
Para Blikstein, educação tradicional está obsoleta 
 
Paulo Blikstein não é conciso na hora de falar sobre seus projetos e ideias. Ele fala bastante e 
lentamente, além de fazer grandes parênteses dentro de cada uma das suas respostas. O que 
não quer dizer que não valha a pena ouvi-lo – pelo contrário. 
 
Ele acredita que há um descompasso entre as possibilidades abertas pelas novas tecnologias e 
a forma como elas são usadas nas escolas. “Falta foco na criação de conhecimento”, afirma. “A 
disponibilidade instantânea de informação está tornando a educação tradicional cada vez mais 
obsoleta”, conclui.  
Apesar dos elogios, ele não nutre uma fé cega no novo. “Não podemos nos deslumbrar e achar 
que a tecnologia é a resposta para todos os problemas”, alerta. 
 
Enquanto isso, Paulo participa de um belo projeto com jovens de Paraisópolis, na zona sul de 
São Paulo. Toda quarta-feira, ele conversa e orienta jovens de uma oficina de robótica via 
Skype. Os encontros acontecem no colégio Santo Américo, que há cerca de seis anos abre 
seus laboratórios, entre eles o de robótica sob o comando do professor Fernando dos Santos, 
para os jovens da comunidade vizinha. 
 
Paulo participa da iniciativa desde 2007. “Os projetos dessas crianças, muitas vezes, são 
melhores do que aqueles que vejo nas escolas de elite dos EUA”, garante. 
 
Jaíne Roberta dos Santos, de 19 anos, é uma das alunas mais aplicadas da oficina. Balconista, 
ela agenda suas folgas do trabalho para toda quarta-feira, para assim continuar o 
desenvolvimento do seu protótipo: um carrinho de bebê que anda sozinho para frente e para 
trás quando um sensor capta o choro da criança. O objetivo é de simular um balanço. 
 
Paulo tem alguns planos bem ambiciosos, mas enquanto eles ainda não se realizam, ele se 
contenta com pequenas ações que na prática ajudam a alargar os estreitos horizontes de 
muitos desses jovens. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 maio 2009, Link, p. L8. 


