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Os jogos e a possibilidade de navegar 

na Internet são os aspectos que as 

crianças mais gostam no computa-

dor Magalhães, e são também as ac-

tividades que lhes tiram mais tempo 

quando estão à frente do monitor, 

avança uma investigação do Centro 

de Estudos de Comunicação e Socie-

dade da Universidade do Minho, que 

será apresentado hoje no 2.º Con-

gresso Literacia, Media e Cidadania, 

em Lisboa.

A maioria das crianças inquiridas, 

45,7%, afi rmou que os jogos são a 

sua parte favorita deste computador 

portátil e 18,3% disseram preferir o 

acesso à Internet e às redes sociais. 

Contudo, só 9,8% das crianças disse-

ram gostar da possibilidade de fazer 

trabalhos ou aprender.

De acordo com Luís Pereira, res-

ponsável pelo estudo Navegar com 

o Magalhães, as preferências das 

crianças “fogem àquilo que pers-

pectivavam alguns dos responsá-

veis” pelo Plano Tecnológico da 

Educação (PTE), do qual faz parte 

a iniciativa e-escolinhas, que permi-

tia aos alunos do 1.º ciclo do ensi-

no básico adquirir um computador 

portátil Magalhães. “Pode sugerir al-

gum desconhecimento por parte de 

quem toma decisões relacionadas 

com as tecnologias de informação 

e comunicação e com a educação”, 

acrescenta.

Jogar e navegar é o 
que as crianças mais 
fazem no Magalhães

 Para os 1525 alunos de 32 escolas 

do concelho de Braga que participa-

ram na investigação, o Magalhães 

deveria inclusivamente ter “mais 

jogos”, “jogos mais avançados” ou 

“uma rede que desse para falar com 

os jogadores”. Quando questiona-

das acerca do que de bom trouxe 

este computador para as suas vi-

das, 15,6% das crianças admitiram 

terem sido “jogos, brincadeiras e 

diversão”. 

O PTE foi criado em 2007 e já en-

tão os primeiros estudos de acom-

panhamento desta iniciativa indi-

cavam esta tendência. De acordo 

com Roberto Carneiro, ex-ministro 

da Educação e responsável por es-

se levantamento, “as crianças uti-

lizam os computadores para jogos 

online, para comunicação e só em 

último lugar para estudar”. Aliás, 

os jogos não são, para estas crian-

ças, importantes para aprender. A 

investigação avança que 77,1% dos 

alunos não via na actividade de jo-

gar qualquer benefício para o pro-

cesso de aprendizagem, por opo-

sição ao papel dos professores ou 

dos livros, que a maioria considera 

muito importantes.

A investigação também inquiriu 

pais e encarregados de educação, 

que em geral consideram que este 

computador é muito importante pa-

ra que as crianças se familiarizem 

com a tecnologia, mas que não tem 

impactos relevantes no processo de 

aprendizagem. Aliás, 28% discordam 

do facto de o Magalhães contribuir 

para melhorar os resultados escola-

res. Por ser portátil, pode ser usado 

tanto em casa como na escola, o que 

aumenta as oportunidades de ace-

der a vídeojogos. A grande maioria 

das crianças afi rmou ser em casa 

que utiliza muitas vezes o computa-

dor para jogar, mas 43% admitiram 

ser na escola que isso acontece. 

As entrevistas feitas aos profes-

sores confi rmam que existe uma 

tendência das crianças para jogar 

no Magalhães enquanto estão na es-

cola, acrescentando que isso acon-

tece frequentemente na sala de 

aula. Mais de 30% dos educadores 

indicaram que os alunos usam este 

computador nesse contexto com o 

objectivo de se entreter com vídeo-

jogos. Grande parte dos professores 

explicou que já usou o Magalhães 

em sala de aula, mas que não é uma 

prática regular, nomeadamente por-

que alguns equipamentos estão ava-

riados, porque nem todos os alunos 

têm um computador ou porque há 

falta de tomadas de electricidade 

sufi cientes na sala de aula. 

Educação 
Rita da Nova

Estudo apresentado hoje 
diz que preferências 
das crianças sugerem 
o insucesso do Plano 
Tecnológico da Educação

Magalhães para quê?

Fonte: C. Estudos Com. e Sociedade/Univ. do Minho

Outros

Músicas, imagens e vídeos

Recursos educativos

Trabalhos e aprendizagens

Internet e redes sociais

Jogos

Computadores são usados
sobretudo para jogar

9,8%

8,9%

45,7%

18,3%

7,6%

9,7%




