
proximar jovens e crianças da tecnologia, 
incentivá-los a usara investigação científica 

e ver os resultados desse estímulo constituem, 
ao mesmo tempo, objetivo e realização para o 
engenheiro paulistano Paulo Blikstein. Forma
do pela Universidade de São Paulo (USP), com 
mestrado no Media Lab do Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) e doutorado pela 
Northwestern University em Educação, ele se 
dedica a desenvolver tecnologias de baixo cus
to para uso educacional. É um dos criadores da 
primeira placa de robótica educacional de có
digo aberto do mundo, a GoGo Board, e pilota 
o projeto FabLab@School, que implementa 
laboratórios de fabricação digital para a apren
dizagem de Ciências e Engenharia. "Eles são 
um lugar dedicado à invenção e à criação, pro
duto em falta nas escolas. Em dois anos, estimo 
que o custo de um laboratório como esse será 
o mesmo que o de uma sala de informática", 
observa o professor, que forma docentes em 
FabLab@Schools nos Estados Unidos, na Rús
sia e na Tailândia. Neles, as crianças já criaram 
modelos tridimensionais de tumores em Bio
logia e maquetes de monumentos para a aula 
de História com uma cortadora a laser. "Se o 
professor experimenta essa atividade e obtém 
sucesso, perde o medo da inovação." 

BLIKSTEIN É importante usar a tecnolo
gia para desenvolver formas radicalmente 
diferentes de aprender, e o melhor modo 
é investigando e resolvendo problemas 
reais. A sala de aula permite investigações 
similares às dos laboratórios do pesquisa
dor, do engenheiro ou do cineasta. Hoje, 
é possível fazer muito com um celular ou 
um kit de robótica que custa 150 dólares. 
Com um tablet com câmera e sensores 
eletrônicos dá para investigar por que a 
poluição é maior em um ponto do rio. O 
aluno colhe amostras da água, faz medi
ções, fotografa o córrego, analisa a densi
dade populacional e, com linguagens de 
programação para crianças, cria um pro
grama que explica o motivo da poluição. 

BLIKSTEIN Sim. Nenhum país consegue 
avançar em Educação sem valorizar o 
professor. Mas dizer que é preciso fazer 
outras coisas para, então, entrar na inclu
são digital é igual a ter de consertar todas 
as rodovias antes de construir aeropor
tos. Uma escola sem computador e sem 
internet não vai formar o estudante para 
trabalhar em 2025 ou 2030, pois já temos 
tecnologia em todos os aspectos da vida. 
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BLIKSTEIN Faço uma analogia entre es
crita e inclusão digital. Os problemas 
que as pessoas conseguiam resolver an
tes da escrita eram limitados. Ela liberou 
o sistema cognitivo para pensar ideias 
mais complicadas, pois com o registro, 
não havia mais a necessidade de guar
dar tudo na memór ia . O contato com 
o computador muda o jeito de pensar. 
Você usa o computador para representar 
coisas mais complexas e libera o cérebro 
para mais complexidade ainda. Privar as 
crianças do mundo digital é privá-las de 
uma forma mais sofisticada de pensar. 

BLIKSTEIN Eles estão na direção certa, 
mas não basta doar computadores ou 
tablets. É preciso ter programas de cinco 
a dez anos que deem formação e suporte 
para os professores, consertem as máqui
nas, sugiram formas de integrar o com
putador ao trabalho pedagógico. O peri
go é investir muito para continuarmos a 
ensinar do mesmo modo. 

BLIKSTEIN Acho que sim. Nos Estados 
Unidos criamos o laboratório do futuro, 
o FabLab@School, com uma impressora 
em 3D e uma cortadora a laser para criar 
objetos tridimensionais a partir de mo
delos no computador. Assim, trocamos 
o simples acesso a internet e a jogos edu
cativos por um lugar de criação de proje
tos e construção de protótipos. 

BLIKSTEIN É importante levar a tecnolo
gia para escolas rurais e indígenas para 
que ajude a resolver problemas locais. 
Em oficinas no Mato Grosso, as crianças 
conectaram um sensor de umidade do 
solo a uma placa de robótica de 20 dó
lares e criaram um sistema de irrigação 
automát ico . Elas reduziram em um grau 
a temperatura dos dormitór ios a custo 
zero, analisando o fluxo de ar e redire
cionando os ventiladores - isso é usar o 
mé todo científico na prática. 

BLIKSTEIN Falta desarmar-se da menta
lidade de que ele precisa saber tudo. O 
'não saber' é natural quando temos de 
ensinar biotecnologia, genética, aqueci
mento global. Além disso, oficinas de ro
bótica para alunos e docentes desmitifi-
cam a tecnologia e mostram ao professor 
que, às vezes, ele pode aprender junto. 

BLIKSTEIN A tecnologia por si só nunca 
funciona. Mas ela permite algo funda
mental na escola do século 21: a diversi
dade epistemológica. Antes, só tinha uma 
maneira de aprender: ouvir o professor 
e estudar para a prova. Com as novas 
tecnologias, há outras portas de entrada 
para acessar o conhecimento. Em uma 
aula de Física, você começa construindo 
um robô, e só aprende as fórmulas depois. 
Essa estratégia aumenta em 20% a perfor
mance dos alunos. 

BLIKSTEIN As mais interessantes usam 
a tecnologia para construir coisas novas. 
Há uma linguagem de programação de
senhada especificamente para crianças, a 
Scratch, desenvolvida pelo MIT, adotada 
nos Estados Unidos e na Europa. Outro 
ambiente mais focado em Ciências, o 
NetLogo permite criar modelos de fenô
menos científicos no computador. Além 
disso, a placa de robótica GoGo Board, 
de baixo custo, é usada em dez países. 

BLIKSTEIN Com ferramentas online de 
fácil acesso e bons exemplos, você conse
gue inspirar os professores. Foi assim que 
o Scratch, traduzido em 50 idiomas, se es
palhou de forma virai e atingiu milhões 
de crianças. O governo pode dar recursos 
para criar sites, disponibilizar ferramen
tas abertas e exemplos de atividades sem 
ir fisicamente às escolas. Mas como nem 
toda boa tecnologia educacional está 
disponível online, vale investir em equi
pamentos para não privar os alunos de 
oportunidades ricas de aprendizagem. 
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Text Box
Fonte: Nova Escola: Especial Caminhos para inovar, São Paulo, n. 14, p. 18-19, out. 2012.




