


Estudar deixou de ser uma fase da vida das pessoas para se tornar um processo

A
expressão latina "Deus ex ma-
china", há tanto tempo em
desuso, cabe bem para dis-
cussão sobre o atual cenário da

educação brasileira. Em tradução simples,
ela significa "Deus surgido da máquina" e
tem sua origem no teatro grego, onde foi
criada para classificar as soluções inespe-
radas, artificiais ou até mesmo imprová-
veis que erarq introduzidas em cena para
resolver os impasses intrincados das tra-
mas. Ao longo do tempo, esse recurso
"quase divino" para desatar nós de enredo
ganhou uma imagem dúbia e passou a ser
visto tanto como solução viável, para uns,
quanto como um embuste, para outros.

A bem da verdade - e saindo da tragé-
dia grega para a tragédia educacional
verde-amarela -, a expectativa criada em
torno da educação a distância (EAD) tem
um tom de "Deus ex machina". Inquestio-
navelmente citada em qualquer lista dos
mais graves problemas nacionais, a educa-
ção brasileira, com o uso das tecnologias
atuais, pode dar um salto inclusivo, levan-
do o ensino, nos diversos graus, à massa
sem acesso, tanto no campo como na ci-
dade. Mas a questão que fica é: será que
hardware e software bastam? Será que es-
tudantes, nos variados graus de ensino,
conseguirão manusear e aprender com es-
ses recursos? Ainda, os certificados terão
valor no mercado? E os professores, sabe-
rão utilizá-los para fazer seu trabalho?

De maneira geral, ainda não há respos-
tas definitivas para essas questões. E, tragi-
camente, muitas outras podem ser colo-
cadas. Mas, a despeito de tudo, parte dos
especialistas e a imensa maioria das gran-
des empresas são entusiastas do uso dessas
ferramentas tecnológicas na educação.
Como lembra Fredric Litto, que é diretor
da Escola do Futuro, centro de estudos da
Universidade de São Paulo (USP), e tam-
bém presidente da Associação Brasileira
de Educação a Distância (Abed), o uso de
técnicas de ensino a distância não é uma
novidade, o que existe hoje é uma poten-
cialização do conceito.

No sentido tradicional do termo, há

exemplos de adoção desses modelos entre
agricultores e pecuaristas europeus, no fim
do século XIX. Eles aprendiam, por corres-
pondência, como plantar ou qual a melhor
forma de cuidar do rebanho. No Brasil, es-
sa modalidade por correio começou timi-
damente, no começo do século XX, e tem
como exemplar notório o Instituto Univer-
sal Brasileiro, que oferecia cursos técnicos
a distância - por exemplo, eletrônica e
mecânica. O rádio e, posteriormente, a TV
também foram peças fundamentais na
educação remota no Brasil. "Contudo, com
o surgimento da Internet, o ensino a dis-
tância ganhou potencialidades nunca antes
vistas", explica Litto.

Tanto é assim que até o próprio Ins-
tituto Universal Brasileiro aderiu ao mun-
do virtual. Hoje oferece opções de cursos
usando a rede mundial de computadores,
mas sem perder de vista as opções históri-
cas, nas quais os alunos recebem em casa
as apostilas para estudar. Para atender in-
cluídos ou não, digitalmente falando, a
perseverante escola já se garantiu nos dois
mundos. Pode parecer exagero, mas não
é. Falar de acesso à informação e à edu-
cação hoje é como falar de dois mundos
distintos. Segundo Litto, por trás da cor-
rida para a rede, há a percepção de que, na
era do conhecimento, nada tem mais va-
lor e nada dá mais poder do que saber tra-
balhar bem com as informações.

E, para dar conta do volume imenso de
informações que circulam por todos os
meios, estudar deixou de ser uma fase da
vida das pessoas para se tornar um proces-
so contínuo, como acontece no mundo
dos cidadãos brasileiros inseridos e com al-
to poder aquisitivo. Para esses, cursos de
pós-gracluação, MBAs e outras opções es-
tão sendo oferecidas usando as ferramen-
tas de EAD. Já no outro mundo, dos que
não têm acesso à escola ou às instituições
de ensino superior, a Internet é uma reali-
dade distante. Nesse ponto, encontra-se o
nó que o Brasil não desatou e que faz a
diferença na competição mundial com
países emergentes, como a China e a índia.

É nessa fronteira que muitos especialis-

tas se mostram otimistas na possibilidade
do encontro das ferramentas de EAD com
as ações de inclusão digital. Esse talvez
possa ser o "Deus ex machina" para o dé-
ficit educacional brasileiro. Para o gover-
no federal, um ponto crítico é a formação
de melhores professores de ensino funda-
mental. Dessa constatação surgiu, em
2005, a Universidade Aberta do Brasil
(UAB), uma iniciativa da Secretaria de
Educação a Distância (Seed), do Minis-
tério da Educação (MEC).

NOVOS Cursos Denise Martins de Abreu e
Lima, coordenadora da UAB na Univer-
sidade Federal de São Carlos (Ufscar), ex-
plica que o projeto é uma parceria entre
consórcios públicos nos três níveis gover-
namentais (federal, estadual e municipal),
em conjunto com universidades públicas
e demais organizações interessadas. Um
dos pontos de referência foi instalado no
município-sede da Ufscar, no interior de
São Paulo. Denise Martins conta que os
professores perceberam que os alunos já
chegavam à instituição usando diferentes
meios de se comunicar e interagir com o
mundo.'A educação não pode ignorar esse
aspecto. Pelo contrário, deve entendê-lo
para auxiliar novas gerações a utilizar es-
ses meios com ética e respeito, sabendo
aproveitar suas possibilidades da melhor
forma possível", acrescenta.

Para testar novos modelos, a UAB está
trabalhando com ferramentas tecnológi-
cas que beneficiam o desenvolvimento de
metodologias de ensino na área de for-
mação inicial e continuada de professores
de educação básica e, também, em alguns
cursos de graduação da UFSCar. Denise
Martins revela que, em junho de 2007, a
Ufscar deverá ter as primeiras "turmas" de
cursos de graduação semipresenciais, com
parte das aulas nos campi e parte feita a dis-
tância. As opções inscritas no MEC são:
Educação Musical - licenciatura; Pedago-
gia - licenciatura; Sistemas de Informação
- bacharelado; Engenharia Ambiental -
bacharelado; Tecnologia Sucroalcooleira
- tecnólogo. "Esses cursos serão ofereci-
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contínuo, como acontece no mundo dos cidadãos brasileiros com maior poder aquisitivo

dos para vários municípios do estado de
São Paulo e de outros estados, num total
de 1,9 mil vagas", completa.

Quem também mantém um trabalho de
avaliação de cursos na modalidade EAD é
a Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Klaus Schlünzen Júnior, assessor da reito-
ria da Unesp e também presidente da Co-
missão Permanente de Educação a Dis-
tância da mesma instituição, comenta que
essas ferramentas começaram a ser usadas
em atividades ligadas à extensão univer-
sitária por volta do ano 2000, em cursos
de formação para os docentes da casa. A
Unesp publicou, recentemente, uma reso-
lução na qual estabelece diretrizes para o
oferecimento de novos cursos a distância.
"Esse foi um importante passo dado pela
universidade no sentido de dialogar e cons-
truir com a comunidade universitária uma
maneira organizada de pensar a EAD co-
mo alternativa concreta. A universidade
atualmente aguarda a solicitação de cre-
denciamento no MEC para oferecer cur-
sos de graduação e pós-graduação nessa
modalidade. A expectativa é que a autori-
zação venha ainda em 2007."

Emancipação digita Na opinião de Schlün-
zen Júnior, a EAD tem tudo a ver com a
extensão universitária, mas também com
as áreas sociais, pois representa uma opor-
tunidade de educação de qualidade para
pessoas distantes de centros de formação,
impossibilitadas de freqüentar esses am-
bientes, e para os que têm alguma dificul-
dade de locomoção. "Devemos sempre
lembrar das características continentais de
nosso país e das desigualdades sociais. Por
isso, penso que a tecnologia pode ajudar a
diminuir as diferenças e criar significativos
movimentos inclusivos", reforça. Esse é o
amálgama do projeto da UAB e dos pro-
jetos públicos em EAD. "As iniciativas
visam criar mais oportunidades, amplian-
do consideravelmente as vagas para o en-
sino público, gratuito e de qualidade, per-
mitindo a inclusão social", conclui Denise
Martins, uma das coordenadoras da UAB.

Segundo Gilson Schwartz, diretor da
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Na praia do Pipa, no Rio Grande do Norte, vários artesãos foram capacitados por meio de

Cidade do Conhecimento, projeto de pes-
quisa e extensão da Escola de Comuni-
cação e Artes (ECA-USP), as comunida-
des precisam ser preparadas para as mu-
danças tecnológicas, sociais e de compor-
tamento que as tecnologias da informação
e da comunicação (TICs) comportam. A
Cidade do Conhecimento foi aprovada
em concurso do Instituto de Estudos
Avançados da USP, em 1999. Em síntese,
era o projeto de uma rede experimental de
aprendizado permanente e combina as-
pectos de EAD com ferramentas de gestão
do conhecimento e de gestão de projetos.
"Mais que um sistema de ensino, criamos
uma rede colaborativa em que o apren-
dizado ocorre na medida em que as co-
munidades colaboram para resolver pro-
blemas, sendo, portanto, um projeto de in-
teligência coletiva", explica Schwartz.

O trabalho pioneiro da Cidade do
Conhecimento é na Praia da Pipa, para-
disíaca estância turística do estado do Rio
do Grande do Norte. Inseridos num mun-
do de cultura e natureza exuberantes, os
moradores locais viviam à margem do de-
senvolvimento tecnológico. O desafio foi,
utilizando a tecnologia da informação, in-
stalar um telecentro para conectar o co-
nhecimento local com o conhecimento for-
mal - fusão indispensável para a emanci-
pação digital. A fórmula foi capacitar os
artesãos para se tornarem produtores cul-
turais por meio de vários cursos que inte-
gravam aulas in loco e a distância. Assim
nasceu a idéia do desenvolvimento de con-
teúdos culturais para acesso via celular.
Atualmente, Vivo, Claro e Oi já compram
ring tones e wattpapers criados por artistas
locais. O próximo passo vai ser a venda de
vídeos com temas daquela região. Além da
Praia da Pipa, o projeto está sendo desen-
volvido com uma aldeia xavante e com uma
comunidade ribeirinha no alto Amazonas.

Outra entidade que está usando ferra-
mentas de EAD é a Fundação Bradesco.
Nivaldo Tadeu Marcusso, gerente de tec-
nologia da entidade, lembra que os primei-
ros estudos para o uso dessas ferramentas

foram feitos em 1997. Com quarenta esco-
las e mais de 108 mil alunos, a fundação vê
a opção tecnológica como forma de ex-
pandir a prestação de serviços sem neces-
sariamente construir novos prédios. "A
meta é ampliar nossa atuação por meio de
parcerias", declara. No Portal da Fundação
Bradesco, estão disponibilizados 185 cur-
sos. Atualmente, são feitos mais de 70 mil
atendimentos pelo projeto Escola Virtual e
eles são distribuídos em áreas que vão des-
de introdução à informática até certifica-
ções de tecnologia da informação; além de
cursos comportamentais, ou seja, treina-
mentos voltados para a capacitação de li-
deranças comunitárias. "Queremos incen-
tivar a geração de líderes nas comunidades

atendidas", acrescenta Marcusso.
Já a Rede Senai de Ensino conta com

vários projetos de EAD em localidades es-
palhadas por todo o Brasil. Entre esses
projetos há ações que vão desde processos
educativos para jovens e adultos, como a
formação em ensino médio e fundamen-
tal, até linhas de atuação em educação a
distância específicas, como a que envolve
a ferramenta Virtual Vision, voltada para
a capacitação e o treinamento computa-
cional de deficientes visuais. Com a Lei de
Cotas, que obriga as empresas a contratar
um percentual mínimo de pessoas com
deficiência, os cegos atendidos por esse
curso conseguem obter formação em in-
formática e têm mais chance no mercado
de trabalho.

Universidade Saindo do universo dos que
ainda precisam de ajuda para dar os pri-
meiros passos no mundo digital, a EAD
encontra campo fértil para expansão no
outro extremo do conhecimento, ou seja,
no mundo dos cursos superiores e de pós-
graduação. Um caso bastante interessante
é o da Universidade Aberta Pitágoras, per-
tencente ao grupo educacional Pitágoras,
com sede em Minas Gerais. Guilherme Pai-
xão Franciscani, que é o superintendente,
destaca a rápida expansão da instituição
em ensino a distância. "Temos um estúdio
de aulas ao vivo concluído e com capaci-
dade de transmissão via satélite para todo
o Brasil e via Internet para todo o mundo",
revela. Com quarenta anos de mercado, o
grupo tem uma rede voltada para educa-
ção básica que congrega hoje mais de qui-
nhentas escolas próprias e associadas no
Brasil e no exterior. Outra frente de ação
atende o ensino superior presencial.

A importância estratégica do assunto
fez com que fosse criada uma nova uni-
dade de negócios por lá: a Universidade
Aberta Pitágoras, que concebe soluções de
educação a distância para indivíduos e
corporações."Alunos em dependência do
Sistema Universitário Pitágoras podem,
por meio do e-learning, cursar a distância
as disciplinas em que foram reprovados e,
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cursos que integravam aulas in loco e a distância para se tornarem produtores culturais

dessa forma, dar continuidade aos seus
cursos presenciais", explica. Com o apoio
de um LMS (Learning Management Sys-
tem), esses estudantes acompanham o
conteúdo dado em sala de aula, fazem
exercícios e interagem com o professor. A
partir de 2007, revela Franciscani, a Uni-
versidade Aberta Pitágoras passa a ofere-
cer cursos de graduação a distância para o
público em geral. O modelo adotado é
baseado na parceria com escolas em todo o
país e no exterior, a começar pela própria
Rede Pitágoras. Essas instituições fun-
cionarão como pólos regionais, onde os
alunos se encontrarão para assistir às aulas,
fazer trabalhos em grupos e provas, entre
outras atividades. Através da Internet e com

o material de apoio será feita a complemen-
tação do processo de ensino e aprendiza-
gem. Reforçando a tendência, a Univer-
sidade Santo Amaro (Unisa), em São Paulo,
também está oferecendo cursos com 20%
da carga horária no modelo EAD.

Se é verdade que o ensino a dis-
tância avança nas universidades, ele cresce
muito mais dentro das empresas. Segundo
projeções divulgadas pela E-Learning
Brasil, um portal especializado em infor-
mações sobre o uso da Internet no ensino,
a EAD aumentou 40% no setor corporati-
vo em 2006. Em 1999, existiam apenas dez
empresas que utilizavam esse método. Hoje,
já são mais de quinhentas. Da mesma for-

ma, em 2002, os investimentos das empre-
sas em ferramentas de ensino não presen-
cial totalizaram 52 milhões de reais e, em
2005, esse número pulou para 162 milhões
de reais. O país já registra mais de l ,5 mi-
lhão de pessoas treinadas por e-learning. No
mercado norte-americano, que movimen-
ta cerca de l bi-lhão de dólares na área, os
programas de ensino a distância incluem
uma ampla gama de aplicações e processos,
como internet, extranet, intranet, Lan/Wan,
áudio e vídeo, transmissão via satélite, tele-
visão interativa e CD-ROM. Hoje, já são
cerca de 217 instituições autorizadas pelo
MEC que oferecem essa modalidade de en-
sino - um crescimento de 30% em relação
a 2004. O número de alunos também
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que moram fora do país possam fazer treinamentos em português

cresceu 62,6% em 2006.
Outras ações importantes em EAD

vêm do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac). Regina Helena
Ribeiro, coordenadora do núcleo de ensi-
no a distância, comenta que o Senac atua
na área desde 1948, quando foi criada a
Universidade do Ar, uma forma de usar o
rádio para educar e formar pessoas. Atual-
mente, já inserida no mundo das tecnolo-
gias digitais, a instituição oferece cursos
com ferramentas de e-learningpara em-
presas de vários segmentos, entre elas
McDonakfs, Phililps e Mapfre.

O Senac agora está fazendo parcerias
com instituições do exterior para que bra-
sileiros que moram fora do país possam
fazer treinamentos em português de for-
ma a não ficarem defasados na volta para
casa."Um exemplo adiantando desse pro-
cesso é o Japão, onde estamos negocian-
do parcerias para nossos compatriotas que
são descendentes e estão trabalhando lá",
explica Regina Ribeiro.

Formação do professor Se há consenso
entre os especialistas quanto à evolução
das ferramentas de EAD, o mesmo não
pode ser dito sobre o conteúdo dos cursos
que estão sendo oferecidos. Litto, da Abed,
avalia que as instituições e os professores
precisam entender que a Internet não é
uma aglomeração de todas as mídias an-
teriores. "Na sala de aula, quem domina é
o professor, mas na rede o docente é so-
mente o arquiteto", comenta. Para ele, em
muitos casos os alunos aprendem mais na
troca de informações feita nos fóruns de
discussão do que na parte de conteúdo de
aula mesmo.

Por isso, ele defende que os professores
sejam mais bem capacitados para aprovei-
tar essa oportunidade. Atualmente, tanto
Unesp como Ufscar desenvolvem progra-
mas para treinar os docentes de ensino su-
perior. Contudo, para tentar amenizar o
drama da educação brasileira, a capaci-
tação precisa chegar ao ensino fundamen-
tal. E, nesse sentido, há uma série de ini-
ciativas em curso. Além do trabalho da

UAB, vários outros projetos estão sendo
desenvolvidos.

A Fundação Bradesco, por exemplo,
lançou o Projeto Educa + Ação, que visa
integrar a iniciativa privada e o setor pú-
blico municipal no esforço de elevar o pa-
drão educacional das crianças brasileiras.
Nesta fase inicial serão beneficiados cerca
de l .000 alunos do ensino fundamental de
escolas municipais de oito cidades do Vale
do Ribeira, no interior de São Paulo. Além
da orientação e da metodologia da enti-
dade, os professores terão acesso a um am-
plo material para aplicação da metodolo-
gia em sala de aula e terão treinamento por
meio de cursos presenciais e a distância,
ministrados pelo corpo docente da Fun-
dação Bradesco.

A Secretaria de Estado da Educação de
São Paulo, que tem cerca de 236 mil edu-
cadores e aproximadamente 6 milhões de
alunos em mais de 5 mil escolas, também
está com um projeto para qualificar 6 mil
gestores de escolas públicas para atender à
crescente demanda por instrução especiali-
zada. A Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) é que vai coordenar o
curso de Especialização em Gestão Educa-
cional. Com investimento de 10 milhões de
reais, o treinamento tem 390 horas de du-
ração, dividido em 180 aulas presenciais,
180 ministradas a distância e trinta dedi-
cadas ao trabalho de conclusão de curso.

O governo paulista também fechou
uma parceria com o Grupo Santander e
com o Portal Universia para colocar em
funcionamento um programa para a for-
mação e a capacitação de 45 mil profes-
sores da rede pública de ensino médio.
Pelo programa, está sendo montado um
acordo de cooperação para impulsionar
projetos dirigidos ao ensino da língua es-
panhola na rede pública do estado de São
Paulo. As três universidades públicas es-
taduais - USP, Unicamp e Unesp - vão
selecionar os tutores; e o Instituto Cer-
vantes será o responsável pela elaboração
dos conteúdos.

O diretor da Cidade do Conhecimen-
to, Gilson Schwartz, acrescenta que é fun-

damental que os projetos de EAD tenham
clara a diferença entre educação e treina-
mento. No segundo, a repetição e a massi-
ficação são o objetivo. Já no primeiro os
desafios são maiores, o que exige maior
preparo e preocupação dos gestores e do-
centes. "Professor não é operador, por is-
so educação e treinamento precisam ser
claramente diferenciados em ensino a dis-
tância", frisa. Segundo ele, iniciativas co-
mo a UAB e tantas outras mostram que
instituições governamentais e entidades
civis já se deram conta desse desafio.

Massificação Além disso, as ações recen-
tes do MEC demonstram que realmente
o governo aposta em ensino a distância.
Contudo, tanto para o governo como pa-
ra o mercado, Schwartz relembra que o
fato de usar a tecnologia não exclui os de-
safios humanos a serem vencidos para o
sucesso do projeto de EAD no Brasil. A
tentação da massificação e do ganho de
escala das instituições sem a devida ade-
quação dos projetos é a maior ameaça.
Corre-se o risco de repetir no virtual a
fábrica de diplomas inexpressivos que é
alimentada por muitas faculdades por aí,
no mundo concreto.

"Inegavelmente essas tecnologias ge-
ram escala, do ponto de vista da estrutu-
ra, mas se o conteúdo não for local não
haverá o comprometimento com a edu-
cação para a geração de conhecimento e
inovação", completa Schwartz. A solução
"Deus ex tnachina" que o e-learning pode
trazer encontra-se justamente na encruzi-
lhada: o papel do professor na EAD e a
sensibilidade para a adequação dos con-
teúdos locais aos softwares globais serão o
fiel da balança para que a educação a dis-
tância se coloque de fato como um dife-
rencial para a ruptura com a crise endêmi-
ca educacional brasileira. Portanto, por
mais que a educação esteja globalizada e
virtualizada neste início do século XXI, fi-
ca o recado: o sucesso (em formação ade-
quada e retorno financeiro) pode vir dos
ensinamentos mais simples, das idéias de
Paulo Freire, por exemplo. 
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