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Professorquetrabalhahá
50anosnaáreadefende
novosprojetosedizque
ensinoadistânciaevolui
deformatranqüilanoPaís
O presidente da Associação
Brasileira de Ensino a Distân-
cia (Abed) e professor aposen-
tado da Escola do Futuro, Fre-
dric Michael Litto, está às vol-
tas com a educação a distância
desde 1957, quando ensinou
matemática pelo rádio, numa
emissora mantida pela prefei-
tura de Nova York.
Hoje, vê com entusiasmo
projetos como o do professor
Renato Bulcão e da Unifesp,
por exemplo, que já ministra
um curso de técnicas cirúrgi-
cas a distância.
Fala com alegria de iniciati-
vas como essas, porque diz sa-
ber que amudança dementali-
dade que poderá levar à tão so-
nhada democratização do co-

nhecimento está em andamen-
to. Recém-chegado de uma
temporada em Londres, onde
estudou novas metodologias
de ensino a distância graças a
uma bolsa de pesquisa da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), Litto fez um
breve balanço da área em en-
trevista ao Estado.

Qualocontextodaeducaçãoadis-
tância noBrasil?
Conheço projetos de várias
partes do mundo, entre países
europeus, China, Noruega,Mé-
xico, e posso dizer tranqüila-
mente que o Brasil não está de-
vendo. É um processo que no
mundo todo se faz aos poucos.
Você precisa lembrar que a
educação a distância atua em
vários universos. O Telecurso
2000 tem 500 mil alunos, e só
no México há algo parecido
com isso. Há hoje 150 cursos
emmais oumenos 40 universi-

dades credenciadas para edu-
cação a distância, a maioria de
cursos por correspondência.
Temos mais ou menos 1,5 mi-
lhão de pessoas no Brasil que
estão fazendo uso de educação
a distância dentro de empre-
sas, como a Petrobrás. As no-
vas tecnologias ajudam a criar
novos cursos em áreas que
não eram exploradas.

O apego à figura clássica do pro-
fessor é mesmo um entrave para
a disseminação do ensino a dis-
tância?
Sim, em todo o Brasil as facul-
dades mantêm uma postura
conservadora. Elas se apóiam
muito na figura do professor
como o grande estimulador na
sala de aula, mas não émais as-
sim. Sabe-se que uma edição
de domingo do New York Ti-
mes tem mais informação do
que uma pessoa na Europa na
Idade Média leu em toda sua
vida. Estamos numa sociedade

pluralista, em que só a cabeça
do professor não é mais sufi-
ciente para o aluno. Por isso,
eu acho que com o tempo esse
conservadorismo vai deixar de
existir. Os alunos estão pedin-
do isso, estão impacientes com
os professores atrasados.

Quaissãoosprincipaispontosase-
remdiscutidos no seminário?
Um dos assuntos mais impor-
tantes será a discussão com a
Capes, que tem tido uma postu-
ra conservadora com relação à
pós-graduação a distância, ape-
sar de o MEC ter aprovado a
criação de cursos desse tipo
no ano passado. Também va-
mos discutir o papel da TV di-
gital no processo, porque acre-
ditamos que ela terá um papel
fundamental.

Qual é o maior entrave para o de-
senvolvimento do setor noPaís?
Há dez anos, eu diria que era a
legislação, muito conservado-
ra, e as cabeças do MEC. Ago-
ra, não é mais. Temos hoje 3
milhões de pessoas fazendo al-
gum tipo de curso a distância e
colégios conceituados utilizan-
do tecnologias desse tipo. A
coisa está evoluindo, não a to-
que de caixa, mas de maneira
tranqüila. ● P.V.

FredricMichael Litto:presidente daAbed
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Exercício físico misturado com videogame foi uma das novidades da Education Show 2007

Aliando TV, internet e telefone celular, projeto amplia a participação de estudantes em cursos a distância

Ricardo Westin
ENVIADO ESPECIAL
BIRMINGHAM, GRÃ-BRETANHA

Na educação física, as crianças
pedalamemminúsculasbicicle-
tas ergométricas conectadas a
umateladevideogame.Naaula
de biologia, ganham frasqui-
nhoscomlarvasquesetransfor-
marãoemborboletascoloridas.
O uso de animais na sala de

aula e a adoção da tecnologia
nas atividades físicas são algu-
masdasnovastendênciasapre-
sentadas naEducation Show, a
maior feira de ensino da Grã-
Bretanha, na cidade de Bir-

mingham. Cerca de 17 mil pes-
soas visitaram os 600 estandes
nos três dias da feira, realizada
no final domês passado.
As bicicletinhas ergométri-

cas são umaalternativa para as
crianças criadas em cidades
grandes e educadas em escolas
pequenas,semespaçoparabrin-
car. Contra a obesidade, elas se
exercitamaomesmo tempo em
quebrincamdevideogame.Em
vezdojoystick,pedalamemovi-
mentam o guidão. A “infant cy-
berbike” da empresa Gymkids
custa 94,50 libras (R$ 380).
Bicicletas, esteiras e outros

aparelhosadaptadosparaospe-

quenos esportistas estavam na
parte da feira batizada deEsco-
las Saudáveis, dividindo espaço
comempresasquefornecemme-
renda – principalmente frutas
tropicais –, vendem troféus es-
portivos, organizam viagens de
aventura, fabricam carrinhos
de rolimãedão aulas de ioga.
NaseçãoPrimeirosAnos,de-

dicada à educação infantil, os
destaques foram os estandes
comanimais.Os frascoscomas
larvas que viram borboletas,
produzidas em escala indus-
trial, são uma versão sofistica-
dadovelhofeijãozinhoquecres-
ce no algodão. A empresa Wa-

rwick InsectTechnologies ven-
decadapupa (faseentre larvae
adulto) por 1 libra (R$ 4). “Os
alunossoltamaborboletaquan-
dochegaàfaseadulta”,explica-
va uma funcionária.
Em outro estande, as atra-

ções eramaranhas, jibóias, ara-
rase lagartos, todosdaTropical
Inc.,grupoespecializadoemres-
gatarbichosexóticosedepoisle-
vá-los para lições de zoologia e
ecologia emcolégios.
A Education Show trouxe o

quehádemaisnovoemtecnolo-
gia educacional, como scan-
ners para cegos, que transfor-
mamum livro inteiro numavoz

gravada, e as badaladas lousas
digitais, supercomputadores
que dispensam o quadro-negro
e o giz. Apresentou CD-ROMs
queretomamosesquecidoscur-
sos de datilografia e DVDs que
ensinam matemática com ví-
deosmusicais de refrão fácil.
O evento teve o lançamento

da cartilha Left Hand Writing
Skills (Robinswood Press), que
treinaoscanhotosausaro lápis
sem que a mão cubra o que es-
creve. No estande ao lado, cha-
mava a atenção umdetector de
fumaça,quedenunciaosalunos
que fumamno banheiro.
Osvisitantesviramaindame-

sas dobráveis para refeitórios,
brinquedospedagógicos,mapas-
múndidepelúcia, abajurescolo-
ridosqueestimulamossentidos,
pequenos cenários de teatro fei-
tos de papelão e as fantasias pa-
raas respectivas encenações.
A Grã-Bretanha tem 30 mil

colégios, dos quais 27,5 mil são
públicos. Feiras como essa têm
sucessoporqueasescolasdogo-
verno britânico têmautonomia
pedagógica e financeira. São
elas que decidem que livros e
materiais vão utilizar. São elas
mesmas que vão às compras.
Alémdosbritânicos, partici-

paramdaEducationShowedu-
cadoreseempresáriosde todas
as partes do planeta, inclusive
do Brasil. A próxima edição da
feira será nos dias 28 e 29 de fe-
vereiro e 1º demarçode 2008. ●

* O repórter viajou a convite do
Consulado Britânico em SP

EDUCAÇÃO

EVENTO INTERNACIONAL

CLASSEVIRTUAL–RenatoBulcão,daEscoladoFuturo: projetodávozaoalunoparadiminuir resistênciaaaulasministradasadistância

Patrícia Villalba

Pormais que a tecnologia avan-
ce, ainda não há software capaz
de obrigar um aluno a quebrar
certosvaloresculturaisedispen-
sar a figura paternal de umpro-
fessornoprocessodeaprendiza-
do–aquelesujeitoque incentiva
ecobraabuscaporconhecimen-
to, modelo que prevalece desde
ostemposdaAcademiadeAris-
tóteles.Háquatroanos,oprofes-
sorRenatoBulcãosedebruçaso-
breaquestãonaEscoladoFutu-
rodaUniversidadedeSãoPaulo
(USP) e, de olho na grande de-
manda por conteúdo que será
criadacomaimplantaçãodaTV
digitalnoPaís,desenvolveucom
asempresasIbisInteligentBusi-
ness Solutions, de Campinas
(SP), e Lector Teconologia, de
Blumenau(SC),umsistemaque
unetelevisão, internetetelefone
celular numambiente que revo-
luciona as aulas via satélite.
“Verificamos que há uma re-
sistência muito grande entre os
alunos à passagem da aula pre-
sencial para a aula a distância.
Principalmente porque os alu-
nos são crianças e jovens cada
vezmaisacostumadoscomouso
sofisticadodocomputador,uma
familiaridade que vai muito
alémdaqueprofessoresedesen-
volvedores, muitos na faixa dos
40aos60anos, têmcomatecno-
logia”,dizBulcão.“Éporissoque

programas de ensino parecem
pouco interessantes, enquanto
gamesparecem incríveis.”
O projeto será demonstrado
amanhã, pela primeira vez, no
seminário daAssociaçãoBrasi-
leira de Educação a Distância
(Abed), que reúne em Recife
500profissionaisdetodooPaís.
O evento começou ontem e vai
até quarta-feira. Computador
básico,TV,webcam,mesadeedi-
ção simples e acesso a internet
em banda larga são os equipa-
mentos necessários para estru-
turar a aula. E as possibilidades
paramontar cursos sãomuitas.

PASSEIO VIRTUAL
Comosistema, umprofessor de
históriapodeacessarnamesma
hora o site de um museu e até
guiar os alunos numa visita vir-
tual,deixandomaisclaroo tema
sobre o qual está falando. Outro
professor que esteja ministran-
do um curso de cinema pode
acessar o site YouTube e, ao vi-
vo, apresentar determinada ce-
na do filme sobre o qual está ex-
plicando. No curto prazo, o alu-
noaindapoderábaixaressasce-
nas,comasmarcaçõesexplicati-
vasfeitaspeloprofessor.Osiste-

mapermiteaindaque,seoalu-
no estiver acompanhando a
aulapela internetnomomen-
toemqueestásendoministra-
da,podeusarumíconenatela
e “levantar a mão” virtual-
menteparafazerperguntaao
professor. Outra possibilida-
deéassistir aulasgravadas.
Com uma webcam sim-
ples, esse aluno poderia tam-
bémaparecer ao vivopara os
colegas virtuais. E se ele esti-
ver estudando por meio da
TVacabo,poderáusaropró-
prio controle remoto para in-
teragir ou o telefone celular,
por meio de mensagens de
texto, tipoSMS.Osdesenvol-
vedores já trabalham numa
novaferramenta,quevaipos-
sibilitar uma outra maneira
de participação do aluno por
telefone, com voz em vez de
mensagens de texto. Com is-
so,a idéiaéconquistaroestu-
dante,dandoaeleváriasopor-
tunidadesdeparticiparativa-
mentedaaula.
“O professor pode lançar
umaquestãoparaaturma,de
múltipla escolha. Quando os
alunos responderem, ele terá
na sua tela um gráfico que
aponta os erros e os acertos
da classe. Com isso, ele tem
uma resposta imediata sobre
o aproveitamento dos alunos
epodedecidir se seguecoma
matéria ou se repassa algum
ponto que ficou incompreen-
dido”, observa o engenheiro
RicardoPessoa, sócioda Ibis,
que trabalha no desenvolvi-
mentoda tecnologia. “Ensino
a distância se faz há muito
tempo.Mas omodelo emque
o conteúdo está lá esperando
que os alunos vão interagir
não funciona bem porque to-
domundoquer umprofessor
dandoaula.”
SegundoaAbed,háhojeno
País cerca de 90 canais uni-
versitários. Eles apresentam
documentários e todo tipo de
conteúdo gerado em caráter
experimental por alunos,
mas nenhumdeles usa a gra-
de com programas de ensino
a distância. O foco do projeto
Escola do Futuro está nesses
canais,masatecnologiapode
ser usada por empresas que
queiramtreinar funcionários
ou até mesmo pequenas co-
munidades que possuem um
canal de transmissão. No ca-
so de instituições de ensino
privadas, o projeto semostra
vantajoso: segundo os desen-
volvedores, uma instituição
que decida criar 2 mil vagas
pode economizar até R$ 5,4
milhões em investimento em
infra-estrutura. “Isso é basi-
camente o que gastaria para
abrirespaçoa2milalunosem
salasde aula”, dizPessoa.●

‘As faculdadesprecisam
deixardeserconservadoras’

Software será
apresentado pela
primeira vez em
evento em Recife
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