
Muito além do Orkut

De onde viemos? Estamos sozinhos no
universo? Qual é o futuro da raça hu-
mana? Em uma palestra de dez minu-
tos, o inglês Stephen Hawking, um dos
mais brilhantes físicos vivos, traça con-
siderações sobre tais perguntas, que in-
quietam o homem desde a mais remo-
ta pré-história. No auditório ao lado, a
neuroanatomista norte-americana Jill
Bolte Taylor conta como estudou os
efeitos do derrame cerebral, enquanto
ela mesma sofria um. E pouco adian-
te, o sueco Hans Rosling, professor de
uma das maiores escolas médicas da
Europa, oferece sua visão peculiar so-
bre as estatísticas socioeconômicas,
buscando provar que historicamente
as nações emergentes estão obtendo

resultados tão bons e
até melhores do que
os países ricos.
No total, são
mais de duzen-
tas apresenta-

ções simultâ-
neas e cada palestrante se
mostra suficientemente generoso para
acompanhar os interessados em longas
caminhadas ou para recomeçar suas
explanações a cada novo espectador
que senta à sua frente para ouvi-lo.
Essa é uma pequena amostra do site
TED (www.ted.com), uma verdadei-
ra materialização do potencial da in-
ternet para armazenar e disseminar
informações e conhecimentos de al-
tíssima qualidade. As palestras estão
digitalizadas e disponíveis para serem
assistidas gratuitamente on-line e para
download em arquivos MP3 (somente

áudio) ou MP4 (áudio e vídeo), que
podem ser gravados em iPods ou

congêneres, e vistos até mesmo
dentro de um ônibus lotado.

Entretanto, apesar das ver-
dadeiras minas de ouro

cultural, o percentual de
internautas que nave-
gam a rede em busca
de educação é ligeira-
mente inferior àquele
dos que privilegiam a
comunicação inter-
pessoal.



Retrato da audiência. Segundo pes-
quisa do Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.br) feita no ano passado,
89% dos usuários brasileiros acessam
a rede para comunicação, enviando
e-mails (78%), participando de sites de
relacionamento como o Orkut (64%) e
usando programas de mensagens ins-
tantâneas (55%), entre outros serviços.
Já aqueles que procuram educação so-
mam 73%, com interesse dividido entre
pesquisas escolares (64%),
downloads de material
on-line (25%) e cursos a
distância (ainda apenas
10%).
"A razão que faz com que
sites como o TED não
sejam tão procurados é
a mesma que justifica a
baixa audiência de pro-
gramas como o Roda
Viva", compara Marce-
lo Coutinho, diretor de
Análise de Mercado do
Ibope Inteligência, citando o tradicional
programa semanal de entrevistas da TV
Cultura de São Paulo (segundas-feiras,
22h30). Para Coutinho, a origem do
desinteresse passa necessariamente pela
educação: a escola concentra esforços na
transmissão do saber instrumental e dei-
xa de lado a formação universal. Assim,

Marcelo Tas, do CQC: "Google proporciona
acesso amplo à informação e o internauta

precisa de discernimento para navegar."

a maioria das pessoas tende a procurar
informações que lhes serão úteis a cur-
tíssimo prazo, tal como o resultado de
algum Big Brother ou o andamento
do namoro de colegas - porque, en-
fim, serão o tema de conversas no
dia seguinte. Além disso, constata-
se a inabilidade dos professores em
trabalhar pedagogicamente com a

internet, fato provocado pela falta de fa-
miliaridade com a informática e da falta
de tempo para dedicar à pesquisa.

Conhecimento a custo zero. O cenário
pode mudar com iniciativas como as do
Ministério da Educação (MEC), que in-
veste em sites dedicados aos educadores,
como o Objetos Educacionais e o recém-
lançado Portal do Professor, que cedem
material didático para enriquecer as
aulas, servindo como ponto de partida

para a difusão de uso
mais nobre da rede. O
grande sucesso é o site
Domínio Público, tam-

Marcelo Coutinho, do Ibope:
"Escola concentra esforços
no saber instrumental e rede
privilegia cultura universal"

bém do MEC, acessado 594 mil vezes só
em maio deste ano. O público, formado
por 65% de professores e estudantes, tem
à disposição 86 mil obras para consulta
on-line ou download.
O texto mais acessado é a Divina comé-
dia, do italiano Dante Alighieri (1265-
1321), que já foi visto mais de 461 mil
vezes. O Domínio Público reúne ainda
as bibliografias completas de Machado
de Assis (1839-1908), Fernando Pes-
soa (1888-1935) e Shakespeare (1564-
1616) em português, livros raros, fotos
históricas, mapas, pinturas e coleções
de músicas dos mais diversos gêneros.
Tudo livre de direitos autorais. Para
José Guilherme Ribeiro, diretor de In-
fra-estrutura em Tecnologia Educacio-
nal do MEC e responsável pelo portal,
a palavra de ordem agora é estimular
o conhecimento livre e público. "Tive-
mos contato com pessoas que criam
verdadeiras bibliotecas digitais com
esse material", conta Ribeiro. Todos os
arquivos, como o próprio nome do por-
tal diz, já entraram em domínio públi-
co ou estão registrados sob uma licença
flexível de direitos autorais, a mesma
que protege as palestras do TED.



Agitação

Blog de Alexandre Inagaki tem seis mil
leitores por dia e ganhou Prêmio IBest.

Multiplicidade de fontes. Não só com
bibliotecas virtuais e palestras a distância
se propaga cultura na internet. Quando
se sabe onde e o quê procurar, vale tudo:
blogs selecionados (diários mantidos
por promissores talentos atentos a ten-
dências ou por autores

famosos em outros meios), podcasts
(rádios virtuais que disponibilizam ar-
quivos MP3 com a programação), re-
vistas digitais e enciclopédias abertas. As
possibilidades são tão vastas quanto os
recursos da rede.
"Se antigamente usávamos pequenas
caixinhas com fichas em ordem alfabéti-
ca para encontrar um documento numa
biblioteca, hoje a caixinha do Google
proporciona um acesso infinitamente
mais amplo e rápido à informação", diz
Marcelo Tas, jornalista, blogueiro e apre-
sentador do CQC na TV Bandeirantes.
Para Tas, a quantidade e velocidade in-
fluenciam a qualidade dessa informação:
"portanto, nossa tarefa é afinar a ponta-
ria e o discernimento". Para orientar os
leitores que querem aproveitar melhor
os bons sites, cada entrevistado desta
reportagem indica cinco links que mere-
cem a visita (ver quadro).
Das listas, surgem surpresas como o
site do Massachusetts Institute of Tecno-
logy (MIT) que oferece gratuitamente
o conteúdo de suas aulas (textos e ví-
deos) e listas de leituras - muitas até
traduzidas para o português -, sob o
sugestivo lema "destravando o conhe-
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cimento, capacitando mentes". Assim,
os professores podem complementar
suas explanações com o acervo de uma
das mais conceituadas instituições de
ensino do mundo ou, então, os univer-
sitários mais proativos podem se ante-
cipar e turbinar sua formação.
Para enriquecer o repertório de co-
nhecimentos gerais, é possível assistir
a clips musicais de promissores artis-
tas independentes no Música de Bolso,
resenhas teatrais no Bacante e acom-
panhar o que acontece no mundo,
lendo a versão digital do conceituado
jornal The New York Times. Aqueles
que já estão estabelecidos no mercado
de trabalho podem contar com a qua-
se desconhecida ferramenta do Google
Analytics para acompanhar o interesse
dos internautas sobre seus sites corpo-
rativos ou assuntos relacionados aos
seus negócios.

Nova geração. Mui-
tos dos sites indicados
já são frutos de uma
geração criada dentro
do turbilhão informa-
cional da internet e que,

Dicas de Marcelo Coutinho, diretor do
Ibope Inteligência:

cyber.law.harvard.edu
(análises da Universidade Harvard sobre a rede)

ocw.mit.edu
(programa das aulas e indicações de leitura do MIT)

www.google.com/analytics
(ferramenta que mede audiência de sites)

redes-sociais-ibope.blogspot.com
(blog do Ibope Inteligência)

www.youtube.com/user/mwesch
(vídeos sobre o impacto da Web)

Dicas de José Guilherme Ribeiro, diretor
responsável pelo site Domínio Público:

www.dominiopublico.gov.br
(livros, fotos e músicas para download)

portaldoprofessor.mec.gov.br
(banco de aulas e troca de material didático)

objetoseducacionais.mec.gov.br
(animações, imagens, vídeos e áudios)

www.seed.pr.gov.br/diaadia
(notícias sobre educação)

xadrezlivre.c3sl.ufpr.br
(partidas on-line de xadrez)



em vez de se afogar no fluxo, aprendeu
a pegar a onda. Por exemplo, Alexan-
dre Inagaki, 34 anos, era curioso des-
de criança e passava seu tempo lendo
a Barsa e notícias sobre música. Com
a chegada da internet, extrapolou toda
e qualquer limitação física para saciar
sua sede de conhecimento. "Posso, em
tempo real, trocar idéias com um ami-
go no Acre ou na Finlândia sobre um
episódio da série Lost que acabou de
ser exibido na TV americana. Escrevo
um texto em meu site sobre o escritor
francês Georges Perec e faço do espaço
para comentários um ponto de encon-
tro virtual de leitores", enumera.
Inagaki é autor do Pensar Enlouquece,
Pense Nisso (www.interney.org/blogs/
inagaki), que tem seis mil leitores diá-
rios e foi considerado pelo Prêmio iBest
como o segundo melhor blog de varieda-
des do Brasil. Ele conta que, pelo traba-

lho desenvolvido na internet,
foi contratado como gerente

de conteúdo de uma agência
de marketing on-line

e conseguiu fundar, ao
lado de um sócio, uma consulto-
ria no inovador campo da social

media, que abrange todas as formas de
comunicação feitas na rede.
Assim como Inagaki, há uma série de
outros autores que primam pela plu-
ralidade de opinião, olhares agudos
sobre a realidade cotidiana e a habili-
dade de cruzar referências. Desta ge-
ração, ele destaca Edney Souza, Júlio
Daio Borges, Alexandre Soares Silva,
Daniel Galera, Alexandre Matias, Joça
Reiners Terron, Eduardo Fernandes,
Beto Cupertino e André Dahmer - este
último, uma revelação das tiras em
quadrinhos nacionais com seu humor
ácido e contundente, já publicou três
livros e pode ser acompanhado no site
www.malvados.com.br.

Próximo passo. No mesmo ritmo
com que a internet amplia o acesso à
informação gerada nos quatro cantos
do mundo, cresce a responsabilidade

Dicas de Marcelo Tas, jornalista e
apresentador do CQC:

www.wikipedia.org
(enciclopédia colaborativa)
www.nytimes.com
(matérias do jornal The New York Times)
ocw.mit.edu
(programa das aulas e indicações de leitura do MIT)
www.ted.com TED
(palestras em vídeo de pensadores contemporâneos)
www.musicadebolso.com.br

dos internautas sobre o uso que fa-
zem desse conteúdo. "A rede é muito
mais do que espiar scraps alheios no
Orkut ou jogar papo fora no MSN, e
é importante que se tenha consciência
de que esses acessos consomem um
tempo precioso, durante o qual cada
um pode criar suas próprias oportu-
nidades", observa Inagaki, estimando
que não vai demorar muito para que
empresas levem em consideração o
conteúdo dos blogs dos candidatos
ao avaliar currículos na hora da con-
tratação para preencher uma vaga de
estágio ou mesmo de emprego. 

(clips de jovens músicos independentes)

Dicas de Alexandre Inagaki, blogueiro
do Pensar Enlouquece, Pense Nisso:

www.digestivocultural.com
(revista sobre artes)
verbeat.org
(coletivo sobre experimentos em comunicação)
www.gafieiras.com.br
(histórias da música brasileira)
www.musicadebolso.com.br
(clips de jovens músicos independentes)
www.bacante.com.br
(entrevistas e resenhas sobre teatro)
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