
F
ormado em Economia e Ciências Sociais
e doutor em Economia pela Unicamp,
Gilson Schwartz é diretor da Cidade do
Conhecimento, organização que cria,

planeja e desenvolve projetos de emancipação
digital e redes digitais colaborativas, que conec-
tam a Universidade de São Pau- ,,
Io (USP), centros de pesquisas
internacionais e pólos regionais
de disseminação de informa-
ção e conhecimento. O modelo
de trabalho prega a inteligência
na utilização da tecnologia, ou
seja, não são os meios de co-
nhecimento que devem chegar
às populações menos favoreci-
das, mas sim a informação bem
tratada de acordo com a mídia
pela qual está sendo dissemi-
nado o conhecimento. Nesse
contexto, os cidadãos conse-
guem emancipar-se e agir indi-
vidual e coletivamente em função
de projetos de desenvolvimento humano. Em
entrevista à @prender, Schwartz fala um pouco
de seu trabalho e faz críticas tanto ao governo,
em suas iniciativas de inclusão digital, quanto
às universidades, por não mudarem a cultura do
diploma, sem disseminar a necessidade da reva-
lidação constante dos conhecimentos.

@prender: O que é o uso inteligente da tecno-
logia?
Gilson Schwartz: Com os avanços rápidos da
sociedade e da informática e a evolução perma-

"As novas ferramentas da
tecnologia, bem aplicadas,
permitem outros tempos
e outros espaços para a

validação do conhecimento,
admitindo, inclusive, que a
produção viaje mais para

fora do ambiente acadêmico,
para a sociedade, por meio

de dinâmicas criativas e
colaborativas"

nente solicitada pelo mercado, há um desordena-
mento no uso da tecnologia, pois existe uma cor-
rida para se aplicar tudo o que é novidade, e nem
tudo que é novo é necessário, útil e sustentável. O
uso inteligente da tecnologia deve levar em conta
que a inovação da tecnologia deve ser aplicada

mediante algumas perguntas em
relação a um indivíduo ou a uma
organização pública e privada:
É necessária? A inovação será
adotada porque não se pode fi-
car de fora ou somente porque
é nova? Em segundo lugar, a
nova tecnologia é sustentável?
O investimento em compras de
equipamentos, softwares e o cus-
to de equipes para desenvolver e
implementar certas novidades
deve ser passível de ser arcado
pela organização. A necessidade
e a sustentabilidade são critérios
que definem um grau de inteli-

gência na adoção de uma tecnolo-
gia ou mesmo na busca da inovação. Se o mercado
buscasse somente a inovação pela inovação, iriam
inventar até ventilador de mosquito. O importan-
te é fazer esse estudo prévio e não, simplesmente,
acompanhar a moda.

@prender: O senhor conhece casos em que a falta
de inteligência na tecnologia leva a grandes in-
vestimentos sem resultados?
Gilson Schwartz: Certamente, às vezes com mi-
lhões de reais sendo desperdiçados. Na esfera
pública, um dos exemplos mais escandalosos e



notórios são os chamados programas de inclu-
são digital, onde se gastam milhões no investi-
mento em tecnologias sem que haja um retorno
real comprovado. Até hoje não vi
estatística nenhuma que dissesse
a quantidade de empregos que
foram gerados por telecentros.
Há também iniciativas do terceiro
setor que seguiram a moda. Nes-
se sentido, nossa proposta não
é de incluir pessoas, escolas e
empresas no digital, mas sim de
incluir no conhecimento, com o
auxílio do digital. O importante é
saber coordenar o conhecimento
de sua situação, de seu contexto,
à tecnologia empregada.

@prender: Outro ponto que rele-
vante nas novas tecnologias e mí-
dia é o déficit de atenção das pessoas, ou seja,
elas não sabem administrar tanta informação
que recebem. Essa seria uma das formas de apli-
cação incorreta da tecnologia?
Gilson Schwartz: Como a tecnologia dá acesso
a muita informação, muitas escolas prejudicam
a educação ao exagerar nas novas mídias, pois
a informação que acaba sendo disponibilizada
para alunos e professores é tamanha, que eles
não sabem como lidar com ela. Os professo-
res costumam reagir contra a tecnologia, pois
acham que perdem seu papel. Na verdade, o
papel deles seria o de orientar como gerenciar
essa informação sem a dispersão característica
dos dias de hoje.

"Com os avanços
rápidos da sociedade e da
informática e a evolução
permanente solicitada
pelo mercado, há um

desordenamento no uso da
tecnologia, pois existe uma

corrida para se aplicar tudo o
que é novidade, e nem tudo

que é novo é necessário, útil e
sustentável"

@prender: Como resolver essa questão, que está
presente em grande parte das instituições de en-
sino?

Gilson Schwartz: A tecnologia
para aprendizado deve ser uma
combinação de três elementos:
conteúdo, tecnologia e contex-
to. Não adiantaria nada com-
prar uma Ferrari e botar o carro
para andar em estradas de terra
e esburacadas ou colocar água
no tanque de gasolina. Para
produzir conteúdo e utilizar "o
conhecimento em comunidades
de forma que a tecnologia seja
aplicada de maneira inteligente
e sustentável, a 3PD, empresa
parceira no campo da tecnolo-
gia, pode contar com uma rede

colaborativa permanente, com
comunidades de professores e dirigentes educa-
cionais. Assim, temos uma avaliação freqüente
das ferramentas, do conteúdo, das experiências e
podemos fazer com que a tecnologia evolua mais
de acordo com as necessidades.

@prender: Como funciona o conceito de comuni-
dade que vocês utilizam?
Gilson Schwartz: A gente insiste muito que a
emancipação, no mundo digital, não é sinônimo
de fazer site. Produção de sites é uma coisa, fazer
rede é outra. A cidade do conhecimento incuba re-
des colaborativas com uma combinação adequa-
da entre tecnologia e conteúdo. Mostramos como
publicar e disponibilizar informações. Aliás, toda
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tecnologia tem sucesso quando há uma interação
humana como apoio. A primeira grande "onda"
da internet foi publicar conteúdo para as pessoas
acessarem. Rapidamente, isso se mostrou insufi-
ciente e a grande "onda" é usar a internet para
encontrar outras pessoas e interagir. No encontro,
há troca de informações e, quando há confiança
entre os participantes, ocorre uma grande junção
de informações e construção conjunta de conheci-
mento. Do ponto de vista pedagógico, é o chama-
do socioconstrutivismo.

@prender: Na prática, como ocorre essa intera-
ção?
Gilson Schwartz: Ela vai combinar tanto elemen-
tos visuais, comunidades visuais, internet, celular,
televisão etc., usando várias tecnologias, quanto
encontros presenciais, em que as pessoas têm a
oportunidade de se olharem no olho e colocarem
as idéias numa relação mais direta. Não pode ser
um mundo puramente digital, virtual. Nesse novo
contexto, é fundamental que haja encontros pre-
senciais. Quando as pessoas estão em redes so-
ciais, em sites de relacionamento, por exemplo,
os encontros virtuais logo levam para o estabele-
cimento de encontros reais. O orkut é um exem-
plo disso.
@prender: O senhor acredita que algo deve mu-
dar no atual conceito de ensino a distância das
universidades?
Gilson Schwartz: Eu acredito que o fundamental,
nesse caso, é uma revisão dos procedimentos
de validação do conhecimento, ou seja, as insti-
tuições de ensino superior trabalham muito com

conceito de um diploma. Depois de tantos anos,
disciplinas e horas, você obtém aquele certificado.
Isso é um modelo bancário do conhecimento e é
uma linha de montagem que está completamente
superada. As novas ferramentas permitem outros
tempos e outros espaços para a validação do co-
nhecimento, admitindo, inclusive, que a produção
viaje mais para fora do ambiente acadêmico, para
a sociedade, por meio de dinâmicas diferentes
dessas bancárias, que sejam criativas e colabora-
tivas. Obviamente, não são abolidos os diplomas
de uma hora para a outra, mas, de alguma for-
ma, deve-se reinventar a forma de validação de
conhecimento na sociedade.

@prender: Para atingirmos esse grau de troca de
conhecimento que atinja toda a sociedade, é es-
sencial investir em inclusão digital ou devem-se
atacar outros problemas antes?
Gilson Schwartz: Com equipamentos não se re-
solve nenhuma situação de falta de conhecimen-
to. Há alguns anos atrás, governos equiparam sa-
las de aula em escolas públicas com televisões,
vídeos e DVDs, sem que nenhum resultado con-
creto fosse apresentado. O próprio professor não
sabe gerenciar esses equipamentos de forma que
eles agreguem valor. Se a idéia for fazer inclusão
digital, seria mais viável utilizar o telefone celular,
por exemplo, combinando-o com alguma outra
mídia. Há muito mais gente com telefone celular
do que com computador e o alcance do programa
seria bem maior. Mas não deixa de ser fundamen-
tal combinar todos os canais de comunicação e
manter a interação social.

Text Box
Fonte: @prender, ano 5, n.5, p.8-10, set./out. 2006.




