
“Para criar uma geração de cientistas, temos de ensinar ciência do século 21” 

Aos 35 anos, o paulistano Paulo Blikstein precisa escolher em qual das conceituadas 
universidades americanas vai querer trabalhar. Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon e 
Universidade de Nova York começaram há dois meses uma disputa para ter o engenheiro 
brasileiro como professor. E isso, no mundo acadêmico dos Estados Unidos, quer dizer ofertas 
e mais ofertas para conquistar o indeciso.  

Fora o salário que chega a US$ 10 mil por mês, uma das instituições garante US$ 200 mil para 
começar seu projeto de pesquisa, outra oferece cobrir despesas com mudança e moradia e 
todas fazem uma espécie de leilão de metro quadrado do laboratório em que Blikstein poderá 
trabalhar. Além das quatro, Harvard lhe ofereceu uma bolsa de pós-doutorado, que inclui dar 
aulas para a instituição.  

Formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Blikstein passou a se 
interessar por educação e pesquisar sobre como a tecnologia poderia trabalhar a favor do 
ensino de qualidade. Sua devoção pelo educador Paulo Freire fez com que passasse a defender 
que a tecnologia fosse usada de maneira relevante para a vida dos estudantes. “Em muitas 
escolas, usar a tecnologia se resume a buscar dados para um trabalho. Mas é preciso 
aproveitar toda a motivação incrível que as crianças têm para criar, para mexer com 
tecnologia”, diz. Para isso, ele desenvolveu uma placa de robótica, com software livre, que 
pode ser usada em escolas no mundo todo para fazerem experiências de eletrônica e 
computação.  

Blikstein fez mestrado e trabalhou em um grupo sobre aprendizagem no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), que fez com que testasse boa parte de seus projetos em escolas 
públicas brasileiras e de outros países em desenvolvimento. Agora, se dedica à criação de 
modelo computacional que pode prever como as crianças aprendem. “A idéia é que no futuro 
ele seja parte do treinamento de professores. Do mesmo jeito que um economista, antes de 
implementar mudanças na economia do país, simula o que pode acontecer.”  

O brasileiro tem ainda dez dias para decidir seu futuro. Atualmente, ele vive em Chicago, onde 
termina seu doutorado na Universidade Northwestern.  

Como acabou sendo tão disputado pelas universidades?  

A avaliação das universidades é muito objetiva, eles vêem o número de publicações, e eu 
tenho muitas nesses oito anos que estou nos EUA. Há muitos modismos em pesquisas e eles 
não gostam do que é a nova moda. Eu fui sempre teimoso, dediquei-me a poucas idéias e 
persisti com elas, isso foi bom na minha avaliação. Como eu sou brasileiro, estudei na escola 
da filha do Paulo Freire, convivi intensamente com as idéias dela, isso deu um caráter original 
para o trabalho com tecnologia. Mas o processo é difícil, as universidades concorrem muito 
entre si e sabem as propostas umas das outras. Me ofereceram laboratório de 75 metros 
quadrados e colocam isso no contrato. Se tivesse só uma seria bem mais fácil.  

Como você alia Paulo Freire e tecnologia?  

É engraçado porque Paulo Freire é mais famoso nos EUA do que no Brasil. Lá tem Pelé, 
Ronaldo, Gisele Bündchen e Paulo Freire. O que ele falou, entre outras coisas, é que a 
educação tem de ser relevante para a vida do aluno e tem de ser adaptada ao contexto em 
que ele vive. Quando ele começou, foi numa vila de pescadores, que tinha aulas de 
alfabetização convencional em que tentavam ensinar a ler e escrever com palavras como 
‘carros’, ‘prédio’. Ele começou a ensinar ‘peixe’, ‘rede’, ‘mar’ e deu certo. Muitas coisas que se 
faz de tecnologia são para adestrar os alunos dentro do laboratório de informática, se faz um 



joguinho de matemática, em que se acerta a conta e ganha cinco minutos de tiro ao alvo. Em 
muitas escolas, usar a tecnologia se resume a buscar dados para um trabalho. Mas é preciso 
aproveitar toda a motivação incrível que as crianças têm para criar, para mexer com 
tecnologia. O trabalho que eu faço é usar a tecnologia para construir projetos relevantes para 
a vida delas. Aquilo que a gente chama de aprender fazendo. Faz um robô, cria um programa, 
cria um produto, vê que não funciona direito, faz de novo.  

E assim a criança produz conhecimento usando tecnologia.  

Muita gente acha que produzir conhecimento é escrever um trabalho, mas pode ser criar um 
robô, um programa para coleta de lixo no seu bairro. Nem todo conhecimento demanda papel. 
Nem tudo que você faz na escola precisa estar no papel. O que tenho trabalhado em escolas 
do Brasil é propor para crianças a produção de projetos para resolver problemas da 
comunidade. Não é importante só criar o robô e sim o trabalho exaustivo durante o processo 
de criação desses produtos e as conexões que podem ser feitas com o que a criança aprende 
na escola. Não adianta fazer um projeto de robótica e não conseguir entender como aquilo se 
conecta com a aula. Fazer é algo muito natural para a criança. Mas é preciso refletir sobre o 
que está fazendo.  

Como?  

Essa é a questão fundamental. Em vez de criar um robô, pode-se criar um laboratório de 
ciências para os experimentos. Mas não um laboratório para você pingar coisas num tubo de 
ensaio. É preciso criar algo complexo, usando sensores, computadores. Isso une o melhor dos 
dois mundos, tem o rigor investigativo da ciência e usa a tecnologia. Na verdade, é o que os 
cientistas fazem hoje em dia. Muita gente fala que devemos formar cientistas para o 
desenvolvimento do Brasil. Mas o laboratório moderno de pesquisa não tem aquele cara de 
branco fazendo fumaça, pingando ácido em um tubo de ensaio. É tudo informatizado, com 
modelos matemáticos. Se a gente realmente quer criar uma geração de cientistas para 
contribuir para o avanço tecnológico do Brasil, a gente tem de ensinar a ciência do século 21 e 
não a do século 19.  

Mas dá para fazer isso com baixo custo, em escolas públicas?  

Tem várias formas de fazer isso muito barato. Quando a gente começou a trabalhar com 
robótica, usava um kit que custava R$ 1 mil, ninguém queria brincar porque tinha medo de 
quebrar. Resolvemos criar uma placa barata, de código aberto, qualquer um pode baixar da 
internet e comprar componentes simples. É algo que você liga de um lado no computador e de 
outro em motores e sensores. Pode programar esses motores e sensores para fazer o que 
quiser.  

Há pesquisadores que acreditam que o Orkut, o MSN e outras tecnologias atuais emburrecem. 
Como vê esse tipo de posicionamento?  

Se as crianças ficarem à própria sorte com computadores, isso pode acontecer mesmo. A 
comunicação é da natureza humana. Se você deixar a criança sem nada além disso para fazer, 
ela pode passar horas e horas nisso. O problema é muito mais o que a gente deixa de colocar 
no computador das crianças e a dinâmica do uso dos computadores nas casas do que uma 
crise dos tempos modernos. É preciso colocar o computador na sala e não no quarto da 
criança, em um lugar privado. Você, ao mesmo tempo, sabe o que está acontecendo e cria um 
espaço comum para o computador. Além disso, do mesmo jeito que os pais vão para o futebol 
prestigiar os filhos, tem de fazer o mesmo virtualmente. Se o seu filho conseguiu terminar um 
jogo, valorize. As famílias também têm de ter projetos juntas no computador, como álbuns de 



foto, site com entrevistas dos avós, vídeos, fotos. É uma chance de resgatar no seu filho o 
gosto de criar e de aprender com a tecnologia.  

Qual a sua opinião sobre educação a distância?  

Há dez anos, quando começou a crescer o e-learning, havia uma idéia de que era uma coisa 
milagrosa e ia se fazer educação de qualidade, a baixo custo, superar distâncias enormes. Mas 
percebeu-se que educação consome tempo, precisa de recursos humanos. Educação não é 
acessar materiais educativos. Você tem de estar em contato com alguém que saiba mais do 
que você para aprender alguma coisa. O contato pode até ser virtual, mas para poder 
consumir os produtos de educação a distância é preciso ter o mínimo de formação. Ela só 
funciona para alguns tipos de conteúdo. Algumas escolas têm formas híbridas, com aulas 
presenciais e a distância, e acho que esse é o futuro. Nos EUA, muitas transmitem as aulas 
para os dormitórios dos alunos pela TV. Tem aluno que nem vai à aula, mas ele tem colegas 
presenciais e, se há dúvida, fala com o professor. Cada pessoa tem um estilo de aprender. O 
bom da educação a distância é que ela obriga os sistemas tradicionais a se adaptarem ao que 
as pessoas precisam. Essa diferença entre distância e presencial vai ficar cada vez mais tênue. 
Mas educação precisa de gente ensinando gente.  

Como funciona seu modelo computacionalpara aprendizagem?  

Na educação, as pessoas têm teorias diferentes sobre como as crianças aprendem. Então, você 
coloca sua idéia de como o aprendizado acontece em um modelo de computador. Isso pode 
ajudar a entender, por exemplo, se é melhor decorar a matéria ou ensinar com mais tempo. O 
que se cria é uma rede de conceitos de duas condições, uma delas transmitindo muito 
rapidamente e em mais quantidade e outra, em menor quantidade e com mais tempo para 
conexões. Em um sistema de ensino tradicional, o aluno só recebe informações e a rede não 
tem muito tempo para se organizar, então podem ter conexões erradas, mas haverá mais 
volume de informação. Em outra condição, com mais tempo, talvez a criança tenha menos 
informação, mas entenda melhor o contexto.  

Você já usou esses modelos em sala de aula?  

Estamos no estágio de recolher dados em sala de aula para os modelos. A idéia é que, no 
futuro, daqui cinco, dez anos, eles sejam parte dos treinamento de professores. Ele pensa se 
vai criar grupos grandes, pequenos, misturar alunos que sabem pouco com aqueles que sabem 
muito. Coloca os dados e o modelo fala quais as estratégias melhores. Do mesmo jeito que um 
economista, antes de implementar mudanças na economia do país ou comprar ações, vê o que 
vai acontecer. O professor também vai ter ferramentas para que possa simular o que vai 
acontecer na sala de aula. Não para substituir, mas para complementar o arcabouço de 
teorias.  

Você já declarou que o avanço da tecnologia caminha com a evolução humana. O que quer 
dizer com isso?  

Marshall McLuhan, um dos mais importantes teóricos da comunicação do século 20, diz que 
nós criamos tecnologias, e as tecnologias nos recriam. Pense em como a vida desmorona em 
apenas algumas horas quando falta energia elétrica.  

 

 

 



Descobrimos a eletricidade e ela nos recria como seres humanos, inventamos a internet e 
imediatamente ela reinventa a vida humana. Nós temos que pensar a escola como um 
organismo vivo e a tecnologia como um dos elementos dentro desse organismo, como o 
sangue correndo nas artérias. As escolas onde se faz o melhor uso de tecnologia não têm 
laboratório de informática isolado, a tecnologia está em toda parte.  
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