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Umcorpohumano,semidisseca-
do, flutua na lousa em cores vi-
vas. Com um toque de dedo, o
professor, atento à reação dos
alunos, abreacavidade torácica
e expõeo coração, que bate com
vigor. O som das batidas estre-
mece a sala. Vários olhinhos
atentos acompanhamo fluxo de
sanguepelo corpoaté chegar ao
cérebro.
Oquepareceumcontode fic-

çãocientíficadosanos1950digno
de Isaac Asimov nadamais é do
quearealidadedoensinoemalgu-
masescolashoje.Aauladescrita
acimaaconteceregularmenteno
Colégio São Luís, tradicional es-
colacatólicadeSãoPaulo.
Na sala ao lado, alunos do 8º

ano quebram a cabeça para fa-
zer um game cujo tema são as
expediçõesdosBandeirantesru-
moao interiordoBrasil.Umou-
trogrupofazumquizsobreciên-
cias e todos ficam impressiona-
doscomumnovogamedetabua-
daqueo 7º anoestá criando.Es-
ses mesmos games serão joga-
dospelas turmasdo4º ano.
Aomesmotempo,noColégio

Santo Américo, crianças do 1º

anodiscutemcomofazerumpe-
queno carro-robô usando as pe-
çasde umkit demontagem.De-
pois que entram em consenso e
montamoautômato,ascrianças
definem como ele deve se des-
viaremumapistadeobstáculos.
O professor, em vez de sim-

plesmente determinar o que se-
rá feito, acompanha o processo
deprogramaçãoe interfereape-
nas se os alunosnão conseguem
se virar sozinhos. Os alunos do
4º ano já fazempequenos robôs,
como uma réplica do famoso
R2-D2, do filmeStarWars.
NoDanteAlighieri, os alunos

do 7º ano se debruçam sobre a
teladoPCbuscandoumarespos-
ta à questão que persegue o ho-
memhá eras: “Qual a origemda
vida?” Em sites de busca, cuida-
dosamenteselecionadospelaes-
cola, a criançada se aprofunda
nas teorias de Pasteur, Jan Van
Helmont e Francesco Redi. A
professora, zelosa, segue os pas-
sos deles pela lousa digital, onde
apareceateladecadaPCdasala.
EmJoinville, os alunos da es-

cola municipal CAIC Mariano
Costa soltam o verbo e regis-
tram tudo no PC, fazendo um
podcastsobreoquerolanocolé-
gio e no mundo. A professora,
emvezdereprimir,conduzopro-
cesso,ensinandoosalunosaope-

rar softwares de áudio e garan-
tindo a cooperação entre eles.
Nenhuma palavra é dita ao aca-
so,tudosegueumcuidadosopro-
jetopedagógico.
A sacada hoje é aplicar o po-

der da tecnologia para amplifi-
car a experiência de ensino. Em
vezdedaraulasdeWord,ospro-
fessores estimulam a redação
criativadosalunos.Ascoisas es-
tão bem diferentes do que eram
no final dos anos 80, quando as
aulasdeinformáticacomeçaram
aser introduzidasnasescolas.
Naquela época, os alunos

eram treinados apenas no uso
doPC.DOS,Windowseprogra-
mas equivalentes na época ao
Word e Excel eram ensinados à
exaustão.Linguagensdeprogra-
mação,comooCobol,eramdolo-
rosamente enfiadas goela abai-
xo dos alunos. O máximo em
avançoeducacionaleraosoftwa-
re Logo, que muitas vezes era
mal usado e afastava as crian-
ças. Logo é uma linguagem de
programaçãocriadaparacrian-
ças, que tem como fundação os
ensinamentos construtivistas
dePiaget.
A idéia, no começo do boom

da informáticanoBrasil, era en-
sinarosalunosausarocomputa-
dor e suas ferramentasbásicas.
Hoje emdia, esse conceito se

tornou obsoleto. Mesmo alunos
daredepública,queemdiversos
casosnãopossuemcomputador
emcasa, têmuma familiaridade
muito maior com a tecnologia.
Celular,DVD,MP3,todaatecno-
logia de hoje aparelha as crian-
çasaentenderomundotecnoló-
gico.Ograndebaratodanovaes-
cola é usar o computador como
ferramentadeapoioaoaprendi-
zado, sempre em sincronia com
oprojeto pedagógicodaescola.
A tecnologia tem o seu papel

se tiver propósito, especialmen-
te se romper os limites dos li-
vros, lousas e cadernos.
“Agora usamos o PC como

ferramenta de reforço e desen-
volvimento,queestimulaoracio-
cínio e habilidades para a vida”,
afirma a educadora Regina Si-
mões, responsável pelo Colégio
SantaMaria.
E os alunos aprovam a mu-

dança: “Assim é legal porque a
gente não fica preso na sala,
aprende melhor e se diverte
mais”, diz Carolina Amaral, 11
anos, alunado 7º ano.
Alguns games normais, ven-

didos em lojas, servem como
apoionoaprendizado, seusados
com critério e orientação peda-
gógica. Jogos como o simulador
debatalhashistóricasAgeofEm-
piresesimuladorescomoSimCi-
ty, Carmen San Diego e Zoo
Tycoon podem ser ferramentas
importantesparaajudarnacom-
preensãodehistória,geografiae
estudos sociais e ciências.
“Acredito que o game, muito

mais que o software educativo,
sejaasoluçãoporquevaialémde
simples reproduções de livros e
aulas. A criança se identifica e

fica atraída, aprendendo me-
lhor”, afirma a educadora e pes-
quisadoraCláudiaStippe.

WEB NA AULA
A internet também pode ser
umapoderosa aliada no proces-
sodeaprendizado.Alémdeper-
mitir o acesso instantâneo a
uma infinidade de informações,
a rede mundial também propi-
cia a integraçãodealunos epro-
fessores de várias escolas do
mundo.
“Awebnãoservesóparapes-
quisa,permite queosalunospu-
bliquem seus trabalhos e repli-
quem o conhecimento, comuni-
cando-se entre si”, diz a pesqui-
sadora Silvia Fichmann, do La-

boratóriodeInvestigaçãodeNo-
vos Cenários de Aprendizagem
daEscoladoFuturonaUSP.“Os
professores ainda têm que me-
lhorar. Eles devem saber orien-
tarmelhor os alunos sobre onde
existe informação boa ou ruim
narede”, completa.
A preparação dos professo-
res é o ponto crucial dessa revo-
lução educacional. Muitas ve-
zes, os profissionais deixam as
universidades sem quase ter
contatocomatecnologiae,quan-
do começamadar aulas, encon-
tramalunosmuitomais instruí-
dos emtecnologia.
Para evitar que a defasagem
cultural se torne uma barreira
intransponível, empresas co-

mo o Grupo Positivo oferecem
suporte pedagógico para que
os professores fiquem melhor
preparados e até aprendam
comos alunos.
Mas nada disso funciona sem
estrutura.Muitas escolas públi-
cas não têm computadores. (ve-
ja mais no box à direita). As que
têm não sabem exatamente o
que fazer comasmáquinas.
Laboratóriostrancadosnope-
ríododasaulas,máquinas subu-
tilizadas e até mesmo guarda-
dasnascaixas, acumulandopóe
tornando-seobsoletas,sãositua-
ções comunsnoBrasil.
Éocasoclássicodaferramen-
tasemsuportepedagógico.Sem
sabercomoutilizar osPCs,mui-

tos diretores ficam intimidados
e simplesmente preferem igno-
raroproblema.Naescolamuni-
cipal Coronel Luís Tenório Bri-
to,emSãoPaulo,os20computa-
doresestavamsemusopor falta
de configuraçãode rede.
Mesmo as escolas particula-
res de elite ainda não estão pre-
paradas para utilizar a tecnolo-
gia em larga escala no dia a dia.
Ainda faltamuitoparacadaalu-
no trazer seu próprio notebook
paraa sala de aula.
“Além de ter que oferecer
uma conexão Wi-Fi muito mais
robusta, imagine uma tomada
paracadaaluno.Étotalmentein-
viável”, diz a educadora Elenice
Lobo, doSantoAmérico. ●

Educação Escolapública
dribla a faltade
recursoshi-tech

:JOCELYNAURICCHIO
:FILIPESERRANO

Robôs instigamcriançasa
andarcomasprópriaspernas
TocaosinaleasprofessorasLu-
cianeVellozoeRosângelaAccio-
licomeçammaisumaauladero-
bótica. Nos primeiros 20 minu-
tos, elas explicam a tarefa do
dia: fazer o carrinho andar so-
bre odesenhodeumarua.Os 16
alunosdo5ºao8ºanoterãomais
30minutos para resolver o pro-
blema.Logo se debruçamsobre
os computadores onde vão co-
mandar todos os movimentos
do robozinho de peças de Lego.
Quasenenhumdelesdábolapa-
ra a reportagem ou para os fla-
shesdo fotógrafo.Queremmes-
moé fazer omotor funcionar.
AoficinaderobóticadoColé-

gioDanteAlighierinãoéobriga-
tória. “É uma aula totalmente
práticaparaestimularacriativi-
dadeea interaçãoentreosestu-
dantes”, diz a professora Lucia-
ne Vellozo. “Sempre temos um
projetoparadesenvolvere,com
isso, trabalhamos conceitos de
física,matemáticaeeletrônica”.
Mas os alunos ainda nem es-

tãopreocupados comosconhe-
cimentos por trás da tarefa. O
desafio é uma diversão, e isso

que importa. “Gosto demontar
e programar coisas e tenho um
kit em casa. Já criei até um di-
nossauroque andava”, diz o ga-
rotoJeehoLee,10anos.Elecon-
ta todoorgulhosoque foiocam-
peãodacorridaderobôsdocolé-
gio no ano passado.
No Colégio Santo Américo,

osalunoscomeçamcedoadesco-
brir a robótica. Mesmo os mais

novinhos, ainda na pré-escola,
são estimulados a interagir en-
tre si e trabalhar emgrupo.
A idéia das escolas que ado-

tama robótica é estimular o ra-
ciocínio lógico, a cooperação e
principalmente proporcionar
aos alunos a satisfação de criar
algo sozinhos.
JánaescolamunicipalCoro-

nel Luís Tenório Brito, em São

Paulo,osalunosmontamcar-
rinhos, aviões e até guindas-
tes. Mas a aula está muito
atrás das escolas particula-
res. Nenhum dos objetos
montados têm motores, cir-
cuitos elétricos ou mesmo
são programados pelo com-
putador.“Paraosalunosétu-
donovoenocomeçoelestêm
dificuldade. Temos que co-
meçar do básico para mos-
traraestrutura.Nãoadianta
fazer um robô direto”, afir-
maViviane da Cruz da ONG
Mosobe, que administra as
oficinas na escola.
Segundo o pesquisador

em Robótica Educativa do
Núcleo de de Informática
AplicadaàEducaçãodaUni-
camp,JoãoVilheteD’Abreu,
umalunoalfabetizadojáestá
aptoa fazerprogramaçãode
robôs. “No pré-primário, já
se pode trabalhar conceitos
de peso, velocidade e formas
geométricas”, diz.
Mesmoasaulasderobóti-

ca das particulares deve-
riam ser incrementadas, se-
gundo D’Abreu. “Sensores
que ativam um movimento
pela presença de luz ou co-
res, além de dispositivos de
inteligência artificial mais
robustos, já poderiam ser
usados. Assim, os alunos se
aproximariammaisdaauto-
mação”, afirma. ● J.A. e F.S.

Evolução:
A nova escola usa o
PC como ferramenta
de apoio didático

■■■OgrandebaratoéusaroPCcomoferramentadeapoioaoaprendizado,emsincroniacomoprojetopedagógico

●●●A estrutura tecnológica das
escolas públicas é preocupante.
Segundodados do InstitutoNacio-
nal de Estudos ePesquisas Educa-
cionais (Inep), o País tem 256.611
escolas públicas de ensino infan-
til, fundamental emédio. Dessas,
somente 30.650 têm laboratórios
de informática e 40.655, acesso
à internet. O acesso àweb é
maior porque algumas institui-
ções dispõem de computadores e
conexão apenas para a adminis-
tração. Os números são de 2005
e estão disponíveis no sitewww.
edudatabrasil.inep.gov.br.
Mesmo comesta situação, as es-
colas com uma estrutura forma-
da começam a desenvolver proje-
tos educacionais usando compu-
tadores.
Um exemplo é a professora Glá-
dis Leal dos Santos, do Centro de
Atendimento Integral à Criança
Mariano Costa, em Joinville (SC).
Junto com 12 alunos das 6ª e 8ª
séries, ela desenvolveu no ano
passado um podcast (gravação
semelhante à um programa de
rádio distribuída pela internet).
Foram três edições, disponíveis
em http://caicmariano.podoma-
tic.com. Os temas comentados
pelos estudantes variam de acon-
tecimentos na escola, nomundo
e sobre a visita à rádio da cidade.
“A auto-estima do aluno aumen-
ta. Ele se sente valorizado emoti-
vado a estudar porque o trabalho
pode ser ouvido e comentado por
qualquer pessoa, diferente dos
exercícios feitos para a sala de
aula”, afirma a professora.
Segundo ela, os estudantes
aprendem a lidar com ferramen-
tas de áudio e a entender o que
são direitos autorais, já que não
podem tocar qualquermúsica no
podcast. “Os recursos são gratui-
tos e estão na rede. Só depende
do professor ficar antenado e to-
mar iniciativa educacional”, diz
Gládis. A projeto deste ano é fa-
zer programas sobrematérias
específicas, comoHistória, Educa-
ção Física e Inglês. ● J.A e F.S.

NOVOSINVENTORES–AlunosdoSantoAméricocriampequenos robôs

RÁDIONAESCOLA-AprofessoraGládisdosSantos, deJoinville, levouosalunosparadentrodospodcasts

Tecnologiarompe limitesde livrose lousas

Brasilexporta tecnologia
educacionalparaomundo

JOSÉ LUÍS DA CONCEIÇÃO/AE

Pouca gente se dá conta, mas o
Brasil é uma potência mundial
quando o assunto é tecnologia
aliada à educação. Além de de-
senvolverváriossoftwaresedu-
cacionais,entreelesalgunspre-
miados internacionalmente, o
país tambémdesenvolve tecno-
logia de ponta em hardware
orientado ao ensino.
OGrupoPositivo,quetemco-

mo um de seus braços a Positi-
vo Informática, desenvolveu
umasolução educacional inédi-
ta que está fazendo barulho pe-
lomundo.AMesaEducacional,
como é chamada, integra pro-
gramaseducacionaiscommate-
riais concretos para ajudar no
aprendizadodeportuguês,ma-
temática, ciências, geografia,
história e até língua inglesa.
O funcionamento é simples:

pequenos blocosde plástico co-
dificadoseletronicamente,mar-
cados com letras, reagem com
umamesaespecial, queé ligada
a um PC. Dependendo da ativi-
dade, uma lâmina especial de
plástico é colocada sobre um
painel eletrônico. Conforme as
atividadesvão sendopropostas
natela,comgráficoscoloridose

sonsatraentes,ascrianças,que
são estimuladas a interagir em
gruposdeaté6pessoasporme-
sa, vão resolvendo os desafios
propostos.
Asatividades,quevãodapré-

escolaao4ºano,sãocriadasden-
tro de umelaboradoprojeto pe-
dagógico, que prevê inclusive o
treinamentodosprofessoresan-
tesdeelesintroduziremasativi-
dades comamesa aos alunos.
Hoje, mais de 6.700 escolas,

entre públicas e particulares,
utilizam amesa no Brasil. Uma
versão da mesa, chamada
E-Blocks,foiprojetadaparaaju-
darnoensinodoinglêscomose-
gunda língua.Emmuitosmuni-
cípios onde foi adotada, a mesa
E-Blocksestáajudando inclusi-
ve a ensinar inglês para os pro-
fessores,queacabamaprenden-
do junto comosalunos enquan-
tosupervisionamasatividades.
EmSalvador, a rede pública

introduziuousodaE-Blockspa-
ra capacitar os jovens a traba-
lhar na indústria do turismo,
uma das principais atividades
econômicas da região. AE-Blo-
cks já é exportadaparadezpaí-
ses. ● J.A. e F.S.

JAIME MACHADO NETO /AG. RBS
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Educação

Paraaeducadora,os jogos
eletrônicos, inclusiveos
comerciais,sãomelhores
quealgunssoftwares
educacionaiscomuns

:JOCELYNAURICCHIO
:FILIPESERRANO

Cláudia Stippe é pesquisadora
em tecnologia educacional. Foi
pioneira no uso na tecnologia
em aula e é gerente de tecnolo-
gia educacional do Grupo Klick
e consultora da Microsoft. Ela
falou sobre games na escola.

Como os jogos podem ser usados
para reforçar o ensino?
Os games foram o primeiro su-
porte tecnológico. No começo
usávamos até Mario, Lemmin-
gs e Carmen San Diego. Era pa-
ra suprir a falta de softwares
pedagógicos. Os games são até
melhores porque os progra-
mas didáticos muitas vezes
são reproduções de livros. Tu-
do que dá para fazer no papel,
não precisa ser feito no PC.

Algumascriançasreclamamdafal-
ta de umambiente divertido.
O game tem a intenção de di-
vertir e com isso ensinar. To-
dos eles têm algo a oferecer.

Trabalho com Age of Empi-
res para auxiliar no ensino
de História, principalmente
sobre as guerras da Idade
Média. Infelizmente, a Mi-
crosoft não tem foco educa-
cional porque ele tem poten-
cial grande no ensino. Com
os games, os alunos gravam
melhor do que com livros.

Qual outro jogo é bacana?
Na educação infantil, Lem-
mings émeu favorito. Ele tra-
balha com desafios o tempo
todo. É fantástico colocar
crianças nessa situação.
Elas precisam organizar ca-
da bonequinho para realizar
uma tarefa diferente e ven-
cer o obstáculo. Zoo Tycoon
é rico também. Os animais
são detalhados. Poderia ser
usado em aulas de biologia.

Qual sua opinião sobre Second
Life eThe Sims?
Gosto de jogos quando têm
um propósito. Sim Farm e
Sim City tinham uma ques-
tão de entender necessida-
des administrativas. O The
Sims é surreal e superficial.
É como se estivesse em um
mundo paralelo. ● J.A.

CláudiaStippe,educadora e
pesquisadora em educação

ENTREVISTA

■■■Se uma atividadepode ser feita utilizandomeios não-tecnológicos, não há sentidoemusar o computador

Ensinohi-techcomplementaoclássico

A tecnologia nas escolas pode
ser um aliado importante dos
educadores,mas, para que seja
eficaz,énecessáriaumamodifi-
caçãona formacomooensino é
pensado. A principal tarefa dos
educadores hoje é estruturar
um sólido projeto pedagógico e
entãointroduziratecnologiaon-
de for interessante ou cabível.
Essa foi a principal idéia por

trás das diferentes filosofias de
ensino comas quais oLink teve
contato durante a realização
destareportagem.Nãoadianta
colocar o PC na escola se ele
nãoestivercuidadosamente in-
tegrado às atividades de dife-
rentes disciplinas.
Outro ponto levantado foi a

clareza de propósito quando a
tecnologia forutilizada.Seuma
atividade, como fazer um pôs-
ter sobre o ciclo da água para
uma aula de ciências, pode ser
feita utilizando meios não-tec-
nológicos, como papel, lápis de
cor e cola, nãohá sentido em fa-
zer isso usando o computador.
O recurso tecnológico deve

serusadoquandoefetivamente
oferece algo que não poderia
ser feito por meios convencio-
nais.Explorarumcorpohuma-
no tridimensional usando um
quadrodigitalémuitomaisinte-

ressante que olhar um livro es-
tático. Aprender a dinâmica
dasguerrasdeexpansãodaRo-
maAntigaémuitomaisdiverti-
do comumgame.
A tecnologia não deve ex-

cluir,deformanenhuma,oensi-
noclássico.Aidéiaéqueambos
se complementem.

PROFESSOR
Outropontoquedeveserobser-
vadoéa transformaçãodafigu-
ra do professor. Antes, era ele
queseencarregavadetransmi-
tiroconhecimentoquepossuía.
Hoje, apesar demanter seu pa-
pel de liderança, ele também é
um aprendiz e precisa repen-
sar como deve ser seu compor-
tamento em sala de aula.
“O professor é ummediador
do aprendizado do aluno. Ele
nãoémaisumsimplesdetentor
doconhecimento,masumfacili-
tador do acesso à informação”,
dizReginaSilva,coordenadora
deprojetosdaPositivoInformá-
tica. “Hoje, o professor cons-
trói o conhecimento com o alu-
no”, completa.
Estimularotrabalhoemequi-
pe tambémémuito importante
na escola de hoje.
A grande vantagem de o alu-
notrabalharemgrupoéqueas-
sim é desenvolvida a consciên-
cia de que ele é parte de um to-
do,umcomponentedasocieda-
de que pode e deve exercitar
sua capacidade de interagir
com seus iguais em busca de

um resultado positivo comum.
Muito mais do que simples-
mente capacitar o aluno para o
mercado de trabalho, o intuito
dasaulascolaborativaséprepa-
rá-lo para a vida.
Uma das novas ferramentas
que visam esse tipo de integra-
ção são os quadros digitais,
equivalentes hi-tech dos anti-
gos quadros negros. As ima-
gens do PC são projetadas em
uma tela especial, dotada de

sensoresqueinterpretamomo-
vimento dasmãos sobre o qua-
dro como se fosse omouse.
A tecnologia, que foi trazida
do Reino Unido pela Divertire,
envolvemuitomaisqueumsim-
ples equipamento, pois faz par-
te de uma solução pedagógica
que envolve hardware, softwa-
re emateriais didáticos.
Alémdeexibiroqueoprofes-
sor roda no PC, o quadro pode
serutilizadoparaatividadesco-

laborativas, inclusive com a
participaçãodosalunos.Peque-
nos dispositivos, parecidos
comcontrolesremotos,sãoofe-
recidos aos alunos, que intera-
gem com o conteúdo.
OObjetivousaa lousadigital
em três de suas unidades em
São Paulo. As aulas utilizam o
software Google Earth para
queascriançasaprendamaver
a geografia do bairro, da cida-
de,dopaísedomundodemanei-

ra mais realista. Na lousa, um
projetor exibe a tela do compu-
tador, ondeoprofessor coman-
da o programa.
“O estudante conhece a Ter-
ra comoum todo, diferente dos
mapas bidimensionais prega-
dos na sala de aula”, diz Almir
Brandão, diretor do Centro de
Tecnologia da Unip-Objetivo.
“Assim, ele percebe que o Bra-
sil não está abaixo do Hemisfé-
rio Norte. É só girar a Terra”,
completa.
As aulas iniciam a partir do
2º ano do ensino fundamental,
quandoosalunoscomeçamase
familiarizar commapas.

OUTRA VISÃO
Porém, nem todas as escolas
acreditamqueatecnologiaseja
benéficanaeducação.Professo-
res ligados à pedagogia Wal-
dorf fazem críticas às aplica-
ções, apesar de não discorda-
rem da importância de utilizar
os eletrônicos na vida. “O des-
lumbramentocoma tecnologia
éruim.Ensinarcomocomputa-
dor é umuso utilitário e não faz
sentido se os meios tradicio-
nais cumprem o papel”, diz o
professor Lourenzo Bagini, do
ColégioWaldorf São Paulo.
“Atecnologiaémuitofavorá-
vel, mas deve ser compreendi-
da. Antes, os alunos precisam
conhecerosprocessostécnicos
envolvidos”,dizShigueyoMizo-
guchi, da Federação das Esco-
lasWaldorf no Brasil. ●

‘Gameédiversão
eaprendizado’

OMUNDOAOALCANCEDASMÃOS-AlmirBrandão,doObjetivo,mostra comosãoasaulas comGoogleEarth
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Cyan Magenta Amarelo Preto

GAME | ZOOTYCOON2GAME | AGEOFEMPIRES3

GAME | COELHOSABIDO

GAME | ARTHUR

GAME | CARMENSANDIEGO

Educação

GAME | DISNEYMAGICENGLISH

Educação

WEB|www.lemmingsuniverse.net
DETALHES | Odesafioéutilizar
racionalmenteasdiferenteshabi-
lidadesdospequenosroedores

GAME | CDFUNCARD

GAME | SIMCITY3000

GAME | KIDPIXDELUXE3

:JOCELYNAURICCHIO
:FILIPESERRANO

WEB|http://zootycoon.com
FABRICANTE|Microsoft
PREÇO |R$99,90
DETALHES | Disfarçadodeumino-
centesimuladordezoológico,está
umverdadeirotratadodezoolo-
gia.Acoleçãoqueacaboudeche-
garàslojastrazanimaisdediferen-
teshábitats,entreelesorcas,coa-
las,elefanteseleões.Ojogador
precisaestudarsobreoanimal,
inclusivehábitosdealimentaçãoe
comportamento,parapoderre-
criartudoemcativeiro

WEB|www.ageofempi-
res3.com
FABRICANTE|Microsoft
PREÇO |R$99
DETALHES | Omaiorbaratoda
sériedejogosépicoséapossibili-
dadedoalunogerenciarumgran-
deimpériodahistória.
Alémdeaprendersobreatecno-
logiaecostumesdaépoca,épos-
síveloalunorevivergrandesba-
talhashistóricas,deambosos
lados,eentendermelhorcomo
osconflitosforamdefinidos

Fichatécnica

WEB|www.divertire.com.br
DETALHES | Premiadíssimasérie
degamesqueguiamascrianças
nosprimeirospassosdaescola

WEB|www.positivoinformatica.
com.br
FABRICANTE|Positivo
PREÇO |R$60
DETALHES | CarmenSanDiegoé
umadaspersonagensmaisfamo-
sasdomundodosgames.Emsua
últimaaventura, ‘TesourosdoCo-
nhecimento’,o jogadortemque
usaracabeçaparaperseguira
charmosagolpista.Emumclima
demistérioeaventura,sãomostra-
dosopovoeaculturadetodosos
continentesdoplaneta

:JOCELYNAURICCHIO
:FILIPESERRANO

WEB|www.divertire.com.br
DETALHES | Atividadeslúdicase
divertidasembaladasporuma
historinhainteressante

WEB|www.ea.com.br
DETALHES | Opopularsimulador
ajudaaentendercomouma
cidadefuncionapordentro

WEB|www.positivo.com.br
DETALHES | Compersonagens
clássicos,comoMickey,osmais
novosaprendeminglês

GAME | LEMMINGS

WEB|www.positivo.com.br
DETALHES | Coleçãodevários
joguinhoscasuaisquedivertem
eajudamaaprender

WEB|www.positivoinformatica.
com.br
FABRICANTE|Positivo
PREÇO |R$83
DETALHES | Ogame,totalmente
emportuguês,ajudaacriançaa
seexpressarusandoocomputa-
dor.Misturandotextos,imagens,
ferramentasdedesenho,pintura,
animações,efeitosespeciais,re-
cursosdesomevídeo,épossível
criardepequenosquadrosdigi-
taisatépequenosfilmes,quepo-
demsercompartilhadosdepois

A internet pode e deve ser usa-
da nas salas de aula. Mas, para
utilizar todo o conhecimento
disponível na rede, os estudan-
tesprecisamterorientaçãodos
professoreseobjetivospedagó-
gicos. Largar o aluno com o
mouseàmãonãoajudaadesen-
volver sua educação, pelo me-
noséoqueafirmamoseducado-
res. O estudante necessita de
um tema e de sites confiáveis,
indicados pelo professor.
Escolas comoBandeirantes,

Dante e Objetivo começam a
criar verdadeiros portais edu-
cacionais para orientar os alu-
nos. Exercícios e tarefas ficam
disponíveis online e podem ser
usados tanto em sala de aula
quanto em casa.
OLinkacompanhouumades-

sas aulas do Dante Alighieri. O
tema era “A Origem da Vida”.
Dentro do próprio site da esco-
la, os alunos tinhamque ler tex-
tos empáginascriadasporpro-
fessores sobre as teorias de
Louis Pasteur, Van Helmont e
Francesco Reni. Em seguida,
cada dupla escrevia no Word
umaexplicaçãodasteoriaspes-

quisadas. Como os 50 minutos
deaulanãosãosuficientes,otra-
balho é terminado em casa.
“Essasaulassãodadasapar-

tirdoensinofundamental.Faze-
mosumroteirocomdicasema-
terial depesquisa.Assim, sabe-
mosqueestáaprendendoama-
téria e a usar a internet”, diz a
professora Rosângela Accioli,
que coordena o laboratório de
informática.
Oacompanhamentodospro-

fessores é essencial.Nocasodo
Dante, é bem rígido. Em uma
lousadigital,épossívelacompa-
nharateladecadacomputador
emuso e ver instantaneamente
os sites acessados.
Os estudantes aprovam as

aulasnolaboratóriodeinformá-
tica porque saem da rotina da
sala. “Aqui a gente não precisa
de caneta. A internet é melhor
que livro porque temmais fon-
tes”, diz Lívia Fernandes, 12
anos.Eeles nemse incomodam
de ler os textos no PC.
Outra forma de pesquisa na

internet usada nas escolas é
chamadadeWebquest.Ameto-
dologia foi pensada em 1995pe-

lo professor americano Bernie
Dogde, daUniversidade deSão
Diego.
É ummétodo que ajuda alu-

nos e professores a organizar
um trabalho na web. A Web-
quest está dividida em cinco
passos.A“Introdução” fazuma
pequena descrição do tema pa-
ra despertar o interesse do alu-
no.Em“Tarefas”,estãoosobje-
tivos da pesquisa. Na seção

“Processo”, o professor propõe
asquestõeseexplicacomodeve
ser feita a busca, indicando al-
guns sites confiáveis.
Em “Avaliação”, ele mostra

como vai corrigir os trabalhos,
assimoalunonão ficaperdidoe
já sabe como vai ser avaliado.
Enfim,na“Conclusão”,oprofes-
sor mostra suas idéias sobre o
temaeoqueesperadoaprendi-

zado dos alunos.
“Na Webquest, os estu-

dantes trabalhamativamen-
tecomasinformaçõesdispo-
níveisna internet”, diz opro-
fessor de tecnologia educa-
cionalJarbasNovelinoBara-
to,umdosprimeirosatrazer
ométodoparaoBrasil.“Aati-
vidadedeveestarvoltadapa-
raaproduçãodoaluno.Deve
ser uma transformação de
conhecimentoapartirdeum
problema próximo da reali-
dade dele”, completa.
Se ficou difícil de enten-

dercomofunciona,confiraal-
guns exemplos de web-
questsnositewww.livre.esco-
labr.com/ferramentas/wq/.
Ninguém precisa perder

acabeçasenuncaouviu falar
deWebquestnaescola.Oim-
portanteésaberondeencon-
trar textos bacanas para
aquele trabalho de biologia.
Para ficar mais completo,
confira a informação em
maisdeumsite.Nalistaabai-
xo, você encontra alguns en-
dereçoslegaisparalevaraes-
cola ao seu PC.● J.AeF.S.

GAMESPARAAPRENDEREEDUCAR

ALGUNSSITES
EDUCACIONAIS

MAISGAMES‘CABEÇA’

■■■ Iniciativa inéditaestimulaalunosmaisvelhosacriarem jogoseducacionaisdematériasparaosmaisjovens

Uma discussão acalorada, mas
muito civilizada toma a sala de
aula.Osalunos,divididosemdu-
plas, quebram a cabeça para
conseguir bolar um conceito
inéditoparaumgame,capazde
conquistar seus professores, e
principalmente, seu mercado
consumidor.
Depoisderabiscarunsesbo-

çosnopapel,umdosgruposcor-
repara a frente do computador
eaícomeçaaprogramarumga-
me de ação que ajuda a ensinar
português.
O que parece uma cena típi-

cadodia-a-diadeumauniversi-
dade de criação de games, na
verdade acontece com alunos
do 7º e 8º ano no Colégio Santo
Luís, emSão Paulo.
A idéia é simples e por isso

mesmo genial: em vez de sim-

plesmente esperar que os alu-
nos absorvam o conhecimento
de forma passiva, os professo-
res de diversas disciplinas do
São Luís lançam aos garotos o
divertidodesafiodefazerumga-
me sobre o conteúdo estudado.
Fazer um game não é nada

fácil. Os alunos precisam for-
mar grupos, distribuir as tare-
fas, organizar o conteúdo a ser
utilizado e, finalmente, progra-
mar o jogo.
“Quandoosestudantesvêem

que o resultado na tela não é
aquilo que eles pensarampreci-
sam repensar o processo e des-
cobrirondeoraciocínio falhou”,
diz Paulo Moregola, coordena-
dor de comunicação do São
Luís. “E não adianta chamar o
professor. O professor guia,
mas raciocinar cabe ao aluno”,
completa.
“A tecnologia é apenas um

meio.O fim, semsombra dedú-
vidas, é a educação”, diz
William Ribeiro, coordenador
de informática educacional do

colégio.
E se engana quem acha que

apenas os meninos se dão bem
fazendo games. As meninas se
destacam bastante, inclusive
mostrando mais capricho nos
detalhes.
FoioqueaconteceucomLui-

za Montesante e Juliana Qua-
renta. “A gente assiste as aulas
edepoisvaiparao laboratório”,
contamelas. “Isso émuito legal
porque a gente fixa amatéria e
passa esse conhecimento para
frente, para os alunos meno-
res”, explicam, sem tirar os
olhos da tela do computador,
quemostra um joguinho.
A cada ano, os alunos ex-

põem seus games para toda a
escola,quedepoissãodisponibi-
lizados no site do colégio.
“O conhecimento tem que

ser solidário. Você o absorve e
depois precisa repassá-lo para
o próximo - estudante daqui ou
de fora - de maneira responsá-
velecidadã,melhorandoomun-
do”, afirma Ribeiro, orgulhoso
do trabalho de seus alunos. ●

Navegarsim,masdentrodarota

Éticana internetématéria
obrigatórianassalasdeaula

Uma preocupação constante
entreoseducadoresepaisante-
nados de hoje é o estímulo ao
usohonesto,responsávelecida-
dão da tecnologia.
Como a internet oferece de

tudo, inclusive a possibilidade
do anonimato e possível impu-
nidade, existe a tentação de se
aproveitar desse “manto de in-
visibilidade” e fazer coisas que
não são exatamente honestas
ou legalmente aceitáveis.
Uma prática comumnas es-

colasque liberamapesquisana
internetnohoráriodeaulaéuti-
lizar filtros de conteúdo para
que os alunos se concentrem
efetivamente nas atividades

propostas em sala (leia mais
abaixo).Osprofessorespodem,
inclusive, pré-selecionar os si-
tes de interesse e deixar os alu-
nosmais livresparaapesquisa,
mas de forma segura.
Porém,mesmoassim,ospro-

fessores fazem questão de dei-
xar bem claro que o intuito da
pesquisa é fornecer conheci-
mentos para que o aluno consi-
ga, por si só, comsuaspróprias
palavras,desenvolveroraciocí-
nio pedido.
“É importantíssimo ensinar

o uso responsável da web. É
muito tentador copiar e colar
umtextoda internet e entregá-
loaoprofessor, comoseoaluno
otivesseescrito”,dizReginaSi-
mões, do Colégio Santa Maria.
“Évital que ajudemos o aluno a
entenderoconceitodeproprie-
dadeintelectual,dovalordoco-
nhecimento,” completa.

No Colégio Santo Américo,
queliberaacessoWi-Fiparato-
dos os alunos, existe um rígido
controle de acesso, para evitar
abusos.
“Para usar a web, a gente

precisausarumasenhadocolé-
gio. Assim ninguém fica aces-
sandobesteira”,dizRodrigoSi-
mões, 14, que está no 8º ano. “É
meiochato,maséaregra”,con-
ta Rodrigo, que usa seu note-
booknohoráriodointervalopa-
ra assistir vídeos do YouTube
com os colegas.
Outraquestãoqueéaborda-

da nas aulas de ética no uso da
internet é o bullying - violência
física oumoral entre alunos.
Infelizmente, a difamação e

o assédio moral são realidade
emmuitasescolas,eomeiodigi-
taléumincentivoaquemémal-
intencionado.
Perfis falsos deOrkut, blogs

cruéiseboatosespalhadospelo
MSN podem ter efeitos devas-
tadoresnavidadequeméesco-
lhido como alvo.
Além de antiética, tal práti-

ca pode ser criminosa. Apesar
deaindanãoexistiremleisespe-
cíficas para lidar com essas
transgressões digitais, é ques-
tão de tempopara que tais atos
sejam puníveis.
“Nãopodemosesperaroalu-

no chegar à idade adulta para
se dar conta disso. É papel da
escolaajudarospaisnessatare-
fa”, afirma William Ribeiro,
professor e coordenador de in-
formáticaeducacional doColé-
gio São Luís. “O anonimato da
internet permite que as pes-
soas ajam de forma criminosa,
praticamente sem conseqüên-
cias. Nosso dever é ensinar va-
loresmoraispositivosparaevi-
tar isso”, completa. ●

Gamecriasolidariedadeentrealunos

Caminhosdaweb:
Parafazerumaboa
pesquisaonline,é
precisodeorientação

ACESSORESPONSÁVEL–Alunos têmauladepesquisana internet ENSINORADICAL–Alunasdo4ºanodoSãoLuís jogamgamescriadospelas alunasmais velhas, do8ºano

CLAYTON DE SOUZA/AE■■■Engajadasemformarcidadãosconscientes,escolaspregamusoresponsável

WEB|www.educacional.com.br
DETALHES | Reúnejogos,enci-
clopédiaeoficinadetextopara
cadaníveldeensino

WEB|klickeducacao.com.br
DETALHES | Umverdadeiroli-
vrodidáticoonlinedivididope-
lasmatériasdaescola

WEB|bussolaescolar.com.br
DETALHES | Portalreúnediver-
soslinksparapáginassobre
todotipodeassuntoescolar

WEB|brasil.planetasaber.com
DETALHES | Sitedaenciclopé-
diaBarsacomtextossobre
curiosidadesejogos

WEB|www.canalkids.com.br
DETALHES | Trazjogosepassa-
temposonlineparacrianças,
alémdeconteúdoeducativo

WEB|www.bibvirt.futuro.usp.br
DETALHES |OnomedaBibliote-
caVirtualdoEstudantedeLín-
guaPortuguesajádiztudo

WEB|http://scholar.google.
com.br
DETALHES | ServiçodoGoogle
quepesquisaemsitesdebiblio-
tecasdetodoomundo

WEB|www.prossiga.br/bvtema-
ticas/
DETALHES | Reúnebibliotecas
virtuaisdivididasportemas
comoAstronomiaeEnergia

WEB|www.gramaticaonline.
com.br
DETALHES | Enroloualíngua
portuguesanahoradareda-
ção?Consulteosite

WEB|www.feiradeciencias.
com.br
DETALHES | Siteensinaafazer
projetosparaapróximafeirade
ciênciasdocolégio

WEB|www.aventuradasparticu-
las.ift.unesp.br
DETALHES | Seentenderamaté-
riajáédifícil, imagineaantima-
téria.Ositedáumamãozinha

WEB|http://educar.sc.usp.br/
quimapoio/
DETALHES | Páginaensinaos
príncípiosdaquímica,como
ácidos,basesehidróxidos

WEB|www.adorofisica.com.br
DETALHES | Sitemostracomoa
físicaestápresenteemcarros
deF-1,porexemplo

WEB|www.fisica.com.br
DETALHES | Paraseaprofundar
emelétrica,ondas,mecânicae
atéemgravitação

WEB|www.biologo.com.br
DETALHES | Trazinformações
sobrediversasáreasdabiolo-
giaenotícias

WEB|www.cpdoc.fgv.br
DETALHES | SitedaFundação
GetúlioVargassobreahistória
contemporâneadoBrasil

WEB|www.historianet.com.br
DETALHES | Mostraahistóriaa
partirdetemasdeatualidades,
artesebiografias

WEB|www.guiageo.com
DETALHES | Mapasdetodosos
tiposdoBrasil(inclusivepor
Estados)edomundo
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