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Em debate, lições e desafios para a
escola do século XXI
‘Educação 360 Tecnologia’ reúne hoje educadores no Museu do Amanhã

Carteiras enfileiradas, alunos sentados, professor à frente de todos: os elementos que compõem uma sala
de aula, assim como sua configuração, são os mesmos há centenas de anos. Muito se discute sobre como
deveria ser a escola do século XXI, em um mundo tão marcado pelas novas tecnologias. Esse modelo antigo,
grande parte concorda, não é mais eficaz. Para o educador e escritor americano Marc Prensky, por exemplo, os
alunos de hoje, empoderados pela tecnologia, deveriam ser instigados na escola a solucionar problemas do
mundo real. O diretor do Google para Educação, Rodrigo Pimentel, acredita que as ferramentas tecnológicas
precisam estar dentro da sala de aula — e não confinadas nos laboratórios de informática.

Em debate. O evento do ano passado, sobre educação infantil: desta vez, a tecnologia será o tema
central do encontro

Prensky, Pimentel e outros 14 palestrantes estarão reunidos no evento “Educação 360 Tecnologia”, que
acontece hoje, no Museu do Amanhã, às 9h. A partir de cinco mesas e uma palestra magna, professores,
diretores e profissionais que se dedicam à educação falarão sobre iniciativas que envolvem novas práticas
pedagógicas, novas formas de gerir as escolas, infraestrutura e recursos digitais de aprendizagem. Esses
encontros terão transmissão on-line ao vivo pelo site do GLOBO (veja a programação no quadro ao lado).

Haverá ainda três painéis jovens, com participação de adolescentes com idades entre 13 e 18 anos, que
estarão em uma roda de conversa para contar como aprendem e até mesmo ensinam com a tecnologia.
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— Percebemos com o Educação 360, que já promovemos há alguns anos, que havia uma grande demanda
por eventos dedicados ao debate sobre educação — explica Roberta Ferraz, coordenadora de projetos especiais
da Infoglobo, responsável pelos jornais O GLOBO e Extra. — Por isso, criamos essas janelas para continuar
falando de educação, mas com foco em determinados temas. No ano passado, tratamos de educação infantil.
Neste ano, será tecnologia. COMUNICAÇÃO DIFERENTE Para o empreendedor digital Alex Pinheiro, que fará
parte do debate sobre gestão, inovações que se dizem capazes de revolucionar a educação surgem de tempos
em tempos, mas esta continua sendo um processo de comunicação.

— O que vemos hoje é que, com a tecnologia, o aluno passou a se comunicar no mundo de maneira
diferente: com muitos, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Para educar essa nova geração é fundamental
que o professor seja apoiado, tecnologicamente, para se comunicar também desta forma com o aluno. No
evento, vamos ter a oportunidade de conhecer, juntos, os impactos e os avanços nesta nova maneira de se
comunicar — afirma ele, que é sócio e diretor digital da SOMOS Educação/pH.

Promessas de que a tecnologia revolucionaria a educação já falharam diversas vezes, afirma o jornalista e
colunista do GLOBO, Antônio Gois, que fará a mediação dos debates:

— No entanto, com ou sem orientação adequada, alunos e professores brasileiros já estão usando essas
tecnologias como ferramentas pedagógicas. É preciso portanto investigar a melhor maneira de usá-las em
benefício da aprendizagem.

Antônio lembra que novos estudos identificaram resultados promissores em projetos que, em vez de
afastar, aproximam alunos de professores e permitem uma adaptação maior ao ritmo de aprendizagem de
cada indivíduo. Mas, como sempre em educação, não há “bala de prata", ele ressalta.

O Educação 360 Tecnologia é uma realização de O GLOBO e Extra, com patrocínio do Colégio pH e
Fundação Telefônica, apoio da Unesco e Unicef, parceria de mídia da TV Globo, Canal Futura, revista Crescer,
revista Galileu e TechTudo, e colaboração do Instituto Inspirare, Porvir e Mapa Educação.

LEIA ENTREVISTAS COM ALGUNS DOS PALESTRANTES
Marc Prensky, Rodrigo Pimentel e Caio Dib falam sobre suas experiências na área glo.bo/2hvG8a1
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