
D
iga a um menino que ele pre-
cisa fazer uma aula de mate-
mática virtual com foco em
gráficos, proporções, média

e mediana e o anúncio pode provocar
um bocejo. Então, conte a ele que es-
sa aula de matemática on-line irá usar
beisebol para ensinar esses conceitos e,
se ele for um fã do esporte, provavel-
mente ficará entusiasmado.

Era com isso que Jamey Fitzpatrick,
presidente e CEO da Universidade Virtual
de Michigan, nos Estados Unidos, esta-
va contando quando sua escola virtual
criou o curso "Matemática do Beisebol".
Em parceria com o Hall da Fama de
Beisebol, em Cooperstown, Nova York,
o curso utiliza, por exemplo, estatísti-
cas, decisões de treinadores e formato
do campo usados para ensinar concei-

tos matemáticos. "Projetamos este cur-
so sabendo que há 'um gancho' para os
meninos. Nosso objetivo é descobrir co-
mo diferenciar a instrução e aumentar
sua relevância, que é tão importante pa-
ra ganhar o interesse das crianças e o de-
sejo de aprender mais", afirma Jamey.

Com salas de aulas do mesmo se-
xo ganhando popularidade como uma
maneira de se aproximar de métodos
de ensino que podem atrair um ou ou-
tro sexo, o mundo da educação on-line
está olhando de perto para a idéia da
segmentação de aulas virtuais apenas
para meninos ou meninas.

Além do curso de matemática da
Universidade Virtual de Michigan des-
tinado a rapazes, um consórcio de es-
colas privadas de meninas lançou este
ano a primeira escola americana vir-
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tual só para meninas. E o Centro de
Pesquisa para Tecnologia Educacional
está trabalhando em um curso on-line
que visa ajudar a atrair as meninas pa-
ra carreiras em ciências e matemática.
Mesmo as escolas que não planejam se-
parar os sexos em aulas virtuais estão
pensando seriamente sobre as formas
diferentes que meninos e meninas po-
dem aprender. "O benefício da aprendi-
zagem on-line é que você pode abordar
um conjunto de objetivos de aprendi-
zagem de várias maneiras", comenta
Richard Ferdig, professor e pesquisador
do Centro de Pesquisa para Tecnologia
Educacional localizado na Universidade
Estadual de Kent, em Kent, Ohio.

ATRAENTE E RELEVANTE
A pesquisa sobre a forma como meni-
nos e meninas se comportam e apren-
dem em sala de aula e em cursos pela
internet, no entanto, pode ser contra-
ditória e controversa. Alguns estudos e
especialistas apontam uma clara dis-
tinção na forma como esses dois gru-
pos resolvem assuntos acadêmicos, en-
quanto outros encontram pouca ou
nenhuma diferença.

Uma revisão da pesquisa de 2005
sobre o assunto de Jo Sanders - espe-
cialista em questões de equidade de
gênero e uso da tecnologia, que escre-
veu diversos livros sobre o tema - ci-
tou algumas dessas discrepâncias. Ela
encontrou estudos que mostravam
que quando os alunos podiam esco-
lher livremente, as meninas optavam
por trabalhar de forma colaborativa
no computador enquanto os meninos
optavam por trabalhar individual-
mente. As garotas estavam mais inte-
ressadas em parcerias on-line; os me-
ninos gostavam de competir.

Um estudo realizado no mesmo ano
em relação ao uso do computador por
alunos do ensino fundamental, con-
duzido por Alice Christie, professora de
tecnologia e educação da Universidade
Estadual do Arizona, em Phoenix, des-
cobriu que as alunas usavam computa-
dores com mais freqüência para a in-
teração social, para processamento de
textos e para fazer o dever de casa, en-
quanto os garotos passavam mais tempo
jogando ou buscando entretenimento.

Embora Jamey diga que o curso de
matemática de beisebol da Universidade
Virtual de Michigan não foi projetado
apenas para meninos (algumas alunas
fizeram o curso), este foi orientado pa-
ra os meninos. "Nosso objetivo é des-
cobrir como fazer nossas experiências
de aprendizagem on-line na área da
matemática serem tão atraentes, rele-
vantes e divertidas quanto elas podem
ser", explica. O curso foi lançado no
ano passado e está sendo ensinado por
um professor de matemática do ensino
fundamental que também é treinador
de beisebol em escolas do ensino mé-
dio. "O que a Universidade Virtual de
Michigan descobriu é que aqueles que
fizeram o curso tinham interesse no
beisebol, sentiram-se ligados e inves-
tiram na matéria", acrescenta Joseph
Freidhoff, analista de pesquisas de edu-
cação da escola virtual. "Se os garotos
olham para algumas equações mate-
máticas e fórmulas, eles podem ter difi-
culdades. Mas você pergunta para me-
ninos de 16 anos sobre porcentagem de
rebatidas e eles têm um quadro concei-
tuai sobre como resolver cálculos em re-
lação a isso", completa.

"GERALMENTE, AS ALUNAS

ACHAM PALESTRAS TRADICIONAIS

E ANOTAÇÕES MAIS FÁCEIS DE

SEGUIR, E OS MENINOS TENDEM

A PRECISAR DE MAIS RECURSOS

VISUAIS E DE MOVIMENTO"
Kelley King, coautora de Estratégias para ensinar

meninos e meninas: nível básico

Para Kelley King, diretora-adjun-
ta do Instituto Gurian, uma institui-
ção de pesquisas em Colorado Springs,
existem algumas diferenças no mo-
do como meninos e meninas apren-
dem em um ambiente padrão de sala
de aula que pode ser traduzido para o
aprendizado on-line. "Geralmente, as
alunas acham palestras tradicionais e
anotações mais fáceis de seguir, e os
meninos tendem a precisar de mais
recursos visuais e de movimento",
diz Kelley que também é coautora de
Estratégias para ensinar meninos e meni-
nas: nível básico.

Ela diz que cursos pela inter-
net para garotos devem usar jogos,

simulações e vídeos, e incluir mais
competição. "Eles podem apresentar
as informações em pequenos 'peda-
ços', espalhados, por meio de uma
lição e não entregues antecipada-
mente. Um curso para meninas deve
incluir mais informações no início
de uma lição e enfatizar a colabora-
ção", orienta.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Quando Brad Rathgeber, presidente
da Escola On-line para Meninas, es-
tava pensando sobre como criar cur-
sos para uma escola virtual que foi
inaugurada neste ano letivo, os es-
pecialistas olharam com cuidado as
pesquisas sobre o uso da tecnologia
pelas meninas.

Uma revisão do material ajudou
dirigentes escolares a desenvolve-
rem alguns princípios orientadores
para o desenvolvimento do curso,
que incluem uma ênfase na cola-
boração e no uso da tecnologia pa-
ra construir conexões com colegas e
professores.

Representantes da escola tam-
bém dizem que querem incentivar
as meninas a serem criativas com a
tecnologia e a aplicarem o que estão
aprendendo no mundo ao seu redor.
"A forma como elas usam a tecno-
logia e aprendem melhor é quando
isto está relacionado a cenários do
mundo real", afirma Brad.

A Escola On-line para Meninas
terá cerca de 100 alunas neste ano
- estudantes das quatro institui-
ções de ensino privadas femininas
que começaram a escola (virtual).
Neste ano letivo, seis cursos estão
sendo oferecidos, mas Brad diz que
esse número aumentará e, eventual-
mente, a escola será aberta para um
conjunto amplo de estudantes do se-
xo feminino. Mas ele diz que, dife-
rentemente do curso de matemática
de beisebol, os cursos para as alu-
nas não têm conteúdo "voltado pa-
ra meninas". Segundo Brad, em vez
disso, a ênfase tem sido mais sobre
o acesso ao material adequado pa-
ra garotas. "Trata-se de pedagogia e
tentativas de ajudar a encontrar for-
mas para as meninas aprenderem
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melhor. Não se trata de tentar dar a
elas o conteúdo que pode ser atraente
apenas para elas de alguma forma".

Críticos dizem que tentar usar te-
mas que atraem a um gênero pode
criar problemas. "Construir o conte-
údo a partir de uma percepção do que
as meninas ou os meninos estão in-
teressados pode deixar alguns alu-
nos alienados. Nem todas as meni-
nas se interessam por fazer compras,
por exemplo, e nem todos os meninos
estão ligados em esportes", analisa
Leonard Sax, fundador e diretor exe-
cutivo da Associação Nacional para
a Educação Pública de Mesmo Sexo,
com sede em Exton, Pensilvânia.
"Não acreditamos que existem pro-
fundas diferenças de aprendizagem
entre meninos e meninas. Ficaríamos
muito preocupados sobre alguém ten-
tar estabelecer um programa baseado
em algum estereótipo".

De acordo com Leonard, ter os
cursos pela internet abertos a me-
ninos e meninas, como é o caso do
curso de matemática de beisebol, fa-
ria uma .diferença. "O ponto chave é
a personalização. Personalizar e di-
ferenciar a instrução e a abordagem
digital on-line é uma combinação na-
tural".

"É onde as aulas virtuais po-
dem ter sucesso real quando se tra-
ta de gênero", informa Tom Carroll,
fundador e presidente da Brighter
Choice Charter Escola para Meninas
e Brighter Choice Charter Escola pa-
ra Meninos, escolas localizadas em
Albany, Nova York. Segundo ele, ho-
je em dia, os estudantes estão acos-
tumados a personalizar tudo, desde
suas preferências musicais até suas
escolhas sobre o que assistir na TV
e escolas virtuais podem permitir
que meninos e meninas personali-
zem sua própria aprendizagem, ofe-
recendo, por exemplo, uma varieda-
de de formas de experimentar uma
aula on-line e uma diversidade de as-
suntos para resolver.

Tom adverte que também é im-
portante ter a certeza de que os alu-
nos aprendam materiais que não
atraiam diretamente um ou outro
sexo. "Queremos permitir algumas

escolhas, mas existe um núcleo co-
mum de conhecimento a que todos
os alunos têm de ser expostos sem
distinção de sexo".

PARA ALÉM DAS NOÇÕES
PRECONCEBIDAS

Mesmo que algumas das maiores
escolas virtuais estejam pensando
sobre os gêneros e como eles se re-
lacionam com a aprendizagem, isso
não significa que elas estejam desen-
volvendo cursos só para meninas ou
só para meninos. Na Escola Virtual
da Flórida, em Orlando, a diretora
de desenvolvimento, Joy Smith, diz
que a escola está olhando com cui-
dado em como adequar os cursos pa-
ra torná-los mais bem-sucedidos en-
tre os dois grupos. Personalização,
diz ela, é a "chave".

A instituição analisa permi-
tir que os alunos personalizem, por
exemplo, tanto as cores de fundo pa-
ra as interfaces do curso quanto re-
cursos de organização para apresen-
tação de informações. Além disso,
está desenvolvendo "avatares", re-
presentações on-line dos alunos, que
poderiam ser adaptadas às suas pre-
ferências. "Um avatar pode ser 'um
grande homem musculoso' ou um
cientista", explica Joy. "Vamos dar a
eles a oportunidade de dizerem co-
mo eles querem que estas informa-
ções sejam apresentadas e depois
deixá-los personalizar isto".

Mas a Escola Virtual da Flórida
está sendo cuidadosa para não tirar
conclusões precipitadas sobre o que

os meninos ou as meninas vão gos-
tar. Quando a instituição lançou um
novo curso de história americana,
chamado "Código de Conspiração",
que é um videogame educativo, a
maioria dos membros deduziu que
os meninos ficariam mais interessa-
dos e seriam bem-sucedidos (no jo-
go), porque eles são geralmente os
que têm maior interesse em vide-
ogames. "Acontece que alguns dos
mais bem-sucedidos alunos no cur-
so têm sido meninas. Percebemos
que podem haver coisas preconcebi-
das as quais estamos nos prenden-
do", diz Joy.

Richard, do Centro de Pesquisa
para Tecnologia Educacional, con-
ta que está desenvolvendo um cur-
so virtual para incentivar garotas
e "estudantes de minoria étnica" a
investirem em carreiras que envol-
vam ciência, tecnologia, engenharia
e matemática. Uma pesquisa mostrou
que um estigma social e uma falta de
orientação e modelos impediram esses
dois grupos de estudantes a planeja-
rem estudar nessas áreas. No entanto,
um estudo em cursos on-line mostrou
que existe um aumento no núme-
ro de meninas que fazem essas au-
las virtuais.

Para sustentar esses esforços,
Richard está trabalhando em um
curso de apreciação para estudan-
tes do ensino fundamental que lhes
permitirá ver um número significa-
tivo de personagens virtuais e mo-
delos nessas áreas que iriam falar
sobre suas carreiras, o que eles fa-
zem e como eles chegaram lá. "Essas
são interações que os alunos podem
não obter de outra forma. Isso vai
dar a eles uma idéia de quem podem
ser no futuro". Mas ele ainda adver-
te: "não queremos apenas meninas e
'estudantes de minoria étnica' tendo
esta aula. Os rapazes precisam en-
trar e ver modelos positivos desses
dois grupos." G
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