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Rumo à escola do século XXI
Evento no Rio debate o uso das novas ferramentas digitais por professores, gestores e
alunos

“Se você é professor e usa a tecnologia para apresentar vídeos, tudo bem, mas isso não é novo” Marc Prensky Escritor e
educador

“Educação 360 Tecnologia” debate novas ferramentas digitais no Museu do Amanhã. “Por favor, pense
diferente”, sugeriu o educador e escritor americano Marc Prensky à plateia lotada de educadores. E continuou:

Várias frentes. O educador Marc Prensky, criador do termo ‘nativos digitais’, durante a palestra
magna do evento: ele participou também de painéis com jovens de idades entre 13 e 18 anos e
defendeu que a escola escute os alunos

— Se você é professor e usa a tecnologia para apresentar vídeos e fazer cálculos, tudo bem, mas isso não é
novo. Temos que achar o lugar útil para usar essa tecnologia, em vez de fazer sempre as mesmas coisas de
forma diferente.

O debate sobre os usos que educadores e escolas fazem das novas ferramentas digitais foi o ponto central
do encontro internacional “Educação 360 Tecnologia”, promovido pelos jornais GLOBO e “Extra” ontem, no
Museu do Amanhã.

Além de Prensky, responsável pela palestra magna, outros grandes educadores e profissionais da área
participaram de debates sobre práticas pedagógicas, infraestrutura, gestão e recursos digitais de
aprendizagem. Em suas apresentações, esses profissionais trataram de projetos que vêm fazendo diferença em
redes públicas e particulares de ensino — como uma plataforma de conteúdo para que os alunos possam
resolver exercícios e ter seus desempenhos transmitidos à equipe pedagógica, ou formulários digitais que
mapeiam quais equipamentos são usados pelos professores, como são usados e o que esses docentes desejam
aprender.

Em uma das apresentações mais aguardadas do dia, Marc Prensky, conhecido por ter criado o termo
“nativos digitais” para compreender as novas gerações que já nascem e crescem com as tecnologias digitais
inseridas em seu dia a dia, afirmou que precisamos de uma nova forma de educar.

— Não podemos apenas pensar em mudar a educação que temos hoje para uma outra com mais tecnologia
ou mais empreendedorismo. Precisamos pensar no que as crianças querem ser e não simplesmente no que nós
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queremos que elas sejam — pontuou Prensky.
A mudança de olhar, segundo ele, deve se dar em cinco aspectos: objetivos, meios, currículo, formas de

ensinar e tecnologia. Todas essas áreas precisam ser repensadas na escola. A meta central de uma instituição
de ensino, ele diz, deve ser melhorar o mundo e não apenas prover conteúdo:

— Queremos que as crianças sejam boas, efetivas e que façam a diferença. É para isso que as educamos,
para criar melhores pessoas. Na escola, elas devem se dedicar a resolver problemas do mundo real e
desenvolver suas habilidades, não simplesmente absorver conteúdo acadêmico.

O “Educação 360 Tecnologia” nasceu de uma grande demanda por eventos dedicados ao debate sobre
educação, percebida a partir do “Educação 360”. A procura pelo evento maior fez com que surgissem outros
encontros com foco específico. No ano passado, o tema foi educação infantil. Neste ano, tecnologia.

— Promover um encontro para debater educação é importante para o futuro do país. Educação é uma
vocação do GLOBO, que historicamente sempre cobriu o tema. A grande procura por eventos como este
mostra que estamos no caminho certo, que é o de abrir espaço para práticas inovadoras de educadores do
Brasil e do mundo — afirmou o diretor de redação do GLOBO, Ascânio Seleme.

Além das mesas de debate e palestras, o evento também contou com três painéis, que tiveram participação
de jovens com idades entre 13 e 18 anos. O espaço, comandado pelo jornalista e educador Caio Dib, do
projeto “Caindo no Brasil”, com participação de Gabriel Dolabella e Gustavo Empinotti, responsáveis pelo
“Mapa Educação”, e do próprio Marc Prensky, era aberto para que esses adolescentes compartilhassem
experiências sobre uso das tecnologias.

— Participar desse encontro foi enriquecedor. Nunca imaginamos que um dia iríamos participar de um
encontro de jovens num congresso internacional — contou Gelson Herique Silva, de 18 anos, aluno de Ciências
Sociais da Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ).

Morador de Campo Grande, Gelson é cofundador da webTV “Na Pista”, que trabalha com ex-internos do
Degase e também com outros jovens da periferia.

— Não tem distinção. Quando eles saem da detenção, são como nós: jovens periféricos — conta o rapaz,
que fundou o projeto com outros amigos e agora produz vídeos.

Ao final do último painel, Prensky pediu a palavra e defendeu que a escola escute os alunos.
— O futuro realmente pertence aos jovens. Nós, mais velhos, não sabemos como preparálos para o que

vem por aí, porque o futuro vai ser bem diferente daquilo a que estamos acostumados — disse. — O mais
importante é escutar os alunos, respeitá-los e levar suas ideias em consideração de forma séria. Como adultos,
temos o papel de orientar, mas, principalmente, o de construir através do diálogo.

O “Educação 360 Tecnologia” é uma realização O GLOBO e “Extra”, com patrocínio da Petrobras, do Colégio
pH e da 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.
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