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O ENSINO À DISTÂNCIA
NO SUPERIOR

O ensino online,
em si mesmo, pode ser
uma soft skill que potência
a mobilidade
e empregabilidade
dos estudantes

Vuito
se tem alertado

para as desigualdades
que o ensino à distân-
cia agudiza, particular-

mente até ao terceiro ciclo. As

crianças de famílias mais des-
favorecidas, muitas sem condi-

ções habitacionais dignas, sem
acesso ou com acesso precário
à internet, com pais com baixo
nível de escolaridade, sem tem-
po e possibilidade de ajudar os

filhos nas aprendizagens esco-
lares, são as que mais sofrem
no presente e sofrerão no fu-
turo, com o fechar das escolas.

No que respeita ao ensino su-

perior, há também que ressaltar

que as disparidades económicas
e sociais existentes entre os jo-
vens universitários levam a que
as condições de acesso às au-
las não se processem de forma
igualitária. Ter as instalações
universitárias abertas, pelo me-
nos com o acesso à biblioteca
e algumas salas, minimiza o

problema do acesso desigual
ao ensino remoto.

Mas não basta resolver o pro-
blema de acesso ao ensino onli-

ne, há também que ter em aten-
ção que este não deve consistir
num ensino presencial feito à
distância. Há mais de um ano

que o online passou a ser uma
realidade no ensino superior. No
entanto, continua a sensação de

ser uma solução temporária, o

que não tem permitido uma re-
construção de conteúdos para
o formato online. O problema
é que o ensino presencial feito
remotamente cria desigualdades
no desempenho que vão para
além das desigualdades deriva-
das da situação socioeconómica
dos alunos. O ensino à distân-
cia e a consequente gravação de
aulas oferece uma flexibilidade
de horários particularmente
desvantajosa para alunos que
sofrem mais de problemas de
autocontrolo e procrastinação. A
flexibilidade que torna os cursos
online mais acessíveis também
os torna mais difíceis de concluir.
É sabido que os jovens adultos
são mais impacientes do que os

adultos mais velhos e valorizam
mais atividades que lhes dão um
prazer mais imediato, em vez de
valorizarem atividades cujo be-
neficio é diferido no tempo. Mas,
como vários estudos demons-
tram, mesmo entre os jovens as

preferências intertemporais são

diferenciadas, havendo, assim,
quem deixe mais de fazer o que
tinha planeado.

O ensino online inclui barreiras
comportamentais que podem
parecer insignificantes, mas que
têm implicações futuras. Estas
barreiras derivam não só da es-

trutura flexível dos cursos e do

ritmo destes, mas também da
natureza solitária e remota da

experiência de aprendizagem. É

possível, no entanto, melhorar
o ensino online fazendo uso da
ciência comportamental. Esta
ciência oferece um conjunto
de ferramentas analíticas para
entender o comportamento hu-
mano em diferentes circunstân-
cias. Por vezes, moldar o con-
texto, redesenhar programas,
produtos e políticas é a alavanca
necessária para influenciar re-
sultados e ajudar os indivíduos
a cumprirem as suas intenções.

Deixo então quatro recomen-
dações para que se abordem
barreiras comportamentais no
ensino online já testadas e com
efeitos positivos: (1) encorajar
o estabelecimento de objetivos
e metas frequentes, quer em
termos de resultados, quer em
termos de tarefas, de forma a
combater o enviesamento pelo
presente e a fomentar a moti-
vação; (2) estimular os alunos a
planearem, passando de inten-
ções gerais a ações específicas,
minimizando a chamada falácia
do planeamento, que consiste na
tendência que temos em sermos
demasiado otimistas quanto à

capacidade de se terminar uma
tarefa; (3) simplificar ao máximo
o acesso aos materiais online,
os conteúdos e os processos de

avaliação, de forma que o esforço
cognitivo dos alunos seja focado
na aprendizagem; (4) ajudar os



alunos a gerir a atenção através
do uso de alertas e chamadas
de atenção para os pontos mais

importantes da matéria.
Estas recomendações não só

diminuem desigualdades que
o ensino online pode potenciar,
mas servem também para criar
um ensino online de qualidade.
Porque nem tudo são espinhos,
há que ressaltar que o ensino
online no superior tem algumas
vantagens, não devendo ser en-
tão descurado mesmo quando a
pandemia der tréguas. Primeiro,
permite uma maior internaci-
onalização de algumas discipli-
nas. Segundo, permite formar
alunos para o trabalho remoto,
uma realidade que é cada vez

mais vigente nas empresas di-

gitais e globais. O ensino online,
em si mesmo, pode ser uma soft
skill que potência a mobilidade e

empregabilidade dos estudantes.
Por último, pode ser uma fonte
extra de financiamento das uni-
versidades e politécnicos, poten-
ciando o mercado das segundas
licenciaturas e das pós-gradua-
ções, a procura de disciplinas
avulsas para complementar a
formação e a possibilidade de
acordos de formação profissi-
onal superior com empresas, o

que, aliás, faz parte do Plano de

Recuperação e Resiliência atual-
mente em consulta pública.
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