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zer algo em prol do país. ideia comum a 
essa geração. Diz o engenheiro e profes
sor de física Marco Fisbhen. 32 anos, 
fundador do Descomplica. o pioneiro 
nesses moldes no Brasil, com 1500 ví
deos e 600000 seguidores: "Só não con
segui achar um único cara que fale tão 
bem sobre tantos assuntos, como Sal". 
Por isso, saiu à cata de cérebros em esco
las e cursinhos, mesmo celeiro em que a 
concorrência tem buscado os melhores. 

Essa turma, graduada e pós-gradua
da em instituições como Harvard e Yale 
e que. não raro, deu as costas a empre
gos em lugares como Facebook e Goo
gle, pode vir a transformar os velhos e 
ineficazes pilares sobre os quais se ergue 
a escola brasileira. A experiência inter
nacional sugere que, quando as aulas 
on-line são levadas a cabo por gente 
empreendedora aliada às melhores ca
beças, elas têm enorme potencial para 
mudar o modo como as pessoas apren
dem. Isso tem sido visto não apenas nos 
colégios que adotam a Khan Academy. 
de Sal, mas também em países asiáticos, 
como China e Coreia do Sul, onde as li
ções virtuais atraem milhões. "As eco
nomias avançadas perceberam que o 
tradicional modelo de sala de aula não é 
mais suficiente", afirma o brasileiro Pau
lo Blikstein. doutor em educação que 
leciona na Universidade Stanford. 

O que distingue a atual safra de tu
do o que veio antes na rede é uma com
binação de aulas proferidas por gente 
altamente qualificada, organizadas de 
forma linear e completa, com progra
mas inteligentes que permitem indivi
dualizar ao máximo o aprendizado (ou 
"customizar", como preferem Sal e 
seus seguidores). Cada aluno assiste à 
aula no seu ritmo, em casa ou na esco
la, e depois segue para a etapa de exer
cícios, que muitos dos sites brasileiros 
já disponibilizam. É aí que está um dos 
grandes saltos. Os desafios vão ga
nhando complexidade à medida que os 
alunos resolvem as questões. Em al
guns casos, eles podem até ser monito
rados em tempo real pelos professores, 
tal como no método Khan. "Um diag
nóstico instantâneo e tão completo tem 
tudo para se tornar uma potente ferra
menta", avalia o professor de ciências 
Márcio Henrique. 38 anos. Na última 
quinta-feira, ele e outros professores 
de três escolas municipais de São Pau
lo começaram a adotar em aula o mate
rial da Khan Academy. em um projeto 
piloto da Fundação Lemann, que tam
bém traduz os vídeos de Sal. 

Com um MBA por Stanford e pas
sagem pelos maiores bancos de investi
mento do mundo, o paulista Claudio 
Sassaki, 38 anos. conseguiu arregimen
tar um time de catorze jovens fascina
dos por computação do Instituto Tecno
lógico de Aeronáutica (ITA) para pôr de 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 19, p. 146-148, 9 maio 2012. 




