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dades da elite acadêmica já vistos por 6
milhões de pessoas. Essa nova safra não
se restringe a palestras filmadas, como
no início, mas abarca cursos completos,
muitos adaptados à linguagem da web. A
melhor cepa já proporciona interativida
de — seja ela com um software, progra
mado para corrigir os exercícios e provas
(que, sim. existem e são pré-requisito
para quem quer o certificado no final),
seja de natureza humana. A maioria dis
põe de fóruns e blogs em que o aluno
endereça questões ao mestre: a presteza
da resposta varia, e às vezes assistentes
dão cabo da tarefa, mas o prazer de tra
var contato com a-que-le professor, ain
da que fugaz, é relatado pelos estudantes
como um momento de rara alegria.
O contato humano mais intenso
mesmo se dá entre os estudantes, que
formam comunidades on-line cuja ati
vidade ignora as diferenças de fuso.
São tribos de interesses e jargões os
mais variados: há desde os que discu
tem as saídas para otimizar um sistema
mecânico até os que se divertem ten
tando muitas soluções diferentes para
uma questão estatística: da turma da fi
losofia aos geniozinhos da computação.
Eles debatem (debatem e debatem) e
corrigem-se uns aos outros, pondo em
prática algo que já se demonstrou efi
caz em todos os níveis de ensino: o
aprendizado em rede. A velocidade
desses estudantes espanta até os mais
céleres professores da era Mooc. "Às
vezes, entro para dar a resposta a uma
pergunta recém-postada e. quando ve
jo, alguém do outro lado do mundo
chegou antes de mim", diz o indiano
Anant Agarwal. 52 anos, que comanda
o edX (plataforma lançada por Harv ard
e MIT). Ao lado dos outros que ilus
tram estas páginas, ele integra o olimpo
dos campeões de acessos: 155000 pes
soas de. sim. 162 países viram na rede
seu curso Circuitos e Eletrônica, o mes
mo que ensina no Instituto de Tecnolo
gia de Massachusetts (MIT).
Evidentemente, mesmo quando mes
tres da mais alta patente acadêmica es
tão à frente da classe, persistem diferen
ças essenciais entre a lição dada entre
quatro paredes e o exercício intelectual
na rede. A distância, os professores es
barram na impossibilidade de reprodu
zir um dos ingredientes que elevam a
aula nas grandes universidades do mun-
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método dos melhores do mundo”, co
menta Karina Leite, professora de uma
escola pública de São Paulo.
O certificado de conclusão desses
cursos não tem ainda grande peso fora
do mundo virtual, embora faculdades
menores, na maioria americanas e euro
peias*, já comecem a aceitar como válidos
os créditos conquistados on-line. Há vá
rios indícios de que outras tantas irão
nessa direção. A American Council on
Education (ACE), associação do ensino
superior que congrega 1800 universida
des americanas, está avaliando e atestan
do a qualidade dos Moocs — um primei
ro passo para que seus diplomas sejam
reconhecidos de forma mais abrangente.
As melhores do mundo examinam a
questão com cautela. "Estamos analisan
do o valor de nossos próprios cursos na
rede antes de aceitá-los como crédito”,
explica John Mitchell. vice-reitor da área
de ensino on-line de Stanford. Esse bata
lhão de jovens que se mantém atualizado
e avançando no saber é muito bem-visto
por empresas como Amazon, Facebook e
Google. Elas e outras passaram a enco
mendar listas com os melhores alunos às
plataformas que hospedam os bons cur
sos. "O mercado começou a valorizar
formações menos ortodoxas e a prestar
atenção nessa geração conectada e capaz
de aprender por si mesma", diz Beckv
Cantieri. vice-presidente de recursos hu
manos da americana SurveyMonkey. es
pecializada em pesquisas on-line.
Paira no ar uma questão essencial
para que esses diplomas ganhem valor:
à distância, como saber que aquela nota
10 foi cravada mesmo por certo aluno?
"Eu não tenho essa certeza", reconhece
Ani Adhikari. 53 anos. a professora de
estatística da Universidade da Califór
nia. em Berkeley, que estourou na rede,
onde é tratada por “Prof A”. É verdade
que os portais começaram a disponibili
zar aos alunos um serviço (este pago)
de assinatura digital, que registra ritmo
e intensidade do dedilhar no teclado pa
ra identificar o usuário, tudo na mira de
uma webcam. Mas não resolve a eterna
dúvida sobre se o aluno colou, algo que
só é possível controlar mesmo (e olhe
lá) em recintos de tijolos sob os olhos
de um inspetor de carne e osso. o que
alguns desses cursos já oferecem. A
historiadora Drew Faust. presidente de
Harvard, observa ainda outra brecha no
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racharão o que vier daí. “Esse espetacular
avanço do ponto de vista educacional pre
cisa agora se provar um negócio rentável
para se sustentar”, diz o economista Cláu
dio Haddad. presidente do Insper. No
Brasil, uma turma de engenheiros come
çou a desbravar o terreno ao fundar o
Veduca, portal que hospeda Moocs na
cionais e traduz conteúdo das melhores
universidades do mundo (veja o quadro
ao lado). É o que começa a fazer tam
bém a Fundação Lemann. que está tradu
zindo os dez cursos mais acessados por
brasileiros na plataforma Coursera.
Muito se especula sobre o futuro das
universidades quando os efeitos da in
ternet se fizerem mais claros. O pesqui
sador Alex Katsomitros. do Observatory
on Borderless Higher Education, da In
glaterra. vislumbra um cenário bom pa
ra os muito bons e duro para os media
nos. “Estes só sobreviverão à massifica
ção da excelência se conseguirem evo
luir na qualidade”, diz. É um mundo
novo e assustador também para os pro
fessores. Nas boas universidades, mui
tos já pedem que os alunos assistam a
seus vídeos, deixando a aula para o de
bate. num sistema conhecido como
blending (ou mistura). Docentes de fa
culdades menores, por sua vez, temem
perder o posto para cursos gravados de
colegas célebres. Recentemente, o de
partamento de filosofia da Universidade
Estadual de San Jose. na Califórnia, en
cabeçou uma rebelião contra Michael
Sandel, cujo curso on-line seria adota
do. Em carta aberta ao professor de Har
vard, dizia: “Desse jeito, nossos mestres
vão virar meros assistentes do Sr. Sandei". Eis um risco real.
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sistema atual: “Não acho que um softwa
re possa distinguir a ironia e a elegância
de um texto dissertativo".
Soa paradoxal que grandes universi
dades invistam somas vultosas para dar
de graça algo pelo qual podem cobrar ca
ro: é como se estivessem pavimentando o
caminho da concorrência. Na verdade,
elas estão enveredando pelo que enten
dem ser um terreno obrigatório. Explorar
a rede em escala global, alcançando mul
tidões. é a forma mais didática de apren
derem sobre a própria rede e seus usos
em prol do ensino. Trata-se, portanto, de
um grande laboratório, que não só reper
cutirá na educação on-line como pode
revirar também a classe tradicional. Os
milhões de dados reunidos pelas novas
plataformas já fornecem uma luz sobre o
que motiva e repele os jovens, e como
eles aprendem. E também uma maneira
pouco custosa de conjugar o verbo obri
gatório na academia: globalizar. No lugar
de espalhar bases pelo mundo, essas uni
versidades estão chegando ao mundo via
web. Assim, podem rastrear e atrair gente
talentosa de toda pane que, se tiver uma
boa experiência a distância, vai querer
pagar pelo pacote completo — in loco.
Os maiores portais desse conteúdo de
alto nível floresceram dentro das univer
sidades, encabeçados por uma geração
que tem o tom daqueles que se veem à
frente de uma revolução. O edX, fundado
por Harvard e pelo MIT, é um dos três
grandes de uni mercado que surgiu há
pouco mais de um ano: os outros são o
Udacity e o Coursera. fincados no Vale
do Silício. Cada sala no Coursera leva o
nome de um cartão-postal — Palácio de
Buckingham. Central Park. Cidade Proi
bida. "A obsessão aqui é estar em todos
os lugares ao mesmo tempo", sintetiza
Daphne Koller. 45 anos. a fundadora. Pla
taformas como a dela emprestam sua expertise tecnológica às universidades. Pro
duzir um Mooc é caro (em média. 50000
dólares) e o retomo, ainda incerto. A
maior parte deve vir da venda de diplo
mas e do licenciamento de conteúdo para
outras faculdades: portais e universidades

Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 40, p. 102-110, 2 out. 2013.

