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Alexandre
Schneider*

T
omamos empresta-
daa frasedo títulode
umamúsicadominis-
tro Gilberto Gil para
colocaremdiscussão

um tema que chega com força
aosmeiosdecomunicação:ouso
da informática como instrumen-
todeaprendizagemnasescolas.
O Ministério da Educação

anuncioucomopartedeseupro-
grama para os próximos quatro
anosacompradecomputadores
paraasescolaspúblicas.Ogover-
noprevêousodemáquinasportá-
teispelosalunos.Cadaumcomo
seu,cadaprofessorcomum.
Nicolas Negroponte e David

Cavallo, pesquisadores do MIT,
estãoemnegociaçãoparaviabili-
zaraaquisiçãoedoaçãoinicialde
1 milhão de computadores – um
universodecercade9milhõesde
alunos no ensino fundamental.
Eles terão baixo custo, em torno
deU$150, fácilconexãoentresie
com a internet e baixo consumo
deenergia.Umbomcomeço.Ou-
trasiniciativassemelhantesvêm
sendo desenvolvidas e testadas.
Masnosparecequeodebateestá
foradoeixo.
O centro do debate não deve

girar em torno da opção de uso
da tecnologia mais adequada e
simda relação deaprendizagem
quealunos eprofessores estabe-
lecemmediados por esse instru-
mento tecnológico. Nossa ques-
tão básica é, e continuará sendo,
a formação de alunos que pos-
samexercersuacidadaniaapar-
tir dos conhecimentos, da visão
críticadarealidadeedashabilida-
desdeleitura,escrita,dacomuni-
cação e do pensamento científi-
co. A tecnologia e o computador
sãomeiosenãoosfinsdaaprendi-
zagem.As finalidadesamplasda
educação são as prioridades.
Aprende-separaalgumacoisa.E
esse objetivo da aprendizagemé
éticoehumanista.
Paraqueosgestorespúblicos

consigam implantar umprogra-
madeusodetecnologianaeduca-
ção que faça sentido e seja efeti-
vo, é imperioso que não deixem
de lado as reais finalidades da
educação e entendam que a en-
tradada tecnologianaescolade-
veserfeitainteragindocomaspe-
ças em que se sustentam o pro-

cessodeensinoeaprendizagem:
a escola, o currículo, os gestores
escolares, alunos e professores,
osespaçosdeformaçãoeoproje-
topolíticopedagógico.Nãobasta
ainserçãodatecnologia,masseu
sentido dentro de um currículo,
estesim,cadavezmaissignificati-
voparaasociedadeeoaluno.
A cidade de São Paulo cami-

nha nesta direção. Desde a ges-
tãodePauloFreirenaSecretaria
deEducação,hámaisde 15anos,
acidadecontacomumprofessor
dedicado à sala de informática
educativa.Seupapeléodedesen-
volver atividades em conjunto
comos professores das diversas
disciplinas voltadas a aprimorar
aaprendizagemdosalunos.Esse
profissionalpoucasvezespassou
porprogramasde formaçãoede
oficinasinterativaseinterescola-
resdepráticas.Muitasvezesaca-
bouassumindoapenasopapelde
facilitadordousodoscomputado-
res. Istoépouco.
Neste ano, graças a uma par-

ceriadaSecretariadeEducação
comuma fundação privada, uni-
versidadeeparticipaçãoativade
professores,construímosumma-

terialdeapoioàsatividadespeda-
gógicascomaintegraçãodastec-
nologiasqueorientemotrabalho
em sala de aula. Esses profissio-
nais passarão por umprograma
detrabalhoparaousodatecnolo-
giavoltadoaoprocessodeapren-
dizagemdas disciplinas do Ciclo
II (antiga 5ª à 8ª série) tendo co-
moeixo ashabilidadesde leitura
e escrita . O programa será inte-
gradocomaformaçãodosgesto-
res escolares e novos materiais
orientadores serão produzidos,
paraqueestaatividadefaçasenti-
doparaaescolaecontribuaefeti-
vamente para a aprendizagem.
Tomando novamente a música
doministrodaCultura,nossajan-
gada vai “navegar pelo infor-
mar”,mascomdestinocerto. ●
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Éconsensoqueoprofessorpre-
cisa estar atualizado para am-
pliar conhecimentos e aperfei-
çoarpráticaspedagógicas.Ére-
comendávelqueainstituiçãopa-
raaqualeletrabalhaestimulee,
de preferência, forneça oportu-
nidades para isso. No entanto,
quandosetratadoensinopúbli-
co, e dos cursos de capacitação
oferecidos aos professores des-
sas redes, a constatação é que
eles não estão fazendo diferen-
ça no desempenho dos alunos,
apesardegeralmente seremdi-
vulgadoscomoumadasiniciati-
vas paramelhorar o ensino.
O fatoaparecenoestudoDe-

terminantes do Desempenho
EscolardoBrasil,adiantadoon-
tem pelo Estado e que será
apresentado hoje no seminário
Remuneração, Gestão e Quali-
dade da Educação, organizado
pela Fundação Lemann, pelo
InstitutoFuturoBrasilepeloIb-
mec São Paulo. “Esses cursos
decapacitaçãonãotêminfluên-
cia.Pelosresultadosdosalunos
no Saeb, esses cursos não au-
mentaram a eficácia do profes-
sornahoradedaraula”, afirma
o economista, Naércio Mene-
zes Filho, autor da pesquisa,
cruzamento dos resultados do
SistemaNacional daAvaliação
Básica (Saeb).
“Isso quer dizer que os estu-

dantes que tiveram aulas com
professores que recentemente
passaram por cursos de atuali-
zação e capacitação tiveram o
mesmo desempenho dos estu-
dantes que tiveram aulas com
professoresquenãofizeramna-
dadisso”, explicaMenezes, que
éprofessordo IbmecSãoPaulo
e da Faculdade de Economia e
Administração da USP. “Eles
geralmente não são focados. E
oprofessor vai, fica ouvindo so-
bre várias linhas pedagógicas e
no fim não aprende nada que
consiga usar”, diz ele.
A falta de foco no ambiente

detrabalhodoprofessordemui-
tos programas é apontada co-
mo dificuldade pelo próprio se-
tor da educação. “É muito im-
portante que o professor tenha
uma formação contínua, mas
que ela tenha como foco o am-
biente de trabalho”, afirma Ju-
çara Dutra Vieira, presidente
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação

(CNTE). “Na prática, o profes-
sor acaba fazendo muitos cur-
sos fragmentados, tendo mui-
tos certificados e isso não res-
ponde aos desafios da sala de
aula”, complementa.
Para Maria Lúcia de Almei-

da, do Centro do Professorado
Paulista,oprofessorrecebecur-
sos formatadose não temopor-
tunidadedesugeriroquepreci-
sa. “Há um descompasso entre
quemestá fora da escola e pen-
sa o curso e o professor.”
Seja como for, mais do que

investimentoporalunooumes-
mo salário dos professores, a
maior diferença observada na
rede pública, segundo Mene-
zes, está numa gestão que co-

bre resultados emotive os pro-
fessores.NoRio, umadas esco-
las apontadas como iniciativas
de sucesso pelo Aprova Brasil,
doMinistériodaEducação,atri-
bui seus bons resultados ao en-
volvimento de quemensina.
Nas escolas municipais Mi-

nas Gerais, na Urca, na zona
sul,eaMadri, emVilaIsabel,na
zona norte, comapoio dos dire-
tores, os professores usam a
criatividade para tornar as au-
lasmaisinteressanteseincenti-
vam a participação em ativida-
desextra-classe.Nasduasesco-
las, a infra-estrutura física dei-
xaadesejar. “Emtermosestru-
turais, temos todas as mazelas
queaescolapública tem”,disse

Regina.Poroutrolado,acres-
centa, os professores conhe-
cem todos os alunos pelo no-
me e fazem questão que os
paisvenhamàescolaquando
o rendimento está ruim.
Cada rede organiza seus

programas de capacitação,
geralmente em parceria
com universidades. Este
ano,oministériotransferiua
capacidade de formação de
docentesdaeducaçãobásica
paraaCapes,responsávelpe-
lo ensino superior. Além de
pretender treinar dois mi-
lhões de professores noUni-
versidadeAberta, comaulas
deeducaçãoàdistância.COLA-
BOROU FABIANA CIMIERI ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2007. Educação, p. A14.




