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Luciana Alvarez 

r A falta de formação específica para os professores, assim 
como a ausência de orientação sobre como usar pedagogica
mente equipamentos tecnológicos faz com que as experiên
cias de ensino digital no país ainda sejam, na maioria das 
vezes, simples e superficiais. Tanto pesquisadores quanto 
profissionais do mercado concordam que, para evoluir no uso 
de tecnologia na educação, o Brasil precisa focar menos a dis
cussão sobre quais equipamentos usar e pensar mais nas pos
sibilidades de aplicação. Uma experiência pedagogicamente 
relevante, defendem, precisa ter interatividade, envolver várias 
disciplinas, dar um papel ativo aos estudantes, e promover 
um aprendizado colaborativo. 
Embora ainda haja um contingente significativo de alunos "des
conectados", a internet é uma realidade para a maioria. Dos quase 
30 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental da 
rede pública no ano passado, 82% frequentavam escolas com 
acesso à internet. O número chega a 97% quando contados só 
os colégios privados, segundo o Censo Escolar de 2012. 
A distribuição, porém, é bastante desigual pelo território na
cional. Na rede particular da região Sul, o número de estu
dantes em escolas com internet é de 99,5%. Na rede pública 
da região Norte, o índice cai para 61,5%. No ensino médio, 
todos esses números são sempre um pouco mais altos. 
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o governo lançou o projeto Um Computador por Aluno 
(UCA), com a ideia de distribuir netbooks individualmente. 
Mas o programa não conseguiu ganhar escala; os computado
res portáteis chegaram a apenas 2% dos alunos do ensino bá
sico da rede pública. 
Em 2012, uma nova mudança na tecnologia: o MEC anunciou 
com alarde o investimento de R$ 150 milhões para a compra de 
600 mil tablets para professores de ensino médio - efetivamente 
foram adquiridos 452,5 mil. Eles podem ser integrados em sala 
de aula a lousas eletrônicas, compostas de caneta e receptor. 
Outra política pública voltada ao fomento do uso das TICs foi 
a inclusão no edital do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) da obrigatoriedade de os livros em papel terem um 
correspondente digital (páginas do livro em arquivo do tipo PDF). 
Esse item foi incluído pela primeira vez em 2012, para livros 
que chegarão às escolas no próximo ano. Para 2015, as editoras 
também poderão apresentar obras multimídia, com a versão 
digital incluindo vídeos, animações, simuladores, jogos, etc. 

DESAFIOS 

Pesquisas no Brasil e também internacionais apontam que 
trazer uma tecnologia de última geração para dentro de sala 
de aula não garante um aprendizado melhor. Assim como 
mostram que máquinas simples - até mesmo "ultrapassadas" 
- podem promover ganhos substanciais se bem utilizadas. Os 
impactos positivos estão mais relacionados às políticas peda
gógicas e ao preparo do professor. 
"A tecnologia está mudando, mas o problema das escolas é 
muito mais complexo do que a escolha do hardware. É preciso 
focar na atuação pedagógica e tirar proveito do que cada uni-

dade possui", defende Fábio Ferrentini, coordenador da pós-
-graduação em Tecnologias da Informação Aplicadas à Educa
ção da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
"Quando se vê algo dando certo, costuma ser uma situação 
individual, por iniciativa de um professor. De forma geral, 
ainda estamos engatinhando na questão." 
Na raiz da demora em obter avanços significativos, acredita 
Ferrentini, está o fato de que mesmo nos melhores cursos de 
pedagogia e licenciatura ainda se trabalha muito pouco com 
tecnologias. Portanto, diz, até na rede particular, onde as es
colas costumam ter uma infraestrutura mais nova, as TICs 
são subutilizadas. 
"O interessante é trabalhar de forma sistêmica, com integra
ção entre as disciplinas. Propor que os alunos desenvolvam 
u m jogo que trabalha com conceitos de física, mas também 
envolver o professor de artes e de português, por exemplo. 
Mas as escolas são organizadas de uma forma que dificulta 
esse intercâmbio; os professores não se encontram", afirma. 
Outra mudança que pouca gente tem explorado, ressalta o 
pesquisador da UFRJ, é de que a conexão à internet implica 
que as situações de ensino-aprendizado não precisam se limi
tar ao espaço físico e ao tempo escolar. "Hoje quase todo 
mundo mistura atividades. A internet cria o aluno 24 horas 
por dia, 7 dias por semana", diz. 

RESULTADOS 

E entre os pesquisadores não há dúvidas de que um bom en
sino digital tem o potencial de melhorar o aprendizado. Um 
estudo recente no núcleo de didática da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) mostrou que o uso de ferramentas tecnológicas 
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Acessibilidade e produção de informações facilitadas, 
conhecimento compartilhado, maior interatividade, conexão 
com o mundo. Os benefícios que o uso da tecnologia tem 
trazido para a sala de aula são inúmeros nas últimas décadas. 
A começar pela própria internet, que impulsionou essa grande 
revolução ao colocar um volume infinito de dados e informações 
ao alcance de todos. 

Novas ferramentas surgiram, a partir de então, que impac-
taram a forma de aprendizagem como livros digitais e materiais 
interativos. São alternativas que complementam os métodos tradi
cionais de ensino, utilizando instrumentos digitais já familiares 
aos estudantes, propiciando a melhor compreensão do conteúdo 
e tornando o aluno mais participativo, engajado e interessado em 
aprender, uma vez que ele é um nativo digital. 

Dentro desse contexto surgiu a Plataforma Digital de 
Aprendizagem da Rede Pitágoras que propicia aplicar o conceito 
de sala de aula invertida, também chamado de flipped class-
room. Essa ferramenta inovadora permite que o ensino não 
se limite apenas aos muros da escola, mas continue, avançe 
dentro de casa ou em quaisquer outros espaços no qual o aluno 
queira estudar, aprender. E, mais do que isso, agrega um grande 
valor ao processo de ensino-aprendizagem ao disponibilizar 
um ambiente totalmente interativo e colaborativo, inclusive 
entre os próprios estudantes que podem compartilhar infor
mações e conhecimentos. Nessa plataforma moderna e simples 
de usar, os alunos têm acesso a aulas e atividades digitais, 
exercícios, quiz, vídeos e objetos de aprendizagem inseridos 
também pelos professores, além de uma grande biblioteca de 
conteúdos educacionais com indexação e pesquisa vinculados 
ao material didático, ao livro. 

Além disto, pode também proporcionar o ensino mais per
sonalizado ao aluno, pois o professor consegue, em espaços 
menores de tempo, perceber os pontos de maior e menor 
compreensão dos alunos de forma individual, para planejar as 
próximas aulas e os alunos se sentem motivados a colaborar e 
resolver suas dúvidas além da sala de aula pois são atendidos 
naquilo que necessitam. 

A forma de avaliação evolui nesse ambiente também. 
A ferramenta possui recursos para auxiliar na correção das tare
fas, incluindo banco de questões e correção automática para 

*por Adélia Martins de Aguilar 

questões objetivas. Os professores têm acesso à apuração e 
apresentação do desempenho acadêmico de cada aluno, o que 
contribui para identificar e resolver possíveis gaps na aprendi
zagem. Ou seja, o docente saberá em que pontos intervir para 
que os alunos aprendam mais e melhor. 

Diretores, coordenadores e pais também têm acesso à plata
forma para acompanharem o desempenho dos alunos e as ativi
dades do ano letivo. Assim, os Coordenadores Pedagógicos po
dem auxiliar também os professores quando há necessidade de 
um acompanhamento direcionado e os pais podem auxiliar os 
filhos em casa nas matérias de maior dificuldade. A ferramenta 
ainda disponibiliza mural do aluno e da turma, quadro de avisos, 
calendário acadêmico, acompanhamento de notas e interações im
portantes entre professores, alunos e pais. 

Para oferecer esse recurso valioso às e sco l a s , a Rede Pi
tágoras, pertencente ao Grupo Kroton Educacional, conta com a 
parceria da empresa Blackboard, multinacional de tecnologia 
aplicada à educação e representada, no Brasil, pela holding 
educacional Grupo A, que fornece a plataforma. Além de ter o 
apoio da empresa líder mundial no mercado, a Rede Pitágoras 
possibilita uma interface customizável para as escolas, materi
ais exclusivos para uso dos docentes, gestão de usuários e aulas 
digitais para capacitação dos professores. O E-Book Pitágoras, 
livro digital da Rede Pitágoras, e a Coleção Pitágoras 100% 
digitalizada também estarão disponíveis para consulta. 

Todas essas funcionalidades tem como objetivo fomentar, aux
iliar na progressão constante dos níveis de aprendizagem do aluno. 

A Plataforma Digital de Aprendizagem da Rede Pitágoras 
é inovadora no mercado educacional, em função de sua base 
pedagógica, muito bem desenhada, para favorecer o sucesso 
o aluno e alicerçada nos mais altos padrões de tecnologia. Um 
ambiente de alta performance tecnológica, seguro e que pode 
em um mundo contemporâneo aproximar alunos, professores, 
pais e toda a comunidade escolar de forma a fazer a diferença 
no desempenho do aluno. 
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aumentou em 32% o rendimento dos estudantes em matemá
tica e física, em comparação a aulas expositivas. Para os alu
nos com baixo desempenho, a melhora foi ainda mais signifi
cativa, chegando a 51%. 
"Esses índices evidenciam a importância da difusão de recur
sos que ajudem a inovar a metodologia. O professor hoje co
nhece bem o computador, usa a tecnologia no dia a dia, mas 
não sabe atrelar isso ao currículo, aproveitar com relevância. 
Usar computadores e internet para fazer pesquisa o aluno já 
sabe", diz Silvio Fiscarelli, coordenador do projeto e respon
sável pela área de didática da Unesp. 
Fiscarelli elogiou a iniciativa do MEC de disponibilizar o Ban
co Internacional de Objetos Educacionais, mas disse que ain
da são poucos os professores que usam o recurso. "É um re
positório gigante de pequenos programas educacionais, mas 
em geral o professor não sabe como procurar. Ainda faz falta 
um material direcionado e já atrelado ao currículo", comenta. 
Isso porque, na realidade brasileira da profissão, os professo
res precisam de instrumentos que facilitem a preparação de 
aulas. "Na nossa pesquisa vimos que funciona bem quando 
há um roteiro para o professor, com todos os passos, para ele 
sentir segurança para conduzir a aula. Na maioria das vezes, 
ele não tem uma tarde toda para se dedicar a explorar o mate
rial", relata o professor da Unesp. 
Para o aluno, ter u m roteiro cobrindo vários passos durante a 
realização dos trabalhos em plataformas digitais também aju
da a evitar possíveis dispersões. Uma das vantagens do ensi
no digital, diz Fiscarelli, é que com um computador na sua 
frente, o aluno não tem vergonha se não entende, podendo 
explorar o conteúdo como quiser, no seu próprio ritmo. Com 
um papel ativo e colaborativo com colegas e professores, ele se 
torna protagonista do seu próprio aprendizado. 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 199, p. 52-58, nov. 2013.




