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educação para os estudantes que ficam nos campi". Nada, aliás, substitui a vida na universidade, na opinião
de Ng. "O real valor da universidade
não está só no conteúdo. As pessoas
vão a Stanford por causa das aulas,
dos professores e das interações com
as pessoas", completa.
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sar de jovem, o site é uma das principais referências no ensino on-line. A
ideia nasceu quando o professor de
ciência da computação de Stanford,
Andrew Ng, começou a postar suas
aulas no YouTube e "centenas de milhares de pessoas começaram a ver".
"Depois disso, me dediquei a desenvolver uma tecnologia que não tivesse só vídeo, mas também lição de casa, fórum de discussões e a chance de
obter um certificado", relata ele.
Em apenas um ano, o Coursera
conquistou mais de 3,2 milhões de
usuários em vários países. Os americanos dominam no número de inscrições, com mais de 35% dos alunos.
Segundo Ng, o Brasil ocupa a quinta
posição nesse ranking, apesar de não
haver aulas em português, algo que
está nos planos do site.
Não faz muito sentido pensar que
universidades particulares e tradicionais do mundo estejam colocando tantos cursos de graça na rede.
Mas o fundador do Coursera explica:
"A maior parte das universidades tem
uma missão educacional muito forte", afirma. "Com a tecnologia a nosso dispor, sinto que é uma obrigação
ética disponibilizar a educação para
todos", opina o professor. Claro que
há contraparte para essas instituições,
mesmo que não seja financeira: "Elas
usam esse conteúdo para melhorar a
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P O I S E S S E S O N H O pode ser uma realidade ao alcance das mãos. Dá até para pensar em cursar algo na Universidade de Stanford, nos E U A , uma das
melhores do mundo e também uma
das mais disputadas. Para ter acesso
a esse ambiente privilegiado, é preciso passar por um rigoroso processo
de admissão - e ter bastante dinheiro. Custa cerca de R$ 8o mil por ano.
Mas isso não impede que ela disponibilize também alguns de seus cursos on-line. E de graça. Atualmente,
sete cursos on-line estão acontecendo na Stanford. Todos ministrados
por professores da própria universidade e com o mesmo conteúdo dado
aos alunos que frequentam o campus.
Porém, a experiência não é a mesma
de assistir a uma série de palestras
no YouTube, olhos vidrados na tela.
Quem se inscreveu em "Desenvolvimento Democrático", por exemplo,
tem de entregar trabalhos semanais
e fazer uma prova final para passar. É
um curso virtual, mas de verdade.
Esse é apenas um exemplo dos 336
cursos oferecidos por 62 universidades pelo mundo na plataforma Coursera, lançada em abril de 2012. Ape-

Educação básica
Eles podem ser uma boa opção para
quem já é formado e quer aprender
mais sobre algum assunto sem necessariamente começar uma nova graduação ou até pós-graduação. Mas e durante a educação básica? A tecnologia está pronta para entrar na vida de
crianças e adolescentes?
Para a Khan Academy, sim. Salman
Khan, fundador do site, ficou sabendo
que seus primos estavam com dificuldades em matemática. Já que ele era
bom nisso - trabalhava em uma empresa de investimentos - resolveu se
oferecer para ajudar. Era impossível,
no entanto, fazer isso pessoalmente,
porque seus parentes moravam em
outro Estado americano. Khan decidiu montar um esquema que envolvia
conversas telefônicas, vídeos no YouTube e muita paciência.
Os vídeos de Khan, como os de Andrew Ng, começaram a fazer sucesso
e se espalhar para além da família do
rapaz. Por conta disso, ele resolveu
deixar o emprego e transformar o
"hobby" de ajudar os primos em uma
fundação, que hoje não só mantém a
plataforma on-line, como também se
relaciona com O N G S e governos do
mundo todo - inclusive no Brasil.
Hoje são mais de quatro mil vídeos, e não só sobre assuntos ensinados
na escola. Há cursos de programação
e ciência da computação. Assistir ao
vídeo é só uma das atividades possíveis e desejáveis. Para cada módulo »
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Como nos videogames
Dando um passo mais adiante na lógica de integrar a tecnologia à educação, está uma escola pública de Nova
York, a Quest to Learn ("jornada para aprender", em tradução livre). Um
grupo de designers de videogame começou a se perguntar se não era possível aplicar a lógica dos games ao
ambiente de ensino para motivar as
crianças a estudar. Brian Waniewski,
diretor do Institute of Play, fundação
responsável pela escola, conta que um
terço das crianças americanas que entra no ensino médio não o completa.
Assim, decidiram montar um projeto pedagógico, com a ajuda da Fundação MacArthur. "Os jogos fazem algumas coisas muito bem. Uma delas
é colocar uma pessoa num espaço de
um problema complexo, com um objetivo e regras claras. Esse grande problema é quebrado em problemas menores e níveis. E ele apresenta um desafio difícil o suficiente para manter a
pessoa interessada, mas não tão difícil que a faça desistir", explica Brian.
A Quest to Learn, funcionando
desde 2009, fundamenta seu currículo escolar com base no raciocínio
de jogo, apresentando uma "grande
missão" que terá de ser resolvida em
cada trimestre. Brian cita uma dessas
missões como exemplo: "Eles estão
na aula de ciências e um médico entra em contato com eles -um médico
que se encolheu para entrar em um
dos seus pacientes, mas, ao fazer isso,
ele perdeu toda sua memória. Agora,
esse médico está preso dentro do corpo e não sabe como sair. Eles não têm
a menor ideia de como resolver, mas
se interessam imediatamente".

Depois de saberem dessa missão,
as questões são divididas em tarefas
que vão ajudar a solucionar o problema e ensinar as competências básicas. As aulas "normais" ainda existem, mas são combinadas. Por exemplo, matemática e ciências.
Com isso, os alunos estão tirando
notas na média e até um pouco acima,
se comparados às outras escolas públicas de Nova York. "As crianças que
saem da escola de fato sabem participar do mundo de uma maneira em
que criam o mundo em que querem
viver", explica Waniewski.
Mas esses jovens não teriam dificuldade para se adaptar ao 'mundo real' ? "Esperamos que eles não se adaptem", responde Waniewski.
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sentante brasileiro, que é a Fundação
Lemann, O N G dedicada a melhorias
na educação pública.
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» de aprendizado, há exercícios correspondentes, e os alunos recebem
resposta imediata sobre suas habilidades. Se precisarem de reforço em
algum ponto, podem estudar mais.
Ou passar para o próximo assunto.
Mas, com as crianças, um curso online pode não ser o suficiente. Segundo Minli Virdoni, chefe de estratégia e
planejamento da Khan Academy, hoje
há 20 mil alunos usando a ferramenta dentro da sala de aula, junto dos colegas e dos mestres: "O papel do professor é muito importante", ela enfatiza. "O que acontece dentro da sala
não é uma experiência de ensino puramente virtual - é um modelo mesclado". O ideal é que o tempo em sala
de aula seja gasto na interação entre
professores e alunos, e não com o tradicional formato de palestra.
O fato dos alunos poderem estudar dentro desse ambiente virtual dá
acesso imediato a uma série de estatísticas individuais e da turma. A partir dos dados, o professor consegue
identificar as principais dificuldades
e reforçar assuntos específicos.
Na teoria, essas ideias são a perfeita combinação entre o uso das novas tecnologias e a vontade de melhorar o mundo, mas será que funcionam na realidade? "Temos uma
[escola-piloto] em Oakland City (Califórnia) , onde os estudantes estão várias séries atrasados em matemática.
Descobrimos que o uso da tecnologia
é uma ótima ferramenta de reforço,
porque permite que eles preencham
as lacunas. A quantidade de pessoas
que está animada com a perspectiva
de aprender é maior do que esperávamos", afirma Minli Virdone.
A Khan Academy já está se expandindo no Brasil. Mil dos quatro mil vídeos já foram traduzidos e dublados
para o português. Já há até um repre-

Novos modelos
Em comum, todas essas iniciativas
têm a ousadia de tentar mudar o modelo da educação, seja ela no nível superior ou no básico. Com o fluxo constante de informações que se estabeleceu, a ideia de um professor falando
sozinho para uma sala quieta faz cada
vez menos sentido. Porém, essas novas ideias ainda estão nascendo e tentando mostrar que a mudança é possível. É muito cedo para dizer que algum desses caminhos é o certo.
O que é possível perceber, então?
Em tempos de mudança, a educação
é necessária como nunca. A questão
não está mais em como obter informações, mas como dar sentido ao que
lemos, vemos e o mundo que muda
rapidamente. Ter quem nos oriente e
sirva de farol no meio dessa nova modernidade é indispensável.

Fonte: Vida Simples, São Paulo, n. 133, p. 46-51, jul. 2013.

