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Os nomes deles estão na 
rede, em textos imortalizados 
pela internet. E não são auto-
res ou pensadores famosos. São 
crianças e adolescentes que 
integram um grupo que cresce 
em uma escola pública de Join-
ville. Nessa escola, os blogs se 
impõem como ferramenta de 
ensino e exigem cada vez mais 
criatividade dos professores. 

O Palavra Aberta (http://pa-
lavraaberta.blogspot.com), ini-
ciativa da professora Gladis Leal 
dos Santos, do Caic Mariano 
Costa, no Adhemar Garcia, zona 
Sul de Joinville, é um bom exem-
plo de como as salas informati-
zadas podem despertar o inte-
resse dos alunos. 

Adepta do Orkut, do MSN, 
da webcam e dos grupos de dis-
cussão, ela se deixou levar pelas 
tecnologias e optou por incor-
porá-las no ambiente escolar 
com uma proposta diferente: 
incentivar a produção de textos 
sobre temas polêmicos. 

Como tudo o que cai na rede, 
o blog extrapolou os muros da 
escola e é reconhecido no Brasil 
e na América Latina. Para espa-
lhar a ideia de Norte a Sul, Gladis 
também usa a rede. No Orkut, 
convoca os colegas desconheci-
dos para um passeio virtual. Na 
maioria das vezes, eles gostam 
tanto do projeto que também o 
incorporam na rotina escolar.

Temas como gravidez na 
adolescência e violência entram 

em discussão por meio de ví-
deos, áudios e textos de autores 
conhecidos. 

Depois de se informarem 
sobre os assuntos, os estudan-
tes são convidados a deixar um 
comentário. Alguns posts têm 
mais de cem manifestações, 
comprovando que a audiência 
do blog não está somente den-
tro da escola.

A etapa final é a produção 
dos textos, revisados e postados 
no blog. A atividade é repetida 
de forma colaborativa por todos 
os professores que aceitam o de-
safio do Palavra Aberta: promo-
ver o intercâmbio de informa-
ções no cyberespaço. De Santa 
Catarina à Amazônia, todos têm 
direito de manifestar opiniões.

A proposta pedagógica foi re-
conhecida no prêmio nacional 
da Fundação Telefonica e deu 
origem a outro site, desenvolvi-
do em parceria com um profes-
sor e cinco alunos colombianos. 
O Evolutics (http://www.edu-
cared.net/certameninternacio-
nal/blog/evolutics/) é resultado 
de um trabalho concluído após 
reuniões diárias via MSN – fer-
ramenta de comunicação virtual 
– e webconferências.

O site sobre tecnologias da 
educação é bilingue e exigiu dos 
alunos muita pesquisa e um 
“mergulho” na realidade da Co-
lômbia. Marcelo Fabiano Ribeiro 
Filho, 13 anos, fez parte do grupo 
e lembra com saudade da época 
em que interagia com os colom-
bianos, exercitando o ‘portunhol’. 
“Gostava muito de conversar 
com eles pela webcam”, recorda. 

Alunos do Caic Mariano Costa, na zona Sul de Joinville, há anos 
incorporaram a diversidade da internet ao processo de aprendizado
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Ao lado da professora Gladis, Marcelo lembra de projeto com colombianos

DOMINGO - 22/3/2009AN.geral 

Eu não concordo com o bullying 
de nenhuma maneira, pois cada 
pessoa deveria aceitar as outras 
como elas são e também não 
usar a Internet para benefícios 
ruins. Na minha opinião, as 
pessoas devem se aceitar do 
jeito que elas são. As agressões 
são feitas pela Internet e celular. 
Não deixe que tirem fotos de 
você pois os agressores podem 
modifi car sua foto e pôr na 
Internet fazendo com que as 
pessoas lhe façam mal como 
colocar apelidos de mau gosto. 

FRANCIELE DOS SANTOS, 
em comentário sobre a 
aula de bullying

Amar é chorar junto com a 
pessoa, enxugando suas lágrimas, 
tentando não deixá-las cair.
Amar não é uma simples palavra, 
que pode se falar a qualquer um.
Amar é ser amigo, é reconhecer 
os erros, é ajudar ao próximo, 
quando ele erra e com carinho 
levá-lo ao caminho certo.

ANA PAULA HEIDEN E JULIANA 
MARIA PEREIRA, 
em um post sobre o tema amor

Antes de engravidar, pense como 
seria se tivesse um fi lho antes da 
hora. Seria difícil, pois você iria 
largar a escola e precisaria muito 
do apoio de sua família, do pai da 
criança e de seus amigos.

EDIÉLSON ROBERTO 
PARRONCHI E 
ERON ALVES LOOS, 
em um post sobre gravidez 
na adolescência

Eu crio o meu próprio espaço, 
eu faço a minha moda, não 
preciso me envolver em um grupo 
onde os integrantes que nele 
vivem se imitam.

ALISSON LUIZ COELHO, 
em um post sobre tribos urbanas

O QUE ELES DIZEM

“

O blog Palavra Aberta chega a 
ter cerca de cem comentários 
em um único post, de alunos 
de diferentes colégios e 
cidades. Veja o que os alunos 
do Caic Mariano Costa já 
escreveram por lá:

CLEBER GOMES


