tecnologia

Parto normal
ou a fórceps?

Danielle Lourenço*

A metáfora que explica o uso da tecnologia em sala de aula

mas sinto que, para muitos, a
gestação é fruto de um “quase
estupro” – no estilo: “ou usa o
laboratório de informática ou
tá fora” –, e o parto é a fórceps.
Tem que ser concebido e nascer na hora e no ritmo que os
gestores educacionais determinam, e não no prazo que a mãe
natureza prepara.
O processo de internalização e
bom uso das tecnologias educacionais deve ser “gestado”
de modo suave e natural. “O”
gestante deve estar, em primeiro lugar, alimentando o sonho desta maternidade. Depois,
é preciso fecundar a semente,
permitir a multiplicação das células, a formação dos órgãos,
o amadurecimento pulmonar e
aguardar o momento ideal do
nascimento.

E

m minhas andanças nas escolas, tenho percebido um
método nada natural de inserção das tecnologias contemporâneas, leia-se internet e
computadores, no cotidiano
dos professores. Perdoem-me a
metáfora entre a gestação e o
uso da tecnologia educacional,
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Tal qual o desenvolvimento do
feto, o aprendizado do uso da
tecnologia como ferramenta pedagógica deve passar por
processo semelhante. Tudo o
que for contrário a ele poderá
prejudicar o bebê, que nascerá
antes do tempo, sujeito a incubadoras e outros processos dolorosos para mãe e filho (alguém
já ouviu falar em depressão

pós-parto ou em depressão pós--capacitação de informática?).
Gestores, quando se inicia um
processo de formação de docentes, deve-se ter em mente
que as gestações terão diferentes durações e características.
Umas serão mais rápidas e indolores; outras, mais lentas e sofridas. Mas, certamente, todos
os bebês nascerão.
Todos os professores irão, cedo
ou tarde, apropriar-se de tais
recursos. É a lei da vida. Deixemos que deem à luz ao seu
tempo. Nada de fórceps ou outros métodos agressivos. A mãe
natureza é sábia. Sempre foi e
sempre será.
Nossos docentes, se respeitados
em seus ritmos, produzirão bebês lindos e saudáveis, representados, nesta metáfora, por conhecimento, expansão, saberes,
tecnologia ética e responsável,
sustentabilidade e todo um mundo de coisas boas que só a escola
consegue proporcionar. ¢
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