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ALFABETIZAÇÃO

O verdadeiro projeto de informatização educacional
vai muito além de uma sala cheia de computadores

era digital mostra que, a
cada dia, o computador
torna-se peca fundamental
na educação. No entanto, a

chegada da informática desencadeou
um problema entre os gestores: a
compra desenfreada de máquinas sem
um projeto educacional viável. Hoje, é
muito comum encontrar escolas que
vendem a imagem de informatizadas,
porém a realidade é outra: compu-
tadores encostados em salas sem
nenhuma utilidade tangível ou sendo
usados para jogos e navegação em
sites fora do parâmetro educacional.

Um projeto de informação con-
siste, em sua plenitude, na aquisição
de computadores, softwares educa-
cionais, recursos multimídia, plane-
jamento educacional das aulas nas
salas de informática e, acima de tudo,
coerência no uso correto da tecno-
logia.

"Implementar laboratórios de
informática nas escolas não é sufi-
ciente. Nada significa ter vários com-
putadores em uma sala. Eles são uma
ferramenta muito importante e preci-
sam ser encarados como uma arma
pedagógica, já que estamos em uma

era digital", acredita Elisete Oliveira
Santos Baruel, conselheira pedagógica
em informática educacional da
Futurekids do Brasil, uma empresa
especializada em informatizar escolas.

Segundo ela, quando um pai vai
até uma instituição de ensino, ele
busca diversos fatores que serão cons-
trutivos para seus filhos, e a infor-
mática é um dos mais requisitados,
juntamente a aulas de idiomas.
"Montar uma sala com computadores
e fazer de conta que alguém usa é
pura jogada de marketing." Atual-
mente, os educadores defendem que o
computador é uma ferramenta de en-
sino como outra qualquer, como livros,
revistas, jornais e filmes. "Da mesma
forma que um gestor de uma institui-
ção de ensino coloca em seu orçamento
a compra de computadores, ele deve
incluir nessa conta softwares educacio-
nais e alguém que faça um projeto
pedagógico para o uso balanceado das
máquinas. O diretor pode criar um
grupo de trabalho ou uma equipe de
monitores que trabalhem na própria
escola ou, ainda, contratar uma
empresa especializada em projeto de
informática educacional", diz Elisete.
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É muito comum
encontrar escolas que
incluem na progra-
mação uma aula de
informática por sema-
na. "Tudo bem, faz
parte da grade. Só que,
se você for lá ver o que
os alunos estão fazen-
do no computador,
pode ter certeza de que
não é pesquisa para
trabalhos ou estu-
dando. Facilmente,
eles acessam jogos ou
sites pornográficos, de
bate-papo, Orkut e
coisas do gênero",
comenta o professor
Almir Brandão, diretor
do Centro de Pesquisa
e Tecnologia do Obje-
tivo/Unip.

O professor diz que
para investir em tecno-

logia é preciso ter um projeto de infra-estrutura, entre
hardware e software, e não sair comprando tudo o que é
lançado no mercado. "Um bom exemplo é a lousa elet-
rônica. Para que serve isso? Se for só para substituir a lousa
de giz porque fica bonita na parede, sinto em dizer, mas
não tem vantagem alguma. E jogar dinheiro fora. Seria
muito melhor gastar esse dinheiro com um projetor de
última geração para exibições. É mais barato e tem mais
utilidade."

Segundo Brandão, o mesmo ocorre com os com-
putadores. No começo, é novidade. As salas ficam lo-
tadas de alunos interessados. Depois, perde-se o inte-
resse, e os computadores ficam encostados. "O software
educacional precisa ganhar recursos tradicionais. Por
exemplo: se você tem na tela do computador um dicio-

nário digital, que tenha links que levam o aluno
para outras pesquisas ou curio-

sidades, que vira as páginas
de um livro automatica-

mente para mostrar
hipertextos ou ou-

tras informações
enriquecedoras, aí

O professor Brandão acha um erro a diretoria acreditar
que o computador é uma fonte de pesquisas na internet.
"Hoje em dia, o que mais encontramos é aluno fazendo
pesquisa no Google e copiando para o trabalho que será
entregue ao professor, sem nem ter lido tudo o que está
escrito. É pior do que antes da década de 80. Pelo menos
naquela época, as 'colas' que apareciam eram copiadas de
livros de próprio punho. Ele precisava ler para poder copiar.
Hoje não, os comandos do programa Word - Control C
(copiar) e Control V (colar) - funcionam muito bem e mais
rápido, sem precisar ler nada. Isso não é educação."

No Objetivo, os projetos de
informatização começaram em
meados de 1980. Atualmente, a
linha de frente é a realidade
virtual. A escola, que
possui diversas
unidades em várias
cidades, desenvolveu recursos
para utilizar a informática no dia-a-
dia dos alunos. "Temos um caminhão móvel que corre as
unidades para dar aula de biologia, geografia e física",
destaca o professor Brandão. Dentro do veículo, o aluno
vivência aquilo que está sendo explicado pelo professor.
Nas aulas de física, por exemplo, o caminhão faz movi-
mentos para cima, para baixo e para os lados para exem-
plificar a lei da gravidade. Nessa linha, ainda há um skate e
um tapete inteligentes.

"Implantamos salas de informática que fazem parte da
grade curricular de forma intensa. Um exemplo é o uso do
programa Google Earth, do Google, nas aulas de geogra-
fia." Trata-se de um software que mapeia o planeta com
fotos feitas por satélites. Digitando um endereço ou país
específico, o programa leva o usuário diretamente para o
local, com fotos reais e feitas horas antes, tudo em um
ambiente em terceira dimensão. "Qualquer pessoa que
entra no Google Earth não consegue largá-lo tão facil-
mente, pois é muito interessante. É o que acontece com os
alunos. Incentivamos os estudantes a encontrarem sua
casa no mundo, depois a escola e por aí vai. Ao mesmo
tempo em que se divertem, estão adquirindo um
conhecimento im-portantíssimo. Os gestores precisam
saber usar as tecno-logias disponíveis. O Google Earth, por
exemplo, é gra-tuito", esclarece o diretor do Centro de
Pesquisa e Tecnologia do Objetivo.

CONSULTORIA
A Futurekids é uma dessas empresas que fornecem con-
sultoria de informática educacional. "Fazemos o gestor
enxergar que ele não gastou o dinheiro em vão ao comprar
tantos computadores. Primeiramente, fazemos um dia-
gnóstico da situação tecnológica da escola. Se há equi-
pamentos, em quais condições estão ou se outros precisam
ser comprados. Depois, oferecemos um projeto educacional
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sim ele ganha
do dicionário
de papel. Caso
contrário, a
segunda opção

é mais econô-
mica", adverte.
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exclusivamente voltado para aquela
escola", afirma Elisete. Um grupo de
mediadores da empresa presta consul-
toria permanente para professores e
diretores, orientando sobre o uso de
softwares, sites e outros recursos, com
o objetivo de usar melhor as aplica-
ções em cada disciplina.

"Realizamos, primeiramente, par-
cerias com as Secretarias de Educação
de várias cidades e, pela prefeitura,
procuramos as escolas municipais e
estaduais." O que acontece é que nas
escolas particulares há computadores,
mas eles não são bem utilizados, já
que a maioria dos alunos tem outro
computador em casa. Já nas públicas,
a carência é maior e a sala de in-

A empresa
trabalha espe-
cificamente com
escolas públicas,
onde a precariedade
é maior. É o caso da
Escola Municipal de
Ensino Fundamental
(EMEF) Maria José Luizetto, em
Taboão da Serra, região metropolitana
de São Paulo. Há dois anos, a escola
não tinha nem computadores e estava
muito atrasada tecnologicamente no
ensino. Em 2004, a prefeitura da
cidade fez uma parceria com a
Futurekids para desenvolver um
planejamento educacional voltado
para a informática. "Recebemos 25

formática da escola pode ser o
único contato que o aluno tem com
a tecnologia. "Depois de diagnos-
ticar o que precisa ser feito, ava-
liamos quais são as dificuldades e
criamos um projeto educacional
compatível àquela realidade.
Instruímos os professores, por meio
de monitores, por um tempo deter-
minado, para que eles tenham
capacidade de lidarem sozinhos
com as aulas na sala de informáti-
ca", diz Elisete.

computadores, montamos uma sala e
temos monitores que ajudam os pro-
fessores a aplicarem aulas e exercícios
para os alunos", explica a diretora da
escola, Ana Maria de Lima Falqueiro.

Quase todos os alunos da EMEF
Maria José Luizetto, que tem aulas de
1a a 8a séries, não têm computador
em casa. São crianças e jovens ca-
rentes dos quais as famílias não
possuem boas condições financeiras.

"O único contato
que esses alunos
têm com a in-
formática é na
escola", diz
Ana Maria. Os
monitores ajudam
em pesquisas, edi-
ções de textos e outras
atividades nos computadores.

No entanto, o buraco entre a
escola pública e a privada ainda é
imenso. Mesmo com um projeto
educacional implantado, a EMEF
de Taboão da Serra não tem infra-
estrutura para atender a demanda.
"São muitos alunos para poucos
computadores. Não há como várias
séries estarem na sala de infor-
mática ao mesmo tempo. Ainda é
preciso respeitar uma agenda. Cada
classe tem um horário semanal na
grade escolar para desenvolver
atividades relacionadas à tecno-
logia", conta Ana Maria.

Segundo Elisete, da Futurekids,
esse tipo de situação é muito fre-
qüente nas escolas. "Já é um come-
ço, mas não é suficiente. Os gesto-
res e administradores de institui-

ções de ensino precisam se cons-
cientizar de quanto à tecnologia
é fundamental na alfabetização
digital. Vinculado a ações

educativas, o projeto de infor-
matização educacional torna-se um
dos recursos mais valiosos de uma
escola", completa a coordenadora. 
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