
Construindo a qualidade 
Trazer a tecnologia para a sala de aula implica repensar 

o papel do professor e, além dele, o próprio papel da escola 

no esforço de incorporar o uso da tec
nologia à sala de aula e imprimir uma 
nova dinâmica ao processo de ensino-
aprendizagem que o professor é tam

bém desafiado a assumir um novo papel, rom
pendo com a aplicação de soluções ou práticas 
padronizadas. Agora, cabe a ele criar e recriar 
estratégias e situações de aprendizagem, como 

um guia que orienta o aluno na construção de 
seu próprio conhecimento. Trocando em miú
dos, é o professor quem aponta a direção, mas 
cabe ao aluno decidir o caminho a tomar. 

Diante do novo paradigma, muda também 
o papel da escola - de transmissora a produ
tora de conhecimento — e sobram indagações. 
Afinal, como subsidiar a construção desse am
biente de ensino e preparar o educador para a 
nova realidade em sala de aula? 

É inegável que as tecnologias despertam a 
atenção de toda uma geração de crianças e jo
vens, plugada por natureza ao mundo digital. 
Os professores também estão conectados. Ao 
contrário do que reza o senso comum, não v i 
vem em um mundo analógico, em oposição 
à realidade dos estudantes. "São cidadãos co
muns, que pagam suas contas pela internet e 
acessam o conteúdo digital. Cerca de 90% dos 
professores da rede estadual paulista estão co
nectados", estima Maria Alice Pereira, consul
tora de tecnologia da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo. "Os professores estão 
disponíveis, sim. Estão interessados na tecnolo
gia e já são usuários. As políticas públicas é que 
precisam dar respostas a esse anseio e mostrar 
ao educador como fazer uso pedagógico dessa 
ferramenta", acrescenta. 

A proposta de levar para a sala de aula equi
pamentos e tecnologia com os quais os alunos 
já estão familiarizados aponta também para a 
perspectiva da qualidade: o aprendizado torna-
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Práticas colaborativas e 
interativas fazem parte 
do uso pedagógico das 
tecnologias em sala de aula 

se mais atraente e eficiente, e os profes
sores ganham novas formas de trabalhar 
o conteúdo curricular. No esteio da inte
ratividade, práticas colaborativas ganham 
espaço, desenvolvendo a um só tempo o 
espírito de colaboração e de autonomia. 

Mas nem tudo são flores na transição 
da escola analógica para a escola digital. A l 
guns temem que, ao acompanhar o ritmo 
acelerado do mundo tecnológico e globali
zado, a educação fique empobrecida, refém 
da informação instantânea e de leituras 
apressadas que levam ao reducionismo. 

Para Maria Elizabeth Bianconcini de 
Almeida, professora do Departamento 
de Ciências da Computação da Pontifí
cia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), o medo não se justifica. O que 
importa, sustenta ela, é estabelecer as re
lações entre didática e novas tecnologias, 
o que pressupõe um olhar crítico sobre os 
diferentes recursos tecnológicos e o co
nhecimento de suas potencialidades e l i 
mitações. "Educação não pode ser apenas 
um projeto de tecnologia. A ideia, hoje 
praticada no Brasil e em muitos outros 
países do globo, é levar materiais digitais 
interativos para a sala de aula, de modo 
que sejam instrumentos de trabalho para 
o desenvolvimento do currículo", explica. 
"O que falta é garantir ao professor condi
ções de trabalhar efetivamente com essas 
ferramentas. Isso significa ter a tecnolo
gia na sala de aula, mas significa também 
ter tempo para estudar, para se preparar. 
É preciso levar em conta que dominar a 
tecnologia não significa saber fazer uso 
pedagógico dela, daí a importância de po
líticas públicas que garantam ao educador 
esse processo formativo", avalia. 
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