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Os desenvolvedores de softwares
pedagógicos não estão oferecen-
do produtos que atendam às ne-
cessidades das escolas e seus alu-
nos, e vão ficando para trás en-
quanto as crianças do século 21
tentam dominar a leitura e a escri-
ta de novas maneiras. “Estão per-
dendo a corrida, com programas
chatos” numa era em que “o leitor
pode escolher formas diferentes
de ler um texto” e que “a própria
capacidade de ler e escrever tem
novos significados”, afirmou o
professorGordonAskew, na Edu-
cation Show, a maior feira de edu-
cação do Reino Unido, em Bir-
mingham.

Askew coordena a força-tarefa
dogovernobritânico para a aplica-
ção de novas tecnologias de infor-
mação e comunicação nas esco-
las deensinobásico. Eledesenvol-
veu, com uma pequena equipe,
um conjunto de programas que
devem ser aplicados nos próxi-
mos três anos na rede pública.

“Para ter programasdequalida-
de é preciso contar com gente que
se importa com o aprendizado, e
não tanto com especialistas em
tecnologia”, disse ele ao Estado,
lembrando queumprograma sim-
ples, como o do Power Point, po-
de servir para atividades pedago-
gicamente avançadas. Tudo de-
pende de como são usados.

Além de simples, os progra-
mas podem ser mais baratos, res-
saltou. “Produzimos sete CD-
ROMsque vãopara todas as esco-
la a um custo bem menor do que

de outros projetos voltados às es-
colas”, contou Askew. Na apre-
sentação, ele mostrou alguns
exemplos de textos dos CD-
ROMsquepermitem“ler nãoape-
nas palavras, mas informações de
diversas formas”, organizadas nu-
ma “orquestração”.

O “texto” aparece na tela do

computador como uma imagem,
a foto de uma cena com os perso-
nagens da pequena história que
vai ser contada. O leitor pode, en-
tão, clicar sobrequalquer persona-
gem e ler, em balões, o que ele es-
tá pensando, ou mesmo uma nar-
ração sobre ele. Em qualquer mo-
mento é possível voltar ao menu

principal para, entre outras coisas,
ler caixas de texto com explica-
ções sobre cada personagem.

Ao longo da história, as crian-
ças têm momentos em que podem
escolher qual atitude o persona-
gem tomará. Como borrar ou não
o desenho da colega, por exem-
plo. E então entrar em subpáginas

paradiscutir as repercussõesdaati-
tude escolhida. “Assim se estimu-
la a discussão e se dá voz às crian-
ças”, observou o professor. “Não
precisamos mais só da leitura li-
near, determinada pelo autor do
texto; o leitor decide como ler.”

Askewsedefendeu previamen-
te dos que possam acusá-lo de

atentar contra os livros. “Sou um
apaixonadopor livros e não posso
imaginar a escola sem eles.” Os
programas foram feitos para ser
aplicados em pequenos grupos,
que vão trabalhar com eles en-
quanto o restante da turma faz as
atividades com textos em papel.

Oobjetivo desse projeto é habi-
litar as crianças a dominar formas
de comunicação que não existiam
antes. E que agora estão na rotina
daspessoas, com formatos especí-
ficos e recursos como hipertexto
e animação, que podem ser facil-
mente ser apagados e refeitos, par-
cial ou totalmente.

Em outro seminário no Educa-
tionShow, a conselheira para ensi-
no básico Janice Staines apresen-
tou projetos de uso de tecnologia
nas escolas, em diversas discipli-
nas, e a estrutura de suporte aos
professoresque está sendomonta-
da para sua implementação. En-
quantoAskewfazparte da chama-
da estratégia nacional, um progra-
ma do governo Tony Blair para a
educação, Janice atua na Agência
Britânicade Comunicações eTec-
nologia para Educação (Becta).

São dois braços de um progra-
ma governamental iniciado há se-
te anos, e quequer redefinir diretri-
zes para o ensino básico e secun-
dário. O mote do programa é “co-
locar quem aprende no centro do
sistemaeducacional” eparecedis-
seminado nesta edição do Educa-
tion Show. O evento reúne mais
de600empresas do setor e mostra
desde brinquedos educativos a so-
fisticadas lousas eletrônicas.●
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NOVIDADE – Com a lousa, dá para escrever com o dedo e salvar a palavra em um arquivo, enquanto outro conteúdo é salvo separadamente

As lousas eletrônicas para salas
de aula encheram os olhos dos vi-
sitantes na Education Show, em
Birmingham, a maior feira de
educação do Reino Unido. Este
luxo tecnológico, que começa a
ser utilizado em algumas escolas
brasileiras, está entrando na se-
gunda geração com muito mais
recursos de interatividade.

Objetos projetados na tela po-
dem ser movidos sem perder de-
finição, o que é importante para
os alunos acompanharem um ra-
ciocínio, por exemplo. Pode-se
escrever com o dedo e salvar a
palavra ou texto num arquivo es-
pecífico, enquanto outro conteú-
do é salvo separadamente.

E já estão surgindo alguns ain-
da mais sofisticados, com proje-
ção por trás da tela. É uma vanta-
gem – muito cara – para quem se
incomoda com a sombra do pro-
fessor sobre o quadro. Explican-
do: as lousas eletrônicas são te-
las sensíveis sobre as quais são
projetadas imagens, mas essas
imagens podem ser manipuladas
como se estivessem realmente
no quadro. Então, o professor
tem de ficar muitas vezes entre a
tela e o projetor. A solução inter-
mediária era a projeção diago-
nal, que evitava parcialmente a
sombra.

Parece impossível alguém se
importar com isso quando se po-
de esquecer giz e apagador e es-
crever, desenhar, pintar, colar,
mover, recortar e animar coisas
no quadro, salvando tudo, fazen-
do cópias, mesclando conteú-
dos, enfim, tendo na parede uma
espécie de tela de computador
sensível ao toque e com múlti-
plas ferramentas. Pois os profes-
sores britânicos foram ouvidos
pelos fabricantes e apontaram as
possíveis melhoras, que foram
apresentadas na feira. Mas pedi-
ram, sobretudo, mais agilidade
para as ferramentas.

A Smart Technologies e a Pro-
methean trouxeram softwares
que permitem ao professor fazer
anotações enquanto os alunos tra-
balham no quadro, por exemplo.
Os quadros têm medidas de 50,
60 e 70 polegadas e podem ser
analógicos ou digitais.

No caso dos digitais, é preciso
usar uma caneta sobre a tela.
Nos analógicos, os objetos po-
dem ser movidos com a mão. Os
analógicos de 70 polegadas cus-
tam pelo menos R$ 7.500 no va-
rejo, fora o frete e impostos de

importação; os digitais, a partir
de R$ 6.500. Os quadros com
projeção por detrás custam a par-
tir de R$ 35 mil.

Os softwares para atividades
pedagógicas também se destaca-

ram, e uma das marcas desta ge-
ração é a simplicidade na apre-
sentação, com maior densidade
no conteúdo. Os programas tam-
bém estão explorando cada vez
mais a transdisciplinaridade.

“Não tenho visto no Brasil sof-
twares tão simples e que unem
tão diretamente as várias discipli-
nas em torno de assuntos co-
muns”, observa Assaf Faiguen-
boim, do Sistema Anglo de Ensi-

no, que participou de uma mis-
são brasileira.

“Os programas também estão
sendo disponibilizados cada vez
mais via internet.” As inovações
britânicas aplicadas à educação

têm atraído o interesse de empre-
sas brasileiras ligadas ao setor,
segundo Ray Barker, diretor da
Besa. “Há um grande interesse
em novas tecnologias, principal-
mente, e temos recebido muitas
consultas”, disse ele.

Há empresas do Reino Unido
sempre dispostas a parcerias e in-
tercâmbios, lembrou Barker. O
site da Besa tem links para todos
os associados, divididos por seg-
mentos, o que permite um bom
tour pelos produtos e serviços
que foram expostos na feira de
Birmingham.● D.M.
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