
professor num lugar, o
aluno noutro, distantes,
isolados. Quando se pensa
em Educação a Distância

(EAD) muitas vezes o que nos vem
à cabeça é essa imagem de solidão,
tanto por parte do aluno quanto do
professor. Dessa forma, como se dá o
aprendizado? É produtivo, consistente?

Ao mesmo tempo, em meio ainda
a muito desconhecimento - e até
preconceito em relação à EAD - há
quem ache que a modalidade é algo
extremamente inovador, recente, que
se vale dos mais modernos aparatos
tecnológicos para atingir seu propósito.

O ensino a distância, embora
possa soar como algo novo, é uma
modalidade bastante antiga de
educação. As primeiras experiências
datam de 1890, na Alemanha, quando
teria sido criado o primeiro curso por
correspondência de que se tem notícia
no mundo. Mas há outras fontes que
relacionam o início da EAD ao século
XVIII e a um jornal em Boston, nos
Estados Unidos, onde matérias de
ensino eram disponibilizadas aos
leitores anexadas em suas páginas.

Já outros autores situam os
primórdios da educação a distância ao
ano de 1881, quando a Universidade de
Chicago ofereceu, por correspondência,

um curso de língua hebraica. Ainda
nos Estados Unidos, mas já no início
do século XX, estão documentadas
as produções de alguns filmes
educacionais, como transmissões
radiofônicas também, realizadas por
universidades norte-americanas.

No Brasil, porém, a novidade só
chegou nos anos 1960, mas a demora
não atrapalhou em nada o êxito das
primeiras experiências na área. "O meio
de comunicação mais utilizado para
essas aulas era o rádio, acompanhado de
material impresso", segundo Waldomiro
Loyolla, diretor científico da Associação
Brasileira de Educação a Distância
(Abed - http://www2.abed.org.br), e
diretor de EAD da Universidade FMU
(UniFMU), de São Paulo.

Porém, alguns cursos se valiam
apenas do papel e dos Correios,
como era o caso das aulas oferecidas
pelo Instituto Universal Brasileiro
ou Instituto Monitor, que tinham
uma gama imensa de alunos por
correspondência nessa época.

As atividades educacionais desse
tempo, rememora o professor, focavam
quase essencialmente a formação
técnica. Por EAD, foram formados
muitos técnicos em eletrônica,
secretárias e técnicos em contabilidade.

Hoje, a procura por esse tipo de



conhecimento continua grande na EAD.
Mas os cursos supletivos - que já foram
conhecidos por madureza e hoje são
chamados oficialmente de educação de
jovens e adultos (EJA) - são os que
figuram entre os preferidos pelos alunos.

A partir de meados do final dos anos
1960, a EAD perdeu força no Brasil,
com exceção dos cursos do Monitor e
do IUB, que nunca deixaram de existir
desde que foram criados. O Monitor,
para se ter uma idéia, contabiliza 67
anos de existência, com 5 milhões de
alunos atendidos.

"Por falta de uma legislação
apropriada para o setor, o Brasil
ficou parado num momento em que
a modalidade crescia fortemente
no mundo todo", aponta Loyolla. A
discussão em torno do tema só voltou
a ganhar força em dezembro de 1986,
com a edição da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB). A
modalidade Educação a Distância foi
então, finalmente, regulamentada em
dezembro de 1998, por decreto.

"A partir de 1999 o Brasil pôde
começar a ter seus primeiros cursos
superiores a distância regulamentados",
diz o especialista.

Segundo ele, havia - e ainda há
- uma demanda altamente reprimida
por esse tipo de curso. "É uma opção
a mais de educação que colocamos no
mercado", afirma Loyolla.

A modalidade, no entanto, não
veio para substituir ou concorrer
com o ensino presencial. "Não há
essa pretensão, ela vem mais com a
preocupação de socializar aqueles
que estavam fora da escola por
algum motivo ou não têm condições
de freqüentar a escola tradicional",
argumenta o diretor da Abed.

Para exemplificar, ele afirma que a
EAD se aplica especialmente àquele
perfil de pessoa que trabalha muito
viajando, como os representantes
comerciais, que estão cada dia numa
cidade. Também são grandes candidatos
ao ensino a distância os trabalhadores
por turnos, os que dispõem de pouco
tempo ou pessoas que por qualquer
razão são obrigadas a ficar em suas
casas (donas de casa, cuidadores de
crianças ou doentes, por exemplo).

Essa é a principal vantagem da



EAD, segundo Fredric Michael Litto,
presidente da Abed e pesquisador do
assunto na Universidade de São Paulo.
"Ela torna possível incluir em todas as
formas de educação formal e informal
pessoas incapacitadas, por uma série de
fatores variados, de freqüentar instituições
convencionais de aprendizagem (cerca de
10% da população de qualquer país)", diz.

"Aproximar o conhecimento de
pessoas que moram em lugares isolados
- esse é o papel da EAD. Em vez de
elas 'irem' até a escola, a escola 'vai'
até elas", diz Litto. Nesse sentido,
para o especialista, a EAD representa
um grande avanço, pois permite
que pessoas participem de cursos de
graduação e pós-graduação oferecidos
por instituições de grande reputação
acadêmica, sem sair das suas casas no
Brasil, por exemplo.

Mas se engana quem pensa que

o curso a distância é mais barato do
que o presencial. O valor, claro, irá
depender do tipo de curso oferecido,
mas especialmente do número de alunos
que aderem a ele. "O Telecurso 2000,
criado pela Fundação Roberto Marinho,
por exemplo, tem um custo muito baixo,
porque atinge milhões de brasileiros."

A criação de uma aula desse curso,
no entanto, é muito cara, segundo
o professor, porque envolve muitos
profissionais e recursos multimeios.
Estima-se que, desde que foi criado,
em 1995, até 2005, o Telecurso 2000
já tenha beneficiado 4 milhões de
pessoas aproximadamente.

Não conheço e não gostei
Por suas próprias características, e

desconhecimento em geral da população
sobre a modalidade, os cursos de EAD
são alvo de muito preconceito ainda.



Quem pesquisa o assunto diz que
muitas das críticas provêm do fato de
que há uma crença generalizada de que
o método de Educação a Distância se
faz transformando uma aula presencial
em um módulo escrito acompanhado
de exercícios.

"Há quem não queira nem conhecer
o que é EAD, por acreditar que é uma
forma menor de aprendizado", conta o
diretor científico da Abed.

A produção de um bom curso
a distância, no entanto, deve levar
em conta, como qualquer outro, as
necessidades do público a quem vai
estar direcionado - sua idade, seu
perfil cultural e socioeconômico,
interesses e experiências e
familiaridade com métodos de
educação a distância são primordiais
para o sucesso da empreitada.

A partir dessas informações são

produzidas metodologias pedagógicas
e pensados os recursos didáticos, como
mídias e softwares, realizados por uma
equipe interdisciplinar, formada, em
geral, por pedagogos, comunicadores e
especialistas em informática.

"Essa é a realidade atualmente da
EAD", diz o professor Loyolla. Aqui
ainda estão englobados a correção e
os comentários dos docentes sobre
os exercícios feitos pelos estudantes.
"O e-mail substituiu hoje, em parte,
o trabalho dos Correios e a internet
sem dúvida abriu muitas portas para a
EAD", assinala Loyolla.

O desenvolvimento da tecnologia
proporcionou radicais transformações
nos cursos a distância. Dos Correios,
passaram a se valer do rádio e da
televisão. Com o aparecimento das
tecnologias interativas, o trabalho do
professor e o aprendizado do aluno



PANORAMA

Waldomiro Loyolla:
Brasil ficou parado

num momento em que

a modalidade crescia
fortemente no mundo todo

de EAD ganharam novos contornos.
Além do uso do e-mail, que aos
poucos vai se popularizando, alunos
e educadores passaram a utilizar
ferramentas como BBS's, internet,
audioconferência baseada em telefone e
videoconferências com l ou 2 caminhos
de vídeo e 2 caminhos de áudio.

"A qualidade da tecnologia
empregada é fundamental para o
sucesso dos cursos de EAD, mas
claro que o foco nos alunos e no
professor ainda é a base para qualquer
empreendimento educacional",
pontifica Loyolla.

Números no
Segundo dados da Abed, de 2004

para 2005 a modalidade de ensino a
distância cresceu 32%. Nesse mesmo
período, foram catalogados 215 cursos
de ensino a distância reconhecidos pelo
MEC, ministrados por 116 instituições
espalhadas pelo país. Vale lembrar que
cada instituição tem sua metodologia
e seu esquema de trabalho e cabe
a ela fornecer informações sobre o
funcionamento de seus cursos.

São os números mais recentes do
país, mas os especialistas afirmam
que eles estão em ritmo crescente.
O curso campeão em procura em
números absolutos é o supletivo do
ensino médio. O ensino superior, por
ser mais recente - só foi regulamentado
em 1998 - ainda avança timidamente.
Mas sua procura, segundo a Abed, vem
crescendo de forma bastante acelerada.

Da mesma forma que, acredita
Loyolla, o preconceito contra a
modalidade vem caindo no país. Ele
entende isso como um processo natural,
na medida em que a EAD vem ganhando
espaço significativo na realidade

educacional brasileira. "Há cursos de
pós-graduação em nível stricto sensu
(mestrado) sendo oferecidos por EAD",
aponta o professor. Ele lembra, porém,
que formalmente essa modalidade ainda
não foi regularizada pela Coordenadoria
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), do Ministério da
Educação (MEC).

A boa e reconhecida qualidade
dos cursos de EAD é outro fator que
tem pesado a favor quando se trata
de dissipar preconceitos contra a
modalidade. Segundo a Abed, os cursos
com alta tecnologia têm atraído muitos
alunos e há, cada vez mais, em virtude
da demanda, bastante incentivo para
professores formados em EAD.

"O docente de EAD precisa ser
muito bem preparado para esse tipo de
curso, pois há um meio de comunicação
entre ele e o aluno", afirma o diretor da
Abed. Não basta o seu conhecimento
pedagógico - como já foi dito, ele
precisará estar acompanhado de
professores especialistas em tecnologia,
comunicação e metodologia específica.

"Esse professor precisa de um
suporte muito forte, bem mais
consistente do que nos cursos
presenciais", diz Loyolla, que
avalia como muito bom o nível dos
professores de EAD no Brasil, de
forma geral.

"As instituições sérias preparam
muito bem seus docentes, dando-
lhes esse apoio, para que troquem
experiências com outros professores
da área", assegura. A presença de um
orientador também é essencial, para
garantir a qualidade das aulas.

Ao professor de EAD cabe também
entender um pouco sobre a natureza e a
filosofia da modalidade. "Não dá para



transformar um professor presencial em
um de EAD de uma hora para outra.
É um processo que exige preparo",
explica Loyolla.

Disciplinado e concentrado
Há quem defina assim o perfil do

aluno de EAD. Segundo informação
da Abed, já há empresas no mercado
que, desafiando os preconceitos
ainda existentes, preferem contratar
profissionais formados pela modalidade
a distância em vez de alunos presenciais.

"Eles acreditam que o aluno que
estudou a distância e se saiu bem
tem mais força de vontade, é mais
dinâmico, independente, disciplinado
e se concentra mais em suas tarefas",
explica Loyolla.

Os que não levam o curso a cabo
apontam a dificuldade em gerenciar
o tempo como principal fator. Mas
outros também devem ser levados em
consideração quando se analisam as
taxas de desistência - a localidade onde
o aluno se encontra, as dificuldades
de comunicação, sejam elas de ordem
geográfica, climática ou tecnológica.
São variáveis que podem influenciar

e muito no aprendizado e estímulo do
aluno para continuar em frente. Mas
aqui cabe ao professor ou orientador
um esforço especial para motivá-lo.
Daí a importância do bom preparo do
educador a distância.

Um bom curso também deve estar
atento à atualização dos equipamentos
utilizados na EAD. É importante que
eles estejam sempre apropriados ao fim
a que se destinam e que contem com
professores e orientadores preparados
para utilizá-los corretamente.

Em relação às certificações, outra
dúvida sempre pendente quando se trata
de EAD, o professor Loyolla explica
que elas são ofertadas da mesma
forma que nos cursos presenciais.
"É preciso não perder de vista que a
EAD é igualmente regulamentada pelo
governo, como outros cursos. Por isso,
o processo de certificação não pode ser
diferente", argumenta.

Cursos feitos a distância em uma
universidade estrangeira terão de ser
validados por instituição nacional,
conveniada com o MEC, que ofereça
o mesmo curso, a exemplo do que
acontece com a modalidade presencial

Para não errar na hora de escolher um curso B distância
Verifique a instituição responsável,
sua idoneidade, junto à Secretaria
de Estado da Educação ou outros
órgãos responsáveis, e reputa-

• ção, bem como dos coordenado-
res e professores do curso.
Colha impressões de alunos atuais
e ex-alunos do curso; caso você
não tenha contato com nenhum,
solicite aos responsáveis indica-
ções de nomes e contato.
Confira ou solicite informações so-

bre a estrutura de apoio oferecida
aos alunos (suporte técnico, apoio
pedagógico, orientação acadêmi-
ca etc.). Preste atenção também
na seriedade do atendimento
quando solicitar informações.
Verifique se você atende aos pré-
requisitos exigidos pelo curso.
Avalie o investimento e todos
os custos, diretos e indiretos,
nele envolvidos.
Para o caso de cursos que con-

ferem titulação, solicite cópia ou
referência do instrumento legal
(credenciamento e autorização
do MEC ou do Conselho Estadual
de Educação) no qual se baseia
sua regularidade.
Algumas instituições possibilitam
que o futuro aluno faça uma aula-
teste para avaliar aspectos como
a interatividade e o material.
Verifique se há essa possibilidade
disponível para você.

Fonte: Abed

Text Box
Fonte:Guia De Educação A Distância, ano 5, n. 5, p. 8-14, 2007.




