
D
os 889 cursos brasileiros a
distância credenciados pelo
Ministério da Educação, 246
são de pós-graduação lato

sensu e 205 de graduação, os dois maiores
grupos. Só em 2006, o número de alunos
de graduação e pós-graduação na moda-
lidade a distância cresceu 91%. Em 56%
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dos cursos, a internet é o meio de comu-
nicação adotado para ensinar. Os dados,
apresentados na terceira edição do Anuário
Brasileiro Estatístico de Educação Aberta
e a Distância, lançado em abril deste ano
pela Associação Brasileira de Educação
a Distância (Abed) com apoio do MEC,
evidenciam o vertiginoso e recente cres-

cimento desse mercado. Mas um aumento
tão rápido leva a outros problemas: as
instituições de ensino superior enfrentam
o desafio de encontrar profissionais capa-
citados para atuar no segmento.

"No Brasil, ainda não há massa crítica
disponível no mercado para que se possa
fazer uma seleção de profissionais pron-



tos para atuar, porque tudo ainda é muito
novo", diz Marta Maia, coordenadora do
GVnet, programa de educação a distância
da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP).

Depois de anos com o giz na mão, a
professora da FGV-SP Natércia Carona
se dispôs a encarar o computador como
instrumento para a educação a distância.

Passou pelo curso preparatório oferecido
pela instituição e, há seis meses, somou às
aulas presenciais também classes virtuais
da disciplina Comunicação e Expressão,
para turmas de administração. "A experiên-
cia é muito rica, porque o professor tem
de aprender novas formas de se relacionar
com o aluno, de desenvolver exercícios
pedagógicos, ser claro o suficiente para se
fazer entender e explorar a interação por
meio de recursos tecnológicos", analisa.

Essa é a saída que as escolas encontra-
ram: investir na formação dos professores
da casa para atuar no ensino a distância
e, ao longo do processo, observar a ca-
pacidade desse profissional de se adaptar
à nova metodologia. O mais importante:
não deslocá-lo das aulas presenciais para o
sistema a distância, mas fazê-lo incorporar
o novo método a seus saberes, mesmo
permanecendo em sala de aula.

Seja para contratar um profissional já
qualificado para atuar em ensino a distân-
cia, ou mesmo para treinar um professor
para essa especialidade, há requisitos
básicos que o candidato deverá ter para
conseguir levar a tarefa adiante. Não se
trata apenas de competências técnicas
- estas podem ser adquiridas nos cursos
àe formação -, mas sim de características
pessoais que o cargo exige.

Existem dois tipos de professores
da educação a distância. Um é aquele
que vai acompanhar o processo de en-
sino e aprendizagem depois de todo o
material pedagógico e o planejamento
do curso estarem prontos. "Esse perfil
é bem diferente do professor de sala de
aula, porque ele deve ser um mediador,
deve ajudar a construir a autonomia do
aluno e não tem o papel de transmissor
do conteúdo, mas sim de facilitador da
aprendizagem, de animador do grupo, de
formador da comunidade acadêmica",
explica Lina Barreto, coordenadora do
Prêmio de Excelência em EAD da Abed
e também diretora da instituição.

Nesse caso, a exigência básica não
deixa de ser a expertise do professor
no conteúdo acadêmico, tanto quanto
deveria ser no presencial. Soma-se a
isso a capacidade de ser um excelente
comunicador e ter fluência digital, ou
seja, saber fazer um bom uso das ferra-

mentas tecnológicas, até porque caberá
a ele eventualmente ajudar os alunos a
explorar a ferramenta.

Algumas capacidades podem ser for-
madas na instituição, mas por trás delas
deve haver um apreço já desenvolvido
pela comunicação rápida e constante.
"Esse profissional tem de gostar da inte-
ração. Ao escolher um professor, é bom
checar se ele está antenado em meios de
comunicação como blogs, msn, Orkut
e listas de discussão, porque isso é um
indicativo de que ele entende como
funcionam as ferramentas a distância
e tem a cultura de comunicação pela
internet", dizima, da Abed.

"Esse profissional também deve ter
tempo para atender aos alunos e, mais ain-
da, prontidão, interesse em colaborar, além
de grande poder de síntese para responder
às questões recebidas e talento para gerir
a turma", diz Sônia Alegretti, professora
da Faculdade de Educação e assessora da
vice-reitoria acadêmica da PUC-SP.

O tempo a dedicar às atividades de
ensino a distância vai depender da carga
horária do curso ou disciplina; no entan-
to, o volume de trabalho não é mais leve
do que seria em um curso presencial, ao
contrário. "TSSuma disciplina planejada
para 40 horas de estudo, por exemplo, o
professor da educação a distância deverá
estar disponível, para o acompanhamento
do aluno, no mínimo a metade dessa carga,
ou 20 horas, distribuídas de acordo com o
plano de ação estruturado", alerta Heloísa
Argento, consultora do Instituto de Pes-
quisas Avançadas em Educação (Ipae) e
especialista em Gestão de EAD.

Nessa metodologia, aquele intervalo de
uma semana entre os encontros de profes-
sores e alunos deixa de existir. "O contato
é diário. Meus alunos a distância me fazem
trabalhar muito mais do que meus alunos
presenciais", dizNélioBizzo, coordenador
do primeiro curso de extensão inteiramen-
te em EAD da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (USP), sobre
educação nutricional.

O segundo perfil para atuar na educação
a distância é daquele docente que vai cons-
truir o conteúdo programático e didático
do curso. Como não há profissional que,
sozinho, reúna todas as qualidades para fa-
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A SAÍDA É INVESTIR NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA
CASA PARA ATUAR NO ENSINO A DISTÂNCIA E OBSERVARA
CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO À NOVA METODOLOGIA

zer o planejamento pedagógico, é preciso
trabalhar com uma equipe multidiscipli-
nar, na qual as instituições de ensino têm
investido. "É como um diretor de cinema,
que sabe o que pedir de cada especialista
nas tarefas que estarão a serviço de um
projeto único. O professor deve coordenar
o trabalho do ilustrador e do webdesigner,
para pedir que trabalhem a serviço desse
objeto que são o programa e o material
pedagógico do curso", conta Lina Barre-
to. "O professor deve ter conhecimentos
sobre técnicas de liderança, como lidar
com grupos diversos e ter intimidade com
as novas tecnologias da comunicação
aplicadas à educação", acrescenta Nélio
Bizzo, da USP.

Nessa função, portanto, será necessá-
rio trabalhar em equipe muito mais do
que faria um professor de sala de aula.
"As exigências são perfil de liderança,
entendimento dos limites de cada mídia
e saber explorá-las, como, por exemplo,

os aspectos técnicos das ilustrações para
web e noções de direitos autorais para
não incorrer em uso ilegal de conteúdo",
enumera Lina. Ou seja, além de dominar
o conteúdo das disciplinas, o profissio-
nal deve ser um generalista para coor-
denar uma equipe tão diversa.

Para as instituições que pretendem
fazer uma seleção para contratar pro-
fessores atuantes em EAD, uma dica:
"Além de observar os conhecimentos
com internet e computador, o que é bá-
sico, é desejável também pedir que seja
feita uma redação em que deva discorrer
sobre as necessidades da EAD, de forma
que se possa detectar se ele as conhece e
as domina", diz Heloísa Argento. Como
sugestão, também vale uma simulação
de uma aula a distância.

Muitas instituições começam o bê-á-
bá da educação a distância colocando o
professor na posição de aluno. É uma das
estratégias que adota a Unimonte, loca-

lizada em Santos (SP). Além de ensinar
conceitos básicos da EAD e detalhes do
funcionamento do ambiente de aprendi-
zagem (como é chamada a plataforma
tecnológica), o curso preparatório para
a tutoria, com 40 horas de duração, quer
fazer o professor sentir as dificuldades de
aluno, especialmente no que diz respeito
ao isolamento e à autonomia necessária
para conduzir o próprio processo de apren-
dizagem. "Simulamos um curso em que
o professor faz papel de estudante e, em
determinado momento, propositalmente
nós deixamos de responder às dúvidas
que ele apresenta. O professor sente essa
ausência e isso enseja uma discussão
sobre o papel do professor na motivação
do aluno", diz Adalto Corrêa de Souza Jr.,
diretor da faculdade de EAD da Unimonte,
instituição que integra a Universidade Vir-
tual Brasileira (U VB), uma rede composta
por seis instituições particulares, sediadas
em cinco Estados brasileiros.
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Segundo o diretor, o professor deve
aprender a ser um orientador pedagógico,
tecnológico e motivacional. "O aluno deve
aprender com autonomia, mas não isola-
do. O isolamento leva ao desestímulo e à
evasão", diz Adalto. Na Unimonte, como
na maioria das escolas, o professor tem
até 24 horas para responder aos questio-
namentos dos alunos, o que mostra que
a interação não deve estar limitada aos
momentos de aula ou esclarecimentos
previstos no programa.

O segundo passo trata-se de mostrar
como fica a disciplina depois de redese-
nhada para a metodologia a distância. A
princípio, os professores ficam um pou-
co perdidos para entender o seu papel no
projeto de EAD. Isso porque, em muitos
casos, o conteúdo do curso a distância
está previamente pronto e disposto na
internet e o contato entre professor e
aluno não deve servir para transmitir o
conteúdo básico da disciplina, mas para
avançar em questões mais complexas,
estimular reflexões sobre os temas,
trazer novidades acadêmicas ou propor
atividades individuais ou em grupo.

Lina Barreto explica que o planejamen-
to do curso já deve prever espaços para
essa participação e interação maior entre
aluno e professor, que avance e extrapole
o material pedagógico disposto na internet.
A gestão da tecnologia é usada a favor do
pedagógico, o que significa treinar o pro-
fessor para mexer na plataforma on-line e
saber qual será seu papel nesse processo.
"O professor precisa saber e poder ex-
plorar chats, fóruns e outras atividades
que complementem o material do curso,
porque não se pode esvaziar o papel do
professor, cujo conhecimento deve ser
compartilhado", diz a diretora da Abed.

Na FGV-SP, o treinamento é presencial
e individual, com o coordenador pedagó-
gico e, mais adiante, com um monitor da
tecnologia. O professor é treinado para
usar o ambiente de aprendizagem, o soft-

ware blackboarde tecnologias como chat
e fórum. "O chat aqui é uma aula, semanal,
com uma hora e meia por disciplina, com
hora marcada. Não é apenas bate-papo ou
tira-dúvidas", explica Marta Maia.

Na Unifesp, os professores que
ministram os cursos de especialização
on-line passam por um treinamento de
seis horas para aprender a lidar com a
plataforma moodle ~ um software livre,
disponível em 75 idiomas, que permite
alterações na base de programação do
sistema e prevê espaço para conteúdo
em html, fórum para discussões, chat,
troca de mensagem instantânea, arqui-
vos de áudio, vídeos, texto multimídia
e repositório de dados para download.
Logo no curso, os orientadores perce-
bem que a dificuldade maior dos profes-
sores é pedagógica, e não técnica.

"A tendência é tentar reproduzir o mo-
delo tradicional, mas eles logo sentem que
a aula fica empobrecida se contiver apenas

o que eles falam na classe. Portanto, a di-
ficuldade está em saber o que é prioridade
nessa nova metodologia, como aproveitar
os recursos do meio e como fazer um
planejamento adequado", diz Maria Te-
resa Leite, pedagoga do Laboratório de
Educação a Distância da Unifesp.

As escolas também se preocupam em
observar a linguagem que o professor
adota e orientar para que sejam tomados
cuidados com o tom usado na escrita
pela internet ao expor idéias. "Um tom
sarcástico ou irônico, por exemplo, que
pode ser corriqueiro nas aulas presenciais,
podem gerar um mal-entendido ou uma
dificuldade de compreensão. Esse tom
é algo muito sutil e difícil de gerenciar,
por isso orientamos o professor para que
consiga ser claro ao escrever", diz Luiz
Álvares, diretor de tecnologia educacional
da Universidade Anhembi Morumbi.

Mas não é apenas a escassez de pro-
fissionais aptos a atuar na educação a

AS EXIGÊNCIAS PARA O PROFESSOR DE EAD SÃO PERFIL
DE LIDERANÇA, ENTENDER OS LIMITES DE CADA MÍDIA,
SABER EXPLORÁ-LAS E TER NOÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
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distância que faz as escolas treinarem seus
professores em vez de buscar contratar
outros de fora. O perfil híbrido, que transita
pelas duas frentes, não só é bem-vindo,
como também considerado uma necessi-
dade para um futuro próximo. "Queremos
estender o ensino da metodologia de EAD
a todos os nossos professores e aproveitar
esse trânsito pelas duas áreas", diz Luiz
Alvares. Na Anhembi, dos 8ÜO profes-
sores, hoje 70 trabalham na EAD. Já na
FGV-SP, dos 300 docentes da casa, 75%
já atuam com a ferramenta a distância para
complementar a aula presencial, como
suporte didático, e 80 estão diretamente
envolvidos no programa de ensino a dis-
tância. Na Unimonte, todos os professores
de EAD também atuam no presencial,
assim como iodos do presencial também
realizam alguma atividade a distância.

"Qualificar o corpo docente valoriza
nosso professor, que também vê uma
chance de aumentar sua renda continuando

a trabalhar apenas conosco e sem trazer
conflito para sua grade horária de trabaího.
Não é nossa intenção contratar gente de
fora", diz Adalto, da Unimoníe.

Não é a curto prazo que os professo-
res e alunos vão aprender a lidar com a
nova metodologia. Quem lida com EAD
diz que docentes e, mais ainda, estudan-
tes ainda sofrem com o preconceito por
parte de quem só conhece o sistema pre-
sencial. "A discriminação ainda existe e
acontece porque professores e alunos,
em geral, ainda não sabem o que é edu-
cação a distância e não sabem quanto o
método é sério e proveitoso", diz Marta
Maia, do GVnet. Enquanto investem na
formação dos professores, apostando na
chegada de novos paradigmas de ensino
trazidos pela metodologia, as escolas
aguardam que a cultura do aprendizado
em EAD se dissemine pelo país. Ao que
parece, isso é assunto para médio prazo
e para longa distância.



Aproximados pela distância
Características de interação e possibilidade de dispersão da internet levam
os professores a ser mais atentos com os alunos e a cobrá-los mais

E
ducação a distância é a me-
todologia, a técnica propria-
mente, mas a abordagem em si
depende do que cada institui-

ção entende por EAD. São variações pe-
dagógicas bem significativas, que exigem
atuações distintas dos professores.

Nos cursos da FGV-SP, são ofere-
cidas atividades com animações em
flash e as aulas são ministradas em
webcast, uma tecnologia que permite
que, depois de logado no sistema, o
aluno assista a cada aula que está sen-
do ministrada aos alunos presenciais,
ao vivo. de forma síncrona. Os estu-

dantes podem interagir, enviando per-
guntas aos tutores, responsáveis por
monitorar a participação dos alunos.
Presentes na sala de aula, os tutores
recebem as questões, as compilam e
repassam ao professor, que responde
ao vivo aos alunos virtuais.

A aula depois vira um arquivo, que
pode ser assistido a qualquer hora, com
um upload. Mesmo sendo mantido o
modelo stand-up de aula, com as tra-
dicionais explanações, a interação com
o método virtual exige um movimento
de reciclagem do professor. "A aula é
sempre gravada, isso faz com que o

curso ganhe um upgrade porque
o registro da aula gera uma ex-
posição permanente, o que requer
muita qualidade no conteúdo e
também que o professor se saia
bem no vídeo. A EAD acaba com
essa coisa de fechar a porta e di-
zer 'aqui mando eu'", diz Marta
Maia, do GVnet.

A Unimonte adotou um siste-
ma que conduz o aluno a estudar
e fazer as tarefas para que possa
acompanhar o curso. É como um
sistema de portas: uma nova unida-
de de conteúdo só se abre se a porta
da unidade anterior for concluída,
com as atividades executadas. Isso
garante que o aluno esteja partici-
pando do curso constantemente e
que todos os estudantes avancem
concomitantemente na matéria.
Para isso, o software Unimonte
Online, desenvolvido exclusiva-
mente para a instituição, permite
monitorar cada acesso do aluno,
se ele fez cada atividade, se deixou
o computador ligado e não fez

Adalto, da Unimonte:
estudantes são acompanhados
a cada etapa

nada, se faltou às atividades. "Se ele não
fizer as atividades ou se ausentar por um
tempo, o telefone dele toca. O professor
aqui acompanha o desempenho e cobra
resultados", diz o diretor Adalto Corrêa de
Souza Jr. "A EAD veio para transformar o
modo como o professor dá aula em classes
presenciais. Não é uma tarefa fácil, mas a
cultura muda", acrescenta.

A professora Natércia Carona endossa
a tese. "Mudou minha maneira de dar
aula em classe presencial porque eu fi-
quei mais cuidadosa com a forma como o
aluno pode interpretar o que é dito. Tam-
bém procuro estimular mais o envolvi-
mento do aluno, porque como na internet
ele tem mais espaço para se dispersar, a
gente aprende a desenvolver formas de
mantê-lo participativo", conta.

De alguma forma esse processo faz
com que a instância universitária, tra-
dicionalmente menos disposta a mimar
o aluno, pegá-lo pela mão e conduzi-lo
ao estudo, como se propõe a escola de
ensino fundamental ou médio, se sinta
impelida a chegar mais perto do estu-
dante e se preocupar em constantemente
estimulá-lo à aprendizagem.

Nesse sentido, segundo os profissio-
nais da área, a aprendizagem pode ser
até mais eficiente do que no sistema de
aulas presenciais. "O acompanhamento
é tão grande que o resultado de aprendi-
zagem chega a ser até melhor", comenta
Luiz Álvares, da Anhembi Morumbi.

"O modelo de EAD ligado nas ten-
dências mais modernas, que busca a
constante interação, tem como vanta-
gem a possibilidade de estabelecer uma
relação de um para uni, entre professor
e aluno, diferentemente da sala de aula,
em que a relação é de um para muitos,
em 50 minutos semanais apenas e com
programa predefinido. Isso pode ser
muito interessante para a eficiência da
aprendizagem", diz Lina Barreto. •


