
Ensino presencial e virtual: ingredientes básicos de uma educação agradável e 
flexível  
 
O professor José Manuel Moran garante que a expansão do uso de recursos da EaD flexibiliza e 
garante mais qualidade nas aulas presenciais.  
 
Um dos principais desafios de hoje, nas universidades e escolas, é tornar mais flexível o 
currículo de cada curso, integrando e inovando as atividades presenciais e a distância. Esta 
afirmação é do professor José Manuel Moran, coordenador do programa de Educação a 
Distância da Faculdade Sumaré. Moran é um defensor convicto da aproximação entre as 
modalidades a distância e presencial na educação, com o objetivo de combinar o melhor do 
presencial às facilidades do virtual para garantir qualidade. 
 
Para ele, o sistema bi-modal, ou blended, se mostra o mais promissor para o ensino nos 
diversos níveis, principalmente no superior. “O modo como a EaD se apresenta contribui muito 
para a flexibilização das aulas presenciais”, afirma. Ele conta que na Faculdade Sumaré cerca 
de 95% dos professores utilizam recursos virtuais em suas aulas presenciais. “Vai haver um 
momento em que teremos de rediscutir o limite de 20% de disciplinas online, imposto pelo 
MEC.” Moran explica que cada instituição terá de definir qual é o ponto de equilíbrio entre o 
presencial e o virtual, de acordo com cada área do conhecimento. Isso porque há disciplinas 
que necessitam mais da presença física, como as que utilizam laboratório ou interação corporal 
(dança, teatro etc.). “O importante é experimentar várias soluções nos diversos cursos. Todos 
estamos aprendendo e nenhuma instituição está, ainda, muito à frente na inovadora educação 
online”, aposta. 
 
O educador, que também é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), acredita que as universidades poderiam 
flexibilizar seus currículos até chegar a uma carga horária média de 50% para aulas 
presenciais e 50% a distância. “Confinar os alunos, por horas seguidas, em uma mesma sala 
torna-se cada dia mais contraproducente, principalmente, quando há outras possibilidades.” 
Para ele, as escolas, em todos os níveis – inclusive dos ensinos fundamental e médio – devem 
repensar este modelo “engessado de currículo”, com aulas em série, e parar de considerar a 
sala de aula como único espaço para a aprendizagem. 
 
Do ponto de vista didático, é possível organizar atividades inovadoras na sala de aula ou no 
laboratório com acesso a internet, integradas com atividades a distância. Em alguns 
momentos, o professor pode levar os alunos ao laboratório para desenvolver atividades de 
pesquisa e de domínio das tecnologias. Estas atividades se ampliam nos ambientes virtuais de 
aprendizagem, permitindo diminuir o número de aulas e continuar aprendendo, juntos e a 
distância. “Em todas as matérias, ao longo de todos os anos, os cursos precisam prever 
espaços, além de tempo de contato com a realidade, experimentação e inserção em ambientes 
profissionais e informais”, analisa. 
 
A idéia de Moran não é apressar os cursos, nem remunerar menos os professores, mas realizar 
o planejamento de atividades de maneira mais racional, atraente, interessante e motivadora 
para professores, alunos e instituições. “O problema é que há um grande número de alunos 
que não concorda mais com a forma em que as aulas são oferecidas hoje. Eles reclamam do 
tédio de serem obrigados a ouvir um professor falar por horas, da rigidez dos horários e, ainda 
mais, da enorme distância entre o conteúdo oferecido e sua aplicação no cotidiano.” 
 
O professor lembra que a tecnologia é um meio para realizar atividades diferenciadas. 
“Podemos aprender juntos, mesmo em lugares distantes. Podemos planejar mudanças 
graduais, flexibilizando o currículo, diminuindo o número de aulas presenciais para combiná-las 
com atividades em laboratórios conectados à internet, com atividades a distância”, garante. 
 
Mas Moran diz que os professores precisam aprender a gerenciar vários espaços e integrá-los 
de forma aberta, equilibrada e inovadora. Agora, além da sala de aula, cada educador tem de 
se preocupar com o aluno no laboratório, na internet, em visitas técnicas e ainda acompanhá-
los e orientá-los em seus projetos e experiências.  



É aqui que entra uma contribuição fundamental da EaD para as aulas presenciais: a 
necessidade de aulas mais elaboradas e planejadas. “Não quero dizer que as aulas presenciais 
não são planejadas. Porém, este modelo oferece mais espaço ao improviso. Já na EaD, tudo 
tem de ser cuidadosamente organizado e planejado para que o aluno não se perca e, 
conseqüentemente, não se desestimule”, alerta. 
 
Para ele, a sala de aula será sempre um ponto de partida e de chegada, ou seja, um espaço 
importante que também pode ser combinado com outros recursos para ampliar as 
possibilidades de aprendizagem. É necessário que seja um local confortável e com recursos 
tecnológicos, como o fácil acesso ao vídeo, projetor, DVD e, no mínimo, à internet. “Até agora, 
são poucos os cursos bem equipados. Mas, se queremos educação de qualidade, torna-se cada 
vez mais necessário ter uma boa infra-estrutura.” 
 
Moran também lembra que é preciso haver uma mudança na postura do professor. “Não basta 
apenas passar informações aos alunos. É preciso estimulá-los para possíveis e prováveis 
mudanças, além de ajudá-los na busca de dados e na organização dessas informações.” O 
objetivo é fazer com que o foco do curso seja o desenvolvimento das pesquisas e tornar o 
aluno em um parceiro-pesquisador. “Pesquisar de todas as formas, utilizando todas as mídias, 
fontes e modelos de interação. Pesquisar individualmente, todos juntos e, também, em 
pequenos grupos. Pesquisar na escola e em outros locais e horários. Aliar pesquisas 
presenciais às virtuais. Comunicar os resultados da pesquisa para todos e para o professor. 
Relacionar resultados, comparar, contextualizar, aprofundar e sintetizar. Ou seja, proporcionar 
um completo ciclo de educação.” 
 
Para isso, os professores precisam adquirir a competência de combinar atividades a distância 
com o modelo presencial. Distinguir o que pode ser feito pela internet para melhorar a 
aprendizagem e manter a motivação e trazer novas experiências para a classe. “O importante 
é combinarmos o que fazemos de melhor em sala de aula (conhecer, conviver, motivar e 
reencontrar) ao que podemos gerenciar a distância (por listas, fóruns, chats, vídeo-conferência 
ou web-conferência), como pesquisar, conversar e divulgar as produções dos professores e 
alunos”, sugere. 
 
Manter os alunos por menos tempo em salas de aula convencionais também permite uma 
maior rotatividade de alunos nos mesmos espaços físicos. Dessa forma, a necessidade de 
construir e ampliar salas e prédios diminui e torna-se possível otimizar os espaços já 
existentes. Com 25% de um curso feito a distância, é possível criar grades de três horas 
diárias por turma, o que permite organizar duas turmas diferentes por período e duplicar o uso 
de cada sala. “Se aplicarmos este raciocínio em uma escola com muitas turmas, é possível 
baratear o custo final da mensalidade de cada aluno sem perder qualidade”, calcula. 
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