
m quase todas as áreas de atuação o mercado de trabalho cs-
lã cada vez mais restrito, o que torna a rccolocação uma mis-
são difícil ate para profissionais extremamente qualificados. Os
já contratados, cientes da concorrência acirrada, não relaxam e

buscam a constante atualização.
Enuc a classe educacional, a situação não é diferente. Somente a

habilidade fornecida pelos estudos universitários não basta, conside-
rando que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a graduação superior
é obrigatória para aqueles que lecionam nos Ensinos Fundamental e
Médio, sendo que os ainda não formados têm cinco anos para bus-
car o diploma. Dentro do possível, bons profissionais fazem cursos de
aperfeiçoamento e especialização, na maioria das vezes sob exigên-
cia da instituição onde atuam. Considerando a falta de tempo e in-
dísponibilidade para viagens constantes, muitos acabam optando
por cursos do tipo ensino a distância (EAD) , que têm registrado
expressivo crescimento nos últimos anos, tanto na quantidade de

a lunos c instituições devidamente regulamentadas, quanto na
qualidade do conteúdo disponibilizado e na evolução tecno-

lógica. Este ú l t i m o é fator preponderante para o aumen-
lo da demanda.

Segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância
(Abcd), a oferta de cursos que se destinam a professores e

demais profissionais da área educacional acompanha os mes-
mos índices de crescimento das outras áreas, que, de acor-
do com o Censo da Educação Superior de 2006, é de 571%.

O diretor da Abcd, Robson Santos da Silva, observa que
os profissionais da educação apostam nessa tendência,
com preferência pela pós-graduação lato sensu, ou seja,

a especialização. Entretanto, muitos optam pela EAD não
por seu caráter inovador e dinâmico, mas sim por, erroneamen-

te, pensarem que seja "mais fácil" do que o curso presencial. Todos
aqueles que já o fizeram sabem que esse é um equívoco de sérias conseqüên-
cias, pois, normalmente, leva o aluno a desistir do curso. Estudar à distân-
cia exige organização, objetivo e disciplina.

Que o diga a pedagoga Claudia Maria Saad, orientadora educacional do
Colégio Positivo Júnior, de Curi t iba. A segunda pós-graduação que ela fez -

um mestrado, graduação stricto sen-
su -, em 2000, na área de adminis-
tração escolar, foi à distância, em
caráter scmipresencial. O curso foi
oferecido pela instituição educacio-
nal onde ela t rabalhava, como par-
te da política corporativa de educa-

ção, e ela gostou tanto do aspecto de pesquisa sugerida pelo curso que se
viu motivada e impulsionada. Na época, a modalidade foi sugerido a todos
os professores, ern função das aulas presenciais, dadas em horário de tra-
balho pela própria empresa, serem uma oportunidade para apresentar os
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progressos obtidos e buscar orienta-
ções sobre as pesquisas e estudos re-
alizados em casa, ou então para tirar
dúvidas. Para acompanhar de casa o
conteúdo passado em aula, Claudia
usava a internet e material impres-
so, composto de apostilas.

Ela percebeu ao longo do curso
que o mais importante era a necessi-
dade de autodisciplina. "Nesse sen-
tido eu me transformei, pois precisei
seguir rigorosamente o cronograma
para ter êxito na conclusão", afirma
a pedagoga, que teve que se condi-
cionar a ter uma rotina diária para
levar o estudo até o fim, pois não ti-
nha alguém junto dela estudando ou
cobrando. Também não recebia a in-
formação mastigada, de maneira cô-
moda, então se sentia estimulada a
agir corno pesquisadora, não apenas
lendo a apostila e assistindo às au-
las, mas buscando as referências bi-
bliográficas encontradas em luga-
res diversos, como créditos c fontes
no fim de reportagens em revistas.
Alem disso, sempre surgiam dúvi-
das e o professor não estava disponí-
vel o tempo todo.

Hoje, ela dá aula de pós-gradua-
ção e percebe que existe muito pre-
conceito com relação ao EAD. "As
pessoas ainda o vêem como alter-
nativa para conseguir um diploma
em que não é preciso ir para a au-
la todos os dias, uma estratégia vi-
sada por aqueles que não querem se
dedicar tanto aos estudos. Sempre
tem os dois lados". Mas Claudia vê
o recurso como um facilitador na vi-
da do profissional. "Se encarar com

disciplina e aprofundar a pesqui-
sa do conteúdo, vai obter ótimos re-
sultados. A modalidade fac i l i ta nos
sentidos da f lexibil idade do tempo e
local de estudo. Sem falar no custo,
que é mais acessível na maioria dos
casos", completa.

CUIDADOS A SEREM
TOMADOS
As vantagens oferecidas pelo EAD
superam em muito os pontos negati-
vos. Entre elas, a democratização do
acesso pela ampliação do número de
pessoas atendidas e a incorporação
de ferramentas de comunicação sín-
cronas (em tempo real - como chat e
videoconferência) e assíncronas (em
tempo diferente - como e-mail e fó-
rum de discussão). Além disso, os
cursos tendem a ser mais bem pla-
nejados, possibilitando assim maior
controle sobre como e onde estudar.
"Os aspectos negativos repousam na
falta de preparo e cultura por par-
te dos educadores, e também pela
ação daqueles que repetem no EAD
a mesma baixa qualidade observada
em um curso presencial, seja pela
baixa qualidade técnico-pedagógica
ou pela falta de compromisso com o
educando", observa Robson Santos
da Silva, da Abed.

Para Claudia, o ponto negativo
foi relativo à ferramenta, no caso a
internet, visto que em 2000 a cone-
xão não era tão avançada e tinha por
costume ser lenta e travar o tempo
todo. "No chat, quando havia muitas
pessoas conectadas a conversa não
fluía da melhor maneira". De qual-
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quer maneira, hoje ela c fã do ensi-
no a distância usando a internet, pois
permite entrar em contato com mui-
tos profissionais e ter acesso rápido à
informação. Entretanto, percebe que a
cultura do uso das tecnologias dispo-
níveis ainda está longe de ser difundi-
da. Inclusive, observa que alguns alu-
nos seus não têm nem e-rnail.

Quem dá outras dicas sobre cuida-
dos é o professor de inglês Tony Serur,
que voltou ao Brasil cm 1995 e desde
então ministra cursos de inglês pre-
senciais c à distância que atingem
cerca de 20 mil alunos cm todo o ,País.
Também leciona para graduandos, co-
mo os de secretariado executivo.

O professor Serur, como já teve a
oportunidade de colaborar em diver-
sas instituições, viu c ouviu falar da-
quelas que atuam apenas com o pro-
pósito financeiro. E não são poucas
as empresas que fecham suas por-
tas após cerca de dois anos cobrando
mensalidades. Tony chama a atenção

para a cautela na hora de escolher um
curso, principalmente se emite diplo-
ma devidamente reconhecido. "Em se
tratando de educação básica ou supe-
rior, ajuda saber se a instituição e o
curso são certificados pelo Conselho
Estadual de Educação ou pelo MEC",
conclui. Os cursos caracterizados co-
mo EAD podem ser divididos cm duas
categorias: credenciados c livres. São
considerados credenciados aqueles
que necessitam da autorização de fun-
cionamento por parte do MEC (cursos
superiores de graduação e pós-gradu-
ação). Os cursos livres incluem todos
os demais que não necessitam de au-
torização previa ou reconhecimento
formal dos certificados ou diplomas
emitidos pela instituição que oferta o
curso.

A educação onl ine c uma das faces
da EAD. Ou seja, ela ocorre quando
o computador e a internet formam

uma das bases de comunicação en-
tre professores (tutores), alunos e
desses entre si. Neste caso, os am-
bientes v i r t u a i s de aprendizagem,
programas de computador destina-
dos à educação pela internet, assu-
mem um papel primordial. Com seu
avanço, cada vez será menor a distin-
ção entre as duas modalidades edu-
cacionais - presencial e à distância.
"A tecnologia não resolve os proble-
mas da educação, conforme compro-
vou o tecnicismo dos anos 70, mas,
sem dúvida, trata-se de uma possibi-
lidade que não pode ser ignorada face
ao seu potencial quando devidamen-
te utilizada", lembra Robson. Ou se-
j a , ela possibili ta ampliar o número
de pessoas atendidas e permite que
as tecnologias de informação e co-
municação possam ser incorporadas
à educação presencial. M
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