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Estudantes
durante uma
aula na Escola
Americana (ao
lado e na foto
maior): liberar o
uso de laptops
na sala fica
a cargo de
cada professor

mações disponíveis na in-
ternet — diz a professora,
de 45 anos. — Preciso en-
sinar os alunos a lidar com
essa enxurrada de dados.

Na Escola Americana,
desde o ano passado, fica a
cargo do professor decidir

se os alunos podem, ou não,
usar o computador portátil
em sala de aula. Tudo é
novo: por ora, a liberação
acontece, mais ou menos,
por metade do quadro de
docentes — em Matemáti-
ca, Física e Química (ainda)
não tem como. Os alunos
adoram, com ressalvas.

— Quando acaba a ba-
teria do computador é
ruim ter que ficar com o
peso na mochila. Nesse ca-
so, o caderno ainda é mais
garantido — compara o es-
tudante Antônio Pedro Fer-
raz, de 17 anos, que, na
dúvida, carrega os dois.

Um esquema de logística
adequado anda sendo es-
tudado pela direção da Es-
cola Americana que, assim
como outros colégios par-
ticulares de classe média
alta em solo carioca, de-
parou-se com um novo ce-
nário: crianças e adoles-
centes que têm acesso a
todo tipo de gadget em ca-
sa agora atravessam a por-
ta da sala de aula com os
apetrechos tecnológicos

dentro da mochila. E não
querem abrir mão de usar
seus brinquedinhos.

Os modernos rumos da
educação, impulsionados
pela tecnologia, sugerem a
pergunta: será que daqui a
pouco o caderno será apo-
sentado de vez?

— Espera-se que o com-
putador não substitua o ca-
derno, mas transforme seu
uso. Não faz sentido, numa
aula de Português, fazer um
ditado no editor de texto —
responde Rubem Saldanha,
gerente de Educação da Intel
Brasil, empresa que defende
a ideia de um computador
por aluno em sala de aula.

Mestre em Educação, Ru-
bem lembra que o compu-
tador é o condutor de uma
mudança que se espera
desde o século passado:

— Nos anos 70, 80, (o
educador) Paulo Freire já fa-
lava que a educação pre-
cisava levar em conta o en-
torno do aluno. Uma de
suas frases ímpares fala
desse momento de trans-
formação que estamos co-

meçando a viver: “Ninguém
educa ninguém, ninguém se
educa a si mesmo, os ho-
mens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo”.

A professora Simone Di-
niz Barbosa, do departa-
mento de Informática da
PUC, não consegue imagi-
nar a extinção do caderno.

— Já existem “pranche-
tas eletrônicas” cujo con-
teúdo pode ser passado
para o computador — ex-
plica Simone, mãe de dois
adolescentes. — O ideal é
que professores usem a
tecnologia a serviço do
aprendizado. No colégio
dos meus filhos, o Tere-
siano, uma professora
criou um grupo no Face-
book para eles estudarem
para as provas.

Secretária de Educação
Básica do Ministério da Edu-
cação, a professora Maria
do Pilar ressalta a impor-
tância da palavra escrita.

— O computador com-
plementa o ensino, mas a
escrita é uma sofisticada
tecnologia humana.a
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nãosubstitua
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transformeseu
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fazerum
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editorde texto

RubemSaldanha,
mestreemEducação
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AEscola
Parque abriu
exceção para
alunos usarem
celular, mas
apenas numa
aula eletiva

a Após dois dedos de pro-
sa com uma rodinha de
amigos na hora do recreio
do Colégio Santo Agosti-
nho, no Leblon, sabe-se que
agora a cola acontece via
BBM (espécie de Messen-
ger do BlackBerry) e que os
alunos usam Twitter e Fa-
cebook em larga escala,
embora o uso de celulares e
tablets seja estritamente
proibido em sala de aula
pela direção da escola. Se
for pego usado numa pro-
va, é zero na certa.

— Tiramos fotos da sala
de aula e postamos no Fa-
cebook on time, all time,
full time — entrega uma
estudante de 15 anos, do
segundo ano do Ensino Mé-
dio, que como todas as
amigas não tira o fone do
iPod do ouvido.

As mais abusadas se ar-
riscam a fazer até a crítica
da moda desfilada pelos

professores, com impres-
sões publicadas no Twitter.

— É para o bem e para o
mal, somos sinceras: co-
mentamos quando gosta-
mos do vestido de uma pro-
fessora e também fazemos
piada sobre um casaco en-
graçado. E eles nem ima-
ginam! Essa é a melhor parte
— diverte-se uma aluna de
17 anos, do terceiro ano.

Quer dizer, vez ou outra,
quando o inspetor dá uma
incerta embaixo das cartei-
ras, são recolhidos vários
iPads e iPods. E todo mundo
fica sabendo. Durante a pri-
meira entrevista da equipe
da Revista O GLOBO com o
coordenador do Ensino Mé-
dio, professor Afonso Celso,
ele tinha dois tablets de alu-
nos guardados na gaveta da
mesa. Regra é regra: os gad-
gets só são devolvidos quan-
do o responsável pelo aluno
os busca pessoalmente.

Há 42 anos, quando
Afonso entrou para o time
de professores do Santo
Agostinho, a maior inimiga
dos inspetores era a cal-
culadora — que, aliás, não
é autorizada nas salas de
aula da escola até hoje.

— O que mais me assusta
é a velocidade com que as
novidades surgem. Até a
chegada do celular, lembro
que foram décadas. Agora,
tudo acontece muito rápido
— comenta o professor.

O tradicional colégio, co-
nhecido pela educação rí-
gida, está correndo atrás. Da
janela de sua sala, o co-
ordenador aponta para um
antigo prédio residencial
que foi comprado para a
instalação de um novo cen-
tro do Ensino Médio. As
obras já começaram a le-
vantar poeira.

— É um projeto para
2012. Serão 20 salas, todas

equipadas com terminais
sob medida para laptops
— adianta Afonso.

Na Escola Parque, na Gá-
vea, professores, coordena-
dores e diretores andam dis-
cutindo a relação gadgets
versus educação. Por en-
quanto, o uso dos apetre-
chos é liberado apenas na
hora do recreio, quando a
tropa caminha pelo jardim
do espaço, famoso por ser
mais “liberal”, com fones
grandões e celulares.

— Estamos vivendo um
momento de transição. Pre-
cisamos repensar determi-
nados conceitos para ad-
ministrar bem esse mo-
mento de passagem — diz a
professora Luciana Salles,
responsável pela orienta-
ção de tecnologia educa-
cional da Escola Parque.

Luciana conta que o co-
légio estuda a questão do
computador fazer as vezes



Norecreiodo Santo Agostinho
amigas escutam música no iPod
(ao lado) enquanto outros alunos
dividem o celular para jogar (acima)
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‘‘

Oquemais
meassustaé
avelocidade
comqueas
novidades
surgem.Atéa
chegadado
celular, lembro
que foram
décadas.
Agora, tudo
acontece
muito rápido

AfonsoCelso,
coordenadordoEnsinoMédionoSantoAgostinho

do caderno, uma reivindi-
cação que surgiu por parte
dos alunos há três anos.
Sem lenga-lenga, a profes-
sora diz que o celular em
sala nunca acontecerá:

— É proibido no teatro, no
cinema e na sala de aula.

A escola abriu exceções
em disciplinas eletivas, co-
mo na aula de Cinema. Nes-
se caso, os alunos podem
usar a câmera do celular
para fazer um vídeo.

— Fizemos um vídeo re-
produzindo um intervalo
de aula. Foi a única vez em
que liguei o celular em sala
sem medo se ser repreen-
dida — conta Flora Beatriz
Filardi, de 16 anos.

Ações que integram as
novas tecnologias à edu-
cação serão cada vez mais
comuns, de acordo com a
análise de Lucas Liedke, um
dos diretores da Box 1824,
empresa de pesquisa de

tendências especializada
em comportamento jovem.
Para ele, como ainda não há
uma cartilha de ética sobre
essas questões, é impor-
tante que pais e professo-
res debatam abertamente:

— Em pouco tempo, es-
sas realidades vão conviver
em maior harmonia, e uma
passará até mesmo a de-
pender da outra. Não há
como banir as tecnologias
portáteis da realidade da
escola, pois estaremos
criando uma bolha artificial
na vida dos estudantes.

Lucas não se esquiva a
seguir pela tênue linha
que separa aprendizado e
brincadeira. E dá um voto
contra o controle repres-
sivo dos gadgets.

— Aprender a fazer uso,
na hora certa, desses re-
cursos pode ser um ensi-
namento essencial para a
formação dos adultos do fu-

turo, que terão um número
imensurável de dispositivos
eletrônicos no seu dia a dia.
Eles vão precisar aprender a
lidar com essa realidade de
forma saudável, sem vira-
rem escravos da tecnologia
e sem sofrerem com a dis-
tração de tantos estímulos.

Autora do recém-lançado
“Filhos: Manual de instru-
ções para pais das gerações
X e Y” (Record), Tania Za-
gury ressalta que os tempos
podem ser outros, mas edu-
cação que vem de berço é
uma coisa que não sai de
moda. Afinal, fazer control C,
control V durante uma pes-
quisa é apenas mais rápido
do que copiar o trecho de
um livro na biblioteca.

— O professor e a família
sempre vão ter o trabalho
de mostrar ao aluno e ao
filho que o conhecimento
tem que ser uma conquista
— diz a educadora.l

Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 7, n. 355, p. 12-15, 15 maio 2011.




