
Universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos. Para Blikstein, a 
tecnologia estimula a criatividade 
dos alunos, mas ele acredita que os 
docentes precisam ter a atitude cor-
reta para lidar com o computador 
dentro do ambiente de ensino. "Só 
temos que falar para o professor que 
ele pode se relacionar de uma forma 
diferente com as crianças, que ele 
não precisa saber tudo", afirma. 

Gestão Educacional: O Brasil 
tem condições de implantar nas 
escolas a tecnologia educacio-
nal? Inclusive financeiramente? 
Paulo Blikstein: A imagem que te-
mos de tecnologia é de uma coisa ca-
ra e complicada. Isso é de 15 anos 
atrás. Hoje, tecnologia é algo com-
pletamente diferente. O open source, 
esse movimento de software livre, re-
volucionou a indústria da tecnolo-

Existe um "consenso" de que 
a tecnologia deve ser inseri-
da nas escolas para que o en-

sino avance. O governo federal pa-
rece acreditar nesse pensamento, 
tendo em vista, por exemplo, o 
programa "Um Computador por 
Aluno" (UCA), iniciado em 2007, e 
o anúncio deste ano, do Ministério 
da Educação (MEC), de que 600 mil 
tablets serão distribuídos aos profes-
sores do ensino médio de escolas 
públicas federais, estaduais e muni-
cipais. Por outro lado, há quem acre-
dite que, sem a postura correta do 
uso das tecnologias em sala de au-
la, todo esse movimento não surti-
rá efeito. Entre os defensores dessa 
ideia está Paulo Blikstein, engenhei-
ro formado pela Universidade de São 
Paulo (USP) e professor-assisten-
te dos Departamentos de Educação 
e de Ciências da Computação da 

gia: hoje você tem softwares que es-
tão de graça na internet para quem 
quiser baixar. Você tem várias for-
mas de conseguir coisas a baixo cus-
to que não existiam 10 anos atrás. 
Hoje, um professor, se tiver interes-
se e quiser fazer uma coisa diferen-
te, busca o que ele quer na internet. 
O professor empreendedor tem mui-
to mais espaço para fazer algo dife-
rente hoje na escola do que antes. Se 
um professor tiver uma ideia boa e 
for atrás, ele consegue recursos pa-
ra, pelo menos, começar alguma coi-
sa. Nós precisamos ser mais criativos 
para achar essas soluções. É impor-
tante ter políticas públicas, mas é 
importante também esse movimen-
to descentralizado de inovação. 

Gestão Educacional: Os profes-
sores de hoje não cresceram 
com essa tecnologia, diferente-
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comportamentos e a reforçar ou-
tros. Quando você oferece um am-
biente que não tem essas regras, 
no qual ele pode falar, interagir 
e tentar alguma coisa, você refor-
ça atitudes que são importantes 
para a criatividade, ao passo que 
a sala de aula tradicional reforça 
os hábitos ideais para a reprodu-
ção industrial do conhecimento. 
É crucial ter na escola esses espa-
ços que não sejam salas de aula, 
que sejam uma sala de criação, de 
invenção. Assim como tem a bi-
blioteca, deveria ter em toda es-
cola uma "sala de criação". 

Gestão Educacional: Outra ques-
tão levantada atualmente é o 
abandono da letra cursiva. Essa 
característica tão marcante da 
educação deverá sumir ou con-
seguirá ser conciliada com a di-
gitalização da sala de aula? 
Blikstein: É meio inevitável. Não 
vai desaparecer completamente, 
mas não tem muito sentido você 
focar muito tempo na letra cursi-
va a não ser pela parte do desen-
volvimento motor das crianças, 
que é importante. Talvez você pos-
sa pensar em outras maneiras pa-
ra desenvolver a parte motora que 
não sejam a letra cursiva, mas ela 
está sumindo. Quer dizer, quan-
tas vezes, numa semana, as pes-
soas usam a letra cursiva? Sempre 
tem um teclado ou computador 
por perto. A tendência é que ela 
seja uma habilidade secundária, 
que umas pessoas aprendem mais 
e outras, menos. Eu não vejo um 
motivo para a gente se agarrar a 
algo só porque era importante no 
passado e agora não é mais. É a 
mesma coisa, por exemplo, que 
decorar o mapa da cidade de São 
Paulo quando se tem um GPS. A 
gente tem que aprender a se livrar 
das coisas antigas para poder ado-
tar coisas novas. G 

ção. Pelo contrário, a internet é dis-
persiva. Quando você percebe, tem 
20 janelas abertas. Isso já é difícil 
para adultos, quanto mais para as 
crianças. É uma questão inexplora-
da quando se fala de colocar com-
putadores na sala de aula. Ou você 
limita a internet das crianças ou as 
deixa navegar e elas vão para outro 
mundo. Precisamos pensar e nego-
ciar em conjunto com as crianças. 
Eu faço isso nas aulas: tem um 
momento que a gente não navega 
na internet e faz uma atividade. 
Depois, na outra parte [da aula], 
que é mais aberta, para pesquisa, 
aí tudo bem [navegar]. As crian-
ças se conscientizam também que 
têm momentos de maior concen-
tração e têm outros mais divergen-
tes. É um problema que a gente 
vai ter se não tomar cuidado, por-
que as pessoas acham que colocar 
computador é a solução para tudo 
e que você pode colocá-lo em qual-
quer momento, hora ou situação. 
Isso não é verdade. Essas tecnolo-
gias não foram desenhadas para a 
sala de aula. É uma coisa que te-
mos que pensar com cuidado. 

Gestão Educacional: Salas apro-
priadas, criadas com todo o apa-
rato tecnológico, estimulam 
mais a criatividade? 
Blikstein: Sem dúvida. Tem vá-
rios estudos que mostram que as 
pessoas ficam condicionadas pe-
lo ambiente. Por exemplo: quan-
do você está no escritório, você 
é uma pessoa. Se está em casa, 
é outra. Se você vai trabalhar 
num café, é uma terceira pes-
soa. Somos muito condicionados 
pelo ambiente em que estamos. 
Inconscientemente, adquirimos 
comportamentos que refletem a 
cultura ou as regras ocultas do 
lugar. A mesma coisa acontece na 
escola. A sala de aula condiciona 
o aluno a reprimir uma série de 

mente dos alunos, que são nati-
vos digitais. Como lidar com es-
sa questão? 
Blikstein: Existe uma barreira ge-
racional, mas daqui a 10 anos vai 
ser diferente. Os professores daqui 
a 10 anos vão ter nascido nesta épo-
ca. Ou seja, com o tempo, isso desa-
parece. No entanto, classicamente, o 
professor é quem sabe tudo. Ele tem 
que instruir o aluno em tudo e isso 
não é um bom modelo. Em relação 
à tecnologia, por exemplo, o aluno 
às vezes sabe mais do que o profes-
sor. Precisamos conscientizar o pro-
fessor de que ele pode saber tudo de 
Matemática e de Português, mas tem 
outras áreas que ele tem que ter aju-
da do aluno. Em várias escolas em 
que eu trabalhei, aqui no Brasil mes-
mo, quando o professor se liberta 
dessa obrigação de saber tudo, ele re-
laxa: "eu não sei de tecnologia, mas 
vou trabalhar e aprender com meus 
alunos". É libertador. Depois eles re-
latam: "eu nunca imaginei que pu-
desse aprender de igual para igual 
com eles". A tecnologia tem essa ca-
racterística da interação e porque o 
educador não se sente obrigado a sa-
ber tudo. Se ele está numa oficina de 
robótica, ele pensa: "eu não sou obri-
gado a saber robótica". O professor 
então senta no chão e aprende junto 
com os alunos. Portanto, tem formas 
de quebrar essa barreira de geração. 
Só temos que falar para o professor 
que ele pode se relacionar de uma 
forma diferente com as crianças, que 
ele não precisa saber tudo. 

Gestão Educacional: Uma pes-
quisa de 2011 do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br) re-
velou que um dos receios dos 
professores é que o computa-
dor possa distrair o aluno na sa-
la de aula. Como evitar essa alie-
nação? 
Blikstein: O computador não foi in-
ventado para estimular a concentra-A ut
iliz
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Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 8, n. 86, p. 14-15, jul. 2012.




