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Desafio é conseguir ampliar possibilidades de aprendizado com o computador 
 
Computadores e outros recursos eletrônicos estão tomando mais espaço nas escolas brasileiras, 
mas correm o risco de permanecerem no cotidiano dos alunos e professores apenas como um 
jeito novo - e mais caro - de fazer as mesmas e velhas coisas. Como ocorre com toda tecnologia 
nova, há uma forte tendência de "domesticação" dessas ferramentas, por exemplo, usando um 
computador superpotente como uma simples máquina de escrever.  
 
"Corremos o risco de ter muitas desilusões com a tecnologia nas escolas", alerta Eduardo Chaves, 
professor titular de Filosofia da Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A 
primeira onda de "tecnologização" em larga escala do ensino brasileiro está mostrando que as 
velhas práticas e vícios resistem à necessidade de mudanças, por vezes, à força. "Há desde o 
professor que simplesmente substitui o quadro-negro pelo Power-Point e acha que está inovando, 
até o diretor que tranca os computadores e diz que não há como usá-los", diz Chaves, que é 
consultor do Instituto Ayrton Senna no programa Sua Escola a 2000 por Hora.  
 
A experiência com cerca de 28 mil alunos e 560 educadores de escolas em dez Estados, iniciada 
em 1999 em parceria com Microsoft e Vivo, pode ser considerada um laboratório de introdução de 
novas tecnologias. O programa instalou computadores em escolas selecionadas a partir de 
projetos elaborados por estudantes e professores de 5.ª série ao ensino médio.  
 
Entre os alunos, a receptividade e a capacidade de explorar os novos recursos é enorme, mas 
entre professores e diretores predomina a dificuldade de assimilação. "Muitos não querem mostrar 
que sabem menos que os jovens, e daí vêm as atitudes de resistência."  
 
Desestabilização - O programa, no entanto, registra casos em que a chegada dos computadores 
provocou transformações positivas nas escolas, com alunos, professores e diretores envolvidos 
em processos de estudo e pesquisa mais criativos e produtivos. Nesses casos, é criado um clima 
de mudança, desestabilizando as posturas opressivas e autoritárias do professor e ampliando as 
possibilidades de estudo e aprendizado.  
 
O desafio está justamente em aproveitar esta função desestabilizadora para redefinir o espaço e o 
tempo na escola, antes que ocorra uma domesticação e tudo se acomode como antes, segundo 
Adriana Doll Martinelli, coordenadora do projeto. As novas tecnologias abrem caminho para um 
aprendizado que faz mais sentido para o aluno, porque permite executar projetos e pesquisas 
sobre situações reais da comunidade, forçando-os a buscar na matemática, língua portuguesa e 
nas outras disciplinas os recursos para elaborar soluções.  
 
"Alunos e professores vivem uma experiência colaborativa de aprendizado", diz. E a comunidade 
ganha com essa inserção da escola na sua rotina.  
 
Mas é preciso também mudar a escola. Professores e dirigentes precisam aceitar novos papéis. 
"Transmitir informações aos alunos, de maneira tradicional, está ficando obsoleto, já que os 
estudantes captam informações sozinhos", diz Chaves. "Agora o educador tem de ajudar o aluno a 
analisar e aplicar as informações."  
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