
Umdosmaiores desafios do Bra-
sil é conseguir educação supe-
rior de qualidade para todos, à
exemplo do que já é oferecido
pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e pelaUni-
versidade de São Paulo (USP).
Juntas, elas atendem cerca de
133 mil alunos — número que
não impressiona, especialmen-
te quando comparado com os
mais de 357 mil alunos que
saem todos os anos do ensino
médio público em São Paulo.
De forma ainda tímida, e sem

alarde, algumas iniciativas pro-
metem ampliar o alcance des-
sas universidades para além dos
muros do vestibular. A exemplo
do que já fazem grandes institui-
ções de ensino internacionais,
Unicamp e USP começam a co-
locar cursos completos de gra-
duação e pós-graduação na in-
ternet. Em parceria com a Uni-
versidade Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp), onze cur-
sos estão abertos na internet ao
público, sendo dois da USP e
dois da Unicamp. Não se trata
de ensino à distância (EAD), já
que os interessados não ganha-
rão certificados por acompa-
nhar as aulas. É mais uma for-
ma conhecimento à distância.
A Unicamp colocou no portal

daUnivespTVnoYouTubede for-
mapiloto aulas deCálculo I e Físi-
ca I, que fazempartedo curso re-
gular de graduação do Departa-
mento deMatemática. No portal,
o interessado em participar das
aulas também encontra o mate-
rial didático recomendado para
facilitar o aprendizado.
“Só a aula de Cálculo I teve

mais de 12 mil acessos na inter-
net”, comemora o pró-reitor de
graduação da Unicamp, Marce-
loKnobel. O entusiasmo faz sen-
tido já que a Unicamp atende na
graduação 17,6 mil alunos. A
ideia de Knobel é colocar diver-
sas atividades da graduação da

Unicampna internet. A institui-
ção também conta com o site
Conversando sobre a Gradua-
ção, que traz diálogos com edu-
cadores sobre avaliação, compo-
sição de currículos, entre ou-
tros assuntos de interesse dos
alunos e professores. Alémdo si-
te OpenCourseWare Unicamp,
que hospeda conteúdos educa-
cionais em formato digital, ori-
ginários de disciplinas de cur-
sos de graduação e oferecidos à
comunidade gratuitamente.
Knobel admite que o cresci-

mento é lento, por conta da es-
trutura e dos recursos disponí-
veis. “Estamos sendo cuidado-
sos, um passo de cada vez. O
quenão significa que somos con-
versadores.As universidades pú-
blicas não estão preparadas para
isto. O custo é alto”, diz.
No caso da USP, os cursos dis-

poníveis são “Sistema Terra”,
parteda licenciatura emGeociên-
cias e Educação Ambiental, do
Instituto de Geociências, e um
cursodepós-graduaçãodaFacul-

dade de Filosofia, Letras e Ciên-
ciasHumanas (FFLCH),Qualida-
de da Democracia, do Departa-
mento de Ciência Política.
A assessoria de imprensa da

USP informa, no entanto, que a
instituiçãoaindanão temumapo-
lítica para divulgação gratuita de
conteúdo on-line, assim como a
Unicamp.Essas aulas foramofer-
tadas por iniciativa dos professo-
res José ÁlvaroMoisés, da FFLCH
eWilson Teixeira, Paulo Boggiani
eVeridianaMartins, daGeociên-
cias, em parceria com a Univesp.

Conteúdo em português
Um site recém lançado nomer-
cado nacional também está de
olho no oferecimento de aulas
de qualidade em português. O
Veduca (veduca.com.br) foi
lançado emmarço com o obje-
tivo de legendar e colocar no
ar aulas de instituições ameri-
canas que já estão disponíveis
na internet, como Stanford,
UCLA, NYU e Harvard. O site
está negociando com a Uni-

camp para oferecer também as
aulas da instituição.
O portal já conta com 4,7 mil

vídeo-aulas, sendo 100 em por-
tuguês. “Nosso propósito é de-
mocratizar a educação de quali-
dade no país”, afirma Carlos
Souza, engenheiro aeronáutico
formado pelo ITA. “Hoje, apenas
2%dapopulaçãobrasileira fala in-
glês e as universidades nacionais
ainda não começaram a investir
nesse nicho.”O Veduca já teve
mais de 300 mil acessos em dois
meses de funcionamento. E está
despertando o interesse de fun-
dos de investimentos, interessa-
dos em aplicar no negócio.
“Não vamos ganhar vendendo

conteúdo, mas sim patrocínio”,
explica Souza. Um segundo pas-
so para o crescimento, pode ser,
por exemplo, a certificaçãodees-
tudantes que acompanham os
cursos gratuitos on-line, uma
questão que está sendo discutida
em várias instituições de ensino
do mundo. “Estamos estudando
umametodologia para isso. ” ■

Virou quase um jargão a escolha
de Sofia, termo cunhado na dé-
cada de 80, por conta do filme
baseado no romance de 1979 de
William Styron. Pois assim co-
mo a mãe polonesa que dá no-
me ao filme, o Brasil terá de es-
colher que filho salvar se deci-
dir por investimentos de 7,5%,
assim como quer o governo fe-
deral, e não os 10% pedidos pe-
la sociedade, para dar conta do
Plano Nacional de Educação II.
“O cobertor do 7,5% é curto pa-
ra garantir qualidade para todas
as etapas do ensino”, afirma Da-
niel Cara, coordenador da Cam-
panha Nacional pelo Direito à
Educação.

Ontem, a comissão especial
designadapara estudar a propos-
ta do PNE começou a leitura do
projeto de lei, que vai garantir as
ações do país nos próximos dez
anos. O governo federal afirma
que o Estado brasileiro não tem
condições de arcar com 10%, o
que já foi desmentido, inclusive,
pelo InstitutodePesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), do próprio
governo.Dentre os potenciais re-
cursos, estão o dinheiro do pré-
sal, cujo destino aindanão foi de-
finido. Daniel Cara afirma que se
fosse votada ontem, a proposta
de 10% passaria, já que dos 26
parlamentares da comissão, 16
são a favor.Mas caso ganheo pla-
no do governo, os tais 7,5%, va-
le saber quem vamos deixar de
salvar. Será que o Congresso vai
assumir abandonar a educação
infantil para salvar o dinheiro do
ensino fundamental oumesmo a
qualidade do superior? Vai ser
preciso muito coragem. ■ R.O.

Harvard e MIT
Parceria cria edX

iTunes U da Apple
Plataforma de cursos

Ramin Talaie/Bloomberg

A gigante americana lançou
no começo deste ano o
iTunes U, uma plataforma de
conteúdos que coloca cursos
gratuitos de universidade
e outras escolas ao alcance
dos clientes que têm iPad,
iPhone ou iPod touch.

Susan Hockfield, ex-presidente
do MITx, Drew Faust,
presidente da Harvard, e Anant
Agarwal, presidente da edX,
em fevereiro, no anúncio da
parceria para a criação da nova
empresa de ensino on-line,
que vai ganhar US$ 60 milhões.
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Unicamp eUSP dão aula
de graça pela internet
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




