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buscas também é a página inicial
de muitas crianças brasileiras. É
o caso de Carlos Alberto Koji Kamei Ohara, de 10 anos.
Alunodo5.ºano doensinofundamental no Colégio Santa Maria, há três anos ele usa o Google
todos os dias para fazer a tarefa
decasa. “Aos 8 anos, eu aprendi a
pesquisar. E me ajuda muito,
principalmente em português,
história e geografia. E não sou só
euquegosto.Todososmeusamigos também usam”, diz.
Mas sem o truque do “ctrl-C,
ctrl-V”.O garoto explica que,para cada tema que precisa estudar, lê o conteúdo de pelo menos
dois ou três links e depois reescreve com suas próprias palavras. Mas dá para confiar nas informações? “Quase sempre.”

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
Ocimara Balmant

Nem professor nem pai nem
mãe nem parente algum. Quandoos alunos têm dúvidas, o campeão de audiência e de credibilidade 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 entrevistados, 54% preferem consultar o
buscador quanto precisam checar alguma informação.
E as descobertas não pararam
por aí: mais de um terço (34%)
das crianças não acredita que
seus paissejam capazes de ajudálas a fazer o dever de casa; 14%
nãoachamseuspaisinteligentes.
Isso se deve, além da popularização da internet, a outras duas

razões, avalia a psicóloga Natércia Tiba: a menor disponibilidade dos pais e a tendência imediatista das novas gerações.
“De modo geral, pai e mãe estão no mercado de trabalho, logonãoestãotão àdisposição. Soma-se isso ao fato de essas crianças crescerem num ambiente
em que tudo é fornecido muito
rápido e está explicada a popularidade do Google. Quem é que
vai querer olhar no índice de
uma enciclopédia?”
De fato, a pesquisa mostrou
que, imersos no mundo tecnológico, grande parte desses estudantes também passa bem longe
dos materiais impressos de consulta: 19% deles não sabem o que
é um dicionário impresso e 45%
nunca usaram uma enciclopé-

● Fontes

de pesquisa
Alerta. Essa pequena margem
de desconfiança ele adquiriu nas
aulas de biblioteca. Praticamente uma disciplina vintage, o conteúdoentrou no currículo exatamenteparanãodeixarqueageração Y se esqueça dos métodos
tradicionais de pesquisa. “Eles
passeiam, visitam os corredores, aprendem como funciona
uma biblioteca escolar”, explica
Cláudia Regina de Freitas, responsável pelas aulas quinzenais
dos alunos do infantil ao 5.º ano,
no Colégio Santa Maria.
Nos primeiros encontros, a
afirmação dos alunos é inevitável: “Mas o Google é mais rápido”. É nesse momento que Cláudia aplica uma gincana: propõe

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.”

dia.Aliás, desconhecematéo significadodotermo.Numatentativa de adivinhar o que seria uma
enciclopédia, as respostas foramdemeiosdetransporteainstrumento cirúrgico.
A pesquisa, como se imagina,
não vale só para a Grã-Bretanha.
Unanimidade mundial, o site de

‘Todo estímulo e
experiência
são bem-vindos’
● Assim como os livros, o com-

putador, o tablet e todos os aparatos tecnológicos também podem ser excelentes meios de estímulo ao saber, avalia a neuropediatra Simone Amorim. “O processo de aprendizado é feito por
meio de conexões neuronais. Esses circuitos são ávidos por
aprendizado, o que significa que
todo estímulo, experiência e repetição são sempre bem-vindos.”
Mas é preciso cuidado com a
forma como esse estímulo é realizado, diz. “Não há problema em
expor a criança desde muito cedo à tecnologia, desde que se
respeitem limites, tais como: não
haver cobrança para um desempenho virtuoso, haver limitação
de tempo de uso (que devem ser
fracionados com outras atividades) e observação dos temas e
conceitos passados por jogos e
programas interativos.” / O.B.

um tema e divide a turma ao
meio: metade pesquisa no Google e a outra parte se dedica aos
livros. “No fim, muitos percebem que a enciclopédia tem informações mais completas,
mais fotos. Com isso, não queremos que abandonem a internet,

Vida A25

mas que não tenham resistência
aos livros.”
Oresultadodapesquisasinaliza uma mudança sem volta de
paradigmae nãocomportaresistência, mas sim adaptação, avalia Priscila Gonsales, diretora do
Instituto Educadigital. “Em vez
de negar, precisamos partir do
pressuposto de que o Google é
um repositório, mas a inteligênciaéde quem está pesquisando.”
Com base disso, explica, é preciso que essa educação digital siga três diretrizes: ensinar o aluno a pesquisar, a se comunicar e
apublicarnarede.Noqueserefere à pesquisa, os alunos precisam ser orientados a diferenciar
e avaliar a procedência do domínio – se é “ponto org”, “ponto
com” ou “ponto gov” – e sempre
indicarafontedeondeainformação foi retirada.
Contribuição. A comunicação

deve ser estimulada como forma
de troca de aprendizagens. Por
meio da internet, os alunos podem desenvolver um projeto em
parceria com estudantes de outras escolas.
Por fim, é importante que
crianças e adolescentes aprendam apublicar, e isso não significa apenas o domínio das ferramentastécnicas,masaresponsabilidade envolvida na produção
e divulgação de conteúdo.
“Com isso, o professor não
precisa mesmo ter todas as respostas,só precisaorientar corretamente”, conclui Priscila.
ANDRE LESSA/AE

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

do de uma parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação que
reúne 25 jovens funcionários – a
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“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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Simulado. O serviço é resulta-
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Em evento realizado anteontem, em São Paulo, o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante,
elogiou o “Pré-Enem”
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 melhor preparação dos jovens para o
exame.“AchomuitopositivoainiciativadoEstadoemfazerosimulado, pois estimula os alunos a se
prepararem para o Enem”, disse.
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maioria na casa dos 20 anos –
com experiência em empresas
como Goldman Sachs, FacebookeO2,aprodutoradocineasta Fernando Meirelles.
A estudante de Campinas Cora Valentini, de 20 anos, é uma
das inscritas. Para ela, na reta final de preparação, o que resta é
treinar.“Uma provaque ‘imita’o
exame oficial é uma boa oportunidade para avaliar o meu nível
deconhecimento edar uma revisada geral no que preciso melhorar”, afirma a jovem, que pretende entrar no curso de Produção
Cultural na Universidade Federal Fluminense.
Para que o aluno identifique
seus pontos fracos e possa chegarafiadonosdias3e4denovembro, data do Enem, o Simulado
Geekie+Estadão vai entregar um
relatório personalizado de desempenho.
“O objetivo do simulado é

A

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

Na ocasião, Mercadante foi
um dos participantes da solenidade de formalização da doação
de 9 mil bolsas ao Programa
Ciências sem Fronteiras, ofertadas pela Federação Brasileira de
Bancos(Febraban) e pela estatal
Eletrobras. O bom desempenho
no Enem – uma pontuação superior a 600 pontos – é um dos requisitos necessários para que os
estudantes ganhem as bolsas para estudar no exterior.
“À medida que o Estado sai na
frente e cria um simulado para o
Enem, ele está dialogando e motivando os jovens a estudarem
para terem bom desempenho na
prova e poderem alcançar suas
metas”, disse Mercadante.
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Ministro da Educação elogia Geekie+ Estadão

mostrar o caminho que cada aluno deve seguir para atingir sua
meta de entrar na faculdade”,
afirma Eduardo Bontempo, cofundador da Geekie. No boletim, o candidato poderá ver
quais foram seus pontos fortes e
fracosnasquatroáreasdeconhecimentodaprova,alémdeconferir uma sugestão de temas que
devem ser revisados antes do
exame oficial.
Em Fortaleza, o estudante

Cláudio Tavares, de 16 anos, também se inscreveu para o simulado. A principal vantagem da prova, para ele, é o fato de ela não ter
custo e ser online. “Fazer a prova
pelo computador é um grande diferencial.Poupamostempoenão
precisamos enfrentar os contratemposdeumagrandecidade,como o trânsito”, disse. O estudante pretende cursar Medicina na
Universidade Federal do Ceará.
AprovaseguiráamesmametodologiadoEnem,aTeoriadeResposta ao Item, que atribui diferentespesosàsquestões,deacordo como seu grau de dificuldade.
Ainda haverá a possibilidade de o
aluno comparar seu rendimento
com o de outros participantes.
De acordo com Cláudio Sassaki, sócio-fundador da Geekie, a
ideia é oferecer ao maior número de pessoas a oportunidade de
ter uma preparação focada na
análise de seus resultados.
As inscrições para o Simulado
2012 Geekie+Estadão podem ser
feitaspelosite:www.geekie-estadao.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, modelo que leva em conta as diferentes maneiras de que cada aluno aprende.
Alunos do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, e do Colégio
Master, em Aracaju, fizeram simuladossemelhantesaosqueserão aplicados aos inscritos do Simulado Geekie+Estadão.
“O simulado foi bem parecido
com o Enem: não foi difícil, mas
extenso e trabalhoso”, comenta
CarolinaMinelli,de17anos,estudante do terceiro ano do Bandeirantes.

estadão.com.br
Estadão.edu. Faça a inscrição
para o simulado do Enem
www.geekie-estadao.com.br/signup

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A25.

