
Tecnologia da Informação a serviço da educação superior no Brasil 
 
Novos horizontes se abrem para o atendimento da demanda existente em cursos de graduação 
no país através do uso da tecnologia da informação: é a "Educação a Distância" também 
conhecida pela sigla EAD. A atual legislação define a EAD como sendo "a modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos". 
 
Há vários cursos de pós-graduação (lato sensu) oferecidos na modalidade de EAD, em mais de 
trinta instituições públicas e privadas do país. Há também, cerca de uma centena de 
instituições credenciadas para ministrar cursos de graduação a distância. Dados divulgados 
pelo INEP relativos ao Censo da Educação Superior de 2005, indicam que há 189 cursos de 
graduação utilizando EAD com 114.642 matrículas (os presenciais totalizam 4.453.156), ou 
seja, 2.5% do total de matrículas nos cursos de graduação no país é de cursos a distância. 
Pela legislação vigente, as atividades de avaliações de estudantes, uso de laboratórios, 
estágios e defesa de trabalhos de conclusão de cursos devem ser obrigatoriamente 
presenciais. 
 
Há também, diversos cursos de graduação semi-presenciais, através dos quais os estudantes 
de cursos superiores têm 20% da carga horária desenvolvida através de EAD, em geral, 
utilizando recursos computacionais disponíveis em sua própria residência ou em seu local de 
trabalho. 
 
As vantagens da EAD são inúmeras, tanto que muitas empresas utilizam esta modalidade (e-
learning) para realizar treinamento de seus funcionários, permitindo agilidade no processo de 
capacitação profissional e redução de custos, pois não há necessidade de locomoção de 
instrutores e/ou treinandos. Assim, um determinando treinamento pode ser realizado 
simultaneamente (ou não), por dezenas ou centenas de funcionários, estejam eles fisicamente 
onde estiverem (anywhere, anytime). Os funcionários podem assim, realizar seus cursos, de 
acordo com sua velocidade de aprendizagem, ou em função de sua disponibilidade. 
 
Esta modalidade pode vir a suprir a demanda educacional existente no país, porém, ainda há 
diversos obstáculos a serem superados, a começar pela postura refratária de muitos 
professores a esta modalidade de ensino, pois se sentem ameaçados em sua empregabilidade. 
Ademais, as políticas públicas educacionais devem impedir a expansão quantitativa e 
descontrolada de cursos, para eliminar qualquer possibilidade de transformação desta 
modalidade de ensino em perversa prática de negócio com foco exclusivo na lucratividade, 
impedindo que organizações com pouco ou nenhum compromisso com a área educacional 
brasileira atuem neste segmento. 
 
A EAD traz para o aluno inúmeras vantagens em seu dia-a-dia. Os custos e as dificuldades de 
transportes e o tempo despendido na locomoção da residência (ou do local de trabalho) até a 
instituição de ensino são praticamente eliminados. Os estudantes do ensino superior noturno 
que, em geral são estudantes-trabalhadores, muitas vezes não jantam antes do início das 
aulas e têm problemas com segurança pública no percurso entre a instituição de ensino e 
residência após o encerramento das aulas, passam a ter estes problemas reduzidos de forma 
significativa.  
 
O tema apresenta, entretanto, outras dimensões: a sala de aula é fundamental para a 
interação e troca de experiências entre professor-aluno e aluno-aluno, para a vivência de 
situações propostas e experimentação, além do convívio social inerente aos aspectos físicos de 
sala de aula, bibliotecas, espaços de convivência, laboratórios e outros. O rigor e a rotina 
quanto a horários pré-estabelecidos de entrada e saída dos alunos, proporcionam ao estudante 
o desenvolvimento de uma disciplina que lhe será útil em sua vida pessoal e profissional. 
Outras preocupações (e oportunidades) surgem neste contexto: a qualidade no 
desenvolvimento de conteúdos e o sistema de avaliação.  
 



Os materiais de aula, exercícios, testes e de estímulo à realização de pesquisas devem ser 
criteriosamente desenvolvidos por professores especializados e com sólida experiência na 
prática pedagógica, com o apoio de profissionais da área de tecnologia da informação. Estes 
materiais podem ser contextualizados de acordo com aspectos regionais de localização da 
instituição, bem como podem facilitar a integração entre as diversas disciplinas ofertadas em 
cada curso. 
 
O sistema de avaliação deve ser contínuo e intensamente discutido com professores, gestores 
educacionais e elaboradores de políticas públicas. Infelizmente, quando se fala em sistema de 
avaliação, pensa-se quase que exclusivamente na realização de provas e exames com o intuito 
de se realizar a medição do aprendizado, a fim de se promover ou não o aluno para o nível 
seguinte. A avaliação deve também servir para os professores como feedback de aprendizado, 
permitindo a identificação das principais dificuldades sentidas pelos alunos, subsidiando 
melhorias nos aspectos didáticos e de desenvolvimento de materiais educacionais que 
enderecem as deficiências detectadas.  
 
Essas duas antagônicas dimensões da avaliação (fiscalizadora e construtiva) precisam ser 
contempladas na EAD, de forma que o sistema de avaliação não se transforme em sinônimo de 
fraudes e criação de comércio paralelo para realização de provas e exames pelos seguidores da 
"lei de gerson" (intencionalmente grafado com letras minúsculas), tampouco, em fria 
ferramenta eletrônica, estática sem objetivos de retro-alimentação no processo de melhoria do 
ensino-aprendizagem. 
 
As ferramentas tecnológicas que surgem a cada dia têm muito a contribuir com a educação 
superior no país, com o desenvolvimento e disponibilização de materiais e aulas para cursos de 
EAD (chats, jogos, simuladores, comunicadores instantâneos, e-mail, bibliotecas virtuais, etc.), 
porém, sempre deverá existir uma porção presencial nos cursos, pois é só através da interação 
entre as pessoas e do convívio social é que se tem a efetiva troca de informações, 
experiências, vivências e sentimentos, e, de estímulo à pesquisa e à evolução do conhecimento 
humano.  
 
De acordo a Unesco (Relatório Delors), os quatro pilares da educação são: fazer com que o 
aluno aprenda a conhecer, aprenda a fazer, aprenda a conviver e aprenda a ser. Partindo-se 
da premissa que isto é verdade, uma questão que se lança para a reflexão da sociedade é se a 
EAD consegue endereçar estes quatro itens de forma ampla e realista. 
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