
P
rofessores em busca de pla-
nos de aula, exercícios, ví-
deos e atividades multimí-
dia tem na internet uma

grande fonte de pesquisa. Mas com
as milhares de opções de páginas
que surgem quando se busca cada
tópico - tente fazer uma busca por
vulcões, por exemplo, e vai enten-
der -, é fácil se perder na caçada por
informações fidedignas e conteúdos
de qualidade.

A quantidade de páginas com
conteúdo adequado disponíveis na
internet aumentou muito desde que

as escolas descobriram a rede, mas
é preciso alguma estratégia para en-
contrar; no meio de tantos arqui-
vos, materiais que estejam de acor-
do com o que você está procurando.
Felizmente, segundo especialistas,
além do aumento das possibilidades
também há uma preocupação cada
dia maior com a qualidade do con-
teúdo.

"Você pode passar uma quanti-
dade impressionante de tempo sur-
fando pela internet e se perdendo
em abismos", disse William Thomas,
diretor de tecnologia educacional do
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Conselho Meridional de Educação
dos Estados Unidos. A função de
Thomas é supervisionar o conteúdo
online que o Conselho disponibiliza
para os professores. "Porém, há al-
guns sites em que se consegue mui-
ta coisa e, com eles, é possível eco-
nomizar muito tempo da rotina dos
professores".

Grande número de organizações,
editoras e educadores criaram depó-
sitos online de ferramentas e mate-
riais para serem usados em sala de
aula. Essas ofertas vão desde cursos
completos até materiais suplemen-
tares e desde planos de aula rudi-
mentares, escaneados de cadernos,
até jogos virtuais de alta complexi-
dade e interatividade.

Ainda assim, as melhores fontes
são mais que simples depósitos de
assuntos. Elas coletam material com
indivíduos e empresas especializa-
das, avaliam e revisam o conteúdo
e organizam por disciplina, assunto
e série. "Professores já nos disseram
várias vezes que o que precisam é de
acesso fácil, em um formato que não
tome muito tempo, aos materiais que
podem usar em suas salas de aula",
afirma Anne Schreiber, chefe do de-
partamento de assuntos acadêmicos
da Curriki, enciclopédia online que
disponibiliza gratuitamente mate-
riais advindos de editoras, do gover-
no, de organizações e fundações e de
educadores. O site www.curriki.org
tem mais de 60 mil membros regis-
trados e mais de 25 mil recursos pa-
ra serem utilizados em sala de aula.
"Nosso objetivo é criar uma base de
dados de qualidade, que os professo-
res possam usar para mudar, apri-
morar ou enriquecer suas aulas",
conta Schreiber.

INSTRUÇÃO INDIVIDUALIZADA
Uma pesquisa recente apurou que
cada vez mais professores e gestores
contam com a Web para encontrar
materiais que os ajudem a melho-
rar o aprendizado da geração digi-
tal, além de individualizar o ensi-
no. Publicado no final de 2008, o
levantamento "Escolas e a Geração
Internet" apontou que 75% dos pro-

fessores de ensino fundamental re-
corriam regularmente à internet
para encontrar materiais para suas
aulas. Mas sete de cada dez gestores
e professores disseram que preci-
sam de ajuda para encontrar infor-
mações e material de apoio de qua-
lidade, que estejam de acordo com o
currículo da escola.

Para enfrentar o problema, mui-
tas secretarias de educação ameri-
canas desenvolveram bancos de da-
dos próprios com materiais de apoio
que estão de acordo com os currí-
culos estabelecidos. A maioria tam-
bém disponibiliza gratuitamen-
te na rede o material dos cursos de
atualização que são realizados com
os professores. Segundo William
Thomas, esse é um tipo de conte-
údo de qualidade reconhecida e de
fácil acesso.

Além das secretarias, uni-
versidades e organizações tam-
bém fazem seu papel. A Fundação
Nacional de Ciências dos EUA pa-
trocina a Biblioteca Digital de
Ciências (www.nsdl.org), com con-
teúdos de ciências, matemática e
tecnologia que podem ser acessa-
dos por meio de um mecanismo de
busca bastante simples. Lembra dos
vulcões? Através dessa Biblioteca é
possível encontrar alguns poucos
sites selecionados, todos com infor-
mações idôneas e adequadas sobre o
assunto para diversas séries.

Quem deseja encontrar aulas e
disciplinas completas também pode
recorrer à rede. O Depósito Nacional
de Cursos Online, uma espécie de
"biblioteca de aulas" de ensino mé-
dio e superior, faz parte do crescen-
te movimento de liberação de re-
cursos educacionais na internet.
Através do site www.hippocampus.
org é possível encontrar conteúdo
multimídia e atividades baseadas
em conteúdos do ensino médio.

INTERATIVIDADE
Quanto mais recursos ficam dis-
poníveis na rede, maior é sua so-
fisticação. "Há cerca de dez anos,
quando víamos conteúdo na web,
era simplesmente uma página em

branco com texto ou uma cópia do
livro de atividades que tinha si-
do escaneada e divulgada", lem-
bra Dale Fulton, vice-presidente da
Discovery Education. "Hoje, temos
conteúdos muito mais atraentes,
interativos, e que estão muito mais
alinhados com o que os professores
precisam ensinar e os alunos que-
rem aprender".

A Discovery Education é uma das
divisões da companhia Discovery
Communications, que no Brasil é
representada pelos canais de tele-
visão Discovery Channel, Discovery
Kids, Animal Planet, Home and
Health, Travei and Living e People
and Arts. A empresa disponibili-
za em seu site vários recursos pa-
ra professores, incluindo vídeos e
informação sobre diversos temas.
Milhares de professores também
utilizam a plataforma online da
Discovery para compartilharem su-
as idéias com outros mestres. O site
brasileiro da rede também traz mui-
tas informações e materiais para pro-
fessores: www.discoverybrasil.com.

Mesmo com a grande quanti-
dade de recursos gratuitos, muitos
professores aceitam pagar uma pe-
quena quantia para ter acesso a de-
terminadas fontes. Quando se paga
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uma mensalidade, é possível exigir con-
teúdo de qualidade reconhecida, e a pos-
sibilidade de se deparar com uma infor-
mação inadequada é mínima. É o que
oferece a Associação Internacional de
Aprendizagem Online, através do iNA-
COL (www.inacol.org). "Não é bara-
to criar conteúdo online de qualidade",
considera Susan Patrick, diretora execu-
tiva da Associação. "É possível colocar
na rede alguns podcasts e outros mate-
riais de baixo custo, mas às vezes o pro-
fessor precisa de algo a mais em sua sa-
la de aula".

ENCONTRANDO AS
FERRAMENTAS
Descobrir quando vale a pena pa-
gar por algo e quais recursos gratui-
tos são confiáveis pode ser difícil, de
acordo com Lea Anne Daughrity, res-
ponsável pelos recursos tecnológicos
na escola Bailey, no Texas. Ela cos-
tuma perguntar a colegas de várias
partes do mundo quais são as boas

opções que eles conhecem. Essa re-
de de professores ajuda a estabelecer
parâmetros de qualidade e determi-
nar quais são as boas fontes de co-
nhecimento para cada assunto.

"Criar uma rede de amigos que o
ajuda a navegar é a melhor forma de
encontrar o que se procura", comen-
ta Daughrity, que se corresponde qua-
se que diariamente com colegas educa-
dores da Discovery Network através do
Twitter ou do Facebook. "Quando en-
contramos algum site realmente bom,
compartilhamos. Afinal, não há por-
que perder tempo trabalhando isola-
damente".

Segundo Barbara Kurshan, dire-
tora executiva da Curriki, dissemi-
nar esse tipo de conhecimento en-
tre professores é uma forma eficaz
de melhorar as práticas de ensino e
ajudar professores de todas as par-
tes do mundo. "Há muitos professo-
res por aí com muito conhecimento,
e quando mais pudermos comparti-

lhar o que cada um descobre, melhor
ensinaremos as novas gerações".

Um passo essecial, porém, é saber
o que utilizar e o que vetar. Por isso,
a Curriki apresenta vários níveis de
avaliação de seus conteúdos, incluin-
do um sistema de notas, para que os
usuários saibam o que há de melhor
em cada conteúdo. Daughrity tam-
bém tem seu próprio processo de ve-
to. Só posta para os professores seus
melhores achados e compartilha na
internet lições bem desenvolvidas de
professores de sua escola.

"Não é fácil para os professo-
res encontrarem algo de valor fren-
te a tudo que a internet oferece, mas
com algum esforço e ajuda, é possí-
vel encontrar qualquer coisa", acre-
dita Daughrity. M
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