


os dias de hoje, quando se
fala em educação a
distância, logo se pensa
em internet e nos recursos

mais modernos da informática. É
verdade que o desenvolvimento
tecnológico ocorrido nos últimos
anos permitiu uma diversificação e
uma abrangência muito maior nos
cursos de EAD, se comparados com
o que se fazia nos anos 30 e 40 do
século passado, quando se ensaiavam
os primeiros passos nessa área. Mas
recursos tradicionais como impressos
e vídeos continuam sendo
ferramentas importantes quando se
precisa ensinar sem a presença de um
professor. Até mesmo o rádio, que
fez parte do início da história do
ensino a distância no Brasil, ainda
tem o seu papel.

De acordo com dados levantados
pelo Anuário de Educação a
Distância, publicado pela Associação
Brasileira de Educação a Distância
(Abed), o conteúdo impresso é usado
por 84% das instituições que oferecem
atualmente cursos a distância. Ele vem
seguido de recursos mais modernos,
como o e-learning e o CD-ROM
que aparecem em segundo e terceiro
lugares entre as mídias mais usadas,
sendo adotados respectivamente
por 63% e 56% das instituições
que oferecem EAD.

"O impresso é a base do material
didático em educação a distância no
mundo todo", destaca Ademilde
Sartori, professora de Tecnologia
Educacional da Universidade do
Estado de Santa Catarina (Udesc),
especialista em Gestão da Educação
a Distância e autora de material
didático na área. Segundo ela, as

O rádio ainda tem o seu pa-
pel nessa área, embora não seja
mais muito usado em progra-
mas atuais de educação a distância como foi
no passado. Nas décadas de 1930 e 1940, o rádio participou
ativamente do início da educação a distância no Brasil. Na época,
a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgard Roquette-
Pinto, em 1923, se transformou em rádio-escola e era mantida
pela prefeitura do Rio de Janeiro. Um dos programas educativos
era o Colégio do Ar, que educou milhares de alunos. Era o rádio
como professor, concretizando o sonho de seu idealizador Roquette-
Pinto, que dizia que "o rádio era a escola de, quem não tinha
escola, era o mestre de quem não podia freqüentar a escola".

Mesmo antes de se transformar em rádio-escola, ainda em
1923, primeiro ano de sua fundação, a rádio transmitia o pro-
grama Educação em Massa, no qual acadêmicos davam pales-
tras e cursos de português, biologia, história, francês, geogra-
fia e silvicultura.

Hoje, uma das poucas iniciativas na área é a Escola do Rádio,
programa desenvolvido por iniciativa do Instituto Paulo Freire em
mais de 200 municípios da Paraíba voltado à alfabetização de
adultos. Mas o programa não faz uso apenas do rádio, utiliza
também material impresso e televisão. São duas aulas semanais
e o aluno tem várias oportunidades de acompanhar durante a
semana. O curso todo é composto por 42 aulas de 30 minutos
distribuídas ao longo de cinco meses. Semanalmente acontecem
os encontros presenciais. As aulas televisionadas são semanais.

O Ministério da Educação (MEC) desenvolve o programa Escola
pelo Rádio, que consiste em três séries: a do professor, com pro-
gramas radiofônicos que podem ser usados na capacitação de
alfabetizadores; a série do aluno, com dois programas para se-
rem usados em sala de aula, e a série do radialista, que consiste
em 60 programas, com duração de três minutos cada um, trans-
mitidos pelo rádio com o objetivo de propor ao alfabetizador estra-
tégias para serem desenvolvidas em sala. Os programas de rádio
podem ser acessados pela internet, no site do MEC.

Há ainda uma outra iniciativa que tem o rádio como objetivo,
porém utiliza a internet para a implementação de atividades não-
presenciais. Da parceria do MEC com o Núcleo de Comunicação e
Educação da ECA-USP se desenvolve o Programa Educom.radio,
que visa desenvolver as habilidades de professores em usar a
linguagem radiofônica em projetos comunicativos.
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Televisão

O programa de educação a distância da Escola Técnica da Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR) utiliza a televisão como princi-
pal mídia. Em parceria com prefeituras, governos de Estado, sindi-
catos e instituições não-governamentais, são ofertados cursos téc-
nicos profissionalizantes de nível pós-médio nas áreas de Adminis-
tração de Empresas, Contabilidade, Gestão Pública e Secretariado.
Está disponível também por esse meio o curso pré-vestibular. A
iniciativa conta ainda com a parceria do Instituto Tecnológico de
Desenvolvimento Educacional, uma organização não-governamen-
tal que oferece o suporte de infra-estrutura e tecnologia.

Os cursos são ministrados em telessalas montadas em 234 mu-
nicípios do Paraná, de Santa Catarina, da Paraíba e do Rio Grande do
Norte. As aulas são interativas e transmitidas ao vivo, via satélite.
Além disso, as dúvidas podem ser esclarecidas via internet, por meio
de um chat didático no qual o aluno fica em contato com os professo-
res ou ainda pelo telefone por meio de ligações gratuitas pelo 0800.

"A experiência começou no ano passado e deu tão certo que
freqüentemente somos procura-
dos por prefeitos, governadores e
dirigentes de instituições não-go-
vernamentais interessados na im-
plantação dos cursos", conta Alípio
Leal, diretor da Escola Técnica da
UFPR. Segundo ele, o Estado de
Santa Catarina já manifestou inte-
resse em expandir as telessalas
para todos os seus municípios e
os governos de Goiás e Tocantins
também estão interessados em ini-
ciar os cursos em seus Estados.

"A educação a distância é a grande saída para o Brasil como
foi em toda a Europa, nos Estados Unidos e no Japão no pós-
guerra", acredita Leal. Ele lembra que muitos países se desenvol-
veram por meio da educação a distância. "Os cursos presenciais
exigem investimentos muito altos e não estão dando conta de
formar o contingente de profissionais que o mercado de trabalho
está demandando", argumenta.

Atualmente, 14 mil alunos estão fazendo os cursos técnicos
ofertados pela Escola Técnica da UFPR por meio da educação a
distância. Os cursos começaram no ano passado e têm duração
de dois. Além disso, 7 mil alunos fizeram o curso pré-vestibular no
ano passado. Este ano já há 3 mil interessados no cursinho que
começa em maio.

mídias mais comuns em EAD são
material impresso e vídeo.
"Atualmente, no entanto, muita coisa
vem sendo feita utilizando a
internet", observa Ademilde, que foi
coordenadora de produção de vídeo
educativo da Coordenadoria de
Ensino a Distância da Udesc, função
da qual se afastou recentemente para
cursar doutorado.

Uma experiência bem-sucedida
que utiliza a mídia impressa na
educação a distância é o curso de
Licenciatura Plena em Magistério
das Séries Iniciais. O curso é
ofertado pela Universidade Federal
de Mato Grosso. Outra é da
Universidade do Estado de Santa
Catarina, que oferece o curso de

graduação em Pedagogia
utilizando material impresso e
vídeo, com suporte por meio de
um ambiente virtual próprio
pelo qual o aluno pode acessar
chats e fóruns das disciplinas e
ter tutoria on-line. A Udesc já
formou 3 mil alunos e foi
pioneira na oferta do curso a
pessoas com necessidades
especiais (cegos e surdos),
traduzindo o material para as

linguagens libras (língua brasileira
de sinais) e braile.

O próprio Instituto Monitor,
pioneiro nessa área, continua
pautando seus cursos na mídia
impressa. A escola utiliza a apostila
como principal material didático. De
2000 a 2004, o instituto produziu 78
novos fascículos didáticos para os
cursos técnicos. Como suporte, a
instituição disponibiliza o site de
acesso restrito ao aluno, no qual os
estudantes acompanham exercícios



simulados e podem enviar e-mails de
consulta aos professores.

Criado em 1939
como primeira
instituição a oferecer
sistematicamente
cursos a distância, o
Instituto Monitor atua
no ensino livre e oficial
com cursos de
habilitação profissional
de nível técnico e na
educação de jovens e
adultos. Está autorizado pelo Conselho
Nacional de Educação a ministrar os
ensinos fundamental e médio e cursos
técnicos em eletrônica, informática,
secretariado, contabilidade, e transações
imobiliárias. Dois novos cursos técnicos
profissionalizantes estão em fase de
estruturação: gestão de negócios e
telecomunicações.

Embora todo o conteúdo dos cursos
seja ministrado a distância, o processo de
avaliação é obrigatoriamente presencial.
A escola é também credenciada pelo
Conselho Nacional de Educação a
realizar os exames de conclusão dos
ensinos fundamental e médio,
que são realizados exclusivamente na
sede da instituição. Nos cursos
profissionalizantes, a avaliação também é
presencial, com provas que avaliam
competências e habilidades.

Para auxiliar o estudante a ingressar
no mercado de trabalho, por meio de
estágio, a instituição firmou, em 2002,
convênio com o Centro de Integração
Empresa-Escola (Ciee), com a
Fundação de Desenvolvimento
Administrativo (Fundap) e com o
Núcleo Brasileiro de Estágio (Nube).
Existem também convênios celebrados
diretamente com várias empresas.

TV digital

No Estado do Amazonas, a TV
Digital, uma TV que permite a
interatividade, deverá começar a
ser usada a partir de maio, ofere-
cendo serviços educacionais para
as comunidades da região. O pú-
blico-alvo são professores, alunos
e gestores das escolas públicas
da região amazônica, onde fato-
res como a carência de meios
de comunicação e o acesso à

informação, assim como as grandes dis-
tâncias entre as várias localidades, têm con-

tribuído para limitar a qualidade do ensino nessa região.
"O projeto Educação Interativa levou em conta todos esses

aspectos na sua concepção e poderá ser um serviço social
relevante para a população, apresentando um impacto positi-
vo perante a comunidade educacional da região", destaca
Mário Ferreira Filho, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento
do Genius Instituto de Tecnologia, responsável pelo desenvol-
vimento da solução.

O projeto ainda está em fase de testes de campo com trans-
missão de sinais ponto a ponto. Após essa fase será implantada
na rede estadual de ensino. A iniciativa conta com financiamento
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e utili-
za a infra-estrutura de rede de canais de satélite da Seduc.

O sistema digital funciona por meio de um adaptador que
permite a captação de sinais digitais [set-top box] em televiso-
res comuns integrado aos softwares do Genius. "Com essa
base tecnológica simples e de baixo custo, novos serviços e
conteúdos podem ser facilmente incluídos conforme a necessi-
dade do cliente", afirma Miguel Branco, pesquisador da área
de TV Digital do Genius.

A primeira etapa dos testes aconteceu em novembro de
2005, quando a equipe do laboratório do Genius avaliou, com
a participação de grupos de professores e alunos das escolas
públicas que utilizarão o sistema, se os roteiros interativos, a
narrativa, as questões de usabilidade e relevância dos servi-
ços oferecidos atendem apropriadamente o público-alvo. Ago-
ra, os procedimentos estão sendo ajustados e, ainda em 2006,
o projeto-piloto entra em operação em três escolas com o
objetivo de validar as soluções desenvolvidas e a sua eficiência
na prática.
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