
Investimento poderia acabar com preconceito contra EAD  

Enquanto a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) defende a igualdade entre o sistema de ensino a 
distância e o presencial, há concursos, empresas e conselhos de classes que ainda discriminam 
alunos formados por meio da EAD (Educação a Distância). No entanto, a legislação brasileira 
por si só não é capaz de acabar com os preconceitos que a modalidade carrega. Para a diretora 
assistente da Open University UK, Anne Gaskell, o segredo está na qualidade do ensino, 
caminho que também garantiu o sucesso do setor no Reino Unido. A dica foi compartilhada 
com os participantes do segundo dia do 14º CIAED (Congresso Internacional ABED de 
Educação a Distância). 

"A EAD, durante muito tempo, foi vista com suspeita, visão que ainda permanece em alguns 
países, principalmente naqueles em que o sistema não é conhecido pela maioria da 
população", conta Anne. Na opinião dela, o progresso do ensino só é garantido por meio de um 
processo rigoroso de avaliação. "Uma metodologia que precisa ser ainda mais intensa do que a 
utilizada no ensino convencional, para que os dados falem por si só e para que os 
desinformados possam reconhecer a EAD como uma modalidade de ensino tão eficaz quanto a 
presencial", afirma ela. 

De acordo com a diretora, o desempenho de um sistema de educação a distância deve ser 
medido e monitorado para que sejam traçados processos de aperfeiçoamento contínuos. "Além 
disso, esse caminho viabiliza que a instituição ofereça o melhor serviço e cumpra com os 
objetivos prometidos", acrescenta ela. Modelos e tipos de avaliações que possam ser 
implantados numa universidade não faltariam. "Há testes governamentais, opiniões dos 
alunos, dos professores e até análises externas. Alguns países adotam inclusive certificações 
internacionais, tais como o ISO 9000 e 2001", cita Anne, que acredita que todas as 
possibilidades sejam válidas, desde que estruturadas aos interesses da instituição.  

Anne ressalta ainda a importância do processo de avaliação incluir o principal agente do 
sistema educacional: o estudante. "Os alunos são os juízes confiáveis. Eles podem avaliar os 
tutores, o conteúdo do curso, o sistema de ensino e aprendizagem e ainda a infra-estrutura 
que a instituição oferece. Afinal, são os mais interessados nesse aperfeiçoamento", aponta. 
Mas, segundo a diretora, todo o processo de avaliação só tem validade se utilizado como uma 
estratégia institucional. "Não faz sentido colher todos os dados necessários para mudança, se 
nada será feito com eles", alerta ela.  

Avaliação brasileira 

O secretário de educação a distância do MEC (Ministério de Educação a Distância), Carlos 
Eduardo Bielschowsky, partilha da mesma opinião da diretora da Open University UK e acredita 
que o governo brasileiro faz sua parte para garantir a qualidade do sistema da educação a 
distância no país. "Temos recebido um conjunto de denúncias e percorrido o Brasil inteiro para 
olhar de perto como as instituições têm trabalhado. Avaliamos com muito cuidado o processo 
pedagógico de cada uma delas", garante ele.  

Além disso, o governo é responsável pela autorização e pelo reconhecimento dos programas 
de EAD implantados no Brasil. "Confesso que temos um grande caminho pela frente se 
quisermos que o setor seja respeitado e ganhe espaço. No entanto, esse trabalho deve ser 
realizado por toda a comunidade", diz Bielschowsky. "O país tem muitos cursos de qualidade, 
mas os poucos que não possuem essa excelência mancham a imagem de um sistema inteiro", 
acrescenta o secretário. 
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