
Falta o bê-á-bá

dos bits
O Brasil desperta para a necessidade de se levar
o computador as salas de aula. Mas será que
os professores estão prontos para utilizá-lo?

Cinthia Andruchack •

A s histórias dos livros tomam for-
ma na tela do computador e ga-

nham toques de criatividade dos alu-
nos nas aulas de Português da profes-
sora Josefina da Silva, da Escola Bási-
ca Municipal Padre João Alfredo Rohr,
em Florianópolis (SC). Para ensinar li-
teratura, Josefina usa o software Mi-
cro Mundos, que permite aos alunos
criar histórias com personagens, sons
e movimentos. "Depois de lerem um
livro da biblioteca, os estudantes vão
para o computador fazer uma releitura
do que assimilaram. Lá, eles têm li-
berdade para criar, buscar imagens
e músicas na internet e trazer o mun-
do da web para a sala de aula", con-
ta. O laboratório foi montado há dois
anos pela prefeitura, e os resultados
são visíveis. "Muitos alunos com pro-
blemas de disciplina melhoraram o
aproveitamento quando começaram
a ter aulas na sala de informática",
comemora a educadora.

São poucos os estudantes de ensi-
no fundamental que têm a mesma
sorte das 295 crianças da escola João
Alfredo Rohr. Apesar da multiplicação
dos esforços do governo, de ONGs, os
dados do Censo Escolar de 2005 mos-
tram que ainda falta muito para que
o computador chegue às salas de aula
do país. Apenas 16,8% das 162,7 mil
escolas brasileiras de ensino funda-
mental contam com um laboratório
de informática. Na prática, pouco me-
nos de um terço dos alunos matricu-
lados em turmas de l- a 8a série têm
acesso ao computador. No ensino

pesquisar, selecionar informações re-
levantes e sintetizá-las. "Não basta dar
a máquina. É necessário torná-la uma
ferramenta útil para que o aluno con-
siga transformar a sua realidade", res-
salta Mário Vieira, coordenador da
rede do Comitê para Democratização
da Informática (CDI), uma ONG que
promove a inclusão digital.

Encurtando caminhos - Felizmen-
te, há várias iniciativas em andamen-
to que visam a aproximar os compu-
tadores das escolas. Uma delas é o
Programa Nacional de Informática
na Educação (Prolnfo), criado pelo
Ministério da Educação, em 1997,
para democratizar o uso da infor-
mática nas escolas públicas. "O obje-
tivo é estabelecer um-ambiente tec-
nológico nas escolas e habilitar os
professores a utilizar essas ferramen-
tas", explica José Guilherme Ribei-
ro, gerente de projetos da Secreta-
ria de Educação a Distância do MEC.
O treinamento é feito em parceria
com Estados e municípios por meio
dos Núcleos de Tecnologia Educacio-
nal (NTE), como são conhecidos os
escritórios instalados pelo MEC para
disseminar a informática na educa-
ção. Até agora, mais de 60 mil com-
putadores foram distribuídos - o que
beneficiou cerca de 5,8 milhões de
alunos e 218 mil professores, segun-
do o próprio MEC. "Estamos buscan-
do verba para atender, neste ano, às
mais de 7 mil escolas de ensino mé-
dio que ainda não têm laboratório de
informática. Pelo menos 2 mil já es-
tão garantidas", conta Ribeiro.

Além dos computadores, o gover-
no tenta levar a internet a pelo me-
nos uma parte da rede pública. O gran-
de obstáculo, nesse caso, é o fato de
que muitos municípios ainda carecem
de provedor local. Outras vezes, são
as próprias escolas que ficam em lo-
cais isolados, o que aumenta o custo
da conexão ou até impossibilita o aces-
so. O governo tenta solucionar esse
problema com um programa do Mi-
nistério das Comunicações conhecido
como "Serviço de Atendimento ao Ci-
dadão" (ou Gesac). A intenção é usar

médio, o cinto está menos apertado:
52,8% dos estudantes estudam em
locais com acesso às tecnologias de
informação e comunicação.

Mas o problema não é apenas a
escassez de recursos. Na verdade, o
principal desafio a ser vencido é o
despreparo dos professores no uso do
computador em aula. Muitas vezes,
os equipamentos estão à disposição,
mas permanecem desligados, guarda-
dos em depósitos — simplesmente por
não haver quem saiba utilizá-los. "Tem
se dado muito destaque à aquisição
do computador. No entanto, a capaci-
dade dos professores de dar uma apli-
cação prática a essa ferramenta ain-
da é pequena", constata Sérgio Fer-
reira do Amaral, professor da Facul-
dade de Educação da Unicamp.

Para que linguagem dos bits tra-
ga benefícios ao aprendizado, é preci-
so pensar em novas formas de ensi-
nar. Isso significa deixar para trás o
velho modelo no qual o professor
manda e a classe obedece. "Quando
você trabalha a educação com cader-
no, livro, lousa e giz, alguns alunos
aprendem bem e outros, mal. Já o
computador facilita o aprendizado por-
que oferece a convergência das mídias
e desenvolve habilidades cognitivas de
ordem superior", compara Silvia
Fichmann, coordenadora do Labora-
tório de Investigação de Novos Cená-
rios de Aprendizagem (Linca) da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Segun-
do ela, a informática exige uma nova
dinâmica na relação entre mestre e
aprendiz. Com o mouse na mão, as
crianças precisam de autonomia para



banda larga por satélite para fazer a
internet chegar às regiões mais re-
motas do país. Até agora, 2,4 mil es-
colas foram atendidas com o Gesac. E
a meta deste ano é conectar mais 3
mil laboratórios de informática,
telecentros e postos militares do Bra-
sil. "Sabemos que o governo não con-
segue consertar tudo de uma vez, e
por isso os projetos de ONGs e da ini-
ciativa privada são importantes para
complementar essa iniciativa", ressal-
ta Ribeiro.

De fato, as ONGs e empresas não
ficam paradas. Um exemplo é o CDI,
que nos últimos 11 anos já beneficiou
mais de 500 mil crianças com as "Es-
colas de Informática e Cidadania" - a
ponto de se tornar referência inter-
nacional em inclusão digital. As EICs
são instaladas em escolas, igrejas e
centros comunitários de locais de bai-
xa renda. O CDI doa os computado-

res, oferece a metodologia de implan-
tação da sua proposta pedagógica e
treina os educadores. "Hoje, são mais
de 900 escolas no país que promovem
a inclusão digital", conta o coordena-
dor do CDI, Mário Vieira.

Na iniciativa privada, um dos
mais recentes empreendimentos vem
da Intel. Só neste ano, a empresa pre-
tende investir cerca de US$ l bilhão
em um programa de fomento ao uso
do computador em escolas de vários
países em desenvolvimento. O "World
Ahead" capacitará 10 milhões de pro-
fessores e doará 100 mil computado-
res nos próximos dois anos. No Bra-
sil, a iniciativa toma forma com a Es-
cola Modelo, que prevê uma reci-
clagem dos professores na rede públi-
ca de ensino. "Queremos encontrar
uma metodologia que ajude o profes-
sor a dar aula com tecnologia", expli-
ca Rose Salvini, gerente de progra-

mas educacionais da Intel Brasil. As
Escolas Modelo contarão, ainda, com
internet banda larga e TV a cabo da
TVA, além de conteúdo digital forne-
cido pelas editoras Scipione e Ática -
que virá acompanhado de um guia de
utilização produzido pela Fundação
Victor Civita. A intenção é atender a
300 escolas em dois anos, no Brasil.

Pensar em computador em sala
de aula pode parecer um simples de-
vaneio diante de um sistema de ensi-
no que, muitas vezes, carece de re-
cursos básicos como giz ou merenda.
Mas quem conhece os benefícios não
abre mão dessa ferramenta. "Se as
escolas ficarem esperando, vão ficar
para trás", defende Silvia Fichmann,
da USP. "Mesmo que se trate de um
único computador para ser levado de
sala em sala, é muito importante que
os alunos tenham contato com as
tecnologias de educação." •

Laboratório do "World Ahead", da Intel: empresa doara 100 mil computadores a escolas de países em desenvolvimento
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