
"Muitas experiências estão ligadas à invenção de coisas" 
 
Em tempos de programas de "inclusão digital massiva", cientistas como Mitchel Resnick são 
importantes fontes para revelar resultados da aplicação de novas tecnologias na educação. O 
coordenador do Lifelong Kindergarten é professor de Pesquisa sobre o Aprendizado no MIT e vem 
trabalhando há pelo menos dez anos nesta área. Implementou projetos como o Programmable 
Bricks, em que as crianças usam blocos contendo dispositivos eletrônicos programáveis, e é co-
fundador do programa Computer Clubhouses, que disponibiliza novas tecnologias em lugares 
acessíveis à população. Resnick falou ao Estado:  
 
Estado - Pode-se melhorar e ampliar o aprendizado usando-se música, esportes, laboratórios de 
ciências ou simplesmente observando um bosque. Novas tecnologias e o computador fazem 
realmente alguma diferença?  
 
Mitchel Resnick - Temos constatado, com pesquisas ao longo dos anos, que muitas experiências 
de aprendizado estão ligadas à invenção de coisas, ao ato de projetar e criar coisas. Claro que 
podemos criar sem computadores. Você pode usar blocos de madeira e construir uma torre. 
Quando faz isso, você aprende o que faz as coisas ficarem de pé, o que faz as coisas caírem. Pode 
misturar tintas e aprender alguma coisa sobre cores. Com os computadores, ampliamos a 
extensão do que podemos aprender. Com os blocos, podemos aprender sobre forma, tamanho e 
estrutura, e com os computadores podemos aprender mais sobre a interação com o mundo 
dinâmico, sobre coisas que crescem, se envolvem e se comunicam. Devemos focar o uso de 
computadores no aprendizado através de projetos e criação, porque sabemos que esta é a 
maneira pela qual as pessoas aprendem melhor.  
 
Estado - Quando falamos em novas tecnologias, falamos necessariamente em custos e 
investimentos elevados. Isso não torna muito difícil pensar em tecnologia na educação?  
 
Resnick - Uma das vantagens da tecnologia digital é que seu custo está caindo continuamente. É 
verdade que estas tecnologias hoje são caras em sua maioria, mas custam menos do que 
custavam anos atrás e devem ficar ainda mais baratas no futuro. Acredito seriamente que elas 
serão acessíveis a mais e mais pessoas. Mas acho que haverá outro grande problema: muitas das 
pessoas que têm acesso às novas tecnologias as usam apenas para jogar games. Nada contra 
jogar games, mas queremos promover experiências de aprendizado... Penso em como ajudar as 
pessoas a aprender usando tecnologias de forma criativa e produtiva.  
 
Estado - Seu esforço para difundir novas idéias e tecnologias nas escolas pode ser visto com um 
esforço para difundir produtos de determinadas companhias. O Sr. não teme isso?  
 
Resnick - Algumas vezes isso acontece, certamente. Algumas pessoas estão apenas tentando 
empurrar produtos. E isso não ocorre só com quem produz tecnologia e computadores: as 
editoras de livros também estão tentando empurrar produtos. O que temos de saber, com 
segurança, é se a tecnologia poderá ser usada por razões corretas, se ela pode trazer mudanças 
reais. Mas não é uma questão que tenha uma resposta simples. Porque diferentes pessoas podem 
sugerir novas tecnologias por razões diferentes, e algumas delas devem ter em mente razões 
simplesmente comerciais. Mas muitos querem trazer mudanças à educação. Temos de olhar e 
entender quais delas podem fazer grande diferença na vida das crianças. (D.M.) 
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