
atualidade. Entre algumas de suas con-
tribuições à ciência. Lewin participou
do desenvolvimento de uma tecnologia
de raio X que permitiu enviar ao espaço
os primeiros balões para mapear a su-
perfície terrestre, no fim da década de
60. Ele é também professor de um dos
cursos mais procurados pelos estudan-
tes do Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), nos Estados Unidos.
Para vê-lo em ação — Lewin atraca-se
a pêndulos e inunda salas de aula para
demonstrar princípios da física — não é
mais preciso ir tão longe nem desembol-
sar um centavo de dólar sequer. Suas
aulas, devidamente filmadas, estão dis-
poníveis na internet (veja os endereços
virtuais na pág. ao lado}. As dúvidas
sobre a matéria, ele responde por e-mail.
O caso de Lewin ajuda a ilustrar um fe-
nômeno bem maior. Hoje circulam na
internet cursos de nível superior dados
por outros 5 000 professores de 200 das
melhores universidades do mundo, to-

dos na íntegra e de graça. O número
chama atenção: três anos atrás, não
t, havia nenhum. Nessa nova moda-

lidade de educação a distância,
ninguém ganha diploma no

holandês Walter Lewin, 72 anos,
é reconhecido no mundo aca-
dêmico como um dos mais in-
fluentes físicos nucleares da



sem tempo, dinheiro ou mesmo ambi-
ção para engatar um curso tradicional.
Em alguns casos, ajudam inclusive a la-
pidar o currículo. Para o analista de sis-
temas Marcos Paulo Serafim, 29 anos,
assistir na internet às aulas do professor
Richard Muller, da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, foi decisivo.
Ele queria fazer uma especialização em
matemática aplicada, mas lhe faltavam

os rudimentos da física, um pré-requi-
sito para a matrícula. Com uma rotina
de trabalho puxada, concluiu o curso de
Berkeley à noite, de sua casa, em Or-
lândia, no interior de São Paulo. E con-
seguiu, assim, ingressar na tal especia-
lização. "Em toda a minha vida de es-
tudante, nunca tive aulas tão boas", diz
Serafim. O físico Richard Muller, por
sua vez, aparece na lista dos dez profes-
sores mais populares na rede. Com seu
curso, ele atraiu alunos de 79 países —
e uma editora. Em abril, um livro basea-
do em suas aulas será lançado no mer-
cado americano. Ele resume: "A inter-
net está se prestando a um papel funda-
mental, o de despertar novo interesse
para os assuntos da sala de aula".

Uma pesquisa da universidade
americana de Yale, outra a aderir às
aulas gratuitas na internet, traçou um
detalhado perfil de quem chega ao final
desses cursos. Há, basicamente, dois
grupos. O primeiro, mais previsível, é
composto de pessoas em busca de
aprimoramento na educação formal.
O outro grupo chama atenção por reu-
nir gente sem nenhuma conexão dire-
ta com o tema das aulas. São sociólo-
gos ern cursos de química e matemáti-
cos nos de arquitetura. O número sur-
preende: eles representam 75% dos
novos estudantes na rede — e acompa-
nham as aulas com o único propósito

final, mas qualquer um passa a ter livre
acesso ao supra-sumo da produção aca-
dêmica, daí sua relevância. Diz o pro-
fessor Lewin, o campeão em visitas vir-
tuais — l milhão, só no ano passado:
"Como físico, nunca fui tão popular".

Nas últimas quatro décadas, especia-
listas do mundo todo se lançaram num
infindável debate sobre as melhores for-
mas de tornar o computador uma ferra-
menta útil ao aprendizado — e, nesse
meio tempo, ele chegou às salas de aula
e passou também a se prestar à educação
formal a distância. Com a atual circula-
ção na internet dos cursos oferecidos por
universidades de tão alto padrão acadê-
mico, dá-se um passo adiante por duas
razões. Primeiro, tais cursos contribuem
para elevar o nível da própria rede, cuja
qualidade das informações foi recente-
mente aferida por meio de uma pesquisa
coordenada pelo professor Steve Car-
son, do MIT. Com base em uma amos-
tra dos 5000 sites mais acessados nos
Estados Unidos, o estudo concluiu que
apenas 10% deles divulgam dados com
alguma espécie de embasamento cientí-
fico. Do ponto de vista acadêmico, por-
tanto, 90% das informações em circula-
ção não interessam.

Outro aspecto positivo dos cursos
em questão está justamente na sua in-
formalidade. Eles constituem uma pre-
ciosa fonte de conhecimento para gente



de "expandir os horizontes intelectuais".
Essas pessoas, não há dúvida, têm suas
expectativas plenamente atendidas com
o acesso irrestrito a algumas das me-
lhores aulas dadas hoje em universida-
des. Tais cursos, no entanto, não subs-
tituem os convencionais. Neles, os es-
tudantes não participam de aulas práti-
cas, tampouco têm contato direlo com
os professores — dois dos pressupos-
tos básicos para uma boa educação
formal. Para remediar isso, alguns dos
professores se prontificam a responder
a questões por e-mail, incluem no site
a indicação de livros e exercícios e
ainda promovem encontros on-line,
como faz o professor de filosofia Hu-
bert Dreyfus, também de Berkeley.
"Para mim é uma surpresa o fato de
tanta gente de formação tão distinta
querer saber tudo sobre Platão e Aris-
tóteles. Há muito tempo não me diver-
tia tanto como professor."

Em comum, a primeira safra desses
cursos on-line gratuitos não conta com
nenhuma espécie de adaptação para a
internet — as aulas aparecem na rede
tal qual são apresentadas aos estudantes
na universidade. Foram simplesmente
filmadas. Professores como Dreyfus, de
Berkeley, e Lewin, do MIT, contam que
ensaiam um pouco em casa, e é só. As
universidades costumam colocar na re-
de os cursos básicos de cada área. O
objetivo é atrair mais gente. Para elas,
oferecer aulas gratuitas na internet é
também uma maneira de divulgar seus
nomes, dentro e fora dos respectivos
países. Funciona. No
MIT, por exemplo,
20% dos novos estu-
dantes dizem ter opta-
do pela universidade
depois de assistir a al-
gumas das aulas vir-
tuais gratuitas - - e
tê-las aprovado. Dian-
te dessas e de outras
evidências de sucesso
da fórmula, o MIT já
anunciou a duplicação
do número de cursos
on-line em vídeo em
2008. E uma tendência
geral entre as demais
universidades — e,
certamente, uma óti-
ma notícia para quem
ambiciona aprender
com os melhores do
mundo.

Text Box
Fonte: Veja, a. 41, n. 7, p. 66-68, 20 fev. 2008.




