
tudar em universidade
estrangeira sem sair do país.
Os cursos a distância dessa
modalidade ainda são uma

novidade para os brasileiros. Muitos
ainda são seduzidos pela experiência
presencial, de vivência fora do país.
Mas para os que já trabalham na área
desejada, o curso a distância pode ser
o caminho mais ágil para a formação
internacional, além de reforçar o
repertório de outro idioma. É uma
forma de adquirir conhecimento global
para ascensão na carreira, sem pagar os
custos de hospedagem.

Para participar dos cursos nesse
formato, o aluno normalmente precisa
de uma base tecnológica: fax, e-mail,
acesso à internet, um computador com
drive para CD-ROM e proficiência
no idioma no país da sede da
universidade - a não ser que o curso
a distância seja para aprendizado de
uma língua estrangeira.

Existem instituições pelo mundo
especializadas no ensino a distância
dentro e fora do país de origem. E
isso há mais de 30 anos. O advento
da internet, em 1995, fortaleceu
esse canal no qual hoje a maioria
das universidades abertas se apoia.
Reconhecida pela excelência, a The

Open University, universidade do Reino
Unido, é uma das principais instituições
voltadas para o ensino a distância no
mundo. A escola conta com mais de
700 mil alunos matriculados em cursos
nas mais variadas áreas em graduação,
pós e extensão. Atualmente, cerca
de dois terços dos cursos oferecidos
pela entidade ainda acontecem por
correspondência (envio de material
didático pelo correio), como no início
de sua atuação em 1969. O restante
acontece via web. A maioria do alunado
na Open é formada por estudantes
do próprio Reino Unido (66%) e o
restante, por alunos do resto do mundo.

Nem todos os cursos a distância
estão disponíveis para o alunado
brasileiro, como as graduações, por
exemplo. Estão previstos cursos
que podem ser feitos antes de uma
graduação, e outros de MBA e de
educação continuada. Os temas dos
cursos podem ser consultados no site
da entidade (http://www3.open.ac.uk/
courses/countries/Brazil.shtm).

Em 1998, a educadora Adelaide
Letícia Saad Lukowiecki ingressou,
aqui no país - mais especificamente
no Rio de Janeiro -, em curso mao&de
(Master in Open and Distance
Education), que é um mestrado em



educação aberta e a distância oferecido
pela Open University. Com duração
de nove meses, o curso foi realizado
inteiramente a distância, por meios
digitais, eletrônicos e impresso,
sem nenhum momento presencial. A
educadora realizou um estudo sobre
sua experiência que foi publicado
no 6° Congresso Internacional de
Educação a Distância, realizado ano
passado. "De fevereiro a outubro é
esperado que os alunos dediquem
de 12 a 16 horas por semana ao
curso; conectem-se ao site do curso
por duas ou três vezes por semana;
contribuam nas atividades do seu
grupo; colaborem com seus colegas;
compartilhem a responsabilidade pelo
clima social e de aprendizagem do
curso; assumam a responsabilidade
pela sua própria aprendizagem; e

completem seus trabalhos para nota
(se quiserem uma qualificação)", conta
Adelaide, no documento.

Importância do idioma
A educadora aponta as vantagens

e desvantagens de estudar a distância:
"A visão de educação como um fim
e da tecnologia como meio, aplicada
no discurso e na prática do mao&de,
deixam transparecer uma sólida
experiência da BOU [Bristish Open
University] na formação e especialização
de profissionais ligados à educação",
afirma. Mas critica também: "A oferta
do mao&de somente em língua inglesa
requer maior esforço do aluno cuja
primeira língua não é o inglês", diz.

Para Rodrigo Gaspar, gerente de
promoção de educação do British
Council, a ausência de tradução dos
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a Universidad Nacional de Educación
a Distancia (Uned). Criada em 1972,
na Espanha, a universidade pública é a
maior universidade do país, com mais
de 160 mil alunos e oferta de cursos
em 26 carreiras. No ano passado,
matricularam-se mais de l ,8 mil alunos
estrangeiros. Por ser pública, os alunos
pagam anualmente somente uma taxa
de matrícula que varia de 500 a 600
euros para graduação, cursos de línguas
e especializações, a l ,5 mil a 2 mil euros
para MBAs. Para entrar na Uned, o aluno
brasileiro precisa apresentar as mesmas
qualificações que o aluno espanhol,
como obter média no Selectividad
(vestibular espanhol, que pode ser
feito no Colégio Miguel de Cervantes,
onde a Uned tem o seu escritório no
Brasil). Caso seja mais velho, o aluno
deve concluir o curso a distância de
acesso para maiores de 25 anos, para
só depois iniciar o curso desejado. Se
o aluno brasileiro já tiver graduação, o
seu diploma deve ser homologado pelo
Ministério de Educação da Espanha.

Atualmente, 50 estudantes
brasileiros cursam doutorado e 30,
graduação na Uned. "A área mais
procurada é a de cursos relacionados
à própria educação a distância, que
tem atraído professores e educadores
que querem se aperfeiçoar no tema",
conta Maria Cibele Gonzáles Alonso,
coordenadora da Uned no Brasil.

Especializações
Outra vantagem importante dos cursos

a distância fora do país é a possibilidade
de poder ter contato com conteúdo pouco
explorado por instituições nacionais. A
busca por formações específicas atrai
muitos estudantes brasileiros para os
cursos a distância em escolas canadenses,



segundo Fernanda Purchio, diretora
do Centro de Educação Canadense,
entidade sem fins lucrativos promotora
do ensino no país. Alguns exemplos
são os cursos nas áreas de hidrologia
(ciência que estuda a ocorrência,
distribuição e movimentação da água),
geomática (gerenciamento de dados
espaciais necessários às operações
científicas), kinesiologia (técnica que
permite, por meio do teste muscular,
identificar desequilíbrios físicos e
mentais), multimídia e animação e até
a própria área de pedagogia aplicada à
aprendizagem a distância.

Cerca de 90 instituições
canadenses oferecem programas
a distância. "Os pré-requisitos

das universidades de lá são mais
flexíveis, basicamente se apoiando
na comprovação de ensino anterior,
dependendo do curso, e de fluência
em inglês", conta. Outra vantagem,
ela lembra, é o número ilimitado
de alunos por curso, uma tônica de
qualquer curso a distância dentro
e fora do Brasil. "Os alunos não
competem por vagas", diz. O valor
dos cursos a distância varia conforme
a formação e a quantidade de recursos
tecnológicos oferecidos pela instituição
escolhida. Mas, em média, o aluno pode
calcular até 3 mil dólares canadenses,
o equivalente a R$ 5,1 mil, por ano.
Ainda assim, o valor é menor que um
ano presencial.

Os alunos de cursos estrangeiros, sejam eles
presenciais ou a distância, sofrem com o mesmo
problema: a revalidação do diploma em terras na-
cionais, exigida pelo Ministério da Educação (MEC).
Concluído o curso, o aluno precisa procurar a vali-
dação do mesmo no departamento de universidades
brasileiras. O processo pode ser longo e exigir muita
documentação. Após análise, o diploma de gradua-
ção ou pós pode precisar de ajustes. O aluno pode
ter de completar a grade curricular estrangeira com
algum tempo de estudo em universidades nacionais
ou então por meio de exames presenciais, tudo para
equalizar os currículos.

Q cenário ainda é mais grave para as profissões regula-
mentadas, ou seja, regidas por conselhos e organizações
regionais e federais, como por exemplo os cursos de
engenharia, medicina, direito, entre outros. "Esse não é
um problema unicamente do Brasil, é mundial. É preciso
uma mudança nas regras para que o ensino não esbarre
em burocracias que atrapalham a finalidade maior que é
a busca pelo conhecimento", critica Waldomiro Loyolla,
diretor-executivo da Associação Brasileira de Educação a
Distância (Abed).

As bases legais para a modalidade de educação
a distância no Brasil foram estabelecidas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.° 9.394,
regulamentada pelo Decreto n.5.622, em 1995. A
legislação determina que os certificados e diplomas ob-
tidos em cursos a distância realizados em instituições
estrangeiras "deverão ser revalidados para gerarem
efeitos legais, de acordo com as normas vigentes para
o ensino presencial".

É por esse motivo que a maior parte dos alunos
brasileiros que optam por uma graduação da Uned
tem em vista morar na Espanha após a conclusão do
curso. "Para atuar na profissão sem precisar revalidar
os diplomas no Brasil", conta Maria Cibele Alonso,
coordenadora da universidade aqui no Brasil.

Para o presidente da Abed, Fredric Michael Litto,
mais do que se ater às exigências da legislação, o ensino
deveria ser reconhecido pela ampliação das possibilidades
de ensino e distribuição de conhecimento. "Cerca de
80% das profissões não exigem diplomas, mas que os
profissionais sejam empreendedores e tenham compe-
tência, isso é obtido com educação, independentemente
de validação ou não", critica o professor.
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Text Box
Fonte: Guia De Educação A Distância, ano 5, v. 5, p. 36-40, 2007.




