
Depois da aula,
A INTERNET

omo a comunicação é rápida. Aca-
bei de responder o e-mail que re-
cebi de vocês, informando meu nú-
mero de telefone e já estamos nos

falando", brinca o professor Éric Eroi Messa, da
Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), ao
atender a ligação da reportagem de Ensino Supe-
rior. Há poucos anos, antes de a internet se tornar
um hábito, a situação seria outra. Na falta da cor-
respondência eletrônica, o contato com Messa le-
varia o tempo de algumas chamadas telefônicas.
O fato é que hoje o caminho até um interlocutor
pode ser encurtado por e-mail ou pelo acesso a
sites. Os professores citados nesta matéria, que
trata do uso da internet como extensão da sala de
aula, dizem vivenciar isto diariamente, manten-

do um convívio extraclasse com seus alu-

simplesmente como veículo de comunicação com
meus alunos", diz Messa.

Qualquer um que lembra dos primeiros aces-
sos conta história semelhante. No início, tudo cha-
ma a atenção, é divertido e parece aproveitável.
Superado o deslumbramento, no entanto, a
internet se revela um amontoado de coisas úteis e
de tantas outras descartáveis. Ela dá boas respostas
a quem aponta o mouse para as direções certas,
mas frustra o usuário que ainda não desenvolveu
seus critérios de seleção. Na sala de aula, tanto pro-
fessores quanto alunos se acostumam cada vez mais
a se conectar, o que torna a internet um assunto
recorrente nos cursos de nível superior. O que res-
ta ainda, e isto os professores estão tentando mu-
dar, é a percepção dos prós e contras quando o
aprendizado se dá pela conexão.

PARTICIPAÇÃO MAIS ÁGIL

"Na graduação, a internet funciona como um
apoio, já que o acesso não é uma exigência para
acompanhar o curso. Desenvolvi um site próprio
para a disciplina Produção Gráfica I, com acesso
mediante apresentação de senha, em que o alu-
no pode acompanhar todo o programa de aulas e
ter acesso à apresentação de slides que serão utili-
zados em aula. Com isto, antes mesmo da aula
presencial, o aluno pode obter as apresentações
e levá-las para a classe. No decorrer do curso, são
enviados lembretes e avisos. Também proponho
pequenas atividades via internet , extra-
curriculares, que têm como objetivo principal
praticar a pesquisa, pois considero esta uma defi-
ciência do aluno desta nova geração. Normalmen-
te, as atividades têm um alto índice de participa-
ção", esclarece Messa.
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nos pelo computador.
"Desde 1995, quando começaram as

operações comerciais com internet no
Brasil, venho trabalhando profissional-
mente em projetos de marketing
interativo. Obtive experiência em rela-
ção ao comportamento do 'internauta'
e às ferramentas tecnológicas que a
internet passou a oferecer com o pas-

sar dos anos. Isto permitiu que eu de-
senvolvesse um interesse por ela como fer-
ramenta de apoio às minhas disciplinas.

Assim, tenho recorrido à internet
buscando um complemento ao
processo de aprendizagem ou

O professor Éric Messa, da Faap,
criou um site em que os alunos
acessam todo o programa e
apresentações de slides



A exemplo dele, o
professor Jorge Luis Ris-
co Becerra, do Departa-
mento de Engenharia de
Computação e Sistemas
Digitais, da Escola Poli-
técnica da Universidade
de São Paulo (Poli-USP),
está acostumado a agre-
gar a internet à sua cadei-
ra: "Minha experiência
prática começou em
1998, quando passei a
desenvolver sites da dis-
ciplina com o objetivo de
oferecer subsídios para o aluno participar de uma
forma mais ágil da aula. Além disso, conseguimos
deixar para trás o xerox, que muitas vezes gerava
problemas aos alunos ou prejudicava o cronograma
do curso." O professor lembra de uma vez que pre-
cisou viajar por três meses, mas manteve contatos
semanais com seus alunos em conversas em salas
de bate-papo. Ele exercia o papel de mediador,
guiando as mensagens para temas propostos ante-
riormente. Becerra destaca que sempre cria sites
simples para suas turmas, mas com objetivos bem
definidos. Para que estranhos não naveguem e para
proteger os direitos autorais de textos disponi-
bilizados — "muitos deles são teses", aponta —, os
alunos criam senhas de acesso.

Na Universidade Metodista de São Paulo, alguns
mestres utilizam um software de apoio às aulas
presenciais, o Gestão de Aulas pela Internet, para
que seus alunos possam conferir ementa, objetivo,
conteúdo, cronograma e, principalmente, mate-
riais digitalizados (textos planilhas, apresentações
etc.) de qualquer computador conectado. "A idéia
de uma plataforma era antiga e, no segundo se-
mestre de 2001, oferecemos o sistema para apenas
dez disciplinas. Já em 2002, contamos 25 discipli-
nas de diferentes cursos, consolidando o progra-
ma como uma fonte de informação, mesmo sem o
diálogo direto entre professores e alunos. Os do-
centes têm se envolvido bastante, dizendo que a
aula fica até mais fácil. Por sua vez, os alunos di-
zem estar gostando, aprovando na maioria das ve-
zes a oferta de materiais", avalia Ricardo Crepalde,
gerente de Projetos de Ensino a
Distância da escola.

Já na Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM), al-
gumas informações básicas estão
no próprio site da instituição,
como Atualização de dados
cadastrais, Regras de migração,
Notas e faltas, Download de ma-
teriais de pós-graduação e Situa-
ção financeira / 2a Via do boleto

Tela de abertura do site criado pelo professor Messa
para a disciplina Produção Gráfica l

"Conseguimos
deixar para

trás o xerox,
que muitas

vezes gerava
problemas aos
alunos", diz o

professor
Jorge Becerra,

da Poli-USP

bancário. "Resultado de
uma das iniciativas de
nossos professores, os
alunos encontram 'pa-
cotes' de exercícios
para determinadas ma-
térias. Agora, todo o
conteúdo é centraliza-
do antes de ir para a
internet. Algumas disci-
plinas, por outro lado,
exigem que o professor
ensine enquanto está
conectado. Neste caso,
ele e os alunos se deslo-

cam para laboratórios equipados com vários pon-
tos de acesso à internet. Outra iniciativa são os gru-
pos de discussão. Por enquanto, ainda não possuí-
mos uma infra-estrutura para gerenciar as mensa-
gens, o que vamos superar em breve, e por isso os
professores tomam a iniciativa de organizar os e-
groups", diz Laura Gallucci, diretora de Talentos.

VISITA À BIBLIOTECA

Ao mesmo tempo que ajuda, a internet atrapa-
lha. Segundo os professores, não basta aderir ao
que se convencionou chamar de "revolução da in-
formação", sem a contrapartida de um olhar críti-
co. "O que complicou é a questão da 'cola'. No



coquetel de fim de ano que tivemos aqui, um profes-
sor veio me dizer que desconfiara de um trabalho,
encontrando-o mais tarde na internet apenas com o
título trocado. A coisa está muita séria. O desafio do
professor é tentar descobrir como o aluno chega às
informações que retira de sites. O fundamental, po-
rém, é que mudou o meio, mas o problema continua
o mesmo. Quem estava predisposto a fazer besteira,
continuará fazendo", constata Gallucci.

O professor Becerra acrescenta outro pro-
blema tão grave quanto o copy and paste. "Com
o costume das ferramentas de internet, os alu-

Ricardo Crepalde, da Metodista, lembra que universidades já utilizam
ferramentas de prevenção à "cola"

nos esqueceram de visitar a biblioteca. Temos
de preparar o aluno para filtrar o que ele quer,
estimulando um preparo inicial em relação aos
objetivos da pesquisa. Nas minhas aulas de pós-
graduação, por exemplo, exijo dos alunos, ge-
ralmente acostumados a acessar a rede de com-
putadores do ambiente de trabalho, que eles
visitem a biblioteca da escola pelo menos uma
vez no ano", diz. Ele justifica dizendo que se
acostumou a manusear os livros em suas pesqui-
sas de escola e faculdade, "o que a maioria dos
estudantes não faz mais".

De sua parte, Messa dá um diagnóstico: "A educa-
ção não consegue mais manter a imagem da sala de
aula tradicional, em que o professor é o detentor de
todo o conhecimento. O aluno de hoje tem acesso a
qualquer informação por meio da internet. O pro-
fessor deve saber direcionar o aluno na busca da in-
formação correta. O aluno de hoje, apesar de ter co-
nhecido a internet ainda na infância, nunca foi orien-

tado sobre como utilizá-la. São alunos ainda na fase
de transição, pois seus professores na infância prova-
velmente também não tinham um domínio grande
da internet." O professor vê a necessidade de os estu-
dantes receberam orientação desde a infância sobre
como "freqüentar" os sites. "Ele terá mais facilidade
em realizar uma pesquisa, saberá distinguir um site
confiável e terá consciência do erro que comete quan-
do copia algum texto. O aluno de hoje não sabe rea-
lizar nenhuma destas tarefas", lamenta.

"Já fiz páginas na rede e sempre tive a iniciativa
de pedir a lista de e-mails de minhas turmas. Por

toda a experiência que acumulei,
vejo a internet como uma oportuni-
dade de o estudante comparecer
normalmente às aulas, encontrando
complementos pelo computador.
Quanto aos casos de 'cola', existem
universidades que contratam servi-
ços oferecidos na própria internet
de comparação dos textos de alunos
com os de milhares de sites. É im-
portante que o professor utilize fer-
ramentas deste tipo, mesmo porque
alguns sites se mantêm graças à
comercialização de trabalhos pron-
tos. O mestre, em meio a tudo isto,
precisa se antecipar, direcionando
seus alunos para sites pré-determi-
nados", sugere Crepalde. A tática,
neste caso, segundo o gerente da
Metodista, é avaliar como o estudan-
te recria a informação, uma vez que
o professor trabalha com os textos
de origem em mãos.

"Costumo aplicar algumas al-
ternativas, como a divisão dos tra-
balhos em pequenas etapas, in-

cluindo o acompanhamento, quando converso
com cada grupo para conferir a pesquisa e a bi-
bliografia utilizada. Nestas oportunidades, cos-
tumo alertar quanto ao plágio e sobre os sites
não confiáveis, além de lembrar a todos que al-
gumas pesquisas podem ter um resultado mais
eficiente se realizadas na biblioteca com a utili-
zação de livros que podem conter informações
mais interessantes. Dou o aviso de que a internet
facilitou a busca de informações, possibilitan-
do o acesso a textos de outros autores. Mas tam-
bém lembro que é muito fácil para o professor
conferir se um texto não é original. Basta ele
utilizar sistemas de busca como o google.com.br
ou o altavista.com.br, inserindo pequenas fra-
ses escolhidas aleatoriamente do texto apresen-
tado pelo aluno. Caso o texto tenha sido copia-
do, certamente no resultado da busca irá apa-
recer o site original de onde o aluno retirou o
texto", completa o professor Messa.

38 Ensino Superior-Janeiro 2003



MUITO O QUE DISCUTIR

Apesar dos problemas, os professores conside-
ram irreversível a presença da internet nos cursos.
Vista de fora, ela é mais um meio de acesso à infor-
mação, com a particularidade de reunir conteúdo
imensurável. Obviamente, há espaço para tudo, e
as restrições existem apenas para casos específicos.
O usuário, assim como quando está diante de uma
televisão, deve filtrar o que recebe e absorver, se-
gundo seus interesses, aquilo que considera conve-
niente. Para resumir, é ele o sujeito ativo. "Não há
porquê não usar, afinal, a internet é uma ferramen-
ta muito utilizada dentro das próprias empresas. Mas
precisamos ter em mente a importância do contato
pessoal. Com ele, o professor pode perceber o as-
pecto psicológico e corporal do aluno, identifican-
do quem está interessado e quem se mostra absor-
to. Trabalho em projetos de empresas e sinto falta,
durante reuniões por teleconferência, desta visão
geral das pessoas", admite o professor Becerra.

O professor Messa complementa: "Com o passar
dos anos, vemos esse veículo presente cada vez mais
no dia-a-dia das pessoas. Não há como negar. Assim,
conhecer as possibilidades é uma necessidade do pro-
fessor, seja para utilizá-la em sua disciplina ou sim-
plesmente para saber identificar um trabalho plagia-
do. Porém, não vejo a internet como uma ferramen-
ta obrigatória. É o professor quem deve avaliar as
possibilidades que a internet oferece, decidindo se
cabe utilizá-la ou não. De qualquer maneira, há mui-
to ainda o que discutir nesta área." Aproveitando a
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deixa, quem se encarrega do e-group?

Fonte: Ensino Superior, v. 5, n. 52, p. 36-39, jan. 2003.




