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No processo de inclusão digital não basta doar equipamentos. 
 
Imagine uma escola pública com uma sala de informática totalmente hi-tech: computadores de 
última geração, muita memória, telas finíssimas e velocidades invejáveis, scanners, impressoras e 
conexão à Internet em alta velocidade.  
 
O que fariam alunos e professores ao entrar neste espaço? Saberiam como utilizar, quais 
softwares, que caminho percorrer para chegar aos conteúdos e ferramentas que os levassem a 
fazer pesquisas relevantes, criar aulas mais atraentes, realizar discussões interessantes, inventar 
atividades interativas?  
 
Essas perguntas nos levam a refletir sobre o cenário ideal no contexto de uma inclusão digital que 
abra as portas das escolas para o uso de novas tecnologias. Infra-estrutura é fundamental, mas é 
apenas um dos quatro pilares de uma verdadeira inclusão digital. Sozinha, não é capaz de 
transformar comportamentos. O que gera mudança na forma de construir conhecimento são as 
práticas específicas, com finalidades predeterminadas, em que a infra-estrutura participa apenas 
como um dos elementos. Conteúdo, capacitação e mobilização são os outros pilares. Assim como 
na educação oferecer livros não é suficiente, no processo de inclusão digital não basta doar 
equipamentos: é preciso investir em conteúdo qualificado, capacitar os agentes envolvidos, criar 
projetos que tenham relação com seus assuntos de interesse, mobilizando-os a usufruir deste 
novo mundo. 
 
Chegar a formatos que agreguem todas essas características ainda é um desafio, também para 
empresas que fazem investimento social em educação, como faz a Telefônica, por meio de sua 
Fundação. Por uma série de razões, dentre as quais: 
 
1) porque é necessário fazer investimentos consistentes e continuados, a longo prazo;  
 
2) porque os números da rede pública são gigantescos, e as ações das empresas têm que se 
utilizar de instrumentos de grande capilaridade ou se basear em projetos pontuais que testem 
metodologias;  
 
3) porque a defasagem que o País apresenta neste sentido é enorme: é grande o número de 
escolas que não possuem computadores ou acesso à Internet e, por isso, nem tem como 
estimular o corpo docente a vencer este obstáculo;  
 
4) a conseqüente falta de capacitação, que às vezes se traduz em ‘rejeição’ dos usuários em dar o 
primeiro passo. 
 
No que diz respeito a conteúdo, é evidente que há uma enorme disponibilidade, mas também 
dispersão de informações e serviços na Internet. Para um novo usuário, a sensação de ir a um 
site de busca sem capacitação prévia é semelhante à de alguém que vai a uma biblioteca e não 
encontra funcionários ou um índice que o oriente.  
 
Um bom site educacional oferece conteúdos de qualidade ou links para eles, já apontando para o 
usuário o que lhe será útil. Somando a isso o fato de o novo usuário ser pouco capacitado, o que 
se verifica é a perda de interesse em explorar a nova ferramenta. Se o professor não faz nem 
idéia do tipo de informação e benefício que a rede pode oferecer a ele, dificilmente fará o esforço 
necessário para aprender a utilizar o novo instrumental.  
 
O professor, que na educação tradicional é a figura central do processo, não perde seu posto com 
a chegada das novas tecnologias.  



Capacitado para este novo uso, ele se transforma em um orientador. É ele, em minha opinião, 
quem tem de ser o alvo principal dos projetos sociais de educação. Trabalhando com professores 
da rede pública desde a criação do programa EducaRede, em 2001, no que diz respeito ao uso 
pedagógico das tecnologias de informação, a Fundação Telefônica conseguiu colher resultados 
bastante positivos.  
 
Tendo como carro-chefe o portal público e gratuito www.educarede.com.br, que conta com 2 
milhões de páginas visitadas todos os meses, o programa logrou colher ricos frutos, 
materializados em depoimentos de professores e alunos de várias regiões do País, na criação de 
ferramentas a partir da demanda deste público, que não só já se apropriou do que existe, como 
percebe outras oportunidades, e na criação de comunidades virtuais de aprendizagem. 
 
Congresso EducaRede 
 
Na próxima semana, São Paulo será palco de um evento que irá proporcionar uma discussão 
aprofundada do assunto, bem como a troca de experiências entre professores e especialistas. Nos 
dias 29 e 30 de maio, a Fundação Telefônica promove o III Congresso EducaRede: Educação, 
Internet e Oportunidades, no Memorial da América Latina.  
 
As edições anteriores, realizadas em Lima e em Buenos Aires, geraram grande repercussão entre 
os profissionais de educação e entre as empresas. Acreditamos que seja uma forma de contribuir 
para a melhora da qualidade do ensino, o que, a longo prazo, se traduz em capacitação 
profissional de melhor qualidade e no desenvolvimento do País. 
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