




Como a internet concentra os dois ingredientes básicos da univer-
sidade — suporte de informações e espaço de encontro —, nada mais
lógico que torná-la mais um lugar para o conhecimento. Afinal, se as
salas de aula e as bibliotecas tornaram-se grandes prédios e ganharam
um reitor foi justamente para isto: colocar sob o mesmo teto pessoas
querendo partilhar informações.

Depois do pontapé inicial, vale tudo para subverter o conceito tradi-
cional de universidade. Vale até colocar no ar uma espécie de Facebook
educacional, como a plataforma criada para o mestrado em artes da
Universidade Southern Califórnia. No Brasil, existe a Stoa, que une
alunos e professores da USP em uma rede para dividir arquivos e infor-
mações. O YouTube entrou no time em outubro passado e inaugurou
o YouTube EDU, destinado a palestras, aulas e vídeos educativos. E o
MIT (Massachusetts Institute of Technology), provavelmente um dos
primeiros a usar a internet para fazer coisas ousadas e impossíveis
dentro da escola, desde 2002 disponibiliza o conteúdo integral de seus
cursos na internet, de forma gratuita, para quem quiser acessar. "Em
vez de ganhar dinheiro com um curso online decidimos dar todo o con-
teúdo das aulas de graça", diz Steve Carson, um dos diretores do MIT
OpenCourseWare. "Foi o único modo que encontramos para disseminar
o conhecimento do instituto de forma barata." A evolução dessa boa
ideia é hoje um consórcio com cerca de 200 faculdades de 32 países
que publicam toda a matéria de suas graduações e pós-graduações na
rede, gratuitamente. Por aqui, quem representa o consórcio é a FGV
(Fundação Getúlio Vargas), que dá até certificado de participação para
quem acessa as aulas da FGV online.

Todas essas inovações, no entanto, não farão com que os edifícios das
universidades sejam abandonados em nome da tecnologia. A interação
humana será sempre necessária. Sem ela, as bibliotecas jamais teriam
evoluído para as faculdades. Alguém precisa responder às dúvidas dos
aprendizes e, afinal, fazer trabalhos em grupo é bem melhor que ficar
sozinho, batendo a cabeça na parede para ter ideias criativas para a
monografia. E, para isso, nada como a velha sala de aula, a caneta e o
papel. As universidades tradicionais vão mudar muito, mas ainda serão
as responsáveis por validar todo conhecimento que o estudante adquiriu
em fontes diversas — o que, até hoje, não acontece. "A faculdade será

apenas o indutor do conhecimento, en-
caminhando o aluno para o melhor
conteúdo possível", diz o professor
Stavros Xantopoylos, diretor executi-
vo da FGV Online. "Talvez passe a ser
uma butique premium, onde apenas o
saber de ponta será compartilhado em
espaços físicos." Ou seja, ensino online
e tradicional vão coexistir, de acordo
com as necessidades dos estudantes,
ampliando as alternativas para quem
quer estudar. Assim, alguém poderá,
por exemplo, fazer sua matrícula nu-
ma universidade do Rio Grande do
Sul e pegar algumas disciplinas em
faculdades do Nordeste, da Amazó-
nia, dos Estados Unidos e da França
sem precisar viajar até nenhum desses
lugares, apenas usando redes sociais
ou cursos online. No futuro, só não
estudará quem não quisei
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