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A cada ano que passa, escolas e professores investem mais na tecnologia como ferramenta 
educacional. E já existem muitas empresas especializadas em fornecer soluções tecnológicas para 
a educação, tanto para fins educacionais regulares como corporativos, transformando os 
computadores instalados em sala de aula em laboratórios profissionalizantes onde se pode ter 
noções práticas de matérias como química, física e até matemática.  
 
São as escolas particulares que mais avançam no uso do PC como ferramenta de ensino. Estado e 
prefeituras também investem, mas enfrentam entraves financeiros e funcionais, isto é, falta de 
equipamentos.  
 
Outro problema é que, antes de tudo, as autoridades precisam trabalhar na inclusão digital, não 
somente de alunos como de professores, pois é nas escolas públicas onde este problema é 
latente. Mesmo assim, nota-se avanços na utilização da tecnologia no ensino público paulista e 
brasileiro.  
 
O professor de História Edélcio Fernandes concorda que a inclusão de professores e alunos é um 
primeiro passo para que a informatização da escola pública se consolide. "O papel do educador é 
mostrar aos alunos formas eficazes de pesquisa na rede, além de lançar mão de toda tecnologia 
para transmitir conhecimento".  
 
O professor Roque Cruz, assessor científico da Sangari, empresa especializada em fornecimento 
de soluções para a educação, afirma que há ainda um outro problema, que considera mais grave. 
"As escolas, especialmente as da rede particular, investem muito em tecnologia, mas esta é mal 
utilizada: eles esquecem que os alunos precisam colocar a mão na massa, fazer experimentos".  
 
Cristian Annunciato, professor e pesquisador da Sangari, que desenvolve o programa Ciência e 
Tecnologia para Crianças (CTC), diz que a apreensão de conceitos só é plena com a observação 
dos fenômenos. Para ele, outro grave problema é o fato de a maioria dos empresários do ensino 
não investirem nos professores.  
 
O diretor comercial do Objetivo Multimídia, Marcos Guilguer, que acaba de lançar um pacote de 
softwares preparado especialmente para o ensino público, concorda que há má utilização dos 
recursos tecnológicos, mas acrescenta que é uma questão de cultura, pois, os professores 
precisam ver a informática como acessório pedagógico e não como um inimigo que vai tirar seu 
sustento.  
 
Game entra nas salas de aula  
 
A professora Maria Cristina Bortolozo de Oliveira Martins, assistente técnico-pedagógica do Núcleo 
Regional de Tecnologia Educacional de São José do Rio Preto, da Secretaria da Educação do 
Estado, e professora do Centro Universitário de Rio Preto (Uninp), informa que o programa foi 
iniciado no ano 2000, quando um grupo de especialistas de 37 núcleos de tecnologia analisaram 
um conjunto de softwares para viabilizar sua utilização pedagógica, inclusive o SimCity, um jogo 
que pode ser usado em atividades transdisciplinares.  
 
Hoje, segundo Maria Cristina, o game já pode ser utilizado em toda a rede, apesar de as escolas 
públicas enfrentarem problemas com equipamentos e com os próprios professores. Veja-se que só 
recentemente as escolas estaduais passaram a contar com salas de informática com dez 
computadores. Antes, eram cinco.  
 
"Infelizmente, muito professor é capacitado na rede estadual mas não aplica seus conhecimentos 
na rede, mas sim nas escolas particulares em que também trabalham", afirma ela, criticamente.  



 
O professor de História Edélcio Fernandes, da escola estadual Lucas Roschel, no bairro paulistano 
de Colônia Paulista, no extremo Sul da cidade, que trabalha com estudantes de sétima e oitava 
séries do ensino fundamental e do médio, diz que sua experiência é bastante positiva, pois, ao 
mesmo tempo em que se coloca os alunos em contato com a tecnologia, trabalha-se cidadania, 
meio ambiente, matemática, evolução tecnológica e história.  
 
Fernandes iniciou o trabalho promovendo o contato dos alunos com a informática e diz que uma 
das dificuldades foi mostrar como uma cidade se organiza. Segundo ele, o que mais chama a 
atenção é a falta de conhecimento de qual é o papel dos órgãos públicos e de onde uma prefeitura 
tira recursos. "Os alunos projetam a realidade da comunidade, por mais que sejam alertados para 
a construção de uma cidade planejada", diz.  
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