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Crescente abandono dos cursos e-

Learning e como evitá-lo 

Provavelmente não seja uma surpresa 

para alguns a informação de que a taxa de 

abandono dos cursos e-Learning, longos e 

com muitas sessões, está aumentando. 

Constata-se que, após a primeira ou 

segunda sessão, os participantes 

abandonam o curso e não voltam ao 

mesmo. 

Taxas de abandono muito alta para 

MOOCs 

De fato, no MOOC[1], a taxa de abandono 

entre alunos matriculados está agora 

entre 85 e 90%, após os primeiros 

segmentos.  

Quando olhamos mais profundamente, 

vemos que para alunos que terminaram a 

segunda semana, as taxas de abandono 

caem entre 30 e 50%. 

Aprendizagem a partir da mídia popular 

Aqueles que criam os cursos e-Learning 

precisam apreender com os produtores de 

filmes para TV, e encontrar outros modelos 

de participação.  

Há uma clara tendência para filmes e 

vídeos de curta duração que permite aos 

espectadores a escolha de assistir a uma 

“maratona” de exibições, ou, definir o 

tempo e oportunidade de participação, 

conforme a suas possibilidades, de 

qualquer forma, os alunos devem passar 

pelas avaliações definidas. 

Menores períodos de atenção exigem 

diferentes formas de aprendizagem. 

Lições na mudança de aprendizado 

originadas na plataforma ShifteLearning 

[2] 

As seguintes recomendações são, em 

nossa opinião, as mais relevantes: 

• Baseados em pesquisas em 

neurociência, crie sessões com 

uma duração não maior a 20 

minutos:  usar o que sabemos 

sobre a forma como o cérebro 

funciona, lhe ajudará a criar 

cativantes e eficazes “capítulos”. 

• Inclua histórias para reforçar o 

aprendizado: histórias e narrativas 

ajudam aos alunos a relacionar o 

material apresentado. 

• Equilibre conhecimento e 

emoções: incluir muito poucas 

emoções afeta o raciocínio de 

forma negativa, contrariamente, 

muitas emoções leva o cérebro a 

parar o trabalho de aprendizado. 

• Crie seus cursos centrado no 

tipo de aluno que pensa atingir: 

tenha sempre em mente qual o tipo 

de conteúdo mais rapidamente 

aceito pelos participantes. 

• Utilize exemplos reais tornando o 

curso vivo e concreto.  

• Lembre-se do poder dos 

desenhos e representações ao 

conceber a experiência de ensino 

a distância: considere a seu favor 

a constatação de que a maioria das 

pessoas são alunos que 

apreendem mais através das 

imagens e representações visuais. 

• “Gamifique” o processo de 

aprendizado: especialmente se 

seus alunos são jovens, agregar 

jogos, mecanismos de interação 

baseados em jogos, assegura a 

atenção e participação. Os jogos 
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podem empolgar e facilitar o 

processo. 

Quais as tendências em e-Learning? 

Certamente podemos esperar melhores 

cursos a distância com sessões mais 

curtas que capitalizam os conhecimentos 

em neurociência. 

Cursos centrados no aluno, com 

equilibrada utilização de jogos e dinâmicas 

interativas. 

Podemos esperar também melhorias nos 

resultados do aprendizado e, alunos 

comprometidos e aplicar esses 

conhecimentos. 

 

Agradecimentos especiais para Eliot Masie, do 

Masie Center (http://masie.com) por trazer este 

importante tema a nossa reflexão. 

Também agradecemos a ShifteLearning, 

(http://ShifteLearning.com) pela sua lista de 31 

conselhos em educação a distância. 

 

 

[1] “Massive Online Open Course” - MOOC 

[2]  ShifteLearning é uma plataforma que 

permite criar e disponibilizar cursos a distancia 

Joyce L. Gioia, 

President/CEO The Herman Group 
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