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Identificadasemotivadas
pelosdesafiosdosjogos,
criançaseadolescentes
acabamdesenvolvendo
opensamento lógico

48,83%dos alunos

doEscola da Juventude,
programaquedá aulas
aos fins de semana, querem
cursar ensino superior

51%deles

disseramteremprego infor-
malouestardesempregados;
66,56%voltaramàescolapa-
ra“ternovasoportunidades”

Umanova resoluçãodoMinis-
tériodaEducação (MEC)deter-
minaque80%a90%dacarga
horáriado residente emMedici-
nadeverá ser cumprida sob a
formade treinamentoemservi-
ço.O restante ficapara ativida-
des teóricas, queprecisam in-
cluir bioética e éticamédica. A
resolução tambémexigeuma
avaliação trimestral para os
residentes. Aprovaprecisa ser
escrita, oral ouprática.

Começaquarta-feira o 34.º
SeminárioBrasileiro de Tecno-
logia Educacional, promovido
pelaAssociaçãoBrasileira de
Tecnologia Educacional como
apoiodo sindicatodasuniversi-
dadesparticulares (Semesp).
Oobjetivo doevento é discutir
o usodas tecnologias no ensi-
no, como, por exemplo, com
avaliações internasdas institui-
ções. Informaçõesno sitewww.
semesp.org.br.

OMinistério daEducaçãodis-
tribuiumais de 100mil dicioná-
rios e livrosde gramática em
línguaespanhola para escolas
públicasde ensinomédio do
País.Omaterial servirá de
apoiopara os professores ensi-
naremo idioma, que se torna-
rá obrigatório no ensinomédio
até2010. A implantaçãoda
disciplina nas escolas ocorrerá
de formagradual. Amatrícula
doaluno será facultativa.

Umapesquisa realizadapelo
governo estadual comos parti-
cipantes do projeto Escola da
Juventude, quedá aulas aos
fins de semanapara jovens e
adultos,mostra que48,83%
deles queremcursar ensino
superior. Oprojeto atende23
mil alunos em316 escolas do
Estado.Mais de60%deles
responderamque resolveram
voltar à escola para “ter novas
oportunidades”.

AFaculdade IBTAabriu inscri-
ções para seu vestibular de
meiodeano.O primeiro pro-
cesso seletivo será realizado
dia 3de junho. Umanovapro-
va será feita no dia 29de ju-
nho.O IBTAoferece diversos
cursos superiores de tecnolo-
gia nas áreas deTI e gestão.
As inscrições devemser feitas
no sitewww.ibta.com.br. A ta-
xa é deR$38.Omanual do
candidato égratuito.

Renata Cafardo

É preciso mudar a antiga idéia
que se tem de educação para
entender o que diz o mexicano
Guillermo Orozco, mestre e
doutor em Educação pela Uni-
versidade Harvard. Para ele,
crianças e adolescentes que jo-
gam muito videogame e não
saem da internet têm inteligên-
cia superior. Os jogos, diz, fa-
zem com que eles aprendam a
utilizar métodos científicos. É
preciso descobrir as regras,
trabalhar com hipóteses e
achar soluções. “O jogo é esti-
mulante e gratificante porque
o desafio é permanente”, diz.
Orozco, que é professor da
Universidade de Guadalajara,
afirma que o problema é que a
maioria das pessoas ainda
acredita que “educativo é ape-
nas aquilo que se ensina”. “É
preciso abandonar a ênfase no
ensinamento e colocá-la na
aprendizagem. Na internet, pa-
ra buscar as coisas e clicar
aqui ou ali tem de se tomar de-
cisões. A criança aprende a
pensar logicamente.”
O educador apresentará
suas idéias no Brasil, no fim do
mês, no 3º Congresso Ibero-
Americano EducaRede: Educa-
ção, Internet e Oportunidades,
promovido pela Fundação Te-
lefônica. Ele, no entanto, acha
que qualquer tecnologia – in-
clusive a televisão – deve ser
afastada de bebês de até 2
anos. “Eles precisam viver
uma etapa sem representa-
ções tecnológicas do mundo,
têm de ver a vida com seus pró-
prios olhos.” Veja a seguir os
principais trechos da entrevis-
ta concedida ao Estado.

Como a tecnologia pode ajudar na
educação?
A tecnologia, os jogos, a inter-
net podem ajudar de várias
maneiras. Desenvolvem dife-
rentes habilidades cognitivas,
como dedução e indução, ante-
cipação de cenários ou tomada
de decisões. O jogo é um treina-
mento em método científico
porque muitos videogames
não têm todas as regras, é pre-
ciso descobri-las e, para isso, é
necessário ter um hipótese e
ver se ela é correta. Se não for,
tem de fazer de novo até achar
a regra para conseguir conti-
nuar jogando. Isso é exatamen-
te o método hipotético deduti-
vo. Mas os jogadores fazem is-
so demaneira inconsciente, es-
tão apenas buscando uma saí-
da para passar à próxima fase.
Aí que deve entrar a interven-
ção pedagógica, para permitir
que o jogador possa aplicar o
desenvolvimento dessas habili-
dades em outras situações.

Mas como o educador pode fazer
isso?
Para entender essa situação é
necessário antes pensar a rela-
ção das novas tecnologias com
a educação de uma maneira
distinta. Os educadores quan-
do ouvem a palavra videoga-
me pensam em tempo livre,
em desperdício, em influência
negativa da violência e em ví-
cio. Isso porque eles crêem
que educativo é apenas aquilo
que se ensina e para isso é pre-
ciso se esforçar e não se diver-
tir. Precisamosmudar de para-
digma sobre o educativo e so-
bre a ênfase. Abandonar a ên-
fase no ensinamento para colo-
cá-la na aprendizagem.

Há limite para uso das tecnolo-
gias?
Os pais acham que os filhos fi-
cam três ou quatro horas jo-
gando videogame porque es-
tão viciados. Mas o que aconte-
ce é que o jogo é muito estimu-
lante e gratificante porque o
desafio é permanente. Claro
que qualquer excesso é negati-
vo, que não podemos apenas fi-
car jogando videogame, mas
nem sempre é um vício. Há
uma grande motivação e iden-
tificação com o desafio.

E como lidar como conteúdomui-
tas vezes violento dos jogos?
Há pesquisas que mostram
que o menos importante de
um videogame é o conteúdo,
ele é apenas um pretexto para
a ação. A narrativa não impor-

ta muito. Por outro lado, há
sim jogos violentos. Mas há
também os que se desenvol-
vem em cenários democráti-
cos. Já a violência na TV é dife-
rente porque nela o que impor-
ta é o conteúdo, o narrativo.

Há pesquisas que provam o valor
educativo do videogame ou da in-
ternet?
Eu estou no meio de uma pes-
quisa com crianças e adoles-
centes em Guadalajara sobre
videogames. Mas já há pesqui-
sadores dos Estados Unidos e
da Europa que dizem que o vi-
deogame permite desenvolver

uma inteligência de nível mais
alto. Acredito nisso também.
Outras pesquisas mostraram
que quem joga videogame se
saimelhor em algumas discipli-
nas na escola, por exemplo, de-
senho e matemática. Os que
usammuito a internet e o com-
putador têm melhor desempe-
nho geral na escola porque de-
senvolvem o hábito de pensar
logicamente, de associar
idéias. Para buscar as coisas e
clicar aqui ou ali, tem de se to-
mar decisões. Se clico aqui,
aonde vai me levar e, se ali não
encontrei o que buscava, de

quemaneira posso achar o que
preciso?

Mas existe idade mínima para co-
meçar amexer emcomputador?
É preciso lembrar, antes de tu-
do, às vezes as novas tecnolo-
gias não estão dirigidas por ob-
jetivos educativos e sim pelo
mercado. O que se busca são
consumidores. Por isso é preci-
so ter cuidado. Omercado está
se conectando cada vez mais
com crianças muito pequenas.
No Estados Unidos, inventa-
ram telefones celulares para
bebês que têm poucos botões,
um diz papai, outro mamãe. E
até para cachorros; o animal
treinado liga para o dono quan-
do tem fome. Eu não acredito
que nenhuma tecnologia deve
ser usada com bebês ou crian-
ças muito pequenas, nem mes-
mo a TV. Eles precisam viver
uma etapa da vida sem repre-
sentações tecnológicas do
mundo, têm de ver a vida com
seus próprios olhos, porque no
resto dela vão estar mediados
por alguma tecnologia, por al-
guma representação visual.

O senhor defende que o videoga-
me seja usado na sala de aula?
Pode, mas não necessariamen-
te. Se o orientador já viu e expe-
rimentou o mesmo jogo, ele po-
de conversar com os estudan-
tes sem ter o videogame na es-
cola. As crianças sabem muito
bem quais são as estratégias. É
omesmo princípio para a TV, o
professor pode problematizar a

novela do dia anterior sem
ter o aparelho na sala.

Equal o papel dos pais?
Os pais têmde ver o videoga-
me, saber o que é e perceber
como o seu filho se relaciona
com ele. E também cuidar e
supervisionar o tempo que a
criança passa fazendo isso.
É preciso diversificar a ativi-
dade das crianças, não se po-
de ficar quatro ou cinco ho-
ras em um videogame inde-
pendentemente de não ser
algo negativo.

O site de relacionamentos
Orkut tambémtemalgumcará-
ter educativo?
Conheço pouco o site aqui
no México, mas vejo algo
mais positivo que negativo.
É a mesma idéia dos blogs,
que permitem uma socializa-
ção da intimidade e até aju-
da de maneira terapêutica.
Mas temos de advertir as
crianças sobre os perigos,
de que não se deve dar infor-
maçõesmuito pessoais para
qualquer um. No entanto,
um professor pode abrir um
blog com um tema e pedir
aos alunos para opinar nele,
assim se aproveita a tecnolo-
gia. Se isso emociona tanto
os jovens não se pode per-
der a oportunidade de usá-
lo na educação. ●
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“Hoje o vestibular é
justo. Entramos
melhores.”
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cursarensinosuperior

MECpublicaregras
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IBTAabre inscrições
parameiodoano

PARADIGMA–Para Orozco, conteúdo educativo não é só o que se ensina para ser absorvido com esforço, sem espaço para diversão
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‘Criançaque jogavideogame
teminteligênciasuperior’

‘É preciso deslocar
ênfase do
ensinamento para
a aprendizagem’

EVENTO

VESTIBULAR

A Universidade Federal do
ABC, emSanto André, começa
a funcionar em setembro. As
primeiras aulas serão dadas a
500 aprovados no vestibular
queserárealizadoemjulho.Ou-
trosmil alunos também convo-
cadospelamesmaprova come-
çarão parte em janeiro, parte
emmaio de 2007.

As inscrições para o exame
já estão abertas e vão até 16 de
junho. Entre hoje e quarta-fei-
ra, estudantes carentes podem
buscar os documentos para pe-
dir isenção da taxa. É preciso
ter renda per capita familiar
igual ou inferior a R$ 377,49
(maisinformaçõesnositewww.
vunesp.com.br).

A inscrição para todos os in-
teressados deve ser feita exclu-
sivamente pela internet, no
mesmo endereço.
A nova universidade já sur-

ge com o sistema de cotas na
sua seleção. Metade das 1.500
vagas iniciaisserãoparaalunos
de escolas públicas. Dessa par-
te, 204 deverão ser pretos ou

pardos e 2, índios. Em cerca de
cincoanos,aprevisãoédequea
UFABC tenha 5 mil alunos. “A
idéiaénãoserumescolão,esim
uma universidade de excelên-
cia”, diz o vice-reitor Luiz Bevi-
lacqua. O governo federal che-
gou a anunciar que a UFABC
teria 20mil alunos.
Ainstituiçãoestáemproces-

so de contratação de cerca de
cem professores, todos com
doutorado. “Nossa filosofia não
é de sobrecarregar o aluno de
aulasnasalaesimdedartempo
paraestudareexigiressetraba-
lho”, afirma Bevilacqua. O ano

letivo será dividido em tri-
mestres e haverá aulas tam-
bémaos sábados.
O campus, em Santo An-

dré, ainda não foi construí-
do, mas já há um projeto ar-
quitetônico vencedor da lici-
tação.Aprevisão é de que os
primeiros prédios fiquem
prontos em um ano e meio.
Asaulasemsetembrocome-
çamemum local alugado.
Anovainstituiçãofazpar-

tedeumprogramadeexpan-
são de universidades fede-
rais que pretende criar 125
mil vagas até 2010. ● R.C.
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