
Começa mais uma aula no laboratório de biologia do Colégio Bandeirantes, em São
Paulo. Estudantes do ensino médio observam lâminas com pedaços de pele em mi-
croscópios digitais conectados a laptops. A professora fala sobre as estruturas celu-
lares que são exibidas em um telão. Dá zoom nos pontos que pretende destacar e
pede para os alunos mudarem de lente para observar mais detalhes. É com os com-
putadores que cada grupo grava as imagens do microscópio para poder estudar me-
lhor depois. Dos notebooks na sala de aula aos microscópios superavançados, a tec-
nologia está cada vez mais presente nas escolas brasileiras, particulares ou públicas.
E não é apenas porque as instituições querem tornar as aulas mais high-tech: a de-
manda também parte dos próprios alunos, uma geração cada vez mais multitarefa.
No Bandeirantes, por exemplo, antes de os novos aparelhos serem adquiridos para
os laboratórios, os alunos já tomavam a iniciativa de bater fotos ou gravar vídeos da-
quilo que viam em seus celulares, claro. Tanto professores como alunos vivem um
momento de transição. Os recursos digitais disponíveis hoje ainda não foram total-
mente explorados e há um mundo de possibilidades. Aos poucos, as experiências se
multiplicam por todo o país. "Existe um potencial gigantesco e há muito mais benefí-
cios do que riscos", diz Roseli de Deus Lopes, professora do Laboratório de Sistemas
Integráveis [LSI) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e
especialista no uso de tecnologia aplicada à educação.



MATEMÁTICA
IRRACIONAL
Nem sempre a
tecnologia faz
diferença. Um
estudo feito
a pedido do
Congresso dos
Estados Unidos
em 132 escolas
concluiu que o
uso de programas
educacionais de
matemática não
melhorou as notas
dos estudantes.

Como um dos principais papéis da es-
cola é o de ensinar a pensar, quanto
maior o número de ferramentas disponí-
veis, melhor pode ser o estímulo. "Quan-
do usam a tecnologia, eles vão longe",
diz Roseli. Ela cita como exemplo o pro-
jeto de um grupo de estudantes do Cen-
tro Educacional Sigma, de Brasília, pre-
miado na 4a Feira Brasileira de Ciências
e Engenharia (Febrace). Com a ajuda de
um site de uma universidade portugue-
sa, os adolescentes desenvolveram um
modelo de trem de levitação magnética.

Uma das tendências que começam a
ganhar força nos colégios é a distribuição

de um computador para cada estudante.
Os netbooks são uma escolha freqüente,
mas nem sempre é essa a regra. Cada
um dos cerca de 200 alunos do ensino
médio do D'lncao Instituto de Ensino, em
Bauru, carrega um MacBook na mochila.
Os laptops, que podem ser levados para
casa, serão dos adolescentes quando
eles se formarem. Para isso, os pais pa-
gam à escola uma taxa de manutenção
mensal. "Usar Mac saiu caro no início",
diz Pedro D'lncao, diretor pedagógico do
colégio. "Mas foi a solução mais econô-
mica. Não temos problemas com vírus e
a manutenção é baixíssima."

Entre as atividades desenvolvidas com
o auxílio dos MacBooks estão videocasts e
podcasts, que substituem os trabalhos
por escrito. "O interesse cresce muito. O
uso de ferramentas multimídia ou cola-

borativas, como wikis, faz o aluno traba-
lhar melhor o conteúdo", afirma D'lncao.
O tipo de atividade desenvolvida varia. Nas
aulas de inglês, os podcasts servem para
treinar a pronúncia dos estudantes.

Mudanças como essas não tiraram a
relevância dos professores. "Eles têm que
dar uma boa aula e saber bem o conteú-
do", diz D'lncao. O colégio conta ainda
com rede Wi-Fi, e não há bloqueio de sites
considerados inadequados pela direção.
Isso não significa que os estudantes po-
dem entrar no orkut. O acesso à internet
dentro da instituição é monitorado. Quem
desobedecer recebe uma suspensão. Se
insistir, o aluno pode ser expulso.

No Bandeirantes ainda não há um no-
tebook para cada aluno. Isso deve ocorrer
dentro de dois a três anos, prevê Sérgio
Américo Boggio, diretor de tecnologia



aplicada à educação. Por enquanto, há
Wi-Fi na biblioteca e os estudantes po-
dem usar notebooks para pesquisar e es-
tudar. A escola se preocupa em dar orien-
tações sobre como extrair o máximo da
web. Isso inclui até dicas para descobrir
se as informações de um site são verda-
deiras. "Temos a obrigação de preparar
os jovens para trabalhar em um mundo
com tecnologia", afirma Baggio.

Xô, gripe suína!
Com o aumento do número de casos da
gripe suína no Brasil, em julho, muitas
escolas decidiram adiar o reinicio das au-
las para 17 de agosto. Mas algumas insti-
tuições aproveitaram a tecnologia para
compensar esses dias a menos. No Colé-
gio Dante Alighieri, em São Paulo, os pro-
fessores colocaram o material de revisão
online pelo Moodle [www.moodle.orql,
um ambiente de ensino a distância feito
em software livre que tem se tornado bem
popular. "Mesmo se você estiver viajando,
consegue entrar lá e estudar", diz a aluna
Carolina Guimarães Pastore, de 16 anos.

As experiências do Dante não param
por aí. Netbooks, lousas digitais, robótica
e até webjornais estão entre as ferramen-
tas adotadas. Os alunos já fizeram uma
webconferência, via Skype, com os pes-
quisadores brasileiros na Antártida. "A
gente consegue agregar um valor peda-

gógico grande, com um investimento qua-
se zero", afirma Valdenice Minatel, coor-
denadora do Departamento de Tecnologia
Educacional do Dante. "Se uma atividade
fica melhor com o computador, indicamos
o uso. A gente tem que pensar a escola
para esse público, que hoje processa in-
formação em vários canais."

O uso da internet no ensino também
tem alterado a relação entre alunos e
professores. De acordo com a professora
Roseli de Deus Lopes, da Poli-USP, não é
difícil os estudantes descobrirem, antes
dos educadores, novas formas de usar
os recursos digitais. Isso tem ocorrido na
Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Ernani Silva Bruno, em Parada de Tai-
pas, na zona norte de São Paulo.

Ali estão sendo testados protótipos do
XO, o famoso laptop de 100 dólares [Leia
mais na pág. 601, parte do projeto Um
Computador por Aluno (UCA], do governo
federal. Alguns dos estudantes são moni-
tores e têm ajudado os professores a des-
cobrir novos usos para o aparelho. "O alu-
no deixa de ser passivo e passa a agir de
modo ativo, como alguém que está de-
senvolvendo um conhecimento novo",
afirma Roseli, que coordena os testes. O
uso dos laptops trouxe a redução do nú-
mero de faltas, além da diminuição da
evasão escolar. O interesse pelas aulas e
a autoestima também aumentaram.



Anunciado há mais de três anos pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pro-
jeto UCA ainda está longe de sair do pa-
pel. A idéia de distribuir um laptop para
cada uma das 34 milhões de crianças da
rede pública do país esbarrou principal-
mente na falta de recursos. O valor mais
baixo obtido na licitação para a compra de
150 mil máquinas (550 reais, pelo indiano
Mobilis] ficou bem acima dos sonhados
100 dólares, e o processo emperrou. Se
todos os alunos ganhassem um modelo
adquirido por esse valor, a conta passaria
dos 18 bilhões de reais.

Promessa é dívida?
No mês passado, Piraí [RJ) foi a primeira
cidade a ter equipamentos distribuídos
para 100% dos estudantes da rede pública
municipal por meio do programa federal.
Eles receberam 5,5 mil Classmate PCs, da
Intel. Em vez de esperar até que o Palácio
do Planalto e o Ministério da Educação re-
pitam o gesto, outros municípios come-
çam a se movimentar sozinhos para levar
a tecnologia para o sistema educacional.
Em Campo Limpo Paulista (SP), crianças
e adolescentes matriculados no ensino
fundamental também usam o Classmate.

Os professores adotam os notebooks
educacionais, comprados pela prefeitura,
em 30% das aulas. "Eu achei muito bom.
O computador me ajuda a aprender as
matérias e agora eu presto mais aten-
ção", afirma Cleber Vinícius Silva, de 13
anos, que estuda na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vila Thomazina. As
lousas com giz também foram aposenta-
das. Agora, são usados modelos, digitais
interativos comprados da empresa Smart
Technologies. "Fico online o tempo todo e,
se surge uma idéia, posso mostrar. Uma
aula que eu preparava para 50 minutos

Carolina Pastore,
aluna do Colégio
Dante Alighieri,
de SP: revisão
online por causa
da gripe suína

agora dou em 20", diz Silvia Cristina Mi-
randa, de 38 anos, professora de portu-
guês. A aluna Renata Faria Cardoso Rosa,
de 14 anos, aprovou o novo modelo. "É
mais gostoso de aprender."

Um salto no futuro
Até que ponto essas novas ferramentas
são realmente necessárias para que a
educação mude para melhor? Para a pro-
fessora Léa da Cruz Fagundes, coordena-
dora de pesquisa do Laboratório de Estu-
dos Cognitivos (LEC) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e
especialista no tema, o uso de computa-
dores é fundamental para mudar a cultu-
ra da escola. "Os recursos digitais podem
ajudar a aprendizagem e o desenvolvi-
mento de habilidades e competências de
um futuro cidadão digital", afirma.

Isso só vai ocorrer, no entanto, se pro-
fessores e estudantes passarem a lidar
com essas ferramentas de uma maneira
diferente da atual. "Os estudos experi-
mentais que realizamos mostram que a
escola introduz a tecnologia digital ape-
nas para reproduzir o passado", diz Léa.
"Permanecem a segmentação do que se
pretende ensinar, a linearidade dos con-
teúdos das disciplinas curriculares e a
fragmentação do conhecimento."

Só vai acontecer uma revolução, se-
gundo a pesquisadora, quando houver
autonomia para os professores experi-
mentarem mais, sem medo de cometer
erros. "A sala de aula será o que decidir-
mos fazer dela", afirma. "O que pode
acontecer, se persistirmos na resistência
às mudanças, é que, no futuro, essas sa-
las se esvaziem pela escolha das novas
gerações, por não atenderem às suas ne-
cessidades. Apropriar-se da cultura digi-
tal é reinventara escola."
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