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RESOLVENDO ÁLGEBRA
EM SMARTPHONES
Pesquisa americana mostra que usar os dispositivos como ferramentas de
ensino causa impacto no desempenho de alunos em Matemática

Se a estudante Katie Denton, da
Carolina do Norte, nos Estados
Unidos, tem dificuldades em fazer
sua lição de casa de Álgebra 2, ela

sabe que não está sozinha. Para buscar aju-
da, Katie pode usar seu smartphone escolar
para enviar mensagens instantâneas a seu
professor ou colegas. Ela pode usar o mes-
mo dispositivo para se conectar à internet
e postar uma pergunta sobre álgebra em
um blog de Matemática da escola. Ou pode
assistir, na tela de seu smartphone, vídeos
criados por alunos ou educadores demons-
trando conceitos de álgebra. Sua turma de
Matemática participa do Projeto K-Nect,
um programa que adotou smartphones
como ferramentas de ensino em algumas
turmas de Matemática em vários distritos
escolares da Carolina do Norte.

Pesquisa sobre o programa mostrou
um efeito mensurável no desempenho
dos alunos em Matemática, e os orga-
nizadores do projeto dizem que os estu-
dantes levaram o programa a algo que
eles nunca imaginaram. "A maioria dos
adultos riram da ideia de que os alunos

iriam criar um blog sobre a resolução de
equações lineares", diz Shawn Gross, di-
retor-gerente da Milénio Digital, empresa
de consultoria de tecnologia educacional
de Arlington, Virgínia, que supervisiona
o Projeto K-Nect. Na primeira semana do
programa, os alunos postaram 75 vídeos
sobre apenas um tópico de Matemática.

Os smartphones - desenvolvidos pe-
la empresa de tecnologia móvel HTC, de
Bellevue, Washington - estão um passo
além dos celulares, oferecendo acesso à
internet, tecnologia de câmera de vídeo
e opções de mensagens instantâneas.

CONEXÃO COM O APRENDIZADO
O Projeto K-Nect começou em 2007
com uma doação de 1 milhão de dóla-
res de outra empresa de tecnologia mó-
vel, a Qualcomm, de San Diego, com um
plano para se usar os smartphones pa-
ra impulsionar as habilidades dos estu-
dantes nas chamadas áreas da Ciência,
Tecnologia, Engenharia e Matemática
(STEM, na sigla em inglês). Segundo
Gross, esta empresa se comprometeu a

contribuir com um adicional de US$ 550
mil para manter o programa em funcio-
namento até janeiro de 2011.

Mas antes de escolher o smartphone,
o diretor-gerente da Milénio Digital pes-
quisou cerca de 300 alunos de ensino mé-
dio de Washington sobre a tecnologia mó-
vel que eles prefeririam utilizar. Para sua
surpresa, 90% escolheram o telefone em
detrimento de outras tecnologias, incluin-
do um iBook, uma câmera digital ou um
playstation portátil.

O programa começou com uma ex-
periência piloto em 2007 e expandiu pa-
ra três distritos da Carolina do Norte. Os
organizadores antecipam que, no pró-
ximo ano letivo, haverá mais 3 mil es-
tudantes participantes em dez novos
distritos, em todo o país. As escolas esco-
lhidas são urbanas ou rurais e têm, pelo
menos, 50% de seus alunos que recebem
merenda gratuita ou a preço reduzido.

O Projeto K-Nect começou com o
curso de Álgebra 1 para alunos da 9a sé-
rie e, desde então, tem expandido para
incluir outros cursos, como Geometria e
Biologia. "Os alunos, alguns inicialmen-
te céticos de que um telefone iria aju-
dá-los a irem melhor em Matemática,
rapidamente abraçaram a ideia de usar
o dispositivo móvel para aprender", diz
Katie, aluna da Escola de Ensino Médio
de Dixon, do condado de Onslow, na
Carolina do Norte. "No começo eu esta-
va tentando descobrir como um telefone
iria me ajudar com a Matemática. Eu não
via uma conexão", conta. Mas Katie diz
que ela e seus colegas logo viram muitas
vantagens fornecidas pelo telefone, prin-
cipalmente a possibilidade de obter aju-
da a qualquer hora e usar vídeos instru-
tivos como forma de assistência.

NA PRÁTICA
Cada aluno de turmas de Matemática é provi-
do de um smartphone, mas as capacidades de
texto e voz são desabilitadas, então os alunos
não podem usar os dispositivos para escrever
ou falar com outros estudantes. No entanto,
eles podem usar a função de mensagens ins-
tantâneas para entrar em contato com qual-
quer um que participe do projeto K-Nect, in-
clusive estudantes de outras escolas.

Para algumas aulas de Matemática,
em particular Álgebra 1, o projeto in-
cluiu a contribuição de matemáticos da



Universidade de Drexel, na Filadélfia.
Eles desenvolveram vídeos curtos de ani-
mação sobre problemas matemáticos que
os professores podem atribuir aos alunos
como lição de casa ou trabalho de classe.

Outra característica é que o Projeto
K-Nect também tem vários blogs onde os
discentes podem incluir posts para pedir ou
dar ajuda. Os alunos gravam vídeos resol-
vendo problemas para demonstrar técnicas
a seus colegas, publicando-os nos blogs, ou
às vezes gravam suas dificuldades e pedem
conselhos. Além disso, alguns criaram fil-
mes. Particularmente populares são aque-
les com o tema "CSI (referência à série de
investigação policial), nos quais a trama usa
matemática para resolver um crime. "Um
estudante produziu e publicou um rap so-
bre polinómios, que acabou sendo postado
no YouTube e gerou milhares de imitado-
res", acrescenta Gross.

COMPREENDER E EXPLICAR
Professores dizem que um dos maiores
benefícios que eles perceberam no uso da

tecnologia é que aumentaram os níveis de
confiança dos estudantes e a capacidade
de realmente entender e explicar a mate-
mática que eles estão aprendendo. "Como
os alunos estão frequentemente ajudando
seus colegas nos blogs e por meio de men-
sagens instantâneas, eles têm de esclarecer
o modo como resolveram um problema",
diz Homer Spring, que ensina Matemática
na escola Dixon. "Você nunca sabe uma
coisa tão bem até que tenha que ensinar,
então isso ajuda na assimilação."

Gross ainda lembra que o Projeto
K-Nect também possui um sistema de
recompensas. Alunos recebem pontos
por várias atividades, incluindo a reso-
lução de problemas, ajuda on-line a ou-
tros alunos ou publicação de posts no
blog. Os pontos dão acesso a diferen-
tes jogos que podem ser carregados nos
smartphones, permitem que façam down-
bad de músicas ou dão a eles espaço ex-
tra de armazenamento digital.

Mas o programa também exige al-
guns desafios. Geralmente, os professo-

res dizem que os estudantes estão ani-
mados com os dispositivos e mostram
respeito na maneira como os utilizam.
Mas o uso dos telefones cria a necessi-
dade dos distritos reverem suas políti-
cas quanto ao uso de celulares, para que
a sua utilização não seja banida dentro
das escolas. "E os professores precisam
fazer ajustes. Novos docentes parecem
ter maior dificuldade para incorporar o
smartphone em seus métodos de ensi-
no", acrescenta o consultor tecnológico.

Outro aspecto é que os educadores
precisam se acostumar a estarem "de
plantão" após o horário escolar normal,
além da necessidade de treinamento.
"Treino intensivo para os professores (pe-
lo menos seis horas) é essencial. Já os alu-
nos precisam de cerca de quatro a seis ho-
ras de treinamento", informa Gross. G
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