
professor norte-america-
no Fredric Michel Litto nasceu
em 1939 e, aos 18 anos, come-
çou a trabalhar com educação a
distância, na Universidade da
Califórnia, em Los Angeles.
Como? Lítto era rádio-ator em
programas patrocinados pela
prefeitura da cidade, que manti-
nha uma emissora de rádio que
transmitia aulas de reforço em
matemática, geografia e história.

Mais tarde, durante a pós-gra-
duação na Universidade de Indi-
ana, Litto conheceu uma brasilei-
ra e casou. Moraram por 10 anos
nos Estados Unidos e se muda-
ram para o Brasil em 1971. Logo
ele se tornou professor na USP e,
em 1995, ajudou a fundar a Asso-
ciação Brasileira de Ensino a Dis-
tância, da qual é atual presidente.

Litto, um senhor simpático,
com sotaque carregado e conhe-
cedor em detalhes da educação
brasileira e dos mecanismos que
a regem, esteve em Curitiba, em
julho, para o 13° Congresso In-
ternacional de Educação a Dis-
tância, evento que reuniu por
uma semana cerca de 800 espe-
cialistas brasileiros e internaci-
onais no assunto.

Segundo o professor, o Bra-
sil é uni dos países pioneiros em
educação a distância, uma das
melhores maneiras de incentivar
o ensino continuado. "Assim
não há barreiras geográficas ou
contratempos de tempo. O alu-
no se dedica porque quer ou pre-
cisa. E as empresas ou institui-
ções públicas apoiam e incenti-
vam este desejo", afirma Litto.

No Brasil, na década de 40,
já era feita educação a distância
e ainda hoje os cursos por cor-
respondência respondem por

boa parte deste ensino, consi-
derando que somente parte da
população tem acesso à internet.

Ele lembra que conhecer é
inerente à curiosidade humana,
mas confessa que gostaria que
essa curiosidade fosse mais am-
pla. Entre os adultos, por exem-
plo, apenas 30% alimentam a cu-
riosidade. Ou seja, informam-se
e buscam cursos de atualização
profissional.

Os demais acabam se aco-
modando. "Muitos acham que
educação é como sarampo ou ca-
tapora. Uma coisa para você ter
quando é jovem e não ter mais
para o resto da vida", diz Litto
sobre o equívoco que impede o
aprimoramento social, intelectu-
al, cultural e econômico de qual-
quer sociedade.

Continuidade — A atuali-
zação profissional é importante
porque estamos em um novo tipo
de sociedade. Deixamos de ser
uma sociedade com forte marca
industrial para formarmos uma
sociedade de conhecimento.

Com os avanços tecnológi-
cos, o trabalho que exige força
passou a ser feito por máquinas.

E o que parecia ser um problema
de geração de emprego criou, na
verdade, profissionais que gravi-
tam por trabalhos que exigem mais
cultura do que braço. Para se man-
terem nesta nova sociedade, as
pessoas devem reciclar constan-
temente seus conhecimentos.

Quem quiser manter a empre-
gabilidade precisará fazer cursos
a cada 6 ou 12 meses. Caso con-
trário, correrá o risco de escorre-
gar e não se manter no mercado.

Litto lembra da época em que
os pais sonhavam com empregos
estáveis (para a vida toda) para
seus filhos, como os da Petro-
bras, do Banco do Brasil ou da
Caixa Econômica Federal. Segun-
do ele, isso não vai mais existir.
"As empresas vão demitir e con-
tratar novas pessoas, baseadas
nas competências individuais e
em como estes profissionais es-
tão atualizados."

Distância — Tradicional-
mente se associa educação a dis-
tancia como a solução para países
com grande expansão territorial
como o Brasil, a China ou o Cana-
dá. Ou para locais onde há grande
distância entre os centros de exce-
lência de conhecimento e as pes-
soas interessadas em aprender.

Segundo Litto, isso continua
sendo verdade, mas tem agora
uma nova face: distância nada
tem a ver com a questão. Ele cita
cor. 10 exemplo a Holanda, um país
que pode ser atravessado em
uma hora, mas que é o que mais
usa a educação a distância per
capita entre os adultos.

Todos os profissionais holan-
dês — médicos, dentistas, jorna-
listas — fazem cursos a distância
via WEB porque é conveniente.
"Eles participam de discussões
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sábado à noite, domingo de ma-
nhã, sempre que têm tempo para
se dedicar aos estudos."

Outro exemplo é o dos uni-
versitários norte-americanos.
Apesar de estarem matriculados
em aulas presenciais, as univer-
sidades oferecem a possibilida-
de assistirem algumas aulas a
distância, o que acaba aceleran-
do os estudos e encurtando o
tempo dentro da universidade.

No Brasil, funcionários da
Petrobras nas plataformas de
exploração de petróleo se valem
da educação a distância. Eles
fazem MBA na Fundação Getú-
lio Vargas via internet. Na mes-
ma plataforma, os operários bra-
çais estão terminando a educa-
ção do 1° e 2° graus, por meio
de de televisão, vídeos.

O inovador na educação a
distância é reconhecer que uma
fórmula não serve para todos.
"Estou convencido de que mui-
tos jovens abandonam a esco-
la porque não agüentam o bla-
bla-bla e a lenta velocidade do
professor. Mas percebo agora
um novo interesse dos alunos
em voltar aos estudos."
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Quem é o estudante de edu-
cação a distância? Em sua mai-
oria são homens, entre 24 e 35
anos, residentes nas regiões
sul e sudeste do Brasil. Dados
estatísticos mostram que são
pessoas que precisaram inter-
romper seus estudos, por mo-
tivos variados, e que agora têm
uma segunda chance para fa-
zer o curso universitário.

A educação a distância não
é para todo mundo, é preciso
reconhecer. O aluno tem um
perfil claramente definido. Este
tipo de ensino não se adapta à
pessoa imatura, não resolvida,
sem autodisciplina e que preci-
se do professor ao lado, incen-
tivando tarefas e leituras.

Ao contrário, o aluno da
educação a distância tem obje-
tivos definidos, maturidade,
motivação, autodisciplina e não
tem limites para crescer. A edu-
cação a distância aparece corno

uma alternativa ou complemen-
to ao tradicional ensino presen-
cial e demandará em breve uma
grande quantidade de profissi-
onais especializados em suas
técnicas e ferramentas .

A maior parte de pessoas
que faz educação a distância
não procura cursos universitá-
rios. São alunos de educação
continuada nas empresas.

Hoje, são 3 milhões de pes-
soas em educação a distância
no Brasil. Um milhão e meio usa
a internet ou correspondência.
Outros 300 mil em bacharelado,
mestrado e doutorado, aprova-
dos pelo MEC.

Didática — Há ainda 200mil
cursos livres não autorizados
pelo MEC e que são procurados
por pessoas que não se interes-
sam pela rubrica do ministério.
Cerca de 80% das profissões do
mercado não exigem formação
autorizada pelo Ministério da

Educação. "O que se quer é com-
petência real e não competência
legal. Muitos têm diplomas e não
sabem nada. O que se busca é
prática e conhecimento atualiza-
do", afirma Fredric Michel Lit-
to, presidente da Associação
Brasileira de Ensino a Distância,

Assim como não é qualquer
aluno que pode fazer educação a
distância (porque não renderia o
que se exige), o professor tam-
bém precisa de didática diferen-
ciada. "Viajo muito e em todos os
países temos o mesmo perfil: 20%
acatam a educação a distância,
20% rejeitam e 60% vão de acor-
do com o vento, pelas facilida-
des oferecidas", diz Litto

As pesquisas, principal-
mente feitas no Canadá, mos-
tram que o curso universitário
a distância, bem aplicado, ofe-
rece excelentes condições de
aprendizagem porque na sala*
de aula presencial o processo

de comunicação é unidirecio-
nal, o conhecimento do profes-
sor é transmitido para os alu-
nos e só o professor fala.

Quando o curso é reforma-
tado para uma nova metodolo-
gia de internet, tudo muda.

O professor tem novo papel,
é o arquiteto do curso e quem
decidirá quais são os pontos da
matéria. "É o novo paradigma da
educação, a nova maneira de
conceber a aprendizagem do ser
humano. O professor não pode
ser simplesmente o entregador
de conhecimento.

O importante é a estratégia
certa", afirma o professor Litto,
referindo-se às pesquisas de
cognição humana que mostram
que o aluno aprende melhor
quando ele mesmo descobre o
conhecimento. O trabalho do
professor é o de humanizar as
atividades. Este conhecimen-
to o aluno nunca esquecerá.
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