
EAD

Experiências comparti
Em passagem pelo
Brasil, especialistas
internacionais em
educação a distância
falam sobre as práticas
bem-sucedidas no
mundo e indicam
caminhos para
aperfeiçoar o ensino

Patrícia Pereira

E specialistas em educação a
distância de diversas par-
tes do mundo estiveram no
Brasil em junho para dividir

experiências sobre o que tem dado certo
e errado no setor. Além de apontar erros
e acertos ocorridos em vários países,
sugeriram caminhos para aperfeiçoar a
EAD no Brasil. As discussões também
serviram para quebrar mitos, como a
idéia de que falta dinheiro para investir
em tecnologia e em rede de conexão e
a crença de que há atraso da América
Latina em comparação com a Europa e
a América do Norte.

No dia 16, os especialistas se apre-
sentaram em Brasília, na Câmara dos
Deputados, como parte do Seminário
Internacional sobre Educação a Dis-
tância, dentro do 2° Ciclo de Seminários
Educação no Século XXI: Modelos de
Sucesso. No dia 18, fizeram palestras no
Senac Nacional, no Rio de Janeiro.

Paul Bacsich, diretor da Matic Me-
dia, do Reino Unido, especialista em
práticas de e-learning e pesquisador
do programa de Educação Permanente
da União Européia falou sobre o cená-
rio mundial. Na palestra Implicações
para o Brasil das lições aprendidas de
provedores de educação a distância/
e-learning em outros países detalhou

casos de sucesso e de fracasso tanto
de megaprojetos quanto de programas
menores. "No Reino Unido houve
um superprojeto, com investimento
de US$ 100 milhões, perdido. Eles
tentaram fazer tudo sozinhos e não
perceberam que não havia mercado
para sustentar."

De sua experiência mundial com
educação a distância, Bacsich tirou
três lições: cuidado com oportunidades
recém-criadas, com investimentos não-
estruturados e sem objetivo no setor uni-
versitário tradicional e com consórcios.
Para o especialista, há uma série de pas-
sos que a instituição deve tomar antes de
começar a oferecer cursos a distância.
Entre eles, fazer uma pesquisa para

descobrir quais novos mercados estão
disponíveis para as universidades brasi-
leiras, quais podem estar em decadência
e analisar a capacidade da universidade
para fornecer o e-learning.

Além disso, segundo Bacsich, o
Ministério da Educação deveria im-
plementar um sistema de iniciativas
para estimular mudanças e oferecer
orientação e apoio para que sejam
efetivadas. Uma das suas críticas é
que a ênfase da política ministerial
deveria ser a transformação acadêmica
vinculada à reforma do currículo para
disciplinas de prioridade - como ha-
bilidades de alto nível e treinamento
de professores (especialmente Mate-
mática e Ciências).
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Bacsich também criticou o fato de
as universidades não terem o hábito
de trabalhar em conjunto. "É assim no
mundo todo", complementa. E sugeriu
que as instituições de ensino superior
se submetam a benchmarking para
alcançar a qualidade de ensino. Bench-
marking é um processo de auto-ava-
liação e de automelhoria por meio da
comparação sistemática e colaborativa
da prática e do desempenho com con-
correntes para identificar suas próprias
virtudes e fraquezas e aprender como
adaptar e melhorar na medida em que
as condições mudam. "As universida-
des relutam em mudar o que e como
ensinam, mesmo quando surgem novos
mercados", disse Bacsich.

De acordo com o especialista inglês,
nos últimos dois anos, mais da metade
das 120 universidades britânicas fo-
ram submetidas a benchmarking com
relação à educação a distância. Um
trabalho semelhante foi realizado na
Nova Zelândia e outros estão come-
çando, por exemplo, no País de Gales
e na Austrália.

Voltado para a análise da
América Latina, François
Marchessou, da universi-
dade francesa de Poitiers e

consultor em tecnologia de educação
a distância, fez um panorama sobre
as experiências no continente, não
incluindo o Brasil. Segundo ele, um
dos maiores entraves para o desenvol-
vimento da EAD é a falta de comuni-
cação entre os países.

Ele usou o estudo de três projetos
(Radio Sutatenza, na Colômbia, anos 40;
Conalep - backbone para as escolas técni-
cas do México; e Um Laptop por Criança
(OLPC), no Peru, 2007-2008) para ilustrar
pontos de êxito e de falhas. Como dica,
recomendou cuidado com políticos e
tecnocratas e com a abordagem "maior é
melhor". "Há muitos computadores sem
uso em universidades", disse.

Para Marchessou, um ponto a favor da
América Latina é o fato de não haver pre-
conceito em relação à educação a distân-
cia. "Diferente do que ocorre na Europa,
que tem uma tradição mais aristocrática,
e nos Estados Unidos", disse.

Marchessou aponta que os gastos com
redes de conexão não estão entre os prin-
cipais obstáculos ao desenvolvimento da
educação a distância na América Latina,
mas sim o custo dos PCs e laptops para
aprendizagem em casa; a visão enraizada
e tradicional de educação de que o pro-
fessor é o dono do conhecimento e pode
perder arte de seu poder ou imagem; e
a falta de comunicação entre educadores
a distância e a mídia nacional. "É impor-
tante falar sobre educação a distância nas
mídias nacionais e também transformar
as mídias em fontes de aprendizado",
disse o especialista.

A regulação do setor de educação
a distância também foi debatida. Eva

Kampitse, diretora da agência ameri-
cana de credenciamento New England
Association of Schools and Colleges,
especialista em política de educação a
distância e desenvolvimento profissio-
nal, fez a palestra Credenciamento como
estratégia para melhorar a educação
em todos os níveis. Ela explicou que
nos Estados Unidos o credenciamento
das universidades não é obrigatório, e
sim voluntário, feito por seis agências
sem ligações com o governo. Não há um
credenciamento com regras específicas
para o ensino a distância.

A experiência americana enfoca o
processo de credenciamento na melho-
ria institucional contínua e não na apro-
vação baseada em inspeção, explicou
Eva. Os objetivos, segundo a especia-
lista, são garantir para o público que a
escola é uma instituição de aprendizado
confiável e promover um processo de
melhoria que examine os programas e
operações da escola. Todo o processo
está baseado na auto-avaliação.

Para Fredric Michael Litto, presiden-
te da Associação Brasileira de Educação
a Distância (Abed), o Brasil tem muito
o que aprender com os americanos
sobre credenciamento. "Deveríamos
importar praticamente tudo do modelo
deles. Nos Estados Unidos não existe
o credenciamento como algo estático,
burocrático, é um processo de auto-
avaliação. No Brasil, o credenciamento
tem uma visão policialesca. É sinônimo
de inspeção, aprovação. E lá é melhoria
contínua. Essa é a grande diferença de
visão", afirmou Litto.

O presidente da Abed, em entrevista,
criticou a demora e os processos buro-
cráticos do ministério. "Tenho recebido
reclamações de instituições que esperam
dois anos depois de entregar o material
para ser aprovado. Isso é bastante tempo
para áreas que necessitam de atualização
constante. Muitos também reclamam na
Abed que não são todos os avaliadores
que têm muita experiência em educação
a distância. Sentimos que não há troca
de idéias sobre o que deve estar envol-
vido nos processos de avaliação entre a
comunidade e o pessoal do Ministério
da Educação", disse Litto.
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