




Nas escolas da Fundação Bradesco, o uso da internet faz parte do currículo

Windows, o Internet Explorer - o "explorador da rede") e
clicar nos ícones de acesso aos endereços dos websites, os
sítios em que se armazenam textos, imagens e sons.

Usar, portanto, é fácil. Mas como usar? E com quais
objetivos? As respostas, para muitos professores, ainda
são vagas. Muitos são internautas de primeira viagem e
navegam por esse vastíssimo oceano como nossos ante-
passados, na época dos descobrimentos, enfrentavam o

desconhecido: alguma idéia de onde che-
gar, alguma idéia de como fazê-lo, mas ne-
nhuma certeza de que alcançariam o objeti-
vo. Seus alunos vêem-se muitas vezes diante
das mesmas dificuldades. O desafio, nesses
casos, envolve inevitavelmente tempo e es-
forço: o professor disposto a usar a internet
como ferramenta pedagógica será obrigado
a rever e adaptar seus processos de traba-
lho. Não basta indicar a internet como fon-
te de pesquisa e esperar que os "buscadores"
(leia texto na página 39) resolvam tudo.

"Para que o aluno encontre informa-
ções úteis e significativas para a conse-
cução do projeto que se está desenvolven-
do, são indispensáveis paciência, determi-
nação, organização e orientação, sem fa-
lar de um bom computador e de uma co-
nexão firme", afirma a pedagoga Sônia
Bertocchi, formadora e pesquisadora do
Centro de Estudos e Pesquisas em Edu-

cação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). "Pes-
quisar exige bom senso, intuição, direção. É preciso que
o aluno leia e perceba as informações que aparecem na
tela com um propósito determinado. Cabe ao professor
deixar bem claro ao aluno esse propósito, o objetivo da
busca e a natureza da informação que se busca. Cabe a
ele, também, propor ao aluno fazer uma confrontação
das ocorrências de uma pesquisa."



Essa atitude, lembra Sônia, pressupõe investir tempo em
planejamento e na sua comunicação aos alunos. "Um bom
caminho para se evitar o 'Ctrl+c Ctrl+v' [atalhos do tecla-
do para copiar e colar informações] desenfreado, o como-
dismo e o plágio", avisa. Já existem metodologias para
direcionar os alunos a fontes de qualidade em sua pesquisa.
"Uma delas é o webquest, estratégia de trabalho previamente
preparada pelo professor, colocando aos alunos desafios que
envolvem a pesquisa em sites indicados, mas que também
cobra a interação dos alunos com o conteúdo pesquisado",
analisa Lílian Starobinas, coordenadora do programa Edu-
car na Sociedade da Informação, da Cidade do Conheci-
mento, projeto da Universidade de São Paulo.

"Solicitar um texto criativo [uma entrevista fictícia, um
manifesto de moradores de uma região, a defesa de um ad-
vogado etc.] obriga o aluno a aprofundar-se na leitura e ir
mais além do 'copiar e colar'", sugere. O professor discute
com os alunos a criação de critérios para avaliar a confia-
bilidade das fontes pesquisadas. Trata-se de material de ins-
tituição renomada? Há informações sobre o autor do texto?
Há endereço para contato, caso haja a necessidade de checar
dados? Percebe-se alguma posição tendenciosa no material?
"O aluno deve se exercitar enquanto leitor autônomo de qual-
quer mídia. A internet é só uma delas", argumenta.

A própria internet traz farto material de orientação ao
professor (leia texto sobre a experiência portuguesa na
página 40). Os velhos e bons livros também ajudam. Um
dos primeiros best sellers especializados foi o Guia do
Professor para a Internet, das norte-americanas Ann Heide
e Linda Stilborne (Ed. Artes Médicas). As autoras exami-
nam o impacto da rede na aprendizagem e sua integração
de forma significativa ao currículo e apresentam as ferra-
mentas e os recursos disponíveis (leia quadro na página
36). A publicação Escola Pública -A Informática como
Instrumento Pedagógico, da Fundação Heydenreich, des-
creve um dos diversos projetos de capacitação desenvol-
vidos recentemente no Brasil, o Navegar é Preciso. Mais
de 800 professores, em 46 escolas de São Paulo e Osasco
(SP), participaram da experiência, aplicada ao longo de
quatro anos. "Muitos deles nem sequer sabiam ligar o com-
putador. Como poderiam ensinar as crianças a lidar com
ele?", lembra Daniella Michel, organizadora do livro, que
traz orientações sobre o uso educacional da internet.

sino e desenvolvimento profissional da Fundação
Bradesco, que mantém 40 escolas gratuitas de educação
infantil e ensino fundamental e médio, distribuídas por
todos os Estados e também no Distrito Federal. Todas têm
laboratórios de informática. O uso da internet como ferra-
menta pedagógica faz parte dos referenciais curriculares,
com indicações expressas. "O professor deve referenciar
a pesquisa, apresentando aos alunos os critérios, indican-
do os sites, deixando claro o que será feito com os dados e
qual o gênero de texto a ser produzido", explica.

O cuidado não impede, contudo, que surjam casos de plá-
gio nas escolas da fundação - fenômeno em que o aluno copia
textos da internet e os apresenta como se fossem seus (leia
texto na página 41). "Não aceitamos um trabalho assim, mas
chamamos o aluno para conversar, porque se trata de um mo-
mento importante para refletir sobre a sua atitude. Queremos
saber o que aquilo significou para ele", diz Roseli.

Há um desafio, no entanto, que não se apresenta aos
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Em escola indígena
do Jaraguá, em

São Paulo,
comunidade exigiu

computadores

"Se o aluno não for capaz de
transformar a informação obti-
da na internet em algo signifi-
cativo, então ela não resolve
nada", afirma Roseli Alves, ge-
rente do setor de currículo, en-



professores, e sim aos governos: possibilitar infra-estru-
tura de acesso à internet às escolas públicas, como no en-
sino privado, sob o risco, no médio e longo prazos, de
criar diferentes categorias de cidadãos. "O aluno bem ini-
ciado no uso da internet na escola particular transitará com
muito mais facilidade pelo mundo profissional", prevê
Lílian Starobinas. "Em geral, esse aluno possui também
acesso em casa, o que permite que ele experimente muito
mais do que a escola lhe oferece, dados o tempo e os te-
mas restritos que caracterizam o uso dos laboratórios."

Nas comunidades - Essa possibilidade de nave-
gação não-orientada, destaca Lílian, é muito enri-
quecedora, como "um momento de pesquisar interesses
pessoais, chegar a universos totalmente diferentes do seu,
descobrir possibilidades de criação e troca de informa-
ções sobre uma infinidade de temas". Daí a importância
de permitir que o aluno da escola pública viva tanto a
experiência didática do uso da internet quanto a da livre
navegação. "Ao propor o desenvolvimento de projetos
que atendam às necessidades específicas de cada comu-
nidade, como expressão cultural, organização comuni-
tária e orientação profissional, programas como o Edu-
car na Sociedade da Informação tentam aliar o perfil do
uso escolar à perspectiva do uso comunitário. Nesse sen-

tido, o trabalho de inclusão digital assume também o ca-
ráter de inclusão social."

É o que demonstram outras experiências, como a da
Fundação Bradesco em sua escola de Canuanã, na Ilha do
Bananal (TO). "Os trabalhos mais significativos de uso
da internet, dentre todas as nossas escolas, vêm de lá",
comenta Roseli Alves. "Notamos, ali, que o acesso à
internet tem função social muito importante. Sem a esco-
la, comunidades como essa não saberiam do que se trata.
E, quanto mais distantes dos grandes centros, mais curio-
sos são os alunos e suas famílias."

Nem mesmo é preciso se afastar geograficamente das
metrópoles para notar os sintomas da nascente sociedade em
rede. O Centro de Educação e Cultura Indígena Jaraguá,
mantido pela Prefeitura de São Paulo, tem um laboratório
com 13 computadores conectados à internet. "Foi uma das
solicitações das lideranças comunitárias", explica Soraia Ale-
xandra Zanzine Ribaric, gestora-geral do centro. "Achei que
seria uma luta para ensinarmos como acessar. Quando virei
de costas, um dos indígenas já estava entrando em territórios
proibidos, quase como um hacker. Foi um susto, mas até as
comunidades mais arraigadas em suas tradições já vêem o
computador como um item do qual não podem prescindir."

Com a implantação do laboratório, Soraia nota que me-
lhorou comunicação com outras aldeias. "Há também a prá-

tica corriqueira de buscarem

Tocantins: quanto mais
distantes dos
grandes centros, mais
curiosos são os alunos

sites que dizem respeito às
questões indígenas. E, no iní-
cio deste ano, fomos con-
tatados pelo Colégio São Do-
mingos, de Perdizes [bairro

nobre da capital], que pretende estabelecer comunicação dos
adolescentes com a aldeia para compreender melhor aspec-
tos da cultura guarani." O potencial hacker, infelizmente, foi
afastado das atividades no laboratório. "Não conseguia dei-
xar de acessar sites pornográficos", conta Soraia. A internet,
como se vê, iguala usos, costumes e riscos.



Disputa acirrada
Gigantes da pesquisa na internet brigam pela preferência dos usuários

fessores e estudantes de todos os níveis. "Esse público é estra-
tégico, mas os grupos empresariais estão ainda na pré-história
da reconfiguração estratégica que significa voltar-se para ele.
O marketing dessa área está concentrado em adolescentes",
analisa Lílian Starobinas, coordenadora do programa Educar
na Sociedade da Informação, da Cidade do Conhecimento,
projeto multidisciplinar da Universidade de São Paulo.

Sintoma dessa preocupação com o público escolar foi o
lançamento, no ano passado, do Manual Yahoo! de Busca na
Internet. Distribuído para 40 mil professores da rede munici-
pal de ensino da cidade de São Paulo, esse guia - que tam-
bém está disponível pela internet - mostra ao educador os
principais caminhos para uma busca mais eficiente e sugere
temas para uso em sala de aula. "O material foi desenvolvi-
do, com o apoio de especialistas na área pedagógica, para
não ser apenas um apanhado de dicas, mas para ajudar efeti-
vamente o professor a orientar o aluno no uso da pesquisa
on-line", diz Carlos Augusto Araújo, diretor dos serviços de
busca do Yahoo!, que em 2004 ocupava 21,1% do mercado
de "buscadores" - de acordo com a OneStat, empresa de
softwares de análise de websites em tempo real. O principal
indicador de que esses sistemas são muito utilizados no am-
biente escolar, segundo Araújo, é que há uma queda sensível
de uso dos sites no período de férias.

"Achamos que uma maneira original de fazer a divulga-
ção dos nossos serviços seria investir na formação do profes-
sor para orientar o uso do produto entre os estudantes, que
aprendem a ter senso crítico para confrontar a fonte da infor-
mação com o objetivo da pesquisa. Aprendendo a usar as
palavras-chave, ele reflete sobre como se organiza uma pes-
quisa, sobre a qualidade dos resultados e como refinar a bus-
ca", explica Araújo. Seu principal adversário, entre os
"buscadores", é o Google, líder absoluto do mercado, com
uma fatia de 56,4%, mas que não mantém escritório no Bra-
sil. A versão brasileira não apresenta nenhum tipo de busca
específica para fins escolares, mas a norte-americana tem
dois serviços voltados ao público universitário: o Google
University Search e o Google Scholar, ainda em fase experi-
mental. O primeiro realiza as buscas exclusivamente no con-

teúdo de sites de universidades norte-americanas. O segundo
limita as pesquisas a um diretório de conteúdo acadêmico,
com teses e textos de revistas científicas indexadas.

A Microsoft, com 9,2% desse mercado, não tem infor-
mações específicas sobre o uso por estudantes de seu MSN
Busca. "Acompanhamos como os usuários em geral fazem
suas perguntas ao sistema de busca e, a partir delas, procu-
ramos o aprimoramento contínuo do serviço", diz Guilher-
me Pita, gerente de produto do MSN. Pita observa que há
um longo caminho de aperfeiçoamento para os mecanis-
mos de busca. Os sistemas funcionam baseados em dois
pilares que determinam os resultados: a amplitude do index
de documentos e o algoritmo de busca. "O index do MSN
tem 5 bilhões de itens e estamos sempre atualizando. Mas o
mais importante é aperfeiçoar sempre o algoritmo que vai
trabalhar em cima desse index — ele precisa entender as
palavras colocadas na realização da pesquisa e mostrar os
resultados de maior relevância."

Colaboraram Jéssika Torrezan e Fábio de Castro, da Agência Repórter Social
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Os internautas talvez não percebam, mas os gran-
des portais travam batalha cada vez mais feroz pela
preferência do público escolar, formado por pró-



A experiência portuguesa
Projetos da União Européia podem servir de exemplo para o Brasil

de risco na utilização da internet, como o comércio eletrônico
e, sobretudo, as pesquisas na rede, fornecendo critérios para
avaliar a credibilidade de fontes e o rigor de conteúdos. "A
perspectiva é sempre a de fomentar a utilização, nunca pres-
crevendo medidas proibitivas, mas tentando tornar os jovens
mais conscientes da possibilidade de risco", explica Reia-
Baptista. Os resultados do Educaunet serão aprofundados com
oMeadiappro, lançado em janeiro deste ano. Esse projeto tem
o objetivo de verificar como os jovens se apropriam de conteú-
dos nos novos contextos comunicativos em rede.

"Além da tecnologia, é necessário assegurar aos estabele-
cimentos de ensino e aos profissionais da educação as neces-

sárias oportunidades de desenvolvimento profis-
sional e de apoio sistemático aos projetos de ino-
vação", diz o professor Antônio J. Osório, do Ins-
tituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho. "É por essa razão que estamos a organi-
zar, por exemplo, a conferência Challenges 2005,
que se realizará em maio, e onde esses temas es-
tarão em análise e aprofundamento." Osório lem-
bra que não houve formação específica para to-

dos os professores desde que os computadores conectados à
internet se espalharam pelas 9 mil escolas portuguesas.

"Mas houve e continua a haver capacitação. Por exem-
plo, aqui na Universidade do Minho há uma disciplina pró-
pria obrigatória no currículo da formação de professores",
pondera. Em termos gerais, ele acredita que a tendência
dos professores "seja mais para o entusiasmo do que para a
rejeição" quanto ao uso da internet como ferramenta para
pesquisa e produção de trabalhos escolares.
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1997. O objetivo do primeiro era universalizar o acesso
de instituições de ensino à rede. "Essa meta foi alcançada,
mas em muitos casos, especialmente em escolas de ensi-
no fundamental e em zonas rurais, só funciona um com-
putador", explica Reia-Baptista. A segunda iniciativa, além
de também contribuir para equipar as escolas, formou uma
rede de Centros de Competência que as envolveu em pro-
jetos pedagógicos desenvolvidos no âmbito das tecnologias
da informação e comunicação aplicadas à educação.

"Pertencendo à União Européia, Portugal participa de rea-
lizações como a European Schoolnet, que, ao longo do ano,
desafia as escolas européias para projetos pedagógicos bem
definidos", observa o professor Cândido Varela de Freitas, da
Universidade do Minho, em Braga. "Assim, um bom número
de escolas tem a sua página na web, algumas de muito boa
qualidade, animando fóruns de discussão. Passos importantes
foram dados recentemente, como o projeto Connect, que visa
criar ambientes de aprendizagem altamente motivadores para
estudantes de ciências de escolas secundárias."

O projeto Educaunet desenvolveu instrumentos pedagógi-
cos destinados a testar (e a alertar para) algumas das situações

sites e a relatos de projetos. 'Aqui, o acesso à internet ainda
não é um bem generalizado, sobretudo porque é caro o servi-
ço de ligação telefônica e de cabo, quer seja nos servidores
comuns de banda larga, quer se trate de ligações pontuais por
modem", constata o professor Vítor Reia-Baptista, coorde-
nador do Centro de Ciências da Comunicação (Ciccom) da
Universidade do Algarve, em Faro.

Dois projetos governamentais, Internet na Escola e
Nónio - Século XXI, foram lançados paralelamente, em

A experiência portuguesa no uso da internet para
fins escolares pode ajudar na discussão do tema
no Brasil, até porque o idioma facilita o acesso a



A psicologia do plágio
O jornalista e professor Marcelo Coelho sugere punição para quem copia
textos, mas acredita que "a psicologia do plagiador merece respeito"

"qualidade". Os textos plagiados eram medíocres,
inferiores aos textos dos melhores alunos da classe. O
que denuncia o plágio, em geral, é a falta de contexto.
Muitas vezes os alunos retiram trechos de um site sem
se dar conta de que havia referências a outras partes
da matéria ou a subentendidos que só o leitor do
original iria perceber. Por exemplo: eu pedia aos alunos
que fizessem críticas de filmes. Às vezes, no texto,
aparecia uma referência ao nome do personagem, com
o sobrenome do ator entre parênteses. Digamos que,
em Júlío César, o texto se refere a "Marco Antônio
(Brando)". Isso pressupõe que, na ficha técnica, esteja
o nome completo do ator - Marlon Brando. Mas o aluno
não copiava a ficha técnica, nem dizia em momento
nenhum do texto que Marlon Brando estava no elenco.
Aquele "Brando" entre parênteses ficava fora de
contexto. Isso, quando o aluno já não escrevia
simplesmente "Julius Caesar" ou "Marc Antony",
revelando ter copiado tudo de um site em inglês. Erros
de tradução do inglês também são reveladores. Outros
casos eram de plágio de sites portugueses: o aluno
escrevia "fato" para dizer "terno" ou "paletó", falava
de "ecrã" em vez de "tela".

Qual o procedimento de checagem usado por você para
identificar os plágios?
Escolhia duas ou três palavras características do texto
do aluno e jogava no Google. Mas com certeza o
mecanismo é falho. Há atualmente sistemas mais
sofisticados. Fiquei sabendo de um site na Inglaterra
que faz isso checando trabalhos de alunos nas
universidades de lá, mas é preciso pagar pelo serviço.

Qual a maneira mais adequada de punir os alunos?
Ele deve tirar zero, e a reincidência merece pura e simples
reprovação na disciplina. Mas a psicologia do plagiador
merece respeito. Em parte, é um temperamento de

jogador, que resolve arriscar uma aposta de tudo ou
nada. É também o temperamento de um perfeccionista,
do "falsificador", como naquele filme do [Steven]
Spielberg, Prenda-Me se For Capaz. Creio que se trata
de uma pessoa muito intolerante com os próprios erros,
que não consegue se submeter à crítica de um professor
ou que talvez tenha uma imagem exagerada do
professor, da tarefa que lhe foi pedida, e de si próprio.
É como se, paradoxalmente, ele encarasse com excesso
de seriedade aquilo que tem a fazer e não conseguisse
encarar a possibilidade de escrever um texto medíocre,
com erros etc. Nesse sentido, confesso que tenho mais
simpatia pelo plagiador do que pelo aluno que entrega
uma porcaria escrita em dois minutos. Este último nem se
importa em ganhar ou perder; o plagiador, de alguma

Quando se convenceu de que havia alunos
copiando textos da internet?
Antes de mais nada, não é uma questão de

forma, está querendo competir em esperteza comigo.

Fonte: Educação, ano 8, n. 96, p. 34-41, abr. 2005.




