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Os últimos séculos testemunharam revoluções em virtualmente todas as áreas: saúde, 
transporte, comunicações e genômica são apenas algumas delas. Mas não na educação. Isto é, 
até agora, com o advento do Moocs ("massive open online courses", ou cursos em massa 
online abertos). 
 
Os Moocs estão transformando a educação em qualidade e em escala, igualmente. Como 
presidente da edX, único provedor de Moocs sem fins lucrativos, tenho o privilégio de fazer 
parte dessa revolução. É o momento mais excitante na educação em muitas décadas. 
 
Uma maneira como o ensino à distância mudou a educação foi na ampliação do acesso. O 
Moocs torna a educação sem fronteiras, cega para gênero, raça, classe e conta bancária. Até 
agora, a educação de qualidade -- e em certos casos qualquer educação superior -- foi 
privilégio de poucos. O Moocs mudou isso. Qualquer pessoa com uma conexão à Internet pode 
ter acesso. Ouvimos milhares de estudantes, muitos em países em desenvolvimento, dizerem 
como são gratos por essa educação. 
 
O ensino à distância também está melhorando a qualidade da educação. O ensino online 
promove o aprendizado ativo, em que o aluno assiste a vídeos e se envolve em exercícios 
interativos. Na edX, nossa equipe se concentrou em capturar esse elemento do aprendizado 
online através de uma interface inovadora. O Moocs e o aprendizado online também permitem 
um feedback instantâneo por meio de exercícios com notas automáticas, aprendizado em ritmo 
pessoal, devido à capacidade de pausar ou retroceder os vídeos, aprendizado por pares em 
fóruns de discussão online e a aplicação de mecanismos de jogos em laboratórios virtuais. 
 
Mas por que essa transformação está acontecendo agora? Uma confluência de fatores 
contribuiu para causar a tempestade perfeita para o aprendizado. Enquanto há mais de uma 
década Eric Grimson e Tomás Lozano-Pérez experimentavam no MIT (Massachusetts Institute 
of Technology, nos EUA)  com vídeos "intercalados" de exercícios online, em um modelo de 
aula invertido -- em que a preleção se torna a lição de casa e o tempo em classe é para a 
prática --, foram necessárias redes de distribuição de vídeo e conteúdo, nuvens de 
computação e redes sociais para produzir o ambiente certo para apoiar o enorme número de 
matrículas em todo o mundo que vemos no ensino à distância. 
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A antiga maneira de afunilar um pequeno número de estudantes privilegiados ou afortunados 
para a educação superior tradicional vai desaparecer. O Moocs está democratizando a 
educação. Vimos adolescentes que não tinham altos boletins educacionais obterem notas 
perfeitas em cursos online exigentes. Alguns agora estão tendo a oportunidade de seguir a 
educação superior. Por meio dos cursos à distância, mais pessoas talentosas no mundo podem 
participar de um aprendizado excelente. 
 
Não acredito que a educação online possa substituir uma experiência em faculdade, mas os 
dias das velhas formas de ensino estão contados. Os estudantes sempre foram críticos das 
grandes salas de aulas em que eles apenas escutam, e o resultado é a queda da frequência a 
essas aulas. Mas hoje vemos que há um profundo valor educacional no aprendizado interativo, 
tanto online quanto em sala de aula. Faculdades e universidades começam a usar o ensino à 
distância para fazer cursos mistos, em que vídeos online substituem preleções e o tempo em 
classe é passado e interagido com o professor, equipe docente e outros alunos. Os cursos 
mistos podem gerar bons resultados. 
 
No último outono a Universidade Estadual de San Jose usou material da edX em cursos. A 
porcentagem de alunos que tiveram de repetir o curso caiu de 41% para 9%. Então, quantas 
pessoas estamos atingindo? Ficamos surpresos com a reação a nosso curso piloto no início de 
2012, sobre circuitos e eletrônica -- 155 mil alunos de 162 países se inscreveram. Isso enviou 
um claro sinal de que o mundo estava pronto para a educação online e faminto por 
conhecimento. Hoje temos um milhão de alunos de 192 países. Entregar conhecimento para 
populações que de outro modo são excluídas é apenas uma parte do que os provedores de 
ensino à distância fazem para mudar a educação. Outra é a pesquisa. 
 
A edX e universidades parceiras estão usando os dados que coletamos durante todo um curso 
para pesquisar como os estudantes aprendem de modo mais eficaz, e então aplicamos esse 
conhecimento ao aprendizado online e ao ensino no campus tradicional. Em MIT e Harvard, os 
pesquisadores David Pritchard, Lori Breslow e Andrew Ho têm estudado como as pessoas 
aprendem. Pritchard computa que os dados somente do primeiro curso protótipo -- um de 
meus colegas e eu ensinamos circuitos e eletrônica -- são surpreendentes e encheriam 110 mil 
livros. Nós registramos cada clique, 230 milhões deles. 
 
Usando os dados que reunimos, descobrimos que mais da metade de nossos alunos na aula de 
circuitos e eletrônica começavam a trabalhar em sua tarefa de casa antes de assistir às 
palestras em vídeo. Parece que os estudantes ficam mais entusiasmados com o aprendizado 
quando tentam solucionar um problema. Nesses cursos, agora estamos examinando se os 
professores devem passar tarefas de casa antes da palestra, em vez de depois. 
 
Outra maneira como a tecnologia promoveu essas mudanças revolucionárias na educação foi 
no uso da inteligência artificial para ajudar os professores a avaliar o trabalho dos alunos com 
eficácia. No mês passado revelamos nosso instrumento de avaliação experimental, que 
combina avaliação de inteligência artificial, avaliação de colegas e autoavaliação, para fornecer 
aos professores ferramentas para dar notas a questões abertas em um ambiente de grande 
escala. Também pilotamos tecnologia de regimentos em nossa plataforma, que é uma maneira 
de os instrutores dividirem os grandes fóruns de discussão em grupos menores e mais íntimos. 
 
Fazemos parte de um movimento que busca modificar a face da educação. Em abril 
anunciamos que toda a nossa plataforma de aprendizado seria lançada como fonte aberta em 
1º de junho, e que a Universidade Stanford, juntamente com Berkeley, MIT, Harvard e outras, 
começaria a colaborar conosco para continuar melhorando a plataforma. Esperamos com 
antecipação que universidades e desenvolvedores de toda parte aperfeiçoem a plataforma que 
movimenta nossos cursos edX. 
 
Eu adoro ensinar. Adoro ensinar em uma universidade e adoro ensinar qualquer pessoa que 
deseja aprender. Tudo o que eu sabia sobre o aprendizado (e portanto o ensino) é um alvo 
móvel agora. Sou como uma criança em uma doceira quando penso no que nossa pesquisa vai 
mostrar. Espero me surpreender. Lao Tsu disse: "Se você não mudar de direção, poderá 
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acabar no lugar para onde rumou". Está na hora de os professores repensarem seus métodos 
de aprendizado. Convido a todos para esta viagem recompensadora. 
 
Fonte: Carta Capital. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.cartacapital.com.br/educacao/universidades-online-e-hora-de-os-
professores-aderirem-a-revolucao-9917.html>. Acesso em: 25 jun. 2013. 
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