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Em evento realizado anteon-
tem, em São Paulo, o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante,
e l o g i o u o “ P r é - E n e m ”
Geekie+Estadão, um simulado
online e gratuito que segue o
mesmo modelo da prova oficial.

Segundo o ministro, a prova
serve de estímulo para uma me-
lhor preparação dos jovens para o
exame.“Achomuitopositivoaini-
ciativadoEstadoemfazerosimu-
lado, pois estimula os alunos a se
prepararem para o Enem”, disse.

Na ocasião, Mercadante foi
um dos participantes da soleni-
dade de formalização da doação
de 9 mil bolsas ao Programa
Ciências sem Fronteiras, oferta-
das pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e pela estatal
Eletrobras. O bom desempenho
no Enem – uma pontuação supe-
rior a 600 pontos – é um dos re-
quisitos necessários para que os
estudantes ganhem as bolsas pa-
ra estudar no exterior.

“À medida que o Estado sai na
frente e cria um simulado para o
Enem, ele está dialogando e mo-
tivando os jovens a estudarem
para terem bom desempenho na
prova e poderem alcançar suas
metas”, disse Mercadante.

Simulado. O serviço é resulta-
do de uma parceria entre o Esta-
do e a Geekie, startup de tecno-
logia aplicada à educação que
reúne 25 jovens funcionários – a

maioria na casa dos 20 anos –
com experiência em empresas
como Goldman Sachs, Face-
book e O2, a produtora do cineas-
ta Fernando Meirelles.

A estudante de Campinas Co-
ra Valentini, de 20 anos, é uma
das inscritas. Para ela, na reta fi-
nal de preparação, o que resta é
treinar. “Uma prova que ‘imita’ o
exame oficial é uma boa oportu-
nidade para avaliar o meu nível
de conhecimento e dar uma revi-
sada geral no que preciso melho-
rar”, afirma a jovem, que preten-
de entrar no curso de Produção
Cultural na Universidade Fede-
ral Fluminense.

Para que o aluno identifique
seus pontos fracos e possa che-
garafiado nos dias 3 e 4 de novem-
bro, data do Enem, o Simulado
Geekie+Estadão vai entregar um
relatório personalizado de de-
sempenho.

“O objetivo do simulado é

mostrar o caminho que cada alu-
no deve seguir para atingir sua
meta de entrar na faculdade”,
afirma Eduardo Bontempo, co-
fundador da Geekie. No bole-
tim, o candidato poderá ver
quais foram seus pontos fortes e
fracos nas quatro áreas de conhe-
cimento da prova, além de confe-
rir uma sugestão de temas que
devem ser revisados antes do
exame oficial.

Em Fortaleza, o estudante

Cláudio Tavares, de 16 anos, tam-
bém se inscreveu para o simula-
do. A principal vantagem da pro-
va, para ele, é o fato de ela não ter
custo e ser online. “Fazer a prova
pelo computador é um grande di-
ferencial. Poupamos tempo e não
precisamos enfrentar os contra-
temposdeumagrandecidade,co-
mo o trânsito”, disse. O estudan-
te pretende cursar Medicina na
Universidade Federal do Ceará.

A prova seguirá a mesma meto-
dologiado Enem, a Teoria de Res-
posta ao Item, que atribui dife-
rentes pesos às questões, de acor-
do com o seu grau de dificuldade.
Ainda haverá a possibilidade de o
aluno comparar seu rendimento
com o de outros participantes.

De acordo com Cláudio Sassa-
ki, sócio-fundador da Geekie, a
ideia é oferecer ao maior núme-
ro de pessoas a oportunidade de
ter uma preparação focada na
análise de seus resultados.

As inscrições para o Simulado
2012 Geekie+Estadão podem ser
feitas pelo site: www.geekie-esta-
dao.com.br até dia 5 de outubro.

As provas, realizadas no fim de
semana, serão aplicadas nos dias
6 e 7 do mesmo mês. As vagas são
limitadas.

Adaptativo. O simulado foi ba-
seado no ensino adaptativo, mo-
delo que leva em conta as dife-
rentes maneiras de que cada alu-
no aprende.

Alunos do Colégio Bandeiran-
tes, em São Paulo, e do Colégio
Master, em Aracaju, fizeram si-
mulados semelhantes aos que se-
rão aplicados aos inscritos do Si-
mulado Geekie+Estadão.

“O simulado foi bem parecido
com o Enem: não foi difícil, mas
extenso e trabalhoso”, comenta
Carolina Minelli, de 17 anos, estu-
dante do terceiro ano do Bandei-
rantes.

Ministro da Educação elogia Geekie+ Estadão

● Assim como os livros, o com-
putador, o tablet e todos os apa-
ratos tecnológicos também po-
dem ser excelentes meios de estí-
mulo ao saber, avalia a neurope-
diatra Simone Amorim. “O pro-
cesso de aprendizado é feito por
meio de conexões neuronais. Es-
ses circuitos são ávidos por
aprendizado, o que significa que
todo estímulo, experiência e repe-
tição são sempre bem-vindos.”

Mas é preciso cuidado com a
forma como esse estímulo é reali-
zado, diz. “Não há problema em
expor a criança desde muito ce-
do à tecnologia, desde que se
respeitem limites, tais como: não
haver cobrança para um desem-
penho virtuoso, haver limitação
de tempo de uso (que devem ser
fracionados com outras ativida-
des) e observação dos temas e
conceitos passados por jogos e
programas interativos.” / O.B.

estadão.com.br

Para tirar dúvidas,
crianças preferem
Google aos pais
Para 34% dos entrevistados em uma pesquisa na Grã-Bretanha,
nem o pai nem a mãe são capazes de ajudar com a lição de casa

Estadão.edu. Faça a inscrição
para o simulado do Enem

www.geekie-estadao.com.br/signup

‘Todo estímulo e
experiência
são bem-vindos’

● Fontes de pesquisa

ANDRE LESSA/AE

Ocimara Balmant

Nem professor nem pai nem
mãe nem parente algum. Quan-
do os alunos têm dúvidas, o cam-
peão de audiência e de credibili-
dade é o Google. A constatação é
de uma pesquisa realizada por
um instituto britânico que ouviu
500 crianças com idades entre 6
e 15 anos. Do total de entrevista-
dos, 54% preferem consultar o
buscador quanto precisam che-
car alguma informação.

E as descobertas não pararam
por aí: mais de um terço (34%)
das crianças não acredita que
seus pais sejam capazes de ajudá-
las a fazer o dever de casa; 14%
não acham seus pais inteligentes.

Isso se deve, além da populari-
zação da internet, a outras duas

razões, avalia a psicóloga Natér-
cia Tiba: a menor disponibilida-
de dos pais e a tendência imedia-
tista das novas gerações.

“De modo geral, pai e mãe es-
tão no mercado de trabalho, lo-
go não estão tão à disposição. So-
ma-se isso ao fato de essas crian-
ças crescerem num ambiente
em que tudo é fornecido muito
rápido e está explicada a popula-
ridade do Google. Quem é que
vai querer olhar no índice de
uma enciclopédia?”

De fato, a pesquisa mostrou
que, imersos no mundo tecnoló-
gico, grande parte desses estu-
dantes também passa bem longe
dos materiais impressos de con-
sulta: 19% deles não sabem o que
é um dicionário impresso e 45%
nunca usaram uma enciclopé-

dia. Aliás, desconhecem até o sig-
nificado do termo. Numa tentati-
va de adivinhar o que seria uma
enciclopédia, as respostas fo-
ram de meios de transporte a ins-
trumento cirúrgico.

A pesquisa, como se imagina,
não vale só para a Grã-Bretanha.
Unanimidade mundial, o site de

buscas também é a página inicial
de muitas crianças brasileiras. É
o caso de Carlos Alberto Koji Ka-
mei Ohara, de 10 anos.

Aluno do 5.º ano do ensino fun-
damental no Colégio Santa Ma-
ria, há três anos ele usa o Google
todos os dias para fazer a tarefa
de casa. “Aos 8 anos, eu aprendi a
pesquisar. E me ajuda muito,
principalmente em português,
história e geografia. E não sou só
eu que gosto. Todos os meus ami-
gos também usam”, diz.

Mas sem o truque do “ctrl-C,
ctrl-V”. O garoto explica que, pa-
ra cada tema que precisa estu-
dar, lê o conteúdo de pelo menos
dois ou três links e depois rees-
creve com suas próprias pala-
vras. Mas dá para confiar nas in-
formações? “Quase sempre.”

Alerta. Essa pequena margem
de desconfiança ele adquiriu nas
aulas de biblioteca. Praticamen-
te uma disciplina vintage, o con-
teúdo entrou no currículo exata-
mente para não deixar que a gera-
ção Y se esqueça dos métodos
tradicionais de pesquisa. “Eles
passeiam, visitam os corredo-
res, aprendem como funciona
uma biblioteca escolar”, explica
Cláudia Regina de Freitas, res-
ponsável pelas aulas quinzenais
dos alunos do infantil ao 5.º ano,
no Colégio Santa Maria.

Nos primeiros encontros, a
afirmação dos alunos é inevitá-
vel: “Mas o Google é mais rápi-
do”. É nesse momento que Cláu-
dia aplica uma gincana: propõe

um tema e divide a turma ao
meio: metade pesquisa no Goo-
gle e a outra parte se dedica aos
livros. “No fim, muitos perce-
bem que a enciclopédia tem in-
formações mais completas,
mais fotos. Com isso, não quere-
mos que abandonem a internet,

mas que não tenham resistência
aos livros.”

O resultado da pesquisa sinali-
za uma mudança sem volta de
paradigma e não comporta resis-
tência, mas sim adaptação, ava-
lia Priscila Gonsales, diretora do
Instituto Educadigital. “Em vez
de negar, precisamos partir do
pressuposto de que o Google é
um repositório, mas a inteligên-
cia é de quem está pesquisando.”

Com base disso, explica, é pre-
ciso que essa educação digital si-
ga três diretrizes: ensinar o alu-
no a pesquisar, a se comunicar e
a publicar na rede. No que se refe-
re à pesquisa, os alunos preci-
sam ser orientados a diferenciar
e avaliar a procedência do domí-
nio – se é “ponto org”, “ponto
com” ou “ponto gov” – e sempre
indicar a fonte de onde a informa-
ção foi retirada.

Contribuição. A comunicação
deve ser estimulada como forma
de troca de aprendizagens. Por
meio da internet, os alunos po-
dem desenvolver um projeto em
parceria com estudantes de ou-
tras escolas.

Por fim, é importante que
crianças e adolescentes apren-
dam a publicar, e isso não signifi-
ca apenas o domínio das ferra-
mentas técnicas, mas a responsa-
bilidade envolvida na produção
e divulgação de conteúdo.

“Com isso, o professor não
precisa mesmo ter todas as res-
postas, só precisa orientar corre-
tamente”, conclui Priscila.

● Iniciativa aprovadaAloizio Mercadante
considera o simulado
online e gratuito do Enem
um estímulo para os
jovens que farão a prova

CLÁUDIA REGINA
DE FREITAS
PROFESSORA
“No fim, muitos percebem que a
enciclopédia tem informações
mais completas, mais fotos. Com
isso, não queremos que
abandonem a internet.”

Estratégia. Carlos Alberto Koji Kamei Ohara, de 10 anos, estudante do 5º ano, utiliza o buscador para estudar português, história e geografia: ‘Todos os meus amigos também usam’, conta

ALOIZIO
MERCADANTE
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
“À medida que o ‘Estado’ sai
na frente e cria um simulado
para o Enem, ele está
dialogando e motivando os
jovens a estudarem.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A25.
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