
O desafio da
classe digital
Escolas começam a aplicar tecnologia
na sala de aula; casos ainda são isolados

Bárbara Ferreira Santos

Emboraa tecnologia esteja dis-
seminadafora da escola, aplicá-
la em sala de aula ainda é um
desafio para os educadores.
Mesmo em São Paulo, a maior
cidade da América do Sul, são
poucos os colégios que apli-
cam – com planejamento, sele-
ção adequada de materiais e ca-
pacitação de professores – re-
cursos digitais além do uso

simples de computador e iPad.
“Infelizmente, o uso da tec-

nologia com qualidade em sa-
la de aula ainda é pequeno. Is-
so acontece por dois motivos
principais: o primeiro, a falta
de capacitação dos professo-
res para utilização das tecnolo-
gias digitais; segundo, a falta
de infraestrutura tecnológica
adequada nas escolas, como
Wi-fi de qualidade”, explica
Martha Gabriel, pesquisadora

em tecnologias da educação e
autora do livro Educ@r – A Re-
volução Digital na Educação.

Para Martha, a falta de trei-
namento é, entre os dois fato-
res, o maior gargalo. “Professo-
res capacitados superaram in-
fraestrutura deficiente, mas
nenhuma infra, por melhor
que seja, é usada – e bem apro-
veitada – sem capacitação.”

Segundo ela, embora o uso
da tecnologia ainda parte mais

da ação individual do profes-
sor do que das escolas, as insti-
tuições estão se mobilizando,
no Brasil e no exterior, para
abraçar o digital não apenas na
sala, mas em umprojeto educa-
cional mais amplo.

Abismo. As instituições, por
sua vez, relatam resistência

dos docentes mais anti-
gos e observam que

há um fosso entre
as práticas ensi-

nadas aos no-
vos professo-
res nas univer-
sidadese a reali-

dade da sala.
“Há um des-

compasso geracio-
nal. Ainda se usa muito

a tecnologia para replicar mo-
delos que não dão certo. A es-
cola tem de formar o aluno pa-
ra que ele traga a demanda
tech e use a favor do conheci-
mento. É difícil fazer, mas mui-
to pior não fazer”, afirma Val-
denice Minatel, coordenadora
do Departamento de Tecnolo-
gia Educacional do Colégio
Dante Alighieri.

Na tentativa de driblar os
obstáculos, algumas esco-
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O professor
pode trazer para
a aula recursos
que não seriam
possíveis só
com lousa, giz e
livro didático”

Andreia Inamorato,
pesquisadora em tecnologia
educacional pela DigiLearn

Entrevista

‘Tecnologia
nãoeduca
sozinha’

Encravada na Favela da Rocinha, no Rio, a Escola
Municipal André Urani foi criada neste ano e já é
um modelo de educação no País, pelo uso das fer-
ramentas tecnológicas de ensino. No computa-
dor, cada estudante segue um caminho indivi-
dual, que reúne o que ele precisa aprender. O itine-
rário tem opções de exercícios, e o aluno escolhe
o que fará. Ao mesmo tempo em que o ritmo de
aprendizado de cada um é respeitado, professo-
res acompanham o que o aluno está aprendendo.
Semanalmente, o estudante é avaliado na Máqui-
na de Testes, um programa que apresenta ques-
tões com diferentes níveis de dificuldade. A má-

quina registra os níveis alcançados e, se o resulta-
do não for adequado, o próprio programa o enca-
minha às aulas de reforço e jogos referentes aos
conteúdos considerados mais difíceis pelo aluno,
no portal de aulas digitais da Secretaria Municipal
de Educação do Rio, o Educopédia. Aspectos des-
se modelo, como a Máquina de Testes, estão sen-
do ampliados para outras escolas da rede, conta a
secretária de Educação da cidade, Cláudia Costin.
“O programa, que detecta carências no aprendiza-
do, já está sendo utilizado nas instituições que
possuem os mais baixos desempenhos do municí-
pio, para que a aprendizagem seja mais focada.”

❛❛ Eric Bettinger, professor

associado da Faculdade de

Educação da Universidade de

Stanford, nos Estados Unidos

● A tecnologia promove mais
educação? Mais acesso à tec-
nologia significa mais acesso à
informação. Podemos acele-
rar a aprendizagem se encon-
trarmos formas de usar a tec-
nologia com qualidade para
dar aos alunos informação e
ferramentas para a tomada de
boas decisões.

● Basta dar celulares e tablets
para os alunos aprenderem
mais? As pesquisas mostram
que só dar o equipamento tec-
nológico não adianta. Eles vão
jogar mais games. É melhor
dar os equipamentos e os soft-
wares adequados ou continuar
treinando-os a usar a tecnolo-
gia com qualidade. Não é o apa-
relho que auxilia, mas os soft-
wares. Se eu deixar os meus fi-
lhossozinhos, eles vão jogar ga-
mes que não acrescentam.

● É preciso cuidado ao levar a
tecnologia para a sala de aula?
Sim. O desafio do século 21 é
como usar a tecnologia efetiva-
mente e isso requer trabalho,
esforço e também sacrifício
do professor e do aluno. Não
posso jogar um game o tempo
todo e aprender tudo o que pre-
ciso. Se eu quiser aprender
mais, tenho de ver, pensar, in-
terpretar, ler, analisar e estu-
dar as coisas. E a tecnologia
não promove isso sozinha. Ho-
je, é imprescindível usar a tec-
nologia na sala de aula, mas
também é preciso cautela.

las criaram coordenadorias es-
pecíficas para a tecnologia edu-
cacional, como o Colégio Por-
to Seguro. “Para cada R$ 1 que
gastamos com aparelhos digi-
tais, outros R$ 5 são investidos
na formação dos docentes. É
um desafio. Ainda não sabe-
mos se os alunos aprendem
mais dessa forma, vamos des-
cobrir na prática”, diz Renata
Pastore, diretora de Tecnolo-
gia Educacional do Porto.

Nesse colégio, os alunos de
5 e 6 anos transformaram tabu-
leiros usados no aprendizado
das sequências numéricas, fei-
tos por eles com cartolinas,
em jogos eletrônicos. Fotogra-
faram os desenhos das trilhas,
gravaram os áudios e monta-
ram os jogos com a ajuda de
um aplicativo gratuito.

“Fiquei muito feliz ao ver
meus alunos participando ati-
vamente de todas as etapas do
aprendizado. Além dos objeti-
vos da Matemática, eles esta-
vam aprendendo, em uma úni-
ca atividade, Linguagens e In-
formática”, diz a professora
Maria Fernanda Reis Balugani.

No Porto, alunos de 2 e 3
anos interpretam textos com
auxílio da tecnologia. Após le-
rem O Caso do Bolinho, da escri-
tora Tatiana Belinky, eles joga-
ram games, desenvolvidos pe-
las professoras, com os ele-
mentos da obra. Muitos ajuda-
vam os colegas a completar o
jogo nos tablets, recontando
uns para os outros a história.

No Colégio Santa Maria, no
Jardim Marajoara, as crianças
do 4.º ano do fundamental fize-

ram interpretação de texto em
outro formato. Primeiro,
aprenderam a programar his-
tórias em quadrinhos virtuais.
Depois, recontaram contos da
escritora Ana Maria Machado.
“A gente deu uma adaptada
nas falas para ficar mais
atual”, conta Matheus Siquei-
ra de Azevedo, de 9 anos.

Stopmotion. Também no San-
ta Maria, a professora do 8.º
ano Andreia Pistori, de Artes,
tratou de Modernismo e Abs-
tracionismo no Brasil de um
jeito diferente. Pediu que os
alunos fizessem filmes em
stop motion (técnica de ani-
mação quadro a quadro, feita
com sequências de fotogra-
fias) da obra A Morte do Abapo-
ru, de Tarsila do Amaral. Eles
modelaram em massinha os

elementos da pintura. “Não
deixei de dar a teoria, mas ensi-
no os alunos sobre arte na prá-
tica e de uma forma totalmen-
te nova para eles.”

No Colégio Pueri Domus, o
professor de Biologia Gabriel
Antonini passou um longo pe-
ríodo fazendo testes e curado-
ria do material tecnológico que
apresentaria aos alunos. “Não
basta ser bonito, tem de acres-
centar.” Foi com um aplicati-
vo 4D que ele conquistou tan-
to alunos – da sua sala e de ou-
tras – quanto pais. Apontando
a câmera do celular ou do ta-
blet para um desenho impres-
so em uma folha sulfite, ele
consegue mostrar diversos sis-
temas do corpo humano em
4D. “Consigo explicar de uma
forma muito melhor, já que é
proibido no Brasil a disseca-
ção de mamíferos”, diz.

Thales César Giriboni, de 16
anos, do Dante, se interessou
tanto por tecnologia que pas-
souadesenvolvê-lapara os pro-
fessores e colegas. Ele cons-
truiuuma agendaeletrônica ca-
paz de sincronizar os dados
personalizados dos alunos, co-
mo compromissos diários e
planos de estudo, com as tare-
fasde toda aturma. “Quemper-
deu a aula, pode ver depois o
que foi ensinado, se foi dada
prova ou não.”

Giriboni foi o que os educa-
dores chamam de “protagonis-
ta” do próprio conhecimento.
É exatamente isso, apostam,
que a tecnologia com qualida-
de dentro da sala de aula pode-
rá disseminar.

Escola da Rocinha é exemplo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set. 2013, Estadão.edu, p. 4-7.




