo.

Contato

De acordo com Rebelo, as
inovações permitem um con-
tato maior entre aluno, pro-
fessor e conteúdo, pois pro-
porcionam um encontro após
o término da aula. “É verdade
que o livro também pode ser
usado depois que a aula ter-
mina, mas o computador per-
mite que o conteúdo seja apre-
sentado em diferentes mídias
e de diferentes maneiras. O
aluno pode escolher de acor-
do com o seu perfil de apren-
dizagem”, explica Rebelo.

Os designers Eduardo Cro-
nemberger, Gil Guigon e Dio-

go Lage apostaram na tecno-
logia e no empreendedoris-
mo para deixar a educação
mais interativa ao criarem a
Habto, especializada em de-
sign de produtos inovadores
para educação. Depois de re-
volucionar o modelo de ensi-
no de faculdades públicas e
particulares do Rio de Janei-
ro, a empresa lançou quatro
novos produtos.

Em 2012, a Habto investiu
R$ 350 mil nos produtos, que
vão desde uma releitura da
carteira universitária que aten-
de a destros e canhotos até um
kit móvel completo para pro-
jeção de conteúdo e atividades
de matemática, biologia, quí-
mica e física em 3D.

Apostando na formação da
carreira de seus alunos, o Cen-
tro Universitário UniCarioca
também aposta em novas tec-
nologias ao lançar o projeto
Videodicas. Coordenado pela

Novas tecnologias
revolucionam as aulas

FORMAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ambiente de ensino sofre transformações e novos profissionais se formam 
com ajuda de lousas eletrônicas, carteiras com tablets acoplados e projeções 3D

No início, a ideia era disponibilizar apenas
para os alunos da UniCarioca, mas
valorizamos a socialização do conhecimento.
Daí, decidimos deixar também disponível no
canal da UniCarioca no YouTube para todos
que desejarem acessar.”

Marcia Aguiar
Coordenadora do projeto Videodicas
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