
noção de que o aprendizado pode ser 
mais efetivo quando seus agentes estão 

inseridos em um contexto coletivo não é no
vidade. O psicólogo Lev Vygotsky (1896-1934) 
escreveu que uma tarefa realizada por um 
aluno em colaboração com um colega é mais 
reveladora de seu desenvolvimento pessoal 
do que uma avaliação individual. Com a in
serção das TIC na Educação, essa ideia ganhou 
uma nova dimensão. "As novas ferramentas 
eliminaram barreiras de distância e de tem
po", explica César Nunes, da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo 
(USP). "Nas redes, podemos escolher parcei
ros por afinidade ou optar pelos que comple
mentam nossos saberes." 

Princípios como esses são determinantes 
para o projeto Fractal Multimídia Objetos de 
Aprendizagem, criado por Guilherme Erwin 
Hartung. Professor de Matemática, ele atua 
como orientador tecnológico do Colégio Esta
dual Embaixador José Bonifácio, escola de 
Ensino Médio em Petrópolis, a 65 qui lôme
tros do Rio de Janeiro. Constatando a empol-
gação dos estudantes com aplicativos que ele 
criou, o docente convidou alunos do 2º e do 
3º anos a desenvolver games e simuladores 
com foco nos conteúdos curriculares. Assim 

surgiu essa fábrica de jogos incorporada a 
uma rede social (conheça o passo a passo abai
xo). As produções estão disponíveis na inter
net e, como são geradas em código aberto, 
podem ser jogadas e aperfeiçoadas por cola
boradores de qualquer lugar. 

No contraturno, alunos voluntários apren
dem a programar com o Scratch, um software 
livre com ferramentas de edição de imagem, 
som e vídeo. "Em pouco tempo, todos conhe
cem os recursos e são capazes de realizar tare
fas elaboradas", explica Hartung. Enquanto 
isso, os professores são convidados a apresen
tar sugestões e a testar os materiais. Docentes 
e estudantes assumem tarefas de pesquisado
res, designers, programadores e editores. 

Para desenvolver cada aplicativo, os estu
dantes reveem o currículo básico e aprofun
dam seus conhecimentos. "Eles percebem a 
importância do planejamento e t êm a opor
tunidade de se familiarizar com câmeras, ta-
blets e lousas digitais. A turma vivencia uma 
experiência de empreendedorismo e se prepa
ra para o universo profissional", destaca o 
orientador. E a experiência pode ser facilmen
te adaptada. "Basta contar com uma sala de 
informática, um professor orientador e muita 
vontade de trabalhar", aconselha Hartung. 
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Text Box
Fonte: Nova Escola: Especial Caminhos para inovar, São Paulo, n. 14, p. 14-15, out. 2012.




