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Educação Experimento nos EUA procura estimular a próxima geração de engenheiros da computação

O desafio de levar jovens pobres à era digital
Gillian Tett
Financial Times, de Londres

Poucos dias atrás, Vivek
Wadhwa, empresário americano
do setor de tecnologia e especia-
lista no assunto, ajudou a pro-
mover uma “h a c k a t o n a” na re-
gião de San Francisco, nome co-
mo ficaram conhecidas as “mara -
tonas de hackers”. O evento, no
entanto, não teve o tipo de ses-
sões de programação e debates
tão comuns em empresas como
Fa c e b o o k ou Google. Não havia
rapazes de moletom na faixa dos
20 anos alardeando por aí suas
ideias empreendedoras.

Em vez disso, a “h a c k a t o n a” de
Wadhwa consistiu de dezenas de
adolescentes negros e de origem
latino-americana das áreas mais
pobres de Oakland, Califórnia,
bem distantes da rica Palo Alto. E
em vez de tentar lançar a próxi-
ma oferta pública inicial de ações

que levantará “zilhões” de dóla-
res, o que Wadhwa e outros espe-
cialistas estavam fazendo era en-
sinar garotos pobres a progra-
mar, com a esperança de inspirá-
los para que se tornem engenhei-
ros de computação.

É um experimento intrigante.
Há poucas semanas, escrevi so-
bre a falta de mulheres nas ciên-
cias da computação e notei que
era imperativo levar mais garotas
à programação. Dezenas de leito-
res me escreveram e-mails con-
cordando. Mas alguns aponta-
ram outra questão: que atual-
mente não há apenas uma divi-
são de gênero digital, mas tam-
bém uma cisão socioeconômica
cada vez maior.

Crianças ricas no mundo oci-
dental são inundadas por apare-
lhos eletrônicos desde o nasci-
mento. Além do fato de escolas de
elite no Vale do Silício ensinarem
seus alunos a programar — crian -

ças de classe média nos Estados
Unidos e Europa, também, vivem
e respiram a computação. Em
Londres, por exemplo, a Falkner
House, uma escola privada de en-
sino fundamental (que conheço
por minhas próprias filhas), aca-
ba de começar a distribuir iPads
para uso na lição de casa.

Quanto mais essas crianças ri-
cas vivem e respiram iPads e
computadores portáteis, no en-
tanto, maior é o risco de que isso
aprofunde as divisões entre os
“nativos digitais”  — que são ele-
tronicamente letrados e, portan-
to, vêm sendo capacitados para
lidar com uma economia cada
vez mais digital — e os que não
são. À medida que a economia
torna-se cada vez mais dividida
entre os que têm empregos de
alta capacitação e os que não
têm, o risco é que as crianças
mais pobres fiquem excluídas
de partes produtivas da econo-

mia por não terem acesso a esse
mundo eletrônico.

É aí que a “h a c k a t o n a” de Oa-
kland entra em cena. Atualmen-
te, eventos como esse são apenas
gestos superficiais: 180 adoles-
centes participaram da sessão de
programação do fim de semana
passado e um número próximo
a esse em evento similar ante-
rior, em San Francisco. Wadhwa,
contudo, está convencido de
que são gestos como esses que
podem abrir os olhos dos ado-
lescentes para o mundo digital.
Ele destacou que quando essas
crianças, mais pobres começa-
ram a programar aplicativos
inovadores por conta própria,
“elas não fizeram o tipo de tra-
lha [de relacionamento] social
fútil que normalmente sai do
Vale do Silício, mas aplicativos
muito mais úteis, como aplicati-
vos para lição de casa, ou aplica-
tivos para os professores, ou coi-

sas contra o abuso de drogas”.
Wadhwa espera que a iniciati-

va possa mostrar um modelo que
venha a disseminar-se. Uma das
partes mais interessantes do ex-
perimento é que implica o que os
pensadores da administração
chamam de “inovação reversa” —
a importação pelo Ocidente de
ideias inteligentes do mundo em
desenvolvimento. A “h a c k a t o n a”
de Oakland teve como base um
tablet básico, de US$ 40, conheci-
do com Aakash, desenvolvido na
Índia para consumidores de bai-
xa renda. Com o uso desse produ-
to do “mundo em desenvolvi-
m e n t o”, Wadhwa espera driblar
o fato de que os aparelhos des-
lumbrantes hoje emanando do
Vale do Silício são demasiado ca-
ros para as crianças de menor
renda. Isso lembra a estratégia da
campanha de “Um Computador
Portátil por Criança”, desenvolvi-
da por Nicholas Negroponte, do

Massachusetts Institute of Tech-
nology, que também se vale de
máquinas básicas e baratas para
ensinar computação a crianças
em países em desenvolvimento.

Wadhwa já saboreia uma vitó-
ria. Quando ele encontrou seus
aspirantes adolescentes a pro-
gramadores em Oakland, per-
guntou se algum deles sonhava
em tornar-se o próximo Mark
Zuckerberg. De início, apenas
duas mãos se estenderam. No
fim do dia, conta ele, quase to-
dos declaravam que queriam ser
algum tipo de Zuckerberg. “[En -
tão] concordamos que precisa-
mos deixar de usar Zuckerberg
como o exemplo. Queremos que
o próximo exemplo seja um José
ou uma Keisha”.

É um pequeno sonho, mas ins-
pirador; e, claro, também é reve-
lador da maratona a escalada que
sujeitos como Wadhwa
ainda têm pela frente.
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Uma semana depois de estrear no
Brasil, o segundo filme da trilogia
“Jogos Vorazes” chegou aos cinemas
dos Estados Unidos e do Canadá no
fim de semana, com uma bilheteria
recorde para novembro. “Em
Chamas” arrecadou US$ 161,1
milhões, tornando-se a segunda
melhor estreia do ano, atrás de
“Homem de Ferro 3”, que arrecadou
US$ 174,1 milhões. Analistas
estimam que o filme pode gerar para
a Lions Gate Entertainment, sua
produtora, mais de US$ 400 milhões
em ingressos, DVDs e direitos para
TV. A estimativa é que a produção,
que tem o ator Donald Sutherland no
elenco, custou US$ 90 milhões. No
Brasil, o filme já arrecadou R$ 13,2
milhões, com um milhão de ingressos
vendidos, segundo o portal Filme B.

Curtas

Cisão na Time Warner
A Time Warner anunciou que

fará a cisão da sua divisão Time no
próximo ano, o que vai transfor-
mar a unidade responsável por re-
vistas como “Pe o p l e”, “Sports Illus-
trated” e “Ti m e” na maior editora
de revistas de capital aberto no
mundo. Analistas estimam que a
área de revistas venha um valor de
mercado de US$ 3,9 bilhões. As in-
formações são da Bloomberg.

Vendas do Xbox
A Microsoft informou ter ven-

dido mais de 1 milhão de Xbox
One em menos de 24 horas, des-
de o lançamento do console em
13 países, incluindo o Brasil.
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OrganizaçãoPromoção ApoioApoio InstitucionalPatrocínio

A empresa BRAMEX COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 07.173.309/0019-51,
I.E. nº 148.281.854.110, com filial
na Rua Nova Cidade, 132 – Vila Olím-
pia – SP, comunica que, após rever
seus arquivos, identificou o extravio
dos seguintes documentos fiscais: (i)
Notas Fiscais Modelo 01, Série N/A,
Sub-Série N/A – Nº seq. inicial 1 a
100 e 101 a 350; (ii) Notas Fiscais
Modelo 02, série D1, Nº seq. inicial
1 a 950, 1001 a 1100, 1101 a 1200,
1201 a 1300, 1301 a 1400, 1401 a
1450; (iii) Livro Registro de Inventário
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

EXTRAVIO
Ministério dos
Transportes

Edital nº 0213/13-16 – RDC Eletrônico
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, através da
Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina, torna público que realizará,
dia 23 de dezembro de 2013 às 10:00 horas, licitação na modalidade de RDC
Eletrônico, objetivando a Contratação de Empresa para Execução dos Serviços
de Consultoria para Coordenação, Supervisão, Controle e de subsídios à
Fiscalização da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da
Rodovia BR-285/SC, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT/
SC e a Unidade Local de Tubarão/SC. O Edital encontra-se à disposição dos
interessados na Seção de Cadastro e Licitações da Superintendência Regional/SC,
RuaDr. ÁlvaroMillen daSilveira n° 104, Centro, Florianópolis/SC, tel.: (48) 3229-1687,
fax: (48) 3229-1685, das 08:00 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00 h dos dias úteis e na
página www.dnit.gov.br. ProcessoAdministrativo n° 50616. 001499/2013-35.

Engª ANGELA MONTERISI ALMEIDA DE CARVALHO
CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÃO

DNIT/SC

AVISO DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 nov. 2013, Empresas, p. B9.




