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Tecnologia pela educação
Com a utilização dos livros aplicativos, as aulas podem se tornar mais estimulantes na escola com a interatividade dos 
estudantes. Centro de Mídias do Estado já utiliza a ferramenta, que se torna um importante aliado para os professores

Ruínas 
que contam 
histórias
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RICARDO OLIVEIRA

Nem mesmo o apelo à 
arte ou até mesmo ao 
humor, durante solo 
em frente ao quadro 

branco, torna a competição 
com os gadgets (dispositivos 
eletrônicos portáteis) menos 
desonesta. Dinamizar a aula é 
com certeza um dos grandes 
desafi os do professor. Contu-
do, algumas ferramentas têm 
ajudado o docente a prender a 
atenção dos adolescentes, na-
queles “tortuosos” – para alguns 
- minutos dedicados à disciplina 
com menor afi nidade. 

A possibilidade de inovar as 
aulas foi o que fez a bióloga 
Paula Romenya não abando-
nar a docência, que abraçou 
desde 2006. “Dou aula desde 
que saí da faculdade. Se não 
fosse toda tecnologia que vem 
avançando, já teria desistido, 
porque não gosto do quadro 
branco. Na escola tentava le-
var sempre um complemento, o 
meu notebook, datashow, fazia 
esforço, porque sabia que como 
aluna não iria gostar de assistir 
a todo tempo uma aula em 
que professor passa 40 minutos 
escrevendo e 10 explicando”, 
disse. Adotar ferramentas que 
facilitem o aprendizado e de 
quebra, ainda prendam atenção 
do aluno faz, para a bióloga, 
diferença no resultado. 

Uma dessas tecnologias que 
vêm sendo exploradas por pro-
fessores e por cerca de 35 mil 
alunos em todo o Estado do 
Amazonas são os livros apli-
cativos com recursos 3D, da 
editora digital Evobooks, que 
foi adotado pela Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc). “A 
tecnologia vem para ajudar na 
interação social, na educação e 
nossos alunos estão on-line 24 
horas no Facebook, Whatsapp e 
temos que andar junto com eles 
seguindo a tecnologia. Se não, 
fi camos para trás”, apontou.

A ferramenta foi testada 

pelo Centro de Mídias da se-
cretaria em maio e passou a 
ser usada em larga escala a 
partir de junho nas disciplinas 
biologia, física, química e geo-
grafi a. Há também planos de 
estender a tecnologia para as 
aulas das demais disciplinas 
das ciências exatas. 

A ferramenta confeccionada 
pela Evobook é um sost ware de 
aprendizagem em que o aluno 
pode acompanhar tudo em 3D, 
a mesma tecnologia usada nos 
games. “A fi nalidade dele é dar 
mais dinamismo à aula, porque 
tem vários recursos visuais. As 
imagens são em 3D e o pro-
fessor tem manipulação total 
do objeto. Quem ganha são os 
alunos, e a aula fi ca bem enri-

quecida”, afi rmou o gerente de 
soluções tecnológicas da Seduc, 
Reinier Alex de Oliveira.

Ele explicou que o professor 
manipula o sost ware dentro do 
Centro de Mídias e as imagens 
são transmitidas para os 35 mil 
alunos em todos os municípios 
do Estado. “Eles assistem em 
qualidade HD, em alta defi -
nição e conseguem ver com 
bastante clareza as animações 
em 3D”, ressaltou.

De acordo com o gerente, 
até o fi m do ano, os alunos 
terão oportunidade de assistir 
as aulas por meio de tablets. “A 
Seduc vai entregar tablets aos 
professore e 50 mil pra os alu-
nos do 3º ano. Os tablets virão 
com vários recursos, inclusive o 
Evobook”, apontou.
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Para a bióloga Paula Ro-
menya, o sost ware é uma fer-
ramenta que auxilia o traba-
lho do professor e incentiva o 
aluno. “O ‘Evobook’ para área 
de biologia, física e química 
é uma excelente ferramenta, 
porque nem todo professor 
tem habilidade de desenhar 
e perde muito tempo dese-
nhando uma célula, um corpo 
humano e a fi gura não vem 
com riqueza de detalhes que 
sost ware tem”, pontuou.

Em uma aula de anato-
mia e fi siologia humana, 
por exemplo, o aluno pode 
observar em detalhes o sis-
tema digestivo, circulatório, 
muscular ou esquelético. O 
programa dá possibilidade 
de o professor manipular 
o boneco, grifar partes que 
tem interesse em chamar 
atenção, escrever observa-
ções que considere impor-
tante e proporcionar uma 
viagem ao aluno. “Num sim-

ples sistema, como o linfáti-
co, ele vai dar detalhes que 
eu não poderia ter em uma 
única imagem. Posso virar 
o boneco e vem com links 
e pequenos textos que aju-
dam o professor a dinamizar 

aula”, pontuou.
O sost ware também é 

uma “mão na roda” para o 
ensino de física, com seus 
movimentos, forças e tra-
jetórias. “A ferramenta veio 

pra tirar da mesmice, do 
professor fi car sempre co-
piando. Principalmente na 
disciplina de física, a par-
te de física aplicada, para 
demonstrar movimento de 
aceleração. É bastante efi -
ciente nesse sentido e o 
aluno fi ca mais interessado 
pela aula”, disse. 

Ela lembrou que, antes do 
Evobook, as aulas exigiam 
um maior trabalho do pro-
fessor em busca da novi-
dade. “Nossos alunos são 
extremamente exigentes, 
porque no fi m, eles estão 
assistindo TV e se a gente 
não dinamizar, a aula se 
torna chata, dá sono. Antes 
do Evobooks minhas aulas 
eram carregadas de ima-
gens, fi lmagens porque é 
preciso prender a atenção”, 
salientou. E a resposta dos 
alunos é dada por meio dos 
chats durante as aulas ou 
via Facebook.

Ferramenta para os professores

Os livros aplicativos 
usados no Centro de 
Mídia são desenvolvi-
dos pela editora digital 
paulista EvoBooks. Com 
recursos 3D, os livros são 
direcionados às discipli-
nas história, biologia, 
química, física, entre ou-
tras. Para cativar o aluno, 
a ferramenta fugiu de 
uma estrutura paginada 
e buscou recursos inte-
rativos e ágeis.

Segundo dados divul-
gados pela empresa, atu-
almente mais de 60 mil 
alunos já têm acesso à 
ferramenta, e a projeção 
é que até o fi m deste ano, 
o número salte para 100 
mil em todo país.

As projeções positi-
vas da companhia são 
baseadas no crescimen-
to do mercado e nos 
incentivos do governo 
federal para incluir a 
rede publica de ensino 
as novas tecnologias. 
Em 2012, o Ministério 
da Educação repassou 
mais de R$ 180 milhões 
aos Estados para a com-
pra de 600 mil tablets 
para as escolas.

Além disso, a Evobook 
divulgou que a previsão 
é que para o próximo 
ano a venda de note-
books será inferior a de 
tablets. Dessa forma, 
irá oportunizar o cresci-
mento do mercado para 
aplicativos educacio-
nais, com receita esti-
mada superior a US$ 1 
bilhão ao ano até 2015.

Livros com 
recursos 
até em 3D

FONTE
Uma das tecnologias 
que vêm sendo explo-
rada por professores 
e por cerca de 35 mil 
alunos em todo o Es-
tado do Amazonas são 
os livros aplicativos 
com recursos 3D da 
editora Evobooks

Reinier Alex de Oliveira, da Seduc: acesso para 35 mil alunos da rede pública estadual

REFORÇO
Antes do Evobook, 
as aulas exigiam um 
maior trabalho do 
professor em busca 
da novidade, segundo 
a bióloga Paula Ro-
menya, e o sost ware 
veio auxiliar as suas 
atividades 
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O Centro de Mídias já 
utiliza os livros aplica-
tivos para auxiliar as 
atividades de ensino
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