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N
o mês de junho passa-
do, o Congresso Nacional,
por iniciativa dos presi-
dentes das Comissões de

Educação e Cultura da Câmara e do
Senado, deputado João Matos e sena-
dor Cristovam Buarque, realizou o 2°
Ciclo de Seminários Internacionais
Educação no Século XXI: mode-
los de sucesso. O tema foi Educação
a Distância. Mais de 700 professores,

educadores e gestores de todo o Brasil
estiveram presentes para ouvir alguns
dos maiores especialistas mundiais no
assunto.

No discurso de abertura do even-
to, o presidente da Câmara, Arlindo
Chinaglia, animado com a repercus-
são do ensino a distância, cobrou uma
participação mais ativa do Congresso
Nacional na formulação de políticas
públicas voltadas para a educação.

Segundo ele, o Parlamento deve agir
com ousadia e não ficar na dependên-
cia de iniciativas exclusivas do Poder
Executivo.

Cristovam Buarque, consultor da
revista Profissão Mestre, foi incisivo no
que se refere ao ensino a distância.
"Acredito que, com as tecnologias en-
volvidas e o amor que os jovens têm
pelo virtual, essa modalidade de ensi-
no deve, num futuro próximo, ser mais



eficiente do que o ensino presencial". O problema, segun-
do o senador, é que existe uma enorme resistência por par-
te dos pedagogos. Porém, ele argumenta: "a própria inven-
ção do livro e da biblioteca permitiu o fim do monopólio do
ensino presencial, já que os alunos puderam aprender longe
do estabelecimento".

Na opinião do senador, a escola tem que ir até os alunos.
Buarque ressaltou também que o ensino a distância é mais
atrativo, para os mais jovens, que o ensino tradicional. "Há
uma geração inteira que gosta mais de ver a gente [os pro-
fessores] pelo monitor do computador", disse.

Fredric Michael Litto, presidente da Associação Brasileira
de Educação a Distância, Ph.D pela Universidade de Indiana
(EUA) e Livre Docente na Universidade de São Paulo (USP),
foi um dos palestrantes, com o painel "Síntese e Lições da
Experiência Internacional em EAD". Ele aproveitou para al-
finetar os que ainda não acreditam no sistema: "o pior é
que de tempos em tempos aparecem conselhos estaduais
de educação e conselhos regionais profissionais que, numa
clara demonstração de uma 'visão nostálgica' de aprendiza-
gem, tentam discriminar a EAD, em plena desobediência à
lei e pela ignorância do sucesso da mesma mundo afora".

Litto mostrou a eficiência da EAD apresentando os re-
sultados positivos conseguidos pelos alunos egressos des-
sas áreas no ENADE em 2005 e 2006. Em nove das 13 áre-
as avaliadas, os alunos da EAD tiraram notas melhores que
os alunos dos cursos presenciais. "Não é nenhuma surpre-
sa. Enquanto o ensino presencial depende, para seu sucesso,
da 'inspiração' do professor durante a aula - e como fica se o
professor não tiver motivo para se sentir inspirado num de-
terminado dia? - a EAD é produzida por uma equipe de seis
a oito pessoas, cada uma contribuindo com sua especialida-
de e, conseqüentemente, criando um 'produto' [o material e
conteúdo do curso] superior, não dependente de uma inspi-
ração imprevisível".

BARREIRAS
O maior obstáculo que a sociedade enfrenta para implantar
uma novidade é o preconceito. Existe ainda muita resistên-
cia em aceitar a eficácia educacional e a importância social
da EAD. Litto reconhece e combate os conservadores, que
seguem uma linha do tipo "não sei, não quero saber e não
gosto de quem sabe" e não apresentam nenhuma outra so-

lução para os problemas da sociedade moderna: como dar
acesso ao conhecimento e certificação a todos que querem
e como substituir o atual paradigma educacional por algo
mais individualizado, flexível e economicamente sustentá-
vel. Se os brasileiros querem reformas e mudanças na edu-
cação, precisam optar por uma visão mais democrática de
suas funções, das novas tecnologias da informação e da co-
municação e do potencial da aprendizagem autodirigida.

É evidente que a EAD ainda enfrenta uma série de pro-
blemas, como a falta de reconhecimento do diploma con-
quistado a distância, principalmente por parte de organi-
zações de classes profissionais. A lei, porém, é clara: há
plena equivalência nas modalidades de ensino, e não po-
de ocorrer distinção entre os diplomas conferidos. De qual-
quer maneira, a EAD é uma oportunidade excepcional
para os professores se aprimorarem, cursarem o ensino su-
perior ou mesmo a sonhada pós-graduação. Lembre-se: o
treinamento constante dos mestres é uma das bases pa-
ra se estabelecer uma educação de primeira qualidade em
qualquer instituição.

Acima de toda a discussão, para muitos estabelecimen-
tos - até mesmo alguns reconhecidamente "tradicionais"
- a EAD é o futuro. Muitas universidades no Brasil e no
mundo já colocam as aulas online, permitindo que os alu-
nos estudem em casa, observando uma série de critérios e
regulamentos para avaliação posterior, é claro.

HISTÓRIA
O Brasil começou suas atividades de ensino a distân-
cia (EAD) com a criação dos cursos por correspondên-
cia, no fim da década de 1930 - 80 anos após o início de
tais atividades na Europa. Eram os famosos cursos pro-
fissionalizantes do Instituto Universal Brasileiro e simila-
res. Americanos e europeus começaram antes por causa da
eficiência dos serviços postais. Mesmo assim, a partir dos



Tendências

anos 70, o Brasil era um dos países líderes de EAD no mun-
do, com cursos via televisão, rádio e material impresso.

Nas duas décadas seguintes, perdemos essa liderança
por causa da descontinuidade governamental em projetos
de EAD. Pedagogos desconfiavam de alguns cursos, sim-
plistas e superficiais, que prometiam muito aos alunos.

A partir de meados dos anos 90, os brasileiros redesco-
briram a modalidade, graças à Fundação Roberto Marinho
e o Telecurso2000, que tem uma média de 500.000 alunos
por ano, e também devido à aprovação da Lei de Diretrizes
e Bases (1996), que permitiu a modalidade a distância no
ensino superior, estabelecendo a equivalência plena de di-
plomas obtidos presencialmente e pela EAD.

O Senac é uma das instituições que vem trabalhando
a EAD há mais de sessenta anos, quando instituiu cur-
sos por correspondência, e posteriormente por rádio, em
1947, tendo como objetivo a formação inicial e continu-
ada de trabalhadores técnicos. Com o tempo, os progra-
mas foram ampliados, não apenas atendendo os interessa-
dos em conquistar uma profissão técnica. Em 2004 o MEC
credenciou o Senac para oferecer os seguintes cursos de
pós-graduação lato sensu: Educação Ambiental, Educação
a Distância, Gestão Educacional, Artes Visuais, Cultura e
Criação, Gestão da Segurança de Alimentos e Governança
em TI.

O consultor em tecnologia educacional François
Marchessou, da Universidade de Poitiers (França), afirmou,
no seminário, que o mais importante para o sucesso da edu-
cação a distância é a qualidade do professor. "O professor
precisa de mais incentivos". Então, a EAD é uma via de vá-
rias pistas, com mãos para ambos os lados, que pode facili-
tar a vida dos professores, criar novos caminhos, novos mer-
cados e mantê-los atentos às novidades tecnológicas. M

AVALIAÇÃO GERAL DE ALUNOS DE EAD

• Estudam mais horas por semana;

• Recebem mais atenção por parte dos professores;

• Entendem que os conteúdos essenciais constam dos

planos de ensino e que há maior vinculação das dis-

ciplinas com os currículos;

• Estudaram o ensino médio em sua maior parte em

escolas públicas;

• Têm acesso à internet, mas fazem maior uso do

computador no trabalho do que em casa.
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