
D epois de muito alarde, parece que
a tecnologia, de fato, começou a

mudar a rotina nas salas de aula do
país. Alunos já trocam o caderno pelo
terminal de computador, acessam
chats com os professores na hora de
esclarecer as dúvidas do dever de
casa e até recebem aulas virtuais. É
claro que o processo é incipiente.
Mas há consenso de que chegou a
hora de as escolas entrarem na era
da informação - mais atentas às ne-
cessidades dos alunos e sintonizadas
com as novas demandas do mercado
de trabalho. "Hoje, as transformações
são rápidas, e milhares de informa-
ções surgem a cada dia. Não temos
mais segurança para determinar o
que as crianças vão precisar saber
daqui a dez anos. E preciso repensar
o ensino", explica a professora Léa
Fagundes, referência nacional em in-
clusão digital e uma das precursoras
da informática educacional no país. O
ministro da Educação, Cristovam
Buarque, revelava a mesma percep-
ção em entrevista a AMANHÃ de

agosto deste ano (edição 190): "O jo-
vem não se contenta mais com o tra-
dicional ou com aquilo que não está
na era da televisão e da internet".

Os conteúdos multimídia e, prin-
cipalmente, a internet despontam
como o elo perdido entre as necessi-
dades dos estudantes de hoje e os
antiquados métodos educacionais
ainda aplicados nas instituições do
país. "No modelo de ensino que pre-
domina hoje, os alunos não têm li-
berdade para escolher os conteúdos
que desejam ver primeiro. Essa

Gabriel Siqueira, do Centro Educacional jean Piaget: os jogos de computador tornam a aula mais divertida

customização só é possível com o
uso da tecnologia", garante Léa, que
coordena o Laboratório de Estudos
Cognitivos do Instituto de Psicolo-
gia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Almir
Brandão, diretor do Centro de Pes-
quisa e Tecnologia do Objetivo, um
dos maiores grupos educacionais do
país, concorda com a pesquisadora.
"O estabelecimento que não usa as
tecnologias mais modernas acaba
preparando seus alunos para o pas-
sado. A pedagogia precisa avançar

junto com os alunos",
alerta Brandão.

Em eclipse - O pró-
prio Objetivo já desenvol-
veu, há cinco anos, a "Sa-
la de Aula do Futuro". Ne-
la, cada estudante dispõe
de um computador, e o
professor escreve, dese-
nha ou apresenta gráficos
tridimensionais em uma
lousa eletrônica. Uma
simples aula de astrono-
mia se transforma em
uma experiência intera-
tiva e nada convencional.
O professor pede, por
exemplo, que a turma co-
loque a Terra em posição
de eclipse. Nesse momen-
to, ele aperta um botão e
o controle das imagens
fica a cargo dos estudan-
tes. O que eles fazem é
gravado nas máquinas e,
quando a turma toda con-
segue resolver a questão,
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o mestre novamente retoma a ação,
mostrando a posição correta dos pla-
netas. "Ao final de uma aula comum,
com uma turma de 40 crianças, no
máximo cinco ficariam sentadas. Na
Sala do Futuro, apenas cinco saem
correndo, normalmente para ir ao
banheiro", compara.

Maquiagem eletrônica - É cla-
ro que as novidades high-tech não
chegam a ser uma novidade - há
anos que os especialistas em ensino
anunciam uma revolução nos méto-
dos de aprendizado com o uso des-
ses apetrechos. A diferença é que,
agora, as escolas estão aprendendo
a cadenciar os investimentos. Sabe-
se, por exemplo, que é inútil implan-
tar equipamentos que não auxiliem,
efetivamente, no aprendizado. "Tec-
nologia sozinha não tem sentido. O
fundamental é que ela crie mais es-
paços de diálogo, abrindo terreno
para o aluno opinar e até questio-
nar as informações que está rece-
bendo", sustenta Gilson Schwartz,
diretor da Cidade do Conhecimen-
to, um programa do Instituto de Es-
tudos Avançados da Universidade de
São Paulo (IEA/USP). Ou seja: as
velhas escolas que aproveitam o fas-
cínio dos alunos pelo computador
apenas para arrebanhar novas ma-
trículas estão fadadas ao fracasso. De
alguma forma, as novidades têm de
ajudar os jovens. É o caso do chat
via internet, que muitas vezes auxi-
lia as crianças no desenvolvimento
da escrita e da leitura. "O importan-
te mesmo é que os alunos estão pen-
sando mais com a tecnologia", indi-
ca Lucídio Bianchetti, professor da
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina e autor do livro Da Chave de
Fenda ao Laptop - Tecnologia Digi-
tal e Novas Qualificações: Desafios
à Educação.

O problema de tantas inovações,
na verdade, parece ser a resistência
dos professores às engenhocas. "Que
botão eu aperto?" é dúvida freqüente
ante os controles remotos e compu-
tadores de mil e uma utilidades que
invadem as classes. Em alguns casos,

a situação do educador diante
da informática chega a ser crí-
tica. "Minha geração está as-
sustada com todas essas mu-
danças. Muitos acabam se
comportando como o avestruz
e enfiando a cabeça debaixo da
terra", aponta Bianchetti. "Os
jovens estão perdendo a pa-
ciência conosco, pois somos len-
tos, e eles, ágeis, mais abertos
às novidades", conclui o pes-
quisador.

Apesar das dificuldades, a
classe docente tende a absor-
ver bem as mudanças da era
tecnológica. "Na primeira vez, a gen-
te praticamente obriga os professo-
res a se adequarem ao novo méto-
do. Mas, quando percebem que os
alunos estão mais interessados, eles
passam a ser os maiores defensores
da tecnologia", afirma Brandão, do
Objetivo. No Centro Educacional
Jean Piaget, em São Bernardo do
Campo (SP), houve um sobressalto
entre os mestres com a introdução
da televisão e do computador nas
disciplinas, há três anos. Mas a me-
lhoria dos resultados no ensino re-
verteu a sensação inicial de me-
do."Hoje, os professores estão ado-
rando a informática e sabem que a
tecnologia veio para ficar", entusias-
ma-se Dulce Regina Vara, coordena-
dora pedagógica da escola.

O motivo para tanta alegria: an-
tes da onda multimídia, quase me-
tade das turmas do Piaget pegava
recuperação. Atualmente, apenas
15% dos alunos perde os preciosos
dias de férias para rever conteúdos.
Um exemplo de como a tecnologia
envolve os estudantes é do paulista
Gabriel Siqueira, de 8 anos. Estu-
dante da terceira série do Jean
Piaget, Gabriel recebe aulas" a par-
tir de um método que mescla con-
teúdos com jogos de computador, dei-
xando o ensino mais prazeroso e di-
vertido. "Na aula de Português, ti-
nha um jogo em que apareciam per-
sonagens que nos faziam perguntas.
Se a gente errasse, vinha uma onda
e nos derrubava do barco. E se acer-

Sala de Aula do Futuro, do Objetivo: motivação em alta

tássemos, ganhávamos o ouro", re-
lata ele.

Entretanto, a nova tecnologia
educacional está longe de se tornar
realidade no ensino público. Na
maioria das escolas da rede gover-
namental, a exclusão digital predo-
mina e os governos ainda suam para
combatê-la. Das 1.350 instituições de
Santa Catarina, por exemplo, ape-
nas 287 estão conectadas à internet.
Mas a meta do secretário de Educa-
ção, Jacó Anderle, é informatizar a
totalidade da rede catarinense até o
final de sua gestão. No início de agos-
to, o governo assinou convênio com
a Fundação de Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina (Funcitec) e já
garantiu que o número de colégios
plugados vai saltar para 500. "Temos
convicção de que, sem tecnologia, a
educação fica deficiente", dispara
Anderle. Já no Rio Grande do Sul, o
governo estuda a proposta da em-
presa Tecnologia de Gerenciamento
Educacional (TGE). A idéia é dispo-
nibilizar um portal de conteúdo di-
dático a 7.500 jovens, a um custo de
R$ 2 por aluno. O valor seria banca-
do por empresas socialmente res-
ponsáveis que, em troca, estampa-
riam suas logomarcas no site. "Nos-
sa proposta é complementar o tra-
balho do governo do Estado, levan-
do ao aluno da rede pública um dife-
rencial que, atualmente, está dispo-
nível só nas escolas particulares", ar-
gumenta Márcio Fortes, um dos di-
retores da TGE. •
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