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Aprendendo a lidar com as ferramentas tecnológicas em educação a distância. 
 
O mínimo é o máximo. Essa é a primeira regra que os docentes que pretendem trabalhar com 
EAD (educação a distância), em especial educação on-line, aprendem ao ingressar em um curso 
de formação ou capacitação de docentes para este método de divulgação do saber. Embora a 
maior parte deles imagine que as mais modernas ferramentas de tecnologia garantem o sucesso 
do aprendizado dos alunos, a simplicidade mostra serviço rápido e, com resultados eficientes, 
quebra estes paradigmas. Em parte, isso se dá graças à atual falta de infra-estrutura e acesso da 
população aos ambientes virtuais e, ainda, à grande dificuldade de manuseio de ferramentas e 
softwares de última geração pela ausência de intimidade com estes recursos.  
 
Para especialistas, estas são dificuldades evidentes logo nos primeiros momentos em que os 
alunos-professores são colocados frente a frente ao desafio de aprender para depois ensinar. Isto 
porque, para ensinar, especialmente em um ambiente a distância, é necessário ser aluno deste 
ambiente. Para Wilson Azevedo, diretor-técnico da  Aquifolium, empresa que presta consultoria 
em educação on-line, esta fase da ambientação com as ferramentas e com a EAD é fundamental 
para quem pretende trabalhar no setor. "À medida que o aluno-professor conhece o ambiente, as 
ferramentas e o que é possível trabalhar a distância, passa a ter uma visão mais clara do que 
pode fazer ou não parte do planejamento de seu projeto", diz.  
 
Na fase de ambientação, segundo especialistas, é que o professor aprende quais recursos podem 
melhorar o desempenho de suas aulas, o que pode ser usado a seu favor para prender a atenção 
dos alunos, fazê-los questionar, discutir e participar mais das aulas, como também, serem 
silenciados em momentos de discussões aquecidas. "Durante a ambientação, o professor aprende 
que as ferramentas têm função específica para atingir determinados resultados e quando fazer 
uso delas", explica o professor do NUTAE (Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação) da  
Universidade Metodista de São Paulo, Jacques Vigneron. 
 
Nesta fase, segundo Azevedo, são comuns fatores como a sensação de estar sempre atrasado. 
Isto porque o professor quando não está acostumado com o ambiente virtual, sem data e hora 
para começar a estudar, já se depara com o primeiro conflito de quem estuda a distância: o 
choque de tempo e espaço. "Nós, desde pequenos, fomos doutrinados a chegar na escola em um 
horário e estudar em um determinado período de tempo. Na EAD, esta limitação não existe, salvo 
quando se usa recursos em que é necessário fechar horário como chats, por exemplo. No começo, 
isto é, sim, perturbador para o aluno-professor. Com o tempo, passa a ser uma rotina", revela o 
diretor técnico. 
 
Para Azevedo, este processo, no entanto, faz parte do amadurecimento do trabalho em ambiente 
a distância. Exige o aprimoramento de outras formas de comunicação e o uso de ferramentas que 
impactam diretamente no seu aprendizado. "O aluno-professor passa a utilizar essas ferramentas 
para se comunicar e, no futuro, irá perceber que, além disso, estas ferramentas podem ser 
utilizadas como suporte de seu curso", diz. 
 
É o que acontece com o e-mail, por exemplo. Segundo ele, a solução é sucesso garantido quando 
se fala em suporte em educação a distância. Em primeiro lugar, por se tratar de um canal veloz 
para solucionar dúvidas e para debater temas com os colegas, como também, um recurso 
interessante para guardar materiais didáticos, ou de apoio. "Não são raros os casos em que o e-
mail acaba assumindo papel de destaque entre as ferramentas prediletas de quem ensina ou 
aprende com a educação on-line", defende Azevedo.  
 
 



Tal argumento se reflete nos números da educação a distância no Brasil. De acordo com o 
levantamento elaborado pela  ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância) durante o ano 
de 2004 e publicado no início neste ano no ANAED (Anuário Nacional Estatístico de Educação 
Aberta e a Distância), em comemoração aos 100 anos de EAD no Brasil, o auxílio mais oferecido 
como suporte aos alunos é o e-mail, com 66%; na seqüência vem o telefone, com 82%; depois 
destaca-se o auxílio do professor presencial; com 76%; e do professor on-line, com 66%. 
Alternativas como o fax chegam a 58%; cartas, a 50%; reuniões presenciais, a 45%; e reuniões 
virtuais, por último, com 44%.  
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