


seus pilares, se replica ao longo de toda
a região em diferentes versões, inclusive
em nível internacional, com programas
como "Un laptop por nino", ou "Alianza
por Ia Educación", da Microsoft, ou o
lançamento da Classmate PC da Intel. O
mesmo passa do lado do desenvolvimento
de conteúdos, seja o Edy.ar na Argentina,
Enciclomedia no México ou o Enlaces
no Chile. Independentemente do país,
todas as iniciativas são manifestações
do mesmo afã: subir ao trem das novas
tendências em educação, sob a premissa
de que reduzir a "brecha digital" - ou a
diferença derivada de ter ou não acesso
ao mundo digital - melhora a qualidade
da educação.

Se usarmos tais cifras como guia,
iniciativas como á*da ministra Acena
têm seu mérito. Segundo dados da Mi-
crosoft Guatemala, em somente três anos
o número de escolas primárias com tec-
nologia passou de cinco a mais de 150,
e o número de professores capacitados,
de zero a mais de 4,5 mil. Não obstante,
esses números - como em outros pro-
gramas que se replicam na região - não
revelam qual é o impacto da tecnologia
na sala de aula e quão eficiente tem sido
a implementação e gestão do projeto.
Todos estes critérios fundamentais para
que o modelo proposto se sustente em
longo prazo.

Definitivamente, uma escola do sé-
culo 21 é mais que um laptop por cada
criança e professor. Tampouco basta
instalar uma lousa eletrônica e um portal
educativo com conteúdo multimídia.
Os especialistas concordam que se

trata de um modelo onde o professor
é um facilitador que deve estimular o
trabalho em equipe e permitir que os
alunos aprendam fazendo. Mas, ainda
que o modelo seja desejável, nem todas
as escolas estão preparadas para abordar
essa mudança. Por isso, antes de apostar
nas tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC), é necessário considerar
o custo de oportunidade dos recursos e
o contexto específico em que o colégio
está inserido.

Porque "se a tecnologia é um meio
para melhorar o aprendizado, e não um
objetivo em si, é possível que em algu-
mas escolas se gere um maior impacto
no rendimento dos alunos realizando
outro tipo de investimentos", diz Maria
de los Angeles Santander, especialista
em políticas públicas educativas do
Instituto Libertad y Desarrollo, em
Santiago do Chile.

PRIMEIROS ERROS
Daí o perigo de lançar uma política uni-
forme em nível nacional para promover
o uso de tecnologia em sala de aula.
"Ao menos quando se fala de América
Latina, onde ainda existem muitas áreas
que carecem dos recursos mais básicos,
como água luz e infra-estrutura", diz
Santander. Em geral, essas iniciativas
governamentais tropeçam no erro de
ignorar a fase do diagnóstico. "Acabam
instalando centros de computação em
lugares onde sequer há telefone ou co-
nexão à internet."

Esses foram os grandes erros do
Enciclomedia no México. Um projeto

pioneiro de digitalização de textos,
cujo investimento inicial foi de US$ 10
milhões. Mas, por um lado, a relação
custo-benefício nunca mostrou uma
clara inclinação ao lado bom do bene-
fício, principalmente por não apresentar
critérios de medição apropriados. E,
por outro, sua implementação foi pro-
movida em nível nacional, ignorando
os grandes abismos que separam uma
escola de outra.

A Enciclomedia, que começou no
governo de Vicente Fox, acabou fra-
cassando justamente nas escolas mais
pobres onde outras necessidades mais
urgentes ainda não atendidas, o que
alimentou com argumentos reais os
críticos que acusavam o programa de
elitista. Isso levou a que o já complicado
congresso mexicano se negasse a auto-
rizar, em várias ocasiões, o orçamento
necessário para estender a cobertura
do projeto.

A capacitação dos professores foi
outro dos grandes tropeços da Enciclo-
media. Esse problema, compartilhado
por outros países latino-americanos,
se deve a que o programa sozinho não
é suficiente para capacitar um docente
no uso do equipamento se esse uso não
se transfere ao modelo educacional e
repercute diretamente aos alunos. Além
disso, "se não for gerado um sistema
de incentivos e sanções que vincule o
trabalho do docente ao rendimento dos
alunos em classe, a troca será nula: a
educação será a mesma de antes, nada
mais que com um computador adicio-
nal", explica Santander.

Inclusive um detalhe aparentemente
pequeno, como o da propriedade de
equipamento, pode resultar em uma
implementação pouco efetiva. No
Chile, por exemplo, somente o fato
de os computadores entregues ter uma
indicação de que eram "propriedade do
Estado" reduziu a freqüência do uso
dos mesmos. Muitos pais de família se
sentiam preocupados pelo risco de terem
um gasto adicional se o equipamento
fosse danificado.

A forma de reduzir a chamada "bre-
cha digital" tampouco está em "baixar o
nível das escolas boas, mas ver de que



forma subir o nível das más", acres-
centa. O caminho para chegar a esse
ambicioso objetivo, longe de requerer
mais recurso, passa por gerir melhor os
que já existem. Ou seja deixar que as
escolas e institutos tenham suficiente
autonomia e flexibilidade para usar os
recursos naquelas áreas em que eles
mesmos considerem mais urgentes.

Para o argentino Enrique Quagliano,
criador do site Tecnologia para Todos,
um projeto que promove a incorporação
da tecnologia na educação, a chave para
que um programa educacional inovador
tenha impacto é que "nasça das necessi-
dades individuais e sociais, para que a
solução seja adequada, economicamente
equilibrada e desenhada para atender um
problema ou necessidade pontual". Do
contrário, "as escolas acabam com um
problema epistemológico sem saber o
que fazer com as novas tecnologias nem
qual status lhe dar".

Isso explica por que algumas ferra-
mentas têm demonstrado um resultado
mais efetivo do que outras. A Positivo
Informática, maior fabricante de com-
putadores do Brasil e uma das principais
empresas de tecnologia educacional da
América Latina, é um exemplo. Seu
produto, a mesa educacional E-Blocks,
atende a uma necessidade específica:
o aprendizado de um idioma como se-
gunda língua. O produto já está sendo
exportado a 23 países e demonstra ser
especialmente efetivo no mercado his-
pânico dos Estados Unidos.

O mesmo acontece com a empresa
norte-americana Pasco, especializada
no desenvolvimento de sistemas que
facilitam o ensino de ciências naturais.
Seus produtos incluem de sensores pa-
ra medir a temperatura ou freqüência
cardíaca a um contador de gotas e um
medidor de força.

Mas até que os problemas de co-
nectividade e disponibilidade de equi-
pamentos não tenham sido resolvidos,
os esforços seguirão se concentrando
no abastecimento de computadores.
Prova disso é a evolução da Classmate
PC da Intel e do "Un laptop por nino",
iniciativas que chegaram, inclusive, a
concorrer entre si com uma promessa

de venda bem diferenciada. Um enfatiza
a tecnologia como um assistente dentro
de aula e outro a apresenta como uma
via alternativa ao modelo tradicional
de ensino nos mercados emergentes.
Um corre sobre plataforma Windows,
outro sobre Linux.

Não obstante, esses projetos também
têm sofrido contratempos. Um artigo da
Reuters destaca que a implementação
de "Un laptop por nino" voltou a ter seu
cronograma postergado. Desta vez por
causa da empresa chinesa responsável
por fabricar os equipamentos.

Isso poderia comprometer a entrega
de pedidos ao Uruguai, primeiro país
que fez uma encomenda de 100 mil
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Fonte: América Economia, n. 350, p. 33-35, 12 nov. 2007.




