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TECNOLOGIA: Computador chegou às 
escolas públicas, mas fica longe das 
classes e deixa professores inseguros 
POR TORY OLIVEIRA, REPÓRTER DE CARTA NA ESCOLA 

T
odas as escolas públicas 
estaduais e municipais es-
tão equipadas com ao me-
nos um computador, 92% 
dos quais com acesso à in-
ternet. Mas, apesar de ter 
chegado às instituições de 

ensino, a tecnologia está longe da maioria 
das salas de aula e, pior, é vista como inti-
midadora por boa parte dos professores. A 
revelação é de uma pesquisa inédita con-
duzida pelo Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comuni-
cação (Cetic.br), órgão do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), que envol-
veu 1.541 professores, 4.987 alunos, 497 di-
retores e 428 coordenadores pedagógicos 
de 497 escolas de todas as regiões do País. 

Entre os entraves para o uso e a apropria-
ção das novas tecnologias, o estudo indica 
o número insuficiente de equipamentos 
por aluno, a baixa velocidade da conexão 
e o próprio contexto do professor (muitas 
vezes sobrecarregado e mal capacitado). 
"A infraestrutura chegou à escola, mas 
precisa avançar", avalia Juliano Cappi, 

coordenador de pesquisas do Cetic.br. 
Das instituições, 81% possuem labo-

ratórios de informática e apenas 4% têm 
computadores instalados na sala de au-
la. Contudo, é nela que acontecem 18% 
dessas atividades. Ou seja, há, segundo 

ratórios, Cappi faz a ressalva de que tal-
vez seja a hora de reavaliar tal política. 

A insegurança ao lidar com a tecnolo-
gia foi um fator mencionado por grande 
parte dos professores de português e ma-
temática (perfil escolhido para participar 
da pesquisa). Ainda que 90% deles pos-
suam computador em casa e 41% levem o 
equipamento pessoal para a escola, mais 
da metade (64%) sente que os alunos do-
minam melhor as ferramentas. Outros 
24% afirmam que não sabem o suficiente 
para usar a máquina na aula e 15% têm re-
ceio de utilizar a internet de modo geral. 

A questão geracional ainda conta: 84% 
dos professores em atividade hoje na 
Educação Básica não são nativos digitais, 
apesar de 48% terem feito cursos espe-
cíficos de informática. "O professor per-
cebe que sua habilidade ainda pode me-
lhorar", explica Cappi. "O docente passou 
30 anos trabalhando com lousa e giz, ele 
precisa ter tempo para pesquisar, discu-
tir, preparar aulas e começar a incorporar 
novas iniciativas", opina o pesquisador. 

Apresentados à Secretaria de Educa-
ção Básica do MEC em agosto, os dados da 
pesquisa - que na próxima edição deverá 
incluir escolas particulares - devem ser-
vir de base para a construção de novas po-
líticas públicas. Todos os dados estão em 
www.cetic.br/educacao/2010. 

o pesquisador, uma 
"demanda reprimi-
da" dos docentes pela 
presença da tecnolo-
gia nas classes. Ape-
sar de reconhecer a 
importância dos labo-
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http://www.cetic.br/educacao/2010
Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 59, p. 58, set. 2011.




