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Escola de bolso transforma
aprendizado de alunos
A tecnologia móvel está transformando o papel dos mestres e o
aprendizado dos alunos. Vai nessa direção o TeacherMate, um mi-
nicomputador de mão, para funcionar como parceiro do profes-
sor. Lançado pela organização Innovations for Learning, o dispo-
sitivo começou a ser aplicado na rede pública de ensino de Chica-
go em 2008 e hoje está em escolas de vários estados americanos.
No TeacherMate, crianças aprendem a ler e fazer cálculos básicos,
por meio de jogos, histórias, músicas, simulações que transmitem
informações e desafiam o raciocínio. Mas o diferencial, segundo o
professor Paul Kim, apoiador do projeto e diretor de tecnologia na
Universidade de Stanford, Califórnia, é a maquininha ser o mais
próximo de uma “escola de bolso” para quem não tem acesso à
educação ou a escolas apropriadas.

O professor apresentou o equipamento num simpósio de tecnolo-
gias móveis, realizado este ano em El Salvador. Já fez o mesmo em
Ruanda, Uganda, Quênia, Índia, Coréia do Sul, Costa Rica, Filipinas,

Palestina e no México. Uma repor-
tagem da revista Fast Company,
que divulga inovação com foco em-
presarial, conferiu o TeacherMate
em ambiente formal e informal de
educação. Em uma primeira série
de ensino fundamental, em Chica-
go, o software do dispositivo usado
pelos alunos está também no laptop
da professora, que acompanha o
desempenho deles, planejando, a
partir dos recursos da máquina,
novas competências a explorar. A
professora declara que os alunos
têm avançado com muito mais ra-
pidez em leitura e cálculos. Em uma
área rural do México, pobre e isola-
da, crianças de 6 a 12 anos destrin-
charam em minutos as instruções

do TeacherMate e logo estavam brincando com os mesmos jogos de
matemática dos alunos de Chicago. Os aprendizes nunca são treina-
dos antes. Por tentativa e erro, descobrem tudo sozinhos.

O relatório Horizon 2010 dá destaque às tecnologias móveis na
educação, especialmente o celular. Coordenado pelas organizações
New Media Consortium e Educause, o documento reúne, desde
2002, informações de mais de 300 universidades no mundo sobre
tecnologias emergentes, indicando as que devem ter mais impacto.
A coordenadora de tecnologia educacional no Colégio Bandeirantes,
em São Paulo, única brasileira participante da última edição do Ho-
rizon, lamenta que o celular seja tão pouco explorado nas salas de
aula brasileiras. No Colégio Bandeirantes, o uso acontece de forma
natural. “Na aula, o aluno acessa a internet pelo celular e faz uma
pesquisa; outro fala com a mãe, médica, pelo MSM, para esclarecer
um ponto de ciências que a classe debatia; outro usa para fazer uma
conversão de temperaturas, por exemplo. Estamos testando tam-
bém modelos de provas digitais e acompanhando os e-readers, uma
forma prática de os estudantes carregarem livros e documentos.”

Para o professor Jose Manuel Moran, docente aposentado da USP
e diretor de ensino a distância da Universidade Anhanguera, o Tea-
cherMate é mais um passo inovador para levar o estudante a apren-
der em qualquer tempo e lugar. “Ele joga, brinca, enquanto faz seu
próprio percurso de aprendizagem. No futuro, todos aprenderão
com os que estão perto e também longe, conectados, de forma per-
sonalizada e, ao mesmo tempo, colaborativa.” ■
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No dia 13 de maio deste ano, em comemoração
aos 122 anos da Lei Áurea, o governo federal,
por meio da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir),
anunciou a criação de 250 bolsas de
pós-graduação para alunos negros ou pardos
e aumento de 200 bolsas do Programa
de Iniciação Científica (Pibic), que passarão
a 800 este ano. A iniciativa ganhou destaque,
especialmente após a recente aprovação do
Estatuto da Igualdade Racial, uma vez que
é a primeira ação do governo de financiamento
estudantil com foco em reparação social.
A iniciativa foi baseada no programa de bolsas

desenvolvido há dez anos pela Fundação Ford
em parceria com a Fundação Carlos Chagas
e hoje esta a cargo do Seppir, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes)
e da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (Secad)
do governo federal. Porém, os planos não
devem sair do papel neste ano. “Queríamos
lançar ainda em 2010, mas a implementação
levou mais tempo do que o esperado. E agora
estamos presos à lei eleitoral”, afirma Martvs
das Chagas, subsecretário de ações afirmativas.
De acordo com ele, não há risco de o próximo
governo deixar o programa de lado. R.O.

Programa de bolsas do governo não se concretiza neste ano
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 ago.  2010, Primeiro Caderno, p. 19.
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