
ENTREVISTA 

A n a n t A g a r w a l , presidente da edX, plataforma de cursos online e abertos montada por Harvard e MIT 

'Online pode 
ser melhor 
que curso 
presencial' 
Professor do MIT que virá ao Brasil fala sobre 
a onda dos cursos digitais de acesso gratuito 

Carlos Lordelo 

As principais universidades 
norte-americanas se lança-
ram de cabeça no ensino onli-
ne gratuito. Ano passado, 
Harvard e o Instituto de Tec-
nologia de Massachusetts 
(MIT) criaram o edX, uma 
plataforma de cursos abertos 
para massas (MOOCs, na si-
gla em inglês). Cada institui-
ção se comprometeu a inves-
tir US$ 30 milhões. Meses an-
tes nascia o Coursera, que ho-
je reúne cursos de 62 univer-
sidades, como Stanford e Co-
lumbia. Não à toa, 2012 foi 
eleito o ano dos MOOCs pe-

ta à imprensa brasileira. 
Os cursos não têm apenas vi-

deoaulas expositivas, mas tam-
bém exercícios e avaliações vir-
tuais. Ao contrário do ensino a 
distância tradicional, nessa moda-
lidade não há a figura do tutor e 
grande parte da aprendizagem se 
dá pela interação entre os alunos 
nos fóruns de discussão. Quando 
aprovados, os estudantes rece-
bem um certificado do edX. 

"Num futuro não tão distan-
te será comum para as universi-
dades reconhecerem créditos 
dos MOOCs", diz Agarwal, que 
fará na quinta-feira a conferên-
cia de encerramento do Trans-
formar, um evento em São Pau-
lo sobre inovação e tecnologia 
na educação. 

QUEM É 

* Engenheiro elétrico, fez 
graduação no Instituto India-
no de Tecnologia e doutora-
do em Stanford, nos Estados 
Unidos. É professor de Enge-
nharia Elétrica e Ciência da 
Computação do MIT. Antes 
de assumir o edX, foi diretor 
do Laboratório de Ciência da 
Computação e Inteligência 
Artificial do MIT. 

os pontos fracos. Outra manei-
ra é oferecer material que ajude 
o aluno, porque às vezes ele 
não tem o background para 
acompanhar o curso. Para fazer 
meu curso de Circuitos é neces-
sário saber equações diferen-
ciais. Mas não ensinamos isso 
no edX. Então eu sugiro que o 
aluno assista às videoaulas de 
Salman Khan (que, aliás, foi 
meu aluno no MIT). Podemos 
ainda oferecer cursos híbridos, 
com apoio de um professor lo-
cal, o que aumenta a taxa de su-

tivessem ao meu lado me 
vendo explicar os conceitos. 
Eles acham essa relação mui-
to pessoal. É melhor do que 
ficar na última fileira de um 
auditório para 500 pessoas 
vendo uma aula. 

• Vocês pesquisam o impacto 
dos MOOCs na educação supe-
rior. O que descobriram? 
Estamos capturando dados 
dos alunos no edX: como 
eles aprendem, de onde vêm, 
quais exercícios acertam e 
quais erram, que tipo de ma-
terial usam. Com isso pode-
mos melhorar o modo pelo 
qual eles aprendem. Em um 
curso, separamos os alunos 
em dois grupos para verificar 
quem se sairia melhor de 
acordo com as ferramentas 
que utilizavam. Em outro ca-
so, um professor de Harvard 
quis saber, com base nos da-
dos gerados pela plataforma, 
quais recursos os alunos utili-
zavam em diferentes momen-
tos. Ele descobriu que, quan-
do os alunos resolvem o de-
ver de casa, acessam bastan-
te os vídeos. Mas quando fa-
zem o exame final, olham 
muito o livro-texto. 

• O governo de São Paulo lan-
çou um programa de inclusão 
de alunos de escolas públicas 
nas universidades estaduais 
que prevê, para parte dos co-
tistas, um curso semipresen-
cial de dois anos, com certifi-
cação. Se aprovado, haverá 
uma formação generalista 

Os resultados foram surpreen-
dentes: 36% dos alunos disse-
ram que a experiência online 
foi melhor que a presencial e 
63% acharam tão bom quanto. 
O curso online é muito bom, 
mas ter contato com um instru-
tor só melhora o aprendizado. 

• Como motivar os alunos? 
Os cursos do edX são rigorosos. 
São os mesmos ensinados nos 
câmpus e a taxa de aprovação 
varia de 5% a 20%. Isso significa 
que até 95% dos alunos podem 
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Io jornal The New York Times. 
Só o edX já tem 800 mil 

alunos inscritos - incluindo 
23 mil brasileiros - em 23 cur-
sos: sete do MIT, seis de Har-
vard, seis da Universidade da 
Califórnia e quatro da Uni-
versidade do Texas. 

O mais popular é o de Cir-
cuitos e Eletrônica, ministra-
do por Anant Agarwal, com 
cerca de 150 mil alunos. Pro-
fessor do MIT, o indiano foi 
convidado para ser o primei-
ro presidente do edX. "Tudo 
que o aluno precisa é ter von-
tade de aprender e conexão à 
internet", disse ele ao Esta-
do, em sua primeira entrevis-

• Para que servem os MOOCs e 
quais as vantagens deles? 
Promover o acesso de alunos 
de qualquer lugar do mundo à 
educação é um grande benefí-
cio. Outro, para a universidade, 
é que ela não precisa sair do 
câmpus para oferecer cursos. E 
quando você tem um curso onli-
ne combinado com ajuda pes-
soal de um professor, no forma-
to híbrido (blended), descobri-
mos que a qualidade supera de 
longe a dos cursos tradicionais 
presenciais. Assim, um dós 
grandes benefícios para as uni-

versidades também é poder au-
mentar muito a qualidade da 
educação no câmpus. 

• 

• Há quem critiques falta de con-
tato entre aluno e professor. 
Mais de uma geração de alunos 
cresceu com as redes sociais, 
enviando mensagens de texto e 
batendo papo virtualmente. 
São pessoas que se sentem con-
fortáveis em aprender online. 
Fizemos uma pesquisa com alu-
nos que completaram o curso 
de Circuitos e Eletrônica. Pedi-
mos para eles compararem ó 
curso online com o tradicional. 

não ser aprovados porque aban-
donam ou não têm desempe-
nho suficiente. Fora isso, mui-
tos-terminam os cursos e não 
pedem o certificado. Não sabe-
mos quantos podem estar fa-
zendo isso. Então, precisamos 
ter cuidado com estatísticas. 
Além disso, os alunos têm de le-
var o curso a sério e ser ativos, 
clicar em pelo menos um exercí-
cio ou dever de casa. Para os alu-
nos com postura ativa, mas que 
não conseguem passar, temos 
várias ideias para engajá-los. 
Um professor, por exemplo, 
acessa os fóruns dos alunos, 
identifica as dificuldades e toda 
semana produz um vídeo com 

cesso. Fizemos isso com a Uni-
versidade Estadual de San Jose, 
da Califórnia. Os alunos assisti-
ram aos vídeos, fizeram exercí-
cios e depois seguiram para au-
la discutir com o professor. Os 
resultados foram incríveis. Tra-
dicionalmente este curso tinha 
uma taxa de reprovação de 21%, 
mas com o edX caiu para 9%. 

• Como construir uma relação 
mais íntima com os alunos? 
Acho que a intimidade já existe. 
Eu, por exemplo, gravo as aulas 
no mesmo estilo de Salman 
Khan, escrevendo em um ta-
blet. Recebo e-mails de alunos 
dizendo que sentem como se es-

Alunos brasileiros destacam flexibilidade de plataforma 
Luiza Dias Vieira 
ESPECIAL PARA O ESTADO 

O piauiense Fleyáriston Sala-
zar, de 21 anos, é calouro de En-
genharia Elétrica de uma facul-
dade particular de Teresina (PI) 
e sempre sonhou em estudar 
nos Estados Unidos. Quando 
ouviu falar do edX, encontrou 
uma opção. "Vi o MIT envolvido 
e não acreditei", conta. Ele ago-
ra é aluno do MOOC de Circui-

tos e Eletrônica do MIT, com du-
ração de 14 semanas. Segundo o 
estudante, as aulas são grava-
das, inclusive as práticas em la-
boratório. "Mesmo que eu só 
possa acompanhar a distância, 
não deixa de ser uma grande 
oportunidade." 

No caso da biomédica paulis-
ta Eilen Souza, de 35, o primeiro 
contato com esse tipo de curso 
ocorreu por acaso. Ela procura-
va na internet a data de inscri-

ção de um curso de inverno 
quando descobriu o Coursera. 
"A plataforma reúne universida-
des de prestígio internacional, 
às quais muito provavelmente 
não conseguiria chegar", diz. 
Ela já terminou os cursos de In-
trodução à Genética e Evolução 
(10 semanas) e Ciência Genômi-
ca Experimental (14 semanas). 
Agora faz Introdução à Fisiolo-
gia Humana (12 semanas). Eilen 
acredita que o Brasil ainda está 

atrasado em relação ao exterior. 
"Muitas matérias só são ensina-
das na pós-graduação." 

O engenheiro de software Da-
vi Barbosa, de 27, que trabalha 
no escritório do Google em Belo 
Horizonte, é aluno assíduo de 
MOOCs. Ele já fez diversos cur-
sos, tanto no Coursera quanto 
no Udacity, plataforma focada 
em ciências exatas e tecnologia. 
"Com aulas de universidades re-
nomadas, professores que estão 

entre os mais famosos de suas 
respectivas áreas, acessíveis pa-
ra todos e extremamente didáti-
cas, era óbvio que se tratava de 
uma revolução", diz. Barbosa 
destaca a praticidade de assistir, 
aos vídeos na hora em que prefe-
rir. A falta de certificado não o 
incomoda. "O que importa é o 
que você aprendeu. Eu coloca-
ria no meu currículo. No míni-
mo indica que você se esforça 
para continuar aprendendo." 

com o objetivo de chegarem 
mais preparados à universida-
de. O projeto recebeu críticas 
porque, entre outros motivos, 
os alunos de escolas públicas 
teriam menos atenção nesse 
modelo. Qual sua opinião? 
Acho que uma maneira de o 
ensino superior se desenvol-
ver é, em vez de trazer os alu-
nos para os câmpus por qua-
tro anos, deixâ-los fazer disci-
plinas online por um ano, de-
pois passar dois anos na uni-
versidade e, no último ano, 
fazer um estágio e mais ativi-
dades online. Esse projeto pa-
rece uma boa ideia, mas eu 
teria de olhar mais a fundo a 
plataforma, para saber como 
ela é. Muitas ainda estão em 
desenvolvimento. Ela terá 
um componente social for-
te? Haverá fóruns de discus-
são? Como será a interface 
do usuário? Tudo isso é im-
portante para manter o alu-
no motivado. Eu teria de co-
nhecer esses aspectos, mas 
pode ser uma boa ideia se a 
plataforma for muito boa. 

Portal nacional 
tenta reproduzir 
modelo no País 
Cristiane Nascimento 
ESPECIAL PARA O ESTADO 

No Brasil, o que mais se apro-
xima de uma plataforma de 
MOOCs é o portal Veduca, 
que reúne 5.330 videoaulas de 
universidades como Harvard, 
MIT e Yale, além das brasilei-
ras USP, Unesp e Unicamp. 
Em maio o site deve ganhar 
nova versão, com mais ferra-
mentas. 

"Os cursos que temos hoje 
não foram desenhados para a 
internet. São consagrados, 
mas apenas filmados", diz 
Carlos Souza, do Veduca. "Es-
tamos conversando com o Mi-
nistério da Educação e com 

instituições de ensino do País pa-
ra produzirmos material espe-
cialmente para a web." 

O novo portal deve vir com 
dois MOOCs da área de exatas, 
em parceria com uma universida-
de de ponta do País, afirma Sou-
za, sem revelar nomes. A certifi-
cação do MEC será peça-chave 
para o sucesso dos cursos. Para 
ganhar o certificado, os alunos 
provavelmente terão de fazer 
um exame presencial. "Precisa-
mos garantir que não haja fraude 
e que o certificado seja dado a 
quem realmente fez o curso." 

Outros portais de conteúdo 
educacional funcionam como bi-
bliotecas multimídia. É o caso do 
e-Aulas da USP. Muitos dos ví-

deos integram o programa de 
cursos semipresenciais feitos 
em parceria com a Universida-
de Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp). "Elas par-
tem do pressuposto de que os 
alunos também terão aulas 
presenciais", diz Gil da Costa 
Marques, diretor de Mídias Di-
gitais da USP. A ideia é ofere-
cer disciplinas inteiramente 
online até o ano que vem. Elas 
ficarão abertas no site e vale-
rão créditos para alunos da 
USP. Na Univesp TV há mate-
rial complementar aos cursos 
e também cursos livres de eco-
nomia e linguística. 

A FGV também libera vi-
deoaulas no site fgv.br/fgvonli-
ne. O diretor da FGV Online, 
Stavros Xanthopoylos, estu-
da oferecer MOOCs. "Não dá 
mais para segregarmos a edu-
cação de forma dicotômica: 
presencial ou a distância. Te-
mos de definir o modelo peda-
gógico e as tecnologias que 
utilizaremos de acordo com o 
objetivo de aprendizagem." A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.
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