
Diversos fatores apontam para o crescimento da
educação a distância como alternativa viável para

a ampliação das formas de capacitação profissional.
O desenvolvimento de novas tecnologias de interação
com o uso da internet, o fenômeno da convergência e o
crescente interesse das empresas pela EAD representam
alguns dos sinais que delineiam novos caminhos para a
educação, em especial a que visa promover a formação e
reciclagem nas empresas.

A internet, com múltiplas possibilidades de abor-
dagem aos mais diferentes públicos, além de novas e
criativas formas de apresentação e pesquisa de conteúdos,
descortinou um novo e incomensurável horizonte para o
ensino a distância e colocou diante das empresas canais
até então não cogitados para a gestão do conhecimento
com foco na melhoria da produtividade e inovação. As
grandes corporações foram as primeiras a investir for-
temente em EAD via internet para a execução de suas
políticas de desenvolvimento de recursos humanos, basi-
camente devido às suas necessidades de manutenção da
competitividade em mercados cuja disposição geográfica
inviabiliza o deslocamento rotineiro visando ao aprimora-
mento profissional.

A despeito das facilidades que o uso da internet pro-
porciona ao desenvolvimento da educação a distância, no
meio empresarial ou fora dele, sua disseminação ainda
enfrenta o preconceito e a descrença. Preconceito, devido
à cristalização da cultura de que somente o contato huma-
no e um regime severo de acompanhamento do ensino,
que exige a presença em sala de aula, são capazes de
assegurar padrões mínimos de qualidade do aprendizado.
Descrença, pelo fato de que a web tem-se configurado
ambiente cujos níveis de segurança são instáveis, gerando

desconfiança em sua raiz, independentemente da iniciati-
va que se leve a efeito. Assim, o desafio da credibilidade
da educação a distância através da internet se contrapõe,
talvez na mesma dimensão e importância, à gama de pos-
sibilidades que é possível enxergar a partir da utilização
em larga escala do universo virtual como plataforma de
ensino, seja visando à democratização do acesso a uma
melhor formação, seja com o objetivo de promover a
capacitação profissional buscando patamares mais eleva-
dos de competência na gestão das empresas.

  O   CAMINHO
As instituições empenhadas no enfrentamento dessa

realidade, e que tenham por objetivo se consolidar no
novo mercado que se desenha com a disseminação cres-
cente da educação a distância via internet, têm um árduo
caminho a percorrer. Tudo começa na construção de
uma competência fundamental para a educação: geração
de conhecimento. Tomando por base que as pessoas
demandam informação útil, plenamente aplicável em
suas realidades, a educação a distância via internet deverá
moldar-se para oferecer, didática e sistematicamente, o
conhecimento em sua forma pura: a informação que se
transforma em item da pauta de ações de quem a apreen-
de. Com esse fim, mestres e doutores deverão promover
uma completa revisão dos conceitos, de forma a torná-los
visíveis a quem demanda a informação, tomando o apren-
dizado mais dinâmico e interessante, como requer o uso
da internet como plataforma de interação e apresentação
de conteúdos. Para que isso seja efetivo, essas instituições
deverão investir na reconstrução de seus métodos e téc-
nicas de ensino, promovendo a requalificação de todo o
pessoal que atuará com essa nova visão.



O passo seguinte diz respeito à construção de pla-
taformas de aprendizagem que se complementam, na
internet e fora dela. A convergência, com o tempo, se
encarregará de oferecer novas possibilidades de interação
que beneficiarão também a educação a distância. Por
hora, é importante que a plataforma da internet facilite a
aplicação da metodologia de ensino escolhida para a dis-
seminação do conhecimento. Mas, no futuro, ela deverá
migrar para outros canais, que atuarão de forma comple-
mentar ampliando o alcance dos conteúdos e a gama de
meios de interação.

Por fim, um terceiro item — o mais difícil e importan-
te: a coerência organizacional. Escolas tradicionais têm
maior facilidade para transmitir esse valor aos seus alunos,
o que termina por transformá-los em defensores de seus
ideais e crenças. A coerência organizacional representa
é um espectro do que a escola é em sua estrutura física,
de gestão e no ensino. Com a combinação desses ele-
mentos é possível obter o grau máximo da credibilidade.
Instituições que utilizem a internet para se relacionar com
seus alunos deverão investir na construção de modelos
de gestão desse relacionamento, única forma de tornarem
materiais suas estruturas de funcionamento somente aces-

sadas via web, bem como numa metodologia de ensino
que reflita o cumprimento de seus objetivos de educação
e de contribuição efetiva para a formação do indivíduo.
Integrados, gestão e ensino de qualidade serão capazes de
suprimir o preconceito e a descrença, proporcionando a
essas instituições avançarem no plano de expansão atra-
vés da educação a distância pela internet.

A EXPERIÊNCIA DA AIEC
O primeiro curso de graduação em Administração de

Empresas via internet do Brasil nasceu em 2002, autori-
zado pelo MEC para a Faculdade de Administração de
Brasília, mantida pela AIEC - Associação Internacional
de Educação Continuada, e reconhecido em 2005.
Enfrentando esse cenário de preconceito e descrença, o
curso foi moldado sobre três dimensões: técnica, humana
e conceituai. O desafio é formar gestores que tenham a
capacidade de combinar essas dimensões e dirigir organi-
zações integrando suas áreas.

O curso desenvolve a dimensão técnica a partir de
conteúdos atualizados e fortemente voltados para a
aplicação cotidiana nas empresas. A dimensão humana
é desenvolvida a partir do exercício obrigatório do tra-
balho grupai, com a promoção da interação através de
ferramentas disponíveis na plataforma web. A dimensão
conceituai ganha corpo principalmente com o uso da aná-
lise sistemática de casos interdisciplinares, que promovem
a visão critica e integrada dos processos.

Em 2006 o curso da AIEC foi avaliado com conceito
máximo pelo MEC. Somente 45 cursos de Administração
brasileiros dentre os cerca de 1.500 que prestaram o
exame obtiveram esse rendimento. Hoje mais de 4.000
alunos estudam administração na instituição, no Brasil,
Angola, EUA e Japão, através da internet. Os dois
primeiros passos do caminho rumo à credibilidade já
foram dados. Agora a AIEC trabalha na construção do
terceiro, a coerência organizacional, para consolidar sua
credibilidade junto ao mercado e reforçar sua posição de
instituição pronta para os novos desafios de crescimento
que a educação a distância certamente experimentará nos
próximos anos. 
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