
 

 
 

 
Salete Silva 

Na falta de uma metodologia capaz de 
averiguar com critérios científicos os impactos 
e resultados do uso de equipamentos 
tecnológicos no processo de aprendizagem dos 
alunos, gestores de escolas da rede pública e 
privada se baseiam no dia a dia das salas de 
aula para avaliar o que isso tem representado 
em suas instituições. De maneira geral, as 
percepções apontam para estudantes mais 
motivados e concentrados, maior integração 
entre professores e alunos, mais rapidez na 
transmissão e atualização de conteúdo e, em 
alguns casos, até queda na evasão escolar. O 
resultado efetivo no ensino-aprendizagem, no 
entanto, ainda não pode ser aferido com 
clareza. "Até agora é muito difícil quantificar 
resultados da introdução de quaisquer dessas 
tecnologias, já que não há grupo de controle", 
diz o professor e coordenador de física do 
Centro Educacional Sigma, de Brasília (DF), 
André Fratezzi. "Com os tablets, já que se trata 
da introdução de livros-textos, talvez seja 
possível estabelecer comparações sólidas 
quando tivermos uma série histórica", avalia. 
Os professores do Sigma, no entanto, dizem ter 
percebido mais rapidez ao passar os conteúdos, 
o que permitiu aumentar os temas vistos pelos 
alunos. Além disso, informa o coordenador, os 
 
estudantes da primeira série tiveram resultados 
significativamente melhores que os de anos 

anteriores no Programa de Avaliação Seriada 
(PAS), da Universidade de Brasília (UnB). 
Outras escolas, como o SEBCOC de São José 
do Rio Preto (SP), atribuem também ao uso da 
tecnologia o melhor desempenho escolar e 
motivação de seus alunos, além da redução de 
ocorrências disciplinares. 

 
AO ENCONTRO DO ALUNO 

As tecnologias em alguns estados, como no 
Piauí, com melhores resultados no índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
têm sido apontadas como responsáveis pelo 
maior interesse do aluno pela escola e 
consequentemente pela redução da evasão 
escolar e aprendizado mais efetivo. "Só o fato 
de os recursos estarem presentes no ambiente 
escolar traz uma carga positiva muito grande, 
já que vai ao encontro do perfil do aluno que 
faz parte de uma sociedade informatizada", diz 
Elaine Duarte, gerente de informática educati-
va, da Secretaria Municipal de Educação de 
Resende (RJ). A premissa de que a tecnologia 
aproxima o aluno do interesse pelo aprendiza-
do norteia, em geral, as estratégias dos planos 
de investimento das instituições de ensino. 
"Planejamos criar um estú- 
 
dio para produzir vídeos educativos da própria 
instituição para permitir que o aluno leve o 
professor para casa e o tenha à disposição 24 
horas por dia", diz monsenhor Olivaldo 

Pereira, diretor-geral do Colégio Diocesano de 
Caruaru (PE). Investir em tecnologia pode 
contribuir para fortalecer a marca das 
instituições, mas os gestores enfatizam a 
estratégia mais como uma ação de 
ensino-aprendizagem do que de marketing. 
"As instituições que precisam desses artifícios 
tecnológicos para vender sua marca estão 
fadadas a não resistir à movimentação e 
atualização dos novos tempos, pois se pautam 
não pelo processo do ensino-aprendizagem, 
mas pelo uso pirotécnico dessas ferramentas", 
diz Francisco Mendes, da Escola Internacional 
de Alphaville (SP). 
A disponibilidade de equipamentos tec-
nológicos nas escolas públicas é uma 
oportunidade para os alunos de baixo poder 
aquisitivo. "A tecnologia ainda não alcançou o 
resultado esperado em termos de autonomia, 
capacidade criativa ou mesmo em avaliação 
quantitativa dos alunos", diz a coordenadora de 
tecnologia da Secretaria de Estado da Edu-
cação e Cultura do Piauí, Alzira Filha. "Mas ela 
proporciona aos alunos o acesso a 
equipamentos que levariam anos para acessar", 
conclui.  
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 199, p. 72-73, nov. 2013.




