
PIER0 usa Linux na
escola e ama os jogos
de estratégia

E
les baixam e instalam
programas, cuidam da
segurança do computa-
dor, ajudam os adultos

da casa a navegar na internet
e realizar tarefas, fazem sem
estresse a transição entre
suas máquinas e seus tocado-
res de MP3 e alguns até aju-
dam a construir pequenos ro-
bôs. São os craques mirins da
geração que já nasceu familia-
rizada com a tecnologia, ser-
vindo de exemplo para muita
gente grande.

Yan Motta Vasconcelos, por
exemplo, começou cedo.

— Aos 4 anos eu já jogava
"Star wars: Jedi knights" e ou-
tros games—conta Yan, de 13
anos. — Fiz um curso de com-
putação e logo comecei a a
mexer com Word, Excel e
PowerPoint.

Gustavo Stephan



Fato tossi

YAN vive de headset
diante do PC, que

configura à vontade.
Sabe hackear games e
não dispensa o Torrent

Hoje, Yan domina progra-
mas de edição de fotos. De
brincadeira, criou e deu de
presente para o pai um qua-
dro (criado no Paint) em que
retratou os dois como cava-
leiros Jedi.

— Aos 9 anos entrei na in-
ternet. Além de usar o Or-
kut, baixo músicas, filmes e
muitos jogos — diz Yan.

Dentro do PC, ele mexe e
remexe nas configurações
do Painel de controle do
Windows, para adicionar
ou remover programas e
modificar as configurações
da barra de tarefas. Tam-
bém altera, se necessário,
as características do pro-
grama que o pai instalou na
máquina para medir tempe-
ratura, performance e ou-
tros quesitos.

— Baixo carros para o jo-
go "Need for Speed" e tam-
bém já joguei "Ragnarok"
em versão multiplayer —
diz Yan. — E, no jogo "The
Sims", criei uma banda de
rock inspirada no Iron Mai-
den. Trabalhei os persona-
gens com o Windows Movie
Maker, focando bem seus
rostos e sincronizando as
músicas.

Yan chegou a instalar o
Windows Vista, mas voltou
para o XP, preferindo fazer
umas atualizações no visual
do sistema velho para se pa-
recer com o novo.

Piero Azevedo Berquó de
Sampaio, de 10 anos, é outro
que sabe muito de computa-
dor e inclusive assessora a
mãe no uso da máquina. Des-
de os 5 anos mexe com tecno-
logia e conta que praticamen-
te aprendeu inglês lidando
com os programas. Sua gran-
de paixão são os jogos de
guerra e estratégia, alguns dos
quais replicam castelos me-

dievais que de fato existiram.
É um fã do teclado e do mou-
se, tanto que nunca teve jogos
de console.

Ele conta que seus colegas
fazem montagens para criar
"vídeos de susto" que postam
no YouTube, e se divertem as-
sustando uns aos outros. Pie-
ro puxa sozinho as músicas
da rede e de seus CDs para o
celular W580 da SonyErics-
son com conexão USB. Tem
até experiência com Linux,
pois na escola usa o Ubuntu.

Mas tantos bits e bytes fa-
zem bem? Aída Miller, coor-
denadora de informática e
assistente da direção do co-
légio A. Liessin, em Botafo-
go, explica que lá os siste-
mas são monitorados para
evitar que a criançada ligada
em tecnologia se disperse
dos trabalhos. A vigilância
inibe sites e previne proble-
mas como ofensas pela rede.
Cada aluno tem sua senha
para acessar o computador
e a web. Os bloqueios são
por assuntos, como entrete-
nimento, games, etc.

— São sete pessoas na
equipe de informática de
olho no uso correto do
computador, dizendo o que
se pode e não se pode fazer,
inclusive com a ajuda de
softwares educativos — diz
Aída. — Se você os deixa
soltos, eles entrarão em tu-
do o que não é necessário e
não fazem trabalho ne-
nhum. Sempre há um que
tenta entrar num lugar proi-
bido, mas temos condições
de rastrear e descobrir
quem fez.

Isso sem falar em que al-
guns mais afoitos não resis-
tem a "botar pilha" nos cole-
gas via web. Por isso profes-
sores (e pais, naturalmente)
têm de ficar de olho. »



Nem só de meninos se
compõe o universo dos avan-
çados usuários mirins. Júlia
Bastos Bittencourt, 12 anos,
está às voltas com o compu-
tador desde os 2. O irmão
mais velho Vinícius, que hoje
cursa ciência da computação,
é seu grande mentor. Júlia
instala e desinstala sozinha
seu software e é uma expert
na parte de vídeo — costuma
usar o Windows Movie Maker
para fazer clips da família e
das amigas. Agora, já está até
programando.

— Estou criando um game
para a aula de português na
escola (ela está na sexta sé-
rie, sétimo ano) baseado no
conto "O fantasma de Canter-
ville, de Oscar Wilde — expli-
ca Júlia, que tem seu próprio
notebook (um HP/Compaq
prateado de 2 gigabytes de
memória) instalado num ta-
blado em seu quarto.

Para isso, ela usa um pro-
graminha com objetos semi-
prontos e um "editor de even-
tos", que ajuda a montar a se-
qüência do game, conferindo
ações aos objetos na trama

Outra craque no PC é Giu-
lia Comas Wegbrayt, 12 anos,
aluna do colégio A. Liessin,
em Botafogo. Ela participa do
laboratório de robótica.

— Meu grupo ajuda a

construir um robô baseado
em Legos, e uma das coisas
que faço é a programação
dos sensores dele — explica
Giulia. — O programa diz ao
robô para que lado ele deve
se dirigir. Os comandos di-
zem ainda ao robô que motor
ele vai usar, durante quantos
segundos vai andar, e assim
por diante.

Em casa, Giulia ajuda a
mãe a mexer no PowerPoint e
baixa vários tipos de jogos.
Está de olho na segurança e
já conseguiu eliminar vários
vírus de seu pen drive pes-
soal. Seu colega de laborató-
rio Guilherme Balassiano, 12
anos, já é mais um fã do
hardware. Junto com um co-
leguinha, está construindo
um protótipo de robô movido
a um minimotor com chaves
de direção.

— Em breve, vamos co-
meçar a trabalhar com telefo-
nes celulares para conectá-
los com um projeto de casa

do futuro — diz Guilherme,
que em casa instalou sozinho
o antivírus e cuida das atua-
lizações e varreduras. Mexe
ainda nas configurações do
Painel de Controle com inti-
midade.

Gerald Cohn, 13 anos, está
construindo um mini-subma-
rino com componentes ele-
trônicos misturados a mate-
rial de sucata, como garrafas
pet. Em casa, conta que fez al-
gumas traquinagens e chegou
a desinstalar alguns jogos de
paciência do pai para que es-
te passasse mais tempo jo-
gando junto com ele.

— Meu pai ficava chatea-
do comigo—confessa. — Ho-
je, tenho dois irmãos mais no-
vos e mexo nas configura-
ções do PC para ajudá-los a
jogar melhor. Por exemplo,
mudando a quantidade de co-
res na tela para que o jogo se-

(GUILHERME (À DIREITA) e o colega João Gabriel: o primeiro constrói robôs

já mais bem visualizado.
As crianças estão de fato

precoces, mas é preciso cui-
dado ao lidar com o PC, aler-
tam especialistas.

— Os pais devem convi-
ver e interagir junto com os fi-
lhos nesse contexto tecnoló-
gico. Também podem adotar
recursos tecnológicos que di-
minuam os riscos, como cer-
tos softwares de bloqueio e
alerta — diz o advogado Re-
nato Opice Blum, especializa-
do em direito eletrônico.

— É preciso saber esco-
lher os sites onde se navega.
Temas proibidos ou ilegais
geralmente oferecem arqui-
vos contaminados por vírus
ou programas-espiões que
podem roubar seus dados —
alerta Marcos Sêmola, con-
sultor de segurança e espe-
cialista em estratégia pela
London School. •

O GLOBO
OPINIÃO

l NA INTERNET
Tecnologia e

infância podem andar juntas?
www.oglobo.com.tar/djgital

Text Box
Fonte: O Globo, São Paulo, 9 de junho. 2008, Caderno Digital, p. 16-18




