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A diretora de uma escola estadual localizada na Zona Oeste da capital paulista proibiu a 
maioria dos professores de utilizar a sala de projeções do colégio. Seu principal argumento 
para a medida se baseia na analfabetização tecnológica dos docentes. Como a grande maioria 
deles não sabe usar os equipamentos de informática e tampouco mostra alguma familiaridade 
com os programas que exibem apresentações gráficas, ela teme que eles danifiquem a 
parafernália e, depois, a Secretaria de Educação não mande verba para consertá-la.  
 
Seu receio tem fundamento. Os professores já quebraram o equipamento, a escola pediu 
verba para repará-lo e a Secretaria da Educação demorou anos para colocá-lo em 
funcionamento de novo. Agora, apenas um dos docentes tem autorização para usar a sala, 
mas não demonstra nem um pingo de vontade de auxiliar os colegas a aprender a mexer nos 
computadores, além de fazer terrorismo com quem se aventura a falar com a diretora para 
tentar usar os equipamentos: "Se você quebrar, terá de pagar".  
 
Estudam na rede pública estadual de ensino de São Paulo 5 milhões de alunos, distribuídos em 
5.300 estabelecimentos, conforme os registros da Secretaria da Educação. É muito provável 
que uma boa parte desse corpo discente se vire bem com computadores e internet e se 
interessaria mais pelas aulas se fossem apresentadas com recursos digitais. Mas como fazer 
isso se a distância que os separa de seus mestres nesse quesito não é nada virtual? 
Infelizmente, apenas uma pequenina parcela de nossos professores sabe como preparar suas 
aulas em arquivos digitais que podem ser processados nos equipamentos disponíveis nos 
colégios públicos.  
 
Há maneiras muito simples de resolver esse problema. Uma delas seria incluir na licitação para 
comprar computadores e pacotes de programas a obrigação de a empresa fornecedora se 
encarregar de manter um profissional em cada escola a fim de orientar os professores sobre 
como utilizar melhor esses recursos. Ele poderia ser recrutado de organizações não 
governamentais, como o Comitê para Democratização da Informática (CDI), que recorreria à 
comunidade na qual está instalada a escola para formar esse instrutor.  
 
As empresas poderiam alegar que isso encareceria o fornecimento dos computadores e 
programas. (Certamente, incluiriam em seus custos as despesas para manter 
permanentemente esse instrutor no colégio.) Mas esse discurso não se coaduna com os 
frequentes apelos mercadológicos que essas corporações fazem acerca daquilo que 
denominam ações de responsabilidade social. Basta alocar parte dessa verba para pagar um 
profissional que disseminará conhecimento tecnológico para os professores.  
 
Se não fizerem isso por convicção ideológica de que com atitudes simples como essa podem 
contribuir para que um grande contingente de pessoas deixe de se amedrontar diante de um 
computador e passe a incorporá-lo em sua vida profissional e pessoal, que o façam, então, por 
mero interesse comercial. Atuam hoje na rede pública estadual 210 mil professores, dos quais 
130 mil efetivos e 80 mil temporários. Junto com os 5 milhões de alunos, formam um mercado 
potencial nada desprezível para "relacionar-se com as marcas", para usar um jargão do ramo 
de marketing. Isso custaria, basicamente, o salário de 5.300 instrutores.  
 
Se, ainda assim, essas empresas não se sentissem sensibilizadas com o problema, seria 
possível recorrer às numerosas fundações mantidas por importantes grupos econômicos que 
se dizem dispostos a colaborar para a erradicação do analfabetismo funcional dos estudantes 
brasileiros. Trata-se de uma maneira pragmática de lidar com nossos problemas educacionais.  
 
Caso, ainda assim, nenhuma fundação se interesse, o próprio governo - estadual ou federal 
poderia encampar a ideia e utilizar para essa finalidade parte da verba que transfere a 
entidades não governamentais dedicadas ao ensino e exigir que formem instrutores de 
informática capazes de transmitir seus conhecimentos aos professores diretamente na escola 
onde estes exercem o magistério.  
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