
Em José de Freitas, cidade do
Piauí com pouco mais de 36 mil
habitantes, a realidade de cer-
ca de 2.000 alunos do 1º ao 5º
ano primário mudou graças à
tecnologia. Computadores, lou-
sa digital e aparelhos desenvol-
vidos para o ensino de portu-
guês e matemática atraíram a
atenção dos estudantes e incen-
tivaram professores. O resulta-
do foi queda nas taxas de repro-
vação e de evasão escolar.

O Ministério da Educação
lançou um desafio à Positivo In-
formática: implantar a tecnolo-
gia educacional desenvolvida
pela empresa em um dos 1.300
municípios brasileiros com bai-
xo Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb). A es-
colha de José de Freitas se deu
pela proximidade com uma ca-
pital — fica a 48 quilômetros de
Teresina — e pela possibilidade
de atender a todos os estudan-
tes do 1º ao 5º ano das 11 escolas
públicas do município. O proje-
to implantado em 2009 rendeu
rápidos resultados.

Para Maria do Livramento,
diretora da Escola Estadual Le-
vy Carvalho, que não tem bi-
blioteca nem mesmo telefo-
ne,a maior dificuldade para os
professores era a falta de meto-
dologia. “A união da tecnolo-
gia com conteúdo didático e
formação do professor resultou
em uma aula completa, alegre
e dinâmica. A taxa de reprova-
ção que era de 50%, agora é
quase nula”, comemora.

Os professores, que antes con-
tavam apenas com lousa, giz e
conteúdo didático tradicional,
agora utilizam durante as aulas
o portal Aprende Brasil, que ofe-
rece material didático de apoio
para todas as disciplinas, além
de centenas de jogos educati-
vos, passatempos e desafios que
prendem a atenção da criança e
ajudam a fixar o conteúdo.

Com a finalidade de mostrar
que a tecnologia pode contri-
buir, e muito, para formação
educacional, o projeto trouxe
avanço na alfabetização dos es-
tudantes. “Muitos alunos não sa-
biam ler, somente desenhavam
as letras”, diz Regina Silva, dire-
tora de projetos educacionais
da Positivo Informática.

Processo de transição
A professora do 1º ano da escola
estadual Engenheiro Vicente Ba-
tista, Regina Lima, confessa
que à primeira vista, tanta tec-
nologia assustou. “Nunca tive
contato com computador ou
lousa digital. Fiquei apreensiva.
Mas depois do treinamento per-
cebi o quanto as soluções me
ajudariam nas aulas”. Os educa-

dores tiveram cerca de 500 ho-
ras de treinamento e podem
contar com um monitor, que fi-
ca à disposição nas escolas, para
qualquer dúvida.

Os alunos têm acesso ao labo-
ratório no mínimo três vezes
por semana, em aulas de 50 mi-
nutos. “Com certeza as novas
atividades melhoraram o desem-
penho; percebo maior rapidez
de raciocínio devido à prática
de aprendizado paralelo ao con-
teúdo ministrado”, diz a profes-
sora Regina. Ela acrescenta que,
agora, a única dificuldade é ti-
rar os alunos do laboratório
após o término das aulas.

Mudança de didática
O modelo de ensino tradicional,
no giz e livro, é pouco eficiente
para algumas partes do currícu-
lo educacional. “Isso acontece
principalmente nas primeiras
séries, cuja introdução básica
do português e matemática exi-
ge muita repetição de informa-
ção, o que pode entediar o alu-
no”, afirma Edgard Cornachio-
ne, pesquisador na área de tec-
nologias instrucionais.

Francisco da Rocha, de 9

anos, cursa a 4ª série e afirma
que as aulas são mais atrativas,
pois a turma não fica mais o dia
inteiro dentro da mesma sala.
“Agora vamos para o laborató-
rio, as aulas ficaram mais legais
e mais cheias, meus amigos qua-
se não faltam”, conta o garoto.

Segundo teorias educacio-
nais, as crianças aprendem por
tentativa e erro. Para o profes-
sor Cornachione, os alunos que
são instruídos com o auxílio de
programas de computador, por
exemplo, tem menos medo de
errar, pois o processo é mais di-
nâmico. “As novas gerações po-
dem utilizar instrumentos de si-
mulação que permitem o erro
sem consequências.”

Camila Lima dos Santos, de
10 anos, nunca tinha visto um
computador. Ela conta que as
aulas ficaram mais divertidas e
os conteúdos mais fáceis de
aprender. “Agora, a gente fica
com mais vontade de ir à esco-
la. O que mais gosto é o jogo de
tabuada, pois minha matéria
preferida é matemática”, diz a
menina. “Quero me formar em
Medicina para salvar a vida de
outras pessoas”, sonha. ■
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ler e interpretar textos
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Os jovens têm uma nova maneira
de enxergar o mundo. As crianças
olham mais para os outros e o
essencial para o desenvolvimento
dessa percepção é a educação.
Nesse sentido, a inclusão digital
é inclusão social, segundo
teoria atestada pela professora
Regina Lima, da escola estadual
Engenheiro Vicente Batista,
que leciona há 18 anos para
o ensino fundamental. “Hoje
é mais fácil colocar os estudantes
para trabalhar em grupos,
um aprende com a dificuldade
do outro e isso ajuda, e muito,
no aprendizado. P.A.

O desenvolvimento cognitivo
dos estudantes foi atestado pela
Fundação Carlos Chagas. Provas
aplicadas em alunos do 2º ao 5º
ano do ensino fundamental de 87
turmas participantes do projeto,
no primeiro semestre e em
dezembro de 2009, tiveram
resultados positivos. Os alunos
do segundo ano apresentaram
melhora significativa: em leitura —
alcançaram média de 42,2 pontos
na primeira prova e 50,7 pontos
na prova final. Em matemática,
a média de 28,5 na prova inicial,
ganhou 9,7 pontos, alcançando
38,2 na avaliação final. P.A.
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Educação Transmídia,
o futuro do aprendizado
Acordo com o despertador do celular. São 6h30 da ma-
nhã e confiro a agenda do dia. Participar de reuniões
com equipes, almoçar com um cliente importante, co-
brar o orçamento revisado do arquiteto responsável pe-
lo novo escritório. Pelo Facebook, vejo que parte da equi-
pe já está indo para seus compromissos diários. Assisto
também à “narração amadora” feita por um amigo do úl-
timo jogo meu time, que venceu ontem enquanto eu es-
tava em mais um dos “intermináveis” voos Rio-São Pau-
lo. Checo os e-mails recebidos e leio as manchetes dos
principais jornais do dia no tablet, enquanto tomo rapi-
damente o café da manhã. Um início de dia normal, não
muito diferente de outros típicos da minha vida.

Tenho certeza de que você também identificou vários
pontos em comum com sua rotina. Somos hoje multico-
nectados, recebendo informações por várias mídias e de
múltiplas fontes. É algo que já encaramos como natural.

Agora pense no último treinamento do qual você
participou. Tenho quase certeza de que você se ima-
ginou em uma sala de aula, com um professor falan-
do, falando e falando. Alguns poucos podem ter pen-

sado em um curso fei-
to em um ambiente di-
gital, mas é bem pro-
vável que tenha pensa-
do em um conteúdo
educacional linear e
pouco interativo.

Você não acha estra-
nho que em uma socie-
dade multiconectada
nossa abordagem edu-
cacional seja muito pa-
recida com a que era
feita há décadas? Pois
tenha certeza de que
seus colaboradores
também. Com times
formados cada vez
mais por pessoas de di-

ferentes gerações, com origens sócio-culturais distin-
tas e perfis de aprendizado variados, o caminho mais
efetivo para desenvolver competências atualmente
passa pela combinação de diferentes mídias e ações, à
luz da nossa interação com o mundo. É o que chama-
mos de educação transmídia e pervasiva.

O nome pode parecer esquisito, mas o princípio é
simples. Trata-se de combinar diferentes mídias para
proporcionar uma experiência de aprendizado mais
completa — daí o transmídia —, tornando-a também
parte de nossa vida diária — daí o pervasivo.

De Paulo Freire a Daniel Pink, cada um à sua época,
uma questão crucial não muda. Só aprendemos quando
conseguimos estabelecer uma relação afetiva com o nosso
objeto de estudo. Seja porque encaramos aquilo como rele-
vante ou porque somos estimulados por nosso DNA com-
petitivo — motivo pelo qual os jogos educacionais ganham
cada vez mais importância —, nosso cérebro só retém por
longo prazo aquilo que reverbera em nossa mente.

Sabemos que as pessoas aprendem mais quando engaja-
das. Sabemos que elas aprendem de forma diferente e
que compreendem melhor quando o processo de aprendi-
zado está integrado ao nosso dia a dia. Sabemos que exis-
tem diferentes momentos nos quais as necessidades de
treinamento mudam consideravelmente. Ora... Sabemos
de tudo isso e ainda treinamos todos igualmente e de for-
ma eventual? Nem tanto! Algumas empresas já acorda-
ram para essa realidade e começaram a adotar a educação
transmídia e pervasiva como parte de suas estratégias
educacionais. Se já não o fez, não estaria na hora de você
começar a pensar em como integrar isso à sua rotina? ■
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de 36 mil habitantes localizada a 48 quilômetros de Teresina, no Piauí

O caminho
mais efetivo para
desenvolver
competências passa
pela combinação
de diferentes
mídias e ações,
à luz da interação
com o mundo.
É a educação
transmídia

DANIEL ORLEAN
Sócio-diretor da Affero,
de soluções integradas para
educação corporativa
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