
mbora a educação on-line seja 
uma realidade consolidada, a 
qualidade do aprendizado 
ainda gera divergência entre 

educadores. Recente estudo promovido 
pelo governo americano, porém, pode 
pôr fim à discussão. Ou acirrá-la ainda 
mais: o levantamento sugere que o 
ensino via internet pode ser tão, ou até 
mais eficaz que o presencial. 

Denominado Avaliação de práticas 
com base em evidência na aprendi
zagem on-line, o levantamento é uma 
meta-análise de 51 estudos empíricos 
sobre educação on-line e diferencia-se 
de outras análises por incluir apenas 
experimentos restritos ao ensino via 
internet, deixando de lado telecursos e 
instrução por programas de computador. 
Além disso, esses experimentos compa
ram a instrução virtual com a presencial 
e medem resultados de aprendizagem 
objetivamente. A maioria dos dados en
volve estudantes de graduação ou pós-
graduação; apenas um número reduzido 
de estudos relaciona-se a estudantes de 
primeiro e segundo graus. 

A meta-análise concluiu que, em 
geral, quando comparadas ao ensino 
presencial, as modalidades de ensino 
puramente virtuais e/ou semipresenciais 
apresentam resultados de aprendizagem 
mais eficientes. Enquanto o índice de 
maior eficiência do ensino on-line é 
pouco significativo, a modalidade híbri
da apresenta índices mais altos. 

Os autores advertem, entretanto, que 
tais achados não devem ser levados ao 
pé da letra, pois as condições das mo
dalidades virtual e presencial diferem 
em múltiplas dimensões, incluindo a 
quantidade de tempo que os estudantes 
dedicam a cada tarefa. A maior eficiên
cia do ensino puramente on-line pode 
ser, portanto, apenas produto dessas 
diferentes condições, e não deve ser 
atribuída ao meio em si. O mesmo se 
aplica à modalidade híbrida, já que 
os estudos analisados não levaram em 
consideração diferenças pedagógicas, 
conteúdo e tempo de estudo. Logo, a 
maior eficiência do ensino on-line não 
pode ser creditada ao meio, mas às 
condições diferenciadas como tempo 



de estudo adicional, materiais suple
mentares e maiores oportunidades de 
colaboração. O estudo encomendado 
pelo Departamento de Educação bus
cou também verificar quais as práticas 
de ensino on-line que demonstram 
maior eficácia. Os resultados são inte
ressantes, pois apontam para a relativa 
ineficiência do uso de materiais como 
vídeos, imagens, gráficos e áudio para 
a otimização do aprendizado, refor
çando a conclusão dos autores de que 
o meio é simplesmente uma forma de 
transmissão de conteúdo e não afeta o 
aprendizado por si só. 

Os achados mais interessantes, po
rém, referem-se ao tipo de aprendizado 
ou controle do material pelo aluno e 
ao suporte à reflexão. Embora o uso de 
vídeos, gráficos ou imagens por si só 
pouco contribua para o aprendizado, 
quatro entre sete estudos demonstraram 
que o controle desses elementos por 

parte dos alunos aumenta o aprendiza
do. O aprendizado ativo ou interativo 
revelou melhores resultados quando 
comparado ao ensino expositivo. En
quanto é frequente o uso de professores 
e tutores, a pesquisa sugere que o uso de 
moderadores pode não contribuir signi
ficativamente para a aprendizagem. 

O suporte à reflexão foi examinado 
em nove estudos e todos determinaram 
que o uso de ferramentas ou funções que 
estimulam a autorreflexão, a autoexpli-
cação e estratégias de autossupervisão 
contribuem efetivamente para o aprimo
ramento da aprendizagem. Neste sentido, 
os autores da meta-análise recomendam 
claramente a incorporação de mecanis
mos para a promoção da autorreflexão 
do aluno no ensino on-line. De acordo 
com o estudo, é evidente que ambientes 
de aprendizado on-line que possibilitam 
a individualização do ensino tendem a 
tornar o ensino virtual mais eficiente. 

Embora a meta-análise aponte para 
um índice modesto de maior eficiência 
do aprendizado on-line (puramente vir
tual e/ou híbrido) comparado à educação 
presencial, os autores da análise reiteram 
claramente que esses achados não devem 
ser interpretados como uma afirmação da 
superioridade do ensino virtual como meio. 
Trata-se antes da combinação de diferentes 
elementos no processo de aprendizagem, 
tais como maior tempo de estudo, mate
riais suplementares e oportunidades de 
colaboração que tornam a modalidade 
mais efetiva. Neste sentido, o estudo 
não recomenda a substituição de cursos 
presenciais existentes por cursos virtuais, 
mas sugere a reestruturação dos cursos 
presenciais, a fim de incorporar oportuni
dades adicionais de ensino virtual. 

Text Box
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