
A educação a distância
(EAD), que no seu formato con-
vencional já tem mais de um sé-
culo, foi revigorada com o uso
dos computadores e da internet.
Além disso, atividades viabiliza-
das pela EAD contemporânea
também podem ter caráter de
apoio extraclasse, permitindo ao
professor presencial continuar
sua atividade de ensino, resol-
vendo problemas de calendário
escolar, carga horária de discipli-
nas ou, até mesmo, vencer con-
teúdos programáticos extensos.
Hoje, vários educadores se va-
lem do recurso da internet para
programar estudos e atividades
para os alunos, agendando aten-
dimentos virtuais via programas
de mensagem instantânea ou fó-
runs de discussão em ambientes
virtuais de aprendizagem (AVAs),
pedindo que os alunos enviem
trabalhos por e-mail, para poste-
rior correção. As tecnologias de
informação e comunicação (TICs)
foram incorporadas ao arsenal de
atividades pedagógicas sem que
os docentes percebam que estão
educando a distância.

Programas de educação a
distância para um grande núme-
ro de estudantes encerra desafi-
os relacionados às necessidades
de logística, suporte de tutoria,
produção de material etc.

A educação a distância, quan-
do trabalhada numa perspectiva
de economia de escala, própria
das instituições particulares de
ensino, pressiona por uma abor-
dagem profissional de gestão, a
qual pressupõe, além de infra-
estrutura tecnológica, um plane-
jamento eficaz, dinâmico e ade-
quado frente às demandas de
atendimento, não só dos clientes

externos (alunos e comunidade),
como relativas às necessidades de
coordenação e satisfação dos cli-
entes internos (docentes e equi-
pe técnico-pedagógica). Não se
trata, portanto, apenas de infra-es-
trutura tecnológica, declaração de
princípios pedagógicos e de um
local devidamente identificado,
mas de um Aponto de referência
institucional que norteie e agre-
gue recursos de planejamento e
desenvolvimento da educação a
distância, com critérios claros de
planejamento e gestão.

A implantação de um Centro
de Educação a Distância (CEAD)
tem sido procedimento comum
das instituições educacionais,
como órgão capaz de cumprir esta
função no processo de gestão.
Contudo, ainda existem desafios
enormes a serem superados na
impl antação efetiva de um CEAD.
O primeiro deles se refere à estru-
turação e planejamento estraté-
gicos que, realmente, dêem conta
de atender aos clientes internos
do CEAD, os professores, tuto-
res, equipes de produção de mí-
dias, suporte técnico e gestores,
que estarão na linha de frente du-
rante os primeiros meses do fun-
cionamento do CEAD, quando
estão sendo criados os progra-
mas, cursos e materiais de educa-
ção a distância. Além disso, o
sucesso na estruturação destes
centros influencia diretamente o
sucesso do atendimento dos cli-
entes externos, uma vez que es-
tes profissionais deverão ser ca-
pazes de compreendê-las, equa-
cioná-las de forma eficiente, oti-
mizar recursos e garantir a sus-
tentabilidade do projeto, em lar-
ga escala e longo tempo.

Instituições privadas e públi-
cas investem na educação a dis-
tância geralmente preocupando-
se com a escolha do ambiente de
aprendizagem e com as tecnolo-
gias a serem adotadas. Enquanto
umas direcionam esforços na
montagem de um sistema de
transmissão via satélite e organi-
zam seus cursos ern função des-
ta solução tecnológica, por exem-
plo, outras dão ênfase à escolha
de uma plataforma de EAD, seja
comprando, produzindo ou apro-
priando-se de soluções livres,

como o Moodle e Teleduc. En-
tretanto, muito mais do que es-
colha tecnológica ou plataforma,
o planejamento e a execução de
um projeto de educação a dis-
tância requerem um trabalho de
organização detalhado. As exi-
gências variam de acordo com a
natureza do curso, o tipo de alu-
no, as tecnologias envolvidas,
ou seja, o desenho de um curso
de educação a distância irá vari-
ar de acordo com as demandas,
as quais são dinâmicas e se alte-
ram ao ritmo das múltiplas situa-
ções. Isto impede que uma insti-
tuição educacional possa cons-
truir uma solução única de EAD.

A tendência maior é a de se-
rem adotados desenhos diver-
sos de cursos a distância e esta
diversidade de soluções de EAD
pressiona para a necessidade de
um domínio de todas as etapas
de produção e operação de urn
curso a distância. Principalmen-
te quando a instituição trabalha
com variados níveis e tipos de
educação profissional e/ou en-
sino superior, cresce a exigência
de desenhos de cursos a distân-
cia que contemplem e atendam
essas demandas particulares.
Assim, uma mesma instituição de
ensino poderá ter cursos na mo-
dalidade a distância com carac- *
terísticas diferenciadas, basea-
das em suportes midiáticos e de
tipos de interação distintos, com
estruturas de tutoria diversas e
com logísticas de aulas, estraté-
gias pedagógicas e professores
diferenciados.

Nesse sentido, conhecer to-
dos os aspectos da gestão da
EAD é requisito essencial para
que a mesma seja desenvolvida
de forma profissional e com qua-
lidade. Entretanto, as pesquisas
em curso sobre a EAD normal-
mente privilegiam alguns aspec-
tos em relação a outros, como
por exemplo o modelo pedagó-
gico em relação às necessidades
de comunicação entre equipes,
ou as necessidades de critérios
claros de avaliação de cada mem-
bro da equipe, itens que podem
ser percebidos e gerenciados
através de uma visão sistêmica
sobre a gestão da EAD.

No contexto da estruturação
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dessa visão sistêmica, obrigató-
ria no desenvolvimento de um
processo profissional e susten-
tável de gestão, cresce a impor-
tância de estruturas como o
CEAD para viabilizar o projeto
institucional de EAD e prover os
elementos que vão dar suporte
a esse tipo de gestão. Estes cen-
tros seriam os órgãos das IES
formados por uma equipe multi-
disciplinar de professores, téc-
nicos, pesquisadores e, eventu-
almente, bolsistas (caso das uni-
versidades federais, no Brasil).
Normalmente, este setor deverá
coordenar, co-orientar e co-exe-
cutar atividades de ensino, pes-
quisa e extensão ligadas à área
de educação a distância, em sin-
tonia com as normas institucio-
nais e legais. Cabe também ao
CEAD capacitar, técnica, peda-
gógica e cientificamente, os pro-
fissionais ligados à EAD e su-
gerir políticas tecnológicas ins-
titucionais. Por fim, é responsá-
vel por manter infra-estrutura
técnica, voltada ao apoio do
processo de ensino-aprendiza-
gem a distância.

Tão importante quanto defi-
nir os papéis e funções dentro
de um CEAD, é a identificação
clara de todas as atividades a
serem desempenhadas. O deta-
lhamento dessas ações deve
carregar informações relativas ao
grau de importância, prioridade
das ações, etapas de implemen-
tação das ações, custos, estra-
tégias de emergência e rotinas
de atividade.

A construção de projetos
de educação a distância para a
educação profissional e tecno-
lógica encerra desafios peculi-
ares. As soluções devem ser
construídas caso a caso, evi-
tando a armadilha de confor-
marem-se todas as demandas
a modelos rígidos. O CEAD
deve ter como característica o
fornecimento de soluções fle-
xíveis e customizadas para a
instituição, equacionando de
maneira precisa a relação cus-
to x benefício, sem perder o
foco das questões pedagógicas
e, principalmente, da natureza
dos conteúdos complexos e de
exigência cognitiva elevada, gf

SEGUNDO SEMESTRE 2007 OPET&MERCADO 17

pdv
Rectangle

Text Box
Fonte: Opet & Mercado, a. 4, n. 9, p. 16-17, 2 sem. 2007.




