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Capa

O
SECRETÁRIO RONALDO MOTA CONTA QUE O
financiamento dos pólos regionais poderia ser feito por
estatais como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e
outras. Até porque elas teriam muito a lucrar com a UAB, já
que hoje boa parte das estatais—e empresas privadas como
Ambey BankBoston e Souza Cruz — utilizam a educação a
distância para formar e treinar funcionários alocados nas
mais afastadas cidades.

— Nós queremos que as estatais financiem os mu-
nicípios. E isso será bom também para elas, pois boa parte de seus
quadros internos espalhados pelo país não tem curso superior e passaria
a ter acesso a eles com a implantação dos pólos —'diz Ronaldo Mota.

O projeto piloto da UAB tem cerca de 4 mil alunos de administração em
cursos dados por sete universidades federais. Entre as outras iniciativas em
educação a distância está o consórcio Cederj (wwwcederj.edu.br) formado
em 1999 pelas universidades públicas do estado (UFRJ, UFRRJ, UFF UNI-Rio,
Uerj e Uenf) e que oferece vagas em administração, ciências biológicas,
física, matemática, pedagogia para as séries iniciais e tecnologia em sistemas
de computação. Há 19 pólos de educação a distância espalhados por todo
o estado, com salas de informática e tutoria presencial, além de tutores que
tiram dúvidas dos alunos por telefone, e-mail e fax.

Uma eficaz ferramenta de inclusão social
Diretora da Faculdade de Educação da Uerj e coordenadora do curso de

pedagogia para as séries iniciais oferecido pelo Cederj, a professora Eloíza
Oliveira é uma entusiasta da educação a distância, principalmente pelo
caráter de inclusão social que ela representa. Mas chama a atenção para as
duas maiores dificuldades enfrentadas: primeiro, o preconceito: o senso
comum vê a educação a distância como "moleza" e "curso de segunda
linha"; segundo, ela demanda um investimento inicial muito alto.

— Muita gente acha que porque é a distância o curso será ruim ou muito
fácil. Não é verdade. O aluno estuda até mais do que o que faz em curso
presencial. Não ser presencial não significa ser largado. Ao contrário: o
contato com os tutores costuma ser muito bem aproveitado pelos alunos.

Coordenadora da Central de Educação a Distância (CCEAD) da PUC-
RJ, que tem convênio com o Imperial College, em Londres, a professora
Gilda Helena Bernardino de Campos afirma que a educação a distância
não pode se limitar a passar informações via internet.

— Deve haver interação com os materiais educacionais, professores e
outros alunos por meio dos recursos tecnológicos. No Brasil ainda há muita
gente que quer estudar e não tem internet ou banda larga. Mas a instituição
pode oferecer material didático impresso, em CD-Rom etc O aluno tem o
papel mais importante e deve estar motivado para adquirir conhecimento.

E como tirar maior proveito da educação a distância? Gilda ensina que

Lydia Wanderley, tutora
de pedagogia da Uerj,
atende os alunos
também por telefone
para tirar dúvidas

"Muita gente diz
que curso a
distância é ruim ou
muito fácil. Não é
verdade. O aluno
estuda até mais
que os de cursos
presenciais."
ELOÍZA OLIVEIRA, Diretora da

Faculdade de Educação da Uerj
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"A educação a
distância não serve
para o aluno que
depende de ser
mimado pelo
professor a toda
hora. Ela é para
quem pode ser um
aprendiz
autônomo."
FREDRIC LITTO, presidente da Abed

o aluno deve criar os seus próprios objetivos e fazer um planejamento
diário dos estudos, conforme o tempo disponível. Além disso, ela
recomenda que ele tenha postura pró-ativa, pesquise para atualizar seus
conhecimentos e participe das propostas de discussão com professores,
tutores e alunos. Fredric Litto, presidente da Abed, completa:

— A educação a distância não é para todos. Não serve para o aluno que
depende de ser mimado pelo professor a toda hora. Ela é para o aluno mais
maduro, disciplinado, que pode ser um aprendiz autônomo.

Para a professora Gilda Campos, educação a distância não é
sinônimo de professor ausente, pelo contrário. O primeiro parágrafo da
lei nº 5.622, determina "obrigatoriedade de momentos presenciais em
avaliação de estudantes, estágios obrigatórios e defesa de trabalhos de
conclusão de curso (quando previstos em legislação), além de ati-
vidades relacionadas a laboratórios".

— O ensino a distância deve ter a mesma qualidade do presencial.
Mas há quem afirme que a educação a distância não serve a todos os

cursos. Por exemplo, na graduação em medicina. É o que pensa o
médico Paulo César Geraldes, presidente do Cremerj. Mas ele defende a
aplicação desse recurso tecnológico em cursos de atualização e
especialização de profissionais de saúde.

— Esse é um dos mecanismos mais interessantes para promover a
educação médica, mas a aula presencial é muito mais rica — diz.

Fredric Litto, presidente da Abed, analisa:
— Talvez a graduação em medicina nunca seja mesmo feita por

educação a distância. Mas também nunca mais será possível dar um bom
curso presencial de medicina sem agregar a ele a educação a distância.

ONDE ENCONTRAR CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA
• Brasil: A melhor fonte no país é o site da Associação

Brasileira de Educação a Distância (Abed):

<http://www.abed.org.br>, que oferece um catálogo

atualizado de cerca de 400 cursos de todos os tipos, abertos

ao público em geral. O site http://portal.mec.gov.br/seed/, da

Secretaria de Educação a Distância, do MEC, também traz

informações e links sobre as instituições credenciadas. Para

cursos aqui e no exterior, algumas instituições têm pré-

requisitos, inclusive cobranças presenciais. Mestrado e

doutorado no exterior exigem revalidação do diploma no

Brasil. Nesse caso é bom consultar o site da Coodernação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes:

http://www.capes.gov.br.

• Reino Unido: A Open University (http://www.open.ac.uk),

a pioneira universidade aberta do Reino Unido, cita mais de

Daniele Almeida (de
blusa preta) e Teresa
Cristina: novas Moras
da Uerj em treinamento
para atuar em 2006

20 mil cursos de educação a distância mundo afora. O

Imperial College, em Londres,

(http://www.imperial.ac.uk/distancelearning) também oferece

cursos de pós-graduação a distância.

• Espanha: A Universidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED), site http://www.uned.es, é uma das mais

antigas da Europa.

• Estados Unidos: Informações sobre cursos on line em diversos

centros americanos podem ser obtidas no endereço

http://www.petersons.com/distancelearning. O Massachusetts

Institute of Technology (MIT), no site http://web.mit.edu, é um

deles. Mas o MIT vai além: com o OpenCourseWare (OCW) abriu

gratuitamente para usuários de todo o mundo materiais de seus

cursos de graduação e pós-graduação. Mas nessa opção não

proporciona o contato direto com os professores.
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Capa Jean Philippe: pré-
vestibular on Une para
ajudar a conquistar
uma vaga na faculdade
presencial de economia

P
AULO JOSÉ DE OLIVEIRA DE LIMA, DE 33 ANOS, PASSOU
em primeiro lugar quando fez vestibular para o curso a
distância de pedagogia para séries iniciais, oferecido pela
Uerj via consórcio Cederj. Agora cursa o sexto e último
período. Paulo não é um neófito em educação a distância:
o próprio curso de formação de professores ele concluiu
assim, pela Fundação Brasileira de Educação, estudando
em material impresso e fazendo provas presenciais. Na
época Paulo já tinha o curso médio, era inspetor numa

escola e quis se tornar professor. Agora é um professor muito melhor.
—Acredito que a educação a distância dá ao formando o que se espera

dele no futuro: autonomia, independência para pesquisar, capacidade de
olhar à frente. No decorrer do curso eu aprendi a ser o senhor do meu
próprio estudo — diz Paulo, que optou pelo horário da madrugada para
navegar pelo conhecimento. — Além de ser mais barato nessa hora usar a
internet discada, eu dou atenção aos meus filhos quando chego do
trabalho, durmo com eles e acordo às 3h para estudar.

Cada um cria seu jeito de acessar a internet para estudar
Elizabeth Correia de Souza, de 46 anos, é outra que aproveita a

educação on line para completar sua formação. Ela trabalha como
merendeira numa escola municipal e sonha mudar de área depois da
conclusão do curso superior. Elizabeth costuma estudar usando o
computador de uma vizinha ou o da própria escola onde trabalha, nos
momentos em que ele está ocioso. Jorlene Moreira Tavares, de 34 anos,
colega de Elizabeth no curso de pedagogia e moradora de Realengo,
navega pela internet no laboratório de informática das Faculdades
Simonsen (que abre essa facilidade à comunidade) ou mesmo numa
filial do McDonalds, que franqueia 15 minutos no computador para
quem gasta mais de R$ l na casa.

— Compro uma água e estudo um pouco. Como não dá para ficar
comprando uma água a cada 15 minutos, pego notinhas de outras
pessoas para poder continuar estudando — conta Jorlene.

Computador em casa não é problema para Jean Philippe da
Silveira Bilger, de 17 anos, que cursa o terceiro ano do ensino médio
no Liceu Molière e é um dos 2 mil inscritos no pré-vestibular a
distância da Eschola.com (http://www.eschola.com.br), empresa es-
pecializada em educação via internet. Candidato a uma vaga num
curso de economia, o problema dele é tempo para freqüentar
cursinho convencional. E achou na internet a saída para não levar
bomba no concurso: comprou um pacote de aulas e estuda as
disciplinas de seu interesse sem sair de casa.

— A vantagem é que posso me programar para estudar a qualquer hora,
até de madrugada. Mas é preciso ter disciplina e motivação. Estava viajando

Elizabeth Correia: no
computador da vizinha,
a merendeira estuda
nas horas vagas para se
formar em pedagogia
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"A vantagem é que
posso estudar a
qualquer hora. Mas
é preciso disciplina
e motivação.
Estava viajando e
há alguns dias não
ligo o computador.
Aí acumula
muita coisa."
JEAN PHILIPPE, estudante

e há alguns dias não ligo o computador. Aí acumula muita coisa — conta.
Essa modalidade, o e-learning, apresenta falhas. Uma delas é que se

o aluno tiver alguma dúvida durante um exercício, não poderá contar
com o professor do outro lado da tela 24 horas. A saída é enviar a
pergunta e esperar a resposta, que pode demorar mais de um dia para
chegar. Paulo Barreira Milet, um dos sócios da Eschola, reconhece que
isso é um obstáculo à aprendizagem.

— Não temos como dar respostas on line. Hoje nossa média é de 24
horas e estamos tentando reduzir esse tempo — explica o empresário, para
quem a vantagem da educação a distancia é que ela permite a pessoas de
todas as idades, em qualquer lugar e de diferentes classes sociais, seguir ou
retomar os estudos interrompidos por algum motivo. — Cada um estuda no
próprio ritmo e as matérias não se limitam ao conteúdo disponível, o aluno
dispõe de recurso como o e-mail, textos e imagens digitalizadas, sala de
bate-papo, links para fontes externas de informações etc.

Segundo dados do anuário de 2005 da Associação Brasileira de Educação
a Distância, o Brasil tem 309.957 alunos matriculados em cursos de educação
a distância credenciados oficialmente pelo MEC (entre graduação, se-
qüenciais e especialização). Somente na graduação, de acordo com dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Qnep) em 2004 havia 59.611 alunos matriculados. O que é bastante para um
começo, mas não é muito em comparação com os 4.163.733 matriculados
em cursos superiores presenciais em todo o país. •

Decisão
• O primeiro passo é se informar

um pouco sobre educação a

distância por dois motivos: primeiro,

para descartar a falsa idéia de que

"é uma moleza"; segundo, para

saber se você se adaptaria bem à

metodologia, que exige do aluno

mais autonomia (não depender tanto

da presença física do professor),

empreendedorismo e buscar as

informações complementares às

aulas e disciplina para usar bem o

tempo disponível.

Credenciados
a No Brasil, o decreto presidencial

n- 5.622, de 19 de dezembro de

2005, regulamenta a educação a

distância. Se você está em busca de

um curso de graduação universitária,

deve checar a lista dos cursos

credenciados pelo Ministério da

Educação (veja a lista de cursos

credenciados — de graduação,

especialização e seqüenciais — em

http://portal.mec.gov.br). Para esses

e outros cursos, leve também em

conta a reputação da instituição e

busque recomendação de pessoas

idôneas que já fizeram os cursos.

Pólos presenciais
• É importante verificar quais os

recursos tecnológicos oferecidos

pela instituição, se conta com pólos

presenciais e como faz a avaliação

(se tem exames presenciais). Os

diplomas e certificados de cursos e

programas a distância devem ser

expedidos por instituições

credenciadas e registradas.
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