
-mail, redes sociais, lousas digitais e 
uma série de outras novidades ele
trônicas estão invadindo as práticas 

pedagógicas. Mas como tudo isso pode con
t r ibuir efetivamente para a melhoria da Edu
cação? Para investigar o assunto e mapear 
práticas inovadoras nas escolas, a Fundação 
Telefônica desenvolveu uma metodologia e 
a aplicou no estudo de iniciativas notáveis 
encontradas pelo Brasil. O resultado compõe 
a pesquisa Inovação Tecnoeducativa - Um 
Olhar para Projetos Brasileiros e pode ser co
nhecido nas páginas deste encarte e no site 
www.fundacaotelefonica.org.br. 

Com base em parâmet ros de contextos fa
voráveis, tendências tecnológicas, qualidade 
educativa e integração das tecnologias da in
formação e comunicação (TIC), equipes de 
pesquisadores levantaram dados sobre ações 
inovadoras e destacaram quatro projetos, 
que foram analisados em profundidade (leia 
mais sobre eles a partir da página 8). "A maio
ria dos casos nasceu do diálogo entre o profes
sor e o aluno", revela Françoise Trapenard, 
diretora-presidente da Fundação Telefônica. 
"Percebemos uma inquietação m ú t u a e uma 
vontade genuína de atravessar fronteiras e 
acessar novos repertórios." Essa observação 
é baseada, t a m b é m , nos trabalhos inscritos 
no Prêmio Fundação Telefônica de Inovação 
Educativa, evento anual que reúne 13 países. 
Entre eles, o Brasil foi o segundo em partici
pantes e em premiados na edição de 2011, o 
que prova que há várias iniciativas para inte
grar novas tecnologias na escola. 

Mareia Padilha, educadora e coordena
dora do estudo (leia artigo na página 20), 
ressalta que a inovação tecnoeducativa é um 
processo de m u d a n ç a estimulado por opor
tunidades ou dificuldades. "Ela ocorre para 
aproveitar ou superar essas questões e envol
ve um suporte tecnológico, colocado a ser
viço da qualidade da Educação", explica. "A 
nova geração de alunos precisa estar prepa
rada para atuar na cultura da informação e 
do conhecimento. Ser um nativo digital não 
significa que o aluno fará uso criativo e com
petente das mídias. A escola deve favorecer 
essa aprendizagem". 

Elaborada em parceria com o Instituto 
para o Desenvolvimento e a Inovação Edu
cativa (IDIE), da Organização dos Estados 
Ibero-americanos para a Educação, Ciência 
e Cultura (OEI), a pesquisa identificou que 
um requisito para que a inovação flua nas 
instituições de ensino é a existência de um 
ambiente aberto a novas maneiras de pensar 
e fazer. Algumas condições favoráveis a esse 
ambiente são a possibilidade de troca de co
nhecimento não formalizado, aquele ligado 
às práticas cotidianas e às experiências pesso
ais, e a confiança entre os envolvidos, garan
tindo relações de cooperação e interação. 

Tudo isso só acontece se houver o apoio 
dos gestores escolares e se as equipes docen
tes estiverem preparadas para lidar com as 
novidades corretamente. "Os dispositivos 
tecnológicos estão se popularizando, mas é 
o professor que irá usá-los para ensinar de 
outra maneira", lembra Paulo Blikstein, 
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professor da Universidade Stanford (leia en
trevista na página 18). "Nos Estados Unidos, 
chegaram à conclusão de que para cada dólar 
gasto em tecnologia é preciso investir 9 dóla
res na formação de professores". 

Isso n ã o significa que todos os professores 
precisarão se tornar experts em tecnologia. 
Um dos modelos sugeridos por Blikstein é 
contratar um profissional com perfil técnico, 
o qual pode ser, até mesmo, um aluno de En
genharia ou Ciências da Compu tação , que 
receba uma formação básica em Pedagogia 
e faça a ponte com docentes e coordenadores 
pedagógicos. Ele pode ser responsável por 
gerir os recursos tecnológicos e auxiliar no 
uso das ferramentas, sem que isso dispense a 
formação continuada dos professores. "Isso 
é mais efetivo do que dar um treinamento 
pontual e depois ir embora, pois nesse caso 
os docentes não te rão a quem recorrer em 
caso de dúvidas", ressalta Blikstein. E, claro, 
quanto mais dificuldades no uso das tecnolo
gias, menos incentivo para inovar. 

Como garantir, en tão , que essas novida
des tenham realmente um efeito na qualida
de da Educação? "A inovação tem de estar a 
serviço da qualidade. Não basta um projeto 
ser novo, é preciso qualificar o uso da tecno
logia com base na natureza e nas finalidades 
de cada recurso", explica Marcia. E, para 
conceituar melhor o aspecto de qualidade 
educativa, os pesquisadores se basearam 
em atributos apresentados em documentos 
como o relatório Educação: Um Tesouro a Des
cobrir, da Organização das Nações Unidas 
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para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 
entre outros, tendo em mente a adequação 
das propostas às especificidades brasileiras. 
"A Educação na América Latina tem uma dí
vida dupla: de qualidade com o século 20 e 
de inovação com o século 21. Não atingimos 
ainda patamares aceitáveis das competências 
básicas e não conseguimos estabelecer novos 
processos educativos mais aderentes a uma so
ciedade que se transformou profundamente", 
pontua a pesquisadora Márcia. 

Além de analisar o cenário atual, o levan
tamento apresenta referências sobre tendên
cias emergentes (veja mais detalhes sobre cada 
uma delas na reportagem da página 6). A de
finição das tendências, baseada no Horizon 
Report, estudo feito pelo The New Media 
Consortium e a Educause Learning Init iati-
ve, nos Estados Unidos, apresenta as relações 
dessas novidades com as práticas pedagógicas. 
"As tecnologias mudam o acesso aos saberes 
e permitem construir novos modelos, novas 
formas de agir no mundo. Será cada vez mais 
valorizada a capacidade de fazer conexões e 
de transformar a informação em conheci
mento", complementa Françoise. 

Um dos principais estudiosos dessa área, 
o espanhol César Coll costuma ressaltar 
em suas palestras e em seus livros que a in
corporação das TIC às atividades em sala de 
aula não garante a t ransformação da Educa
ção. Segundo ele, se não forem bem utiliza
das, elas podem até reforçar práticas ruins. 
A pesquisa da Fundação Telefônica corrobo
ra a visão de Coll e mostra que para que os 
processos educativos sejam realmente trans
formadores eles devem combinar parâmetros 
de qualidade educativa, integração, atenção 
às tendências e inovação. Todos esses proces
sos podem ser mais bem compreendidos se 
observarmos alguns exemplos na prática. Por 
isso, os principais projetos selecionados pela 
pesquisa são apresentados com textos, depoi
mentos, fotos e links. Com base nesse detalha
mento, essas experiências podem ser adapta
das para a realidade da sua escola. Então, se 
você é professor ou gestor, entenda as páginas 
seguintes como um convite à reflexão e inspi
re-se nelas para se animar na busca constante 
de caminhos inovadores. Eles podem ajudar 
a redesenhar o futuro (e até o presente) da 
Educação no Brasil. 
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mcleide
Text Box
Fonte: Nova Escola: Especial Caminhos para inovar, São Paulo, n. 14, p. 2-5, out. 2012.




