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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

● Qual o lado bom e o ruim do en-
sino em massa pela internet?
O ponto positivo é que a inter-
net permite compartilhar o co-
nhecimento. Meu primeiro ví-
deo teve 100 mil visualizações.
Antes eu ensinava para classes
de no máximo 400 alunos. Ou

seja, demoraria 250 anos para
atingir esse número. O ponto
negativo é que é muito traba-
lhoso criar conteúdo.

● Qual o interesse dos professo-
res por esse tipo de ensino?
A maioria é entusiasta. Os
Moocs (Cursos Online Abertos e
Massivos) são uma forma de me-
lhorar o ensino tradicional, por-
que o aluno pode assistir à aula
online e ir para a classe prepara-
do para discussões mais pro-
fundas. Perguntam-me por que
alguém investiria para se for-

mar em uma universidade se
pode assistir à aula de graça. A
resposta é que os alunos não
vão à universidade por causa
da aula, mas em razão das dis-
cussões e interações.

● Qual é o desempenho dos alu-
nos dos cursos?
É complicado medir. Muitos
se inscrevem em uma aula, as-
sistem religiosamente a todos
os vídeos, mas não entregam
nenhum exercício. Por isso
consideramos que ele não com-
pletou o curso. Só 7% termi-

nam com sucesso. Mas, se o
aluno faz o primeiro exercício,
aumenta em 42% a chance de
fazer os demais. O bom é que
os Moocs são uma oportunida-
de para as pessoas experimen-
tarem outras áreas sem risco.

● A credibilidade desses cursos
é questionada. Como o mercado
vê os Moocs nos EUA?
Há dois anos, havia essa preo-
cupação, mas isso mudou por-
que as melhores universidades
do mundo estão oferecendo
seus melhores cursos.

● Os Moocs substituem o ensino
tradicional?
Pense no seu professor favori-
to. Por que gostava dele? Quan-
do penso no meu, a resposta é
que ele era generoso respon-
dendo às minhas perguntas.
Não acho que ele pode ser
substituído pelo computador.
O que fazemos é usar a tecno-
logia para livrar o professor do
trabalho repetitivo para gastar
o tempo com outras coisas im-
portantes. Odiaria que Moocs
atrapalhassem a relação entre
os alunos e professores. / L.A

Foi o crescimento de usuários brasileiros nos últimos seis meses no
Coursera, um dos sites pioneiros na oferta de cursos online gratuitos

É fácil perder-se entre a enorme oferta
de videoaulas disponível na internet
e, por melhores que sejam os cursos,

o desafio inicial é entender a lógica dos si-
tes que os oferecem. Depois de ouvir falar
sobre o Coursera, decidi explorá-lo. Feito o

cadastro, você vê uma lista de cursos à dis-
posição – na semana passada eram 389. Um
me chamou a atenção, sobre história da in-
ternet, e fiz a inscrição, gratuita.

A surpresa foi descobrir que no Coursera,
assim como em outros sites, as aulas têm
duração definida (cinco semanas, dez sema-
nas). E, para garantir o certificado de con-
clusão, é preciso seguir as atividades dentro
dos prazos. A aula que eu escolhi já estava
na terceira ou quarta semana. Assisti a dois
vídeos até descobrir que não poderia mais
receber o certificado, o que foi desanima-

dor. Decidi procurar outra opção, para
acompanhar desde o começo.

Cada curso tem uma página própria, com
vídeos de duração entre 3 a 20 minutos. Pa-
ra cada semana há até dez vídeos que, soma-
dos aos materiais extras, exigem dedicação
constante. Muitos não conseguem acompa-
nhar. Aos poucos, porém, reservei um horá-
rio para assistir aos vídeos e peguei o ritmo.

Há também formas de interação entre os
alunos, em fóruns e redes sociais. Para
mim, essas atividades pareceram sem gra-
ça, mas alunos mais participativos organi-

zam até encontros para estudar.
A experiência tem sido muito boa. O cur-

so é realmente interessante e tem uma abor-
dagem didática, apesar de um pouco super-
ficial, mas acho que a ideia é que o aluno
procure mais sobre o que lhe interessa. De
qualquer forma, as aulas mostraram que é
possível aprender dessa maneira, com ou
sem certificado, e me incentivaram a bus-
car outras disciplinas. Já são cinco na lista.
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Veduca
Plataforma brasileira, oferece de
graça aulas de universidades bra-
sileiras e internacionais.

Coursera
Gratuito. Oferece 389 cursos de
grandes universidades de diferen-
tes países, a maioria em inglês.

NovoEd
O foco é na interatividade. Todos
os cursos são da Universidade
de Stanford e gratuitos.

edX
Criada por professores de Har-
vard e do MIT, oferece cursos
gratuitos. A maioria são das
áreas de ciências e exatas.

Udacity
Da Universidade de Stanford,
tem cursos pagos e gratuitos.

Descomplica
Paga, tem aulas do ensino médio
para quem vai prestar vestibular.

ENTREVISTA

✽

ANÁLISE: Filipe Serrano

Filipe Serrano
Ligia Aguilhar

Foi para aprofundar o conhe-
cimento em legislação e co-
mércio internacional que o es-
tudante de Contabilidade Ni-
colas Sousa decidiu explorar
uma nova forma de aprendi-
zado que tem atraído cada
vez mais brasileiros na inter-
net. Sites que reúnem cursos
online gratuitos – como o
Coursera, Udemy, EdX, Uda-
city e o brasileiro Veduca – es-
tão expandindo a oferta de
cursos de renomadas univer-
sidades não apenas do Brasil,
mas principalmente dos Esta-
dos Unidos e da Europa.

O curso escolhido por Nico-
las Sousa (A legislação da
União Europeia: Uma Introdu-
ção) é dado por um professor
de Direito da Universidade de
Leiden, na Holanda. “Trabalho
em uma gestora de fundos de
investimento e achei interes-
sante aprender mais sobre le-
gislação, comércio e finanças,
além de praticar o inglês”, diz
Sousa, que estuda na USP.

As aulas são dadas no Cour-
sera, um dos sites pioneiros na
área. Segundo o fundador, An-
drew Ng, em abril o Brasil era
o quarto país em número de
usuários (4% do total). “Hou-
ve um crescimento de 167% na

quantidade de brasileiros nos
últimos seis meses”, disse ele
ao Link (leia entrevista abaixo).

A presença do País também
é percebida por outros. “Os
brasileiros são a terceira maior
demografia de cursos online,
mostrando um grande apetite
por conteúdo educacional”,
disse Amin Saberi, cofundador
do NovoEd, plataforma que
reúne aulas da Universidade
Stanford, principal instituição
do Vale do Silício.

É para atender a esta deman-
da por uma educação de quali-
dade que surgem também no
Brasil sites especializados nos
chamados Moocs (sigla em in-
glês para “cursos online aber-
tos e massivos”).

O professor e pesquisador
João Mattar foi o pioneiro. No
ano passado, criou com o pro-
fessor Paulo Simões um curso
com a proposta de estudar e re-
construir a história da Educa-
ção a Distância. A experiência
bem-sucedida abriu espaço pa-
ra uma segunda aula, de Lín-
gua Portuguesa. “Fizemos um
teste para ver o interesse das
pessoas e fomos surpreendi-
dos. Tivemos 5 mil inscri-
ções”, diz.

O site Veduca lançou recen-
temente dois cursos do tipo
(Física Básica e Probabilidade
& Estatística) em parceria
com professores da USP. O Ve-
duca foi criado no ano passado
pelo engenheiro Carlos Souza
e reúne videoaulas de diversas
universidades.

Agora o objetivo é lançar pe-
lo menos outras dez discipli-
nas de professores brasileiros
até o fim do ano, incluindo na
área de Humanas. “Colocamos
conteúdos mais adequados às
necessidades brasileiras, que
prepararam profissionais para
os setores da economia com
falta de qualificação”, diz Sou-

za. Segundo ele, os cursos tive-
ram 6 mil inscritos, acima da
expectativa de 5 mil.

O professor titular Vander-
lei Bagnato, do Instituto de Fí-
sica da USP de São Carlos
(SP), é o responsável pelo cur-
so de Física no Veduca e mos-
tra entusiasmo com o forma-
to. Para ele, profissionais e pes-
quisadores que dependem de
conhecimentos de outras
áreas são beneficiados. “Seria
extremamente útil que os ci-
clos básicos das universidades
estivessem disponíveis onli-
ne”, afirma Bagnato, que tam-
bém é coordenador da Agência
USP de Inovação.

Definição. Pelo menos desde
2001 a internet é usada para
hospedar aulas online em ví-

deo, quando o Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
criou um programa para distri-
buir o material na web. O mo-
delo também foi adotado pela
Apple no iTunes U e por ou-
tros sites que hospedam vi-
deoaulas. A USP também tem
um site do tipo, o eAulas.

Mas o formato de cursos pa-
ra a web é novo e virou oportu-
nidade de negócio para em-
preendedores da área de tecno-
logia. Por causa disso, o jornal
The New York Times disse que
2012 foi “o ano dos Moocs”.

O que define um Mooc é que
o curso, além de gravado em ví-
deo, está disponível gratuita-
mente para milhares de usuá-
rios. Em alguns casos, há certi-
ficados de conclusão.

Por causa da variedade e da

facilidade, as pessoas têm vis-
to neles uma forma de estudar
áreas diferentes. “Hoje é preci-
so adquirir novas habilidades
o tempo todo para poder resol-
ver problemas. Nesse cenário,
os Moocs abrem a possibilida-
de de você se atualizar”, diz
Martha Gabriel, autora do li-
vro Educ@r.

Outro ponto alto é a possibi-
lidade de se relacionar em esca-
la global. “Os alunos vêm de vá-
rios países, têm perfis e profis-
sões diferentes. As comunida-
des se reúnem em fóruns e re-
des sociais”, diz a pesquisado-
ra Juliana Marques, que criou
o blog Mooc Experience como
parte de seu mestrado na Uni-
versidade de Amsterdã.

Para Steve Joordens, profes-
sor do curso de Introdução à

Psicologia, do Coursera, o alto
interesse dos alunos é positi-
vo. Porém, há desafios para
que o modelo se firme. “Para
aproveitar, você tem de valori-
zar o aprendizado pelo apren-
dizado. Mas algumas pessoas
não veem um benefício concre-
to em troca”, diz.

Para Juliana Marques, tam-
bém é preciso melhorar a for-
ma de ensino. “Muitos alunos
reclamam que não conseguem
acompanhar tudo. E outro pro-
blema é que muitos professo-
res ficam inacessíveis.”

À medida que os Moocs evo-
luírem, os problemas devem
ser amenizados. “Uma vez que
os professores percebam que é
possível ensinar pela web, a de-
manda por Moocs vai aumen-
tar”, diz Saberi, do NovoEd.

167%

Pela web, uma revolução na educação
WERTHER SANTANA/ESTADÃO

‘Os Moocs ajudam a melhorar o ensino tradicional’

Plataforma vai
muito além do
formato videoaula

Autonomia. Cresce a procura de brasileiros por cursos online gratuitos, feitos por professores de universidades renomadas de todo
o mundo, e que atingem até dezenas de milhares de usuários que se organizam em fóruns para trocar informações e aprender juntos

Andrew Ng, cofundador do Coursera

LINK ONLINE

Flexibilidade. Para Nicolas Sousa, a tecnologia permite assistir às aulas em qualquer lugar

● Entusiasmo

Para o professor de
Stanford, cursos online
são ferramenta para
melhorar a qualidade
das aulas presenciais

RAMIN RAHIMIAN/NYT

ONDE ENCONTRAR

“Seria extremamente útil
que os ciclos básicos das
universidades estivessem
disponíveis online”
Vanderlei Bagnato
DA AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO E

PROFESSOR DE CURSO NO VEDUCA

“Os alunos vêm do mundo
inteiro e têm perfis
diferentes. As comunidades
se reúnem em fóruns e
redes sociais”
Juliana Marques
PESQUISADORA SOBRE CURSOS ONLINE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




