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Para o economista Naercio Menezes, do Insper, qualidade é fruto de rotina na sala de aula 
 
A discussão sobre a utilização de instrumentos tecnológicos em escolas, especialmente as 
públicas, ainda está longe de refletir uma necessidade real da sala de aula, afirma o 
economista Naercio Aquino Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do 
Insper, de São Paulo, que trabalha com projetos para melhorar a educação pública. "O 
problema do ensino é conta, matemática, e isso se resolve com lápis e papel", diz. "Não 
adianta reformar, colocar lousa digital e computador sofisticado. Qualidade da educação se 
mede pela rotina e pela relação professor/aluno." 
 
Para Menezes, o computador "talvez" seja interessante quando o ensino atender o básico. "No 
estágio atual da educação, o computador até distrai." 
 
A solução para melhorar a qualidade é avaliar como e o que está sendo ensinado. "O professor 
tem de saber o que está ensinando e estar presente em todas as aulas para que possa 
acompanhar o progresso dos alunos." Por isso, o economista é a favor de sistemas de 
meritocracia que remunerem o professor de acordo com sua performance na sala de aula. Ele 
defende que os melhores educadores recebam bônus de incentivo e progressão mais rápida da 
carreira. 
 
Pré-sal para educação? 
 
"Não adianta colocar todos os recursos do pré-sal na educação que não vai adiantar", ressalta 
Menezes, em relação às informações de que o governo federal quer designar parte dos 
recursos futuros das reservas de petróleo para a educação. Menezes, aliás, não acredita que a 
falta de recursos seja um problema da educação pública. Ele afirma que o número de 
matrículas já começou a cair por conta da mudança demográfica, por isso os gastos tendem a 
diminuir. 
 
"Não se deve esperar que só com aumento de recursos o ensino vá melhorar. O problema é a 
gestão desses recursos", diz, ressaltando que, ainda assim , é otimista com as mudanças 
recentes na educação, como a obrigatoriedade de freqüência escolar para estudantes do 
ensino médio e infantil.  
 

 
 
A tecnologia aplicada em escolas de Jundiaí 
 
A Secretaria de Educação de Jundiaí, em São Paulo, definiu em 2001 um projeto para 
informatizar as salas de aula de suas escolas. O governo realizou em 2005 uma licitação e 
investiu R$ 3,1 milhões em equipamentos da empresa Positivo. Os recursos para esta área 
continuam firmes. Hoje 18 escolas da rede contam com um kit educacional, que inclui 40 
notebooks e uma lousa eletrônica. A diretora da Escola Municipal de Educação Básica Irmã 
Úrsula Gherelo, Maria Dejazete Leal, aprova a idéia. "A escola não pode ficar desconectada do 
mundo. Nosso aluno não pode ser um analfabeto digital", afirma. O laboratório de informática 
da escola é utilizado para auxiliar desde a alfabetização dos alunos à realização de lição de 
casa. E por meio de uma senha na internet, os pais podem acompanhar as tarefas de seus 
filhos. 
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