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S ão 434 milhões os re
sultados de busca que 

— o Google oferece ao 
usuário que procura pelas palavras 
Khan Academy. 226 milhões e a 
quantidade de visualizações que os 
quase quatro mi l vídeos produzi
dos pela academia têm - apenas no 
seu canal oficial no YouTube. E seis 
milhões são os visitantes únicos no 
site a cada mês. Quem vê hoje os 
impressionantes números da Khan 
Academy não pode imaginar que a 
iniciativa começou despretensiosa, 
com o objetivo único de ser um fa
vor entre primos. 

Em 2004, o americano Salman 
Khan, um analista do mercado fi
nanceiro dono de três graduações 
pelo conceituado Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
e MBA pela Harvard Business 
School, decidiu ajudar sua prima 
mais nova que estava tendo di f i 
culdades com os conteúdos de 
matemática. Como a garota mo
rava em Nova York e ele em Bos
ton, as aulas eram por telefone. 
Logo ele começou a ajudar outros 
primos e surgiu, então, a ideia de 
gravar vídeos e colocá-los no You
Tube. Assim, Khan só precisaria 

dar a aula uma vez e os primos 
poderiam assistir às explicações 
quando fosse mais conveniente. 

Como tudo o que cai na rede, 
os vídeos não ficaram restritos ao 
círculo familiar. Em pouco tempo 
milhares de jovens estavam assis
tindo às suas aulas. Entre os es
tudantes fãs do matemático esta
vam os filhos de ninguém menos 
que Bill Gates, que passou a fazer 
grandes doações à Khan Acade
my e impulsionou seu sucesso. O 
carismático Khan começou a ser 
assediado por jornalistas e estam
pou as capas de grandes veículos 
de comunicação sob os títulos de 
"melhor professor do mundo", 
"o messias da matemática" ou até 
mesmo "o futuro da educação". 

O QUE HÁ DE NOVO 
Mas afinal, o que a Khan Aca

demy trouxe de novo e relevante 
para a educação? Não se pode t i 
rar o mérito de Salman Khan por 
seu espírito filantrópico: todos os 
vídeos produzidos são gratuitos. 
Mas para Fredric Litto, presidente 
da Associação Brasileira de Ensi
no a Distância (Abed), a iniciativa 
não é revolucionária como muitos 

dizem. "O trabalho do Salman 
Khan tem alguns aspectos novos 
e outros mais do que tradicionais. 
O uso de vídeos para melhorar 
o conhecimento dos alunos, por 
exemplo, não é novo", aponta. 

Litto lembra que no início da 
década de 1990 foi financiada, 
nos Estados Unidos, uma série de 
videoaulas em CD-ROM para se
rem reproduzidas em sala de aula 
ou utilizadas fora dela. Para ele, a 
Khan Academy é uma continuação 
desse esforço e também dos Recur
sos Educacionais Abertos (REA), 
movimento que defende que os 
materiais de ensino, aprendizado e 
pesquisa em qualquer mídia este
jam sob domínio público. 

O professor acredita ainda que, 
do ponto de vista tecnológico, 
Khan é "ultrapassado", já que suas 
aulas não têm recursos interativos. 
"É a mesma coisa que um profes
sor que dá sua aula em frente ao 
quadro-negro e o aluno apenas 
copia no caderno", afirma. Por ou
tro lado, Litto ressalta que a forma 
fragmentada como os conteúdos 
são apresentados, decompondo 
assuntos complexos passo a passo, 
é um mérito de Khan. 
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CRÍTICAS MATEMÁTICAS 
Entretanto, não é consenso en

tre professores de matemática que 
essa forma de ensinar seja a me
lhor para garantir o aprendizado 
dos alunos. O americano Justin 
Reich, professor do MIT, reuniu 
em seu blog opiniões de diferentes 
professores sobre os métodos ado
tados por Khan e, em todas elas, os 
educadores sugerem que a Khan 
Academy ignora uma vasta litera
tura sobre o ensino de matemática 
e repete erros já conhecidos. Um 
deles é justamente o ensino por 
meio de procedimentos. O profes
sor Michael Pershan defende que 
existem fortes evidências em inú
meros países com bem-sucedidos 
programas de matemática, como 
Japão e Finlândia, de que uma boa 
aula começa com perguntas, em 
vez de instruções passo a passo. O 
objetivo desse método é desenvol
ver nos estudantes a capacidade de 
solucionar problemas, identificar 
informações relevantes, testar h i 
póteses e engajar a curiosidade. 

Christopher Danielson, Ph.D. em 
educação matemática pela Univer
sidade de Michigan e Michael Paul 
Goldenberg, mestre em educação 

matemática pela mesma univer
sidade, defendem que Khan sabe 
conteúdos de matemática, mas 
comete erros pedagógicos comuns 
a professores iniciantes. Para con
firmar seu argumento, Danielson 
e Goldenberg se utilizam do con
ceito de conhecimento pedagógico 
de Lee Shulman, professor emérito 
da Universidade Stanford. A teoria 
de Shulman postula três formas de 
conhecimento útil para o ensino: o 
conhecimento pedagógico (ideias 
gerais sobre como ensinar), co
nhecimento do conteúdo (conhe
cimento especializado do campo) 
e conhecimento pedagógico do 
conteúdo. Esse último é uma base 
importante para o planejamento e 
tomada de decisões durante uma 
aula e, para os educadores, Salman 
Khan não atende a esse quesito. 

Para Robert Talbert, professor de 
matemática na Universidade Esta

dual Grand Valley, o grande proble
ma da Khan Academy é a tentativa 
de ampliá-la além do nicho para o 
qual ela foi criada. Talbert observa 
que os vídeos não apresentam um 
currículo coerente de estudo, nem 
engajam os estudantes em todos 
os níveis cognitivos. Ele acrescen
ta ainda que a iniciativa nada mais 
é do que uma coleção de palestras 
em forma de vídeos e atribui a Sal
man Khan a principal causa do 
sucesso. "Ele é simpático e tem um 
jeito para fazer com que processos 
mecânicos pareçam compreensí
veis", escreveu em seu blog. 

CARISMA E CONTEÚDO 
No começo do ano, Salman Khan 

esteve no Brasil para lançar seu livro 
O mundo, uma escola. O auditório do 
Museu da Imagem e do Som (MIS), 
em São Paulo, não foi suficiente 
para comportar todos que que-A ut
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riam assistir à palestra - um telão 
transmitia o encontro para os que 
ficaram de fora. Dono de uma ora
tória simples e direta, o americano 
arrancou, com desenvoltura, risos 
da plateia em uma apresentação de 
cerca de 40 minutos, principalmen
te ao relatar suas reações frente ao 
sucesso inesperado da Khan Acade
my. Antes e depois de sua visita ao 
Brasil, a revista Educação solicitou 
ser atendida por Salman Khan para 
debater os temas abordados nessa 
reportagem, mas não foi atendida. 

Em encontro com a imprensa, 
quando questionado no que se 
diferencia de outros professores 
que disponibilizam suas aulas na 
internet, Khan não soube dizer 
precisamente: "com certeza não 
fui o primeiro a gravar aulas e co
locá-las no YouTube. Não sei a res
posta para eu ter me tornado mais 
popular do que outros, mas acho 
que a razão é por eu estar fazendo 
aquilo para meus primos de uma 
forma muito aberta, sem um rotei
ro pronto. O tom que eu uso nos 
vídeos é o mesmo que estou usan
do para conversar com vocês". 

Em Brasília, quando o matemá
tico esteve com a presidente Dilma 
Rousseff e o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, foi realizado 
um seminário sobre educação d i 
gital, do qual Fernando José de A l 
meida, doutor em Educação e pro
fessor da PUC-SR participou. A 
princípio, a simplicidade das aulas 
não lhe causou boa impressão. 

"Conforme ele foi se apresen
tando, percebi que esse rapaz teve 

a sensibilidade de descobrir o que 
é uma aula essencial, o miolo con
ceituai de uma aula. O que eu dou 
boas-vindas não é ao arsenal de ví
deos, mas à intuição profunda que 
ele teve de entender a origem dos 
processos de ensino. A aula é uma 
figura do século 17 e não se pode 
dizer que ela está superada", diz. 

Já para Marcos Formiga, coorde
nador geral de Cooperação Inter
nacional do CNPq e coordenador 
da equipe que realizou o Telecurso 
2000, o êxito não está nem no mé
todo, nem no professor, mas no 
conteúdo. "Se o conteúdo é atra
ente, ele atrai o público", garante. 
Outro ponto ressaltado é a duração 
dos vídeos. "Ele descobriu coisas 
que no Telecurso nós já havíamos 
evidenciado. Uma aula deve ter, por 
exemplo, por volta de 15 minutos, 
pois depois disso o nível de atenção 
do aluno começa a cair", relembra. 

Em um aspecto, porém, os dois 
concordam: não se pode creditar 
à Khan Academy a salvação da 
educação. "As aulas dele não são 
suficientes. Para equacionar o pro
blema do Brasil são muitas variá
veis e não apenas a de uma aula 
bem dada", ressalta Almeida. Os 
educadores acreditam que esse é 
apenas mais um método para ser
vir de referência aos professores 
brasileiros. "Nós ainda temos mui
ta reação ao uso da aprendizagem 
flexível e somos pouco receptivos 
à influência que vem de fora. Em 
um mundo globalizado não pode
mos menosprezar essas alternati
vas", acredita Formiga. 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 191, p. 48-50, mar. 2013.




