
Bom uso da tecnologia requer projeto 
Filipe Pacheco e Rodrigo Martins 
 
Internet, lousa digital, GPS... Como novas tecnologias podem ajudar o aluno a aprender mais e 
melhor? Onde está o bom senso entre dois extremos: laboratórios de informática sucateados e 
fechados em escolas públicas e caríssimos simuladores 3D pouco usados em escolas 
particulares? De açor do com especialistas em educação é preciso, sim, equipar as escolas, 
mas o primordial é capacitar os professores para que façam o melhor Uso das ferramentas. 
 
O Censo Escolar 2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão 
do governo federal, dá dm bom panorama de qual é a situação de infra-estrutura nas escolas 
brasileiras. Em todo o País apenas 7% das escolas públicas de ensino fundamental e médio 
têm laboratórios de informática. Na rede privada, esse número salta para 62%. A cidade de 
São Paulo é uma exceção, onde os computadores estão em 86% das instituições públicas e em 
88% das particulares. 
 
Além disso,nas escolas brasileiras apenas 5,4% dos estudantes de ensino fundamental utilizam 
a internet durante as aulas, aponta o estudo Mapa das Desigualdades Digitais no Brasil, da 
Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritla). Essa proporção aumenta para 
37,7% quando se fala no grupo dos estudantes com maior poder aquisitivo (10% do total). 
 
"O Brasil é um país com desigualdades muito grandes. Falta infra-estrutura, o que desmotiva o 
professor,. Mas há um problema comum tanto às escolas públicas quanto às privadas em 
todas as regiões: não conseguimos formar os professores para que saibam trabalhar na 
sociedade da informação. Uma coisa é ter equipamento nas escolas, outra é fazer com que o 
professor o utilize", diz o diretor da Ritla Jorge Werthein. 
 
Essa é a chave do problema, concorda o pesquisador da Universidade de São Paulo (USP), 
Gilson Schwartz. Ele critica a forma como são feitas as discussões em torno de tecnologia na 
educação. Para ele, o foco tem de ser em como o recurso será usado, mas em geral fica 
apenas em quais ferramentas usar. 
 
"0 que realmente dá sentido a pessoas navegando na internet é o conteúdo que elas buscam e 
produzem. Não adianta professores, diretores ou instituições de ensino perderem tempo em 
discussões sobre qual é o melhor equipamento: se é a lousa digital ou o 3D, o Second Life ou o 
celular. A resposta não está na tecnologia, mas em como as pessoas, usando a tecnologia, dão 
sentido a tudo isso. E como você dá sentido a qualquer coisa? Desenvolvendo projetos." 
 
Sem projetos, alerta a professora Lucila Pesce, do Departamento de Fundamentos da 
Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a tecnologia serve apenas 
"como uma nova roupagem, de novidade, disfarçando uma proposta pedagógica tradicional". 
"O mais importante é o enfoque dado ao processo, e não o processo em si." 
 
Lucila faz críticas a escolas , particulares que adotam tecnologia apenas para mostrar "o quão 
modernas são". "É preciso ter cuidado para não tratar a rede particular como uma coisa só. Há 
escolas com propostas educacionais muito sérias, mesmo voltadas para propostas tradicionais. 
E existem escolas que não têm compromisso social com qualidade educacional e fazem uso 
marqueteiro de recursos tecnológicos para seduzir pais e alunos." 
 
E COMO FAZER? 
Como usar melhor os recursos tecnológicos para que o professor consiga efetivamente realizar 
atividades construtivas? Para a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) Lea Fagundes, a maioria das escolas, tanto as públicas como as particulares, perdeu 
a sintoma com os alunos. "A cultura digital é o dia-a-dia dos alunos. E os professores, por 
causa da resistência e preferência por manter a tradição, não mudam de postura. Preferem 
continuar com giz e lousa." 
 
Lea critica as escolas que se apoiam apenas em aulas de informática. "É um absurdo. A criança 
já acessa o PC e a internet. Mesmos as de menor poder aquisitivo que não têm PC em casa 



vão a lanhouses ou telecentros da periferia", diz. Segundo ela, levar os alunos uma vez por 
semana ao laboratório não surte efeitos. "Para quê? Só para dizer que tem um projeto de 
tecnologia? É preciso um projeto mais consistente. Se for assim, é melhor não usar, pois até 
deseduca as crianças." 
 
A pesquisadora afirma que o trabalho, principalmente com a internet, deve ser constante. 
"Todos os professores devem utilizar. Na sociedade atual, em que a informação circula de 
forma muito rápida, o aluno precisa ter autonomia. Se há 40 anos um sujeito que se formava 
iria trabalhar 40 anos em uma mesma empresa até se aposentar, hoje, depois de cinco anos 
de formado, o que você aprendeu não serve mais para nada. Você precisa se reciclar 
constantemente. E a internet é o meio ideal para isso." Para Lucila, da PUC-SP, os artefatos 
tecnológicos podem ajudar os alunos a se tornarem sujeitos do próprio processo de 
aprendizagem. "Essa abordagem é positiva, mas pode ser perigosa se não houver um trabalho 
de pesquisa e reconhecimento das finalidades do uso desses equipamentos dentro de sala de 
aula." 
 
Para chegar a esse objetivo, aponta Lea, é preciso que o professor se já capacitado. "Nas 
escolas de pedagogia, os professores aprendem a dar aulas como há 50 anos atrás. Ele não 
consegue fugir do livro, muitas vezes nem sabe ligar um computador. O professor não pode 
ter medo de dizer que não sabe ao aluno, de pedir ajuda para manusear o PC. Isso, inclusive, 
pode aproximar o professor e o estudante." 
 
FAZ MAL? 
Ao contrário do que muita gente defende, há quem afirme que a internet na educação, na 
verdade, não traz benefício nenhum. Na semana passada a Unicamp publicou um estudo 
controverso e polémico apontando que alunos que usam PCs em trabalhos escolares têm 
desempenho pior do que aqueles que não os utilizam com finalidades educacionais. O 
resultado foi baseado em dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2001. 
 
A pergunta que levou a esse resultado questionava os estudantes sobre o uso de PCs para 
exercícios de matemática e português. Segundo o professor Jaques Wainer, responsável pela 
pesquisa, os dados indicam que alunos da 4a série, mesmo quando usam pouco os micros, 
têm desempenho sempre pior que os estudantes que não os usam. 
 
"Em outro estudo, com análise somente de dados do Saeb relativos a escolas públicas, 
descobriu-se que ter computador em casa não ajuda os alunos da 4a e da 8a série, mas 
resulta em melhor desempenho para os alunos do 3S ano do Ensino Médio", diz Wainer. 
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