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Estudo portátil
Há mais de
dez anos
regulamentada
no Brasil, a
educação a
distância evolui
e pode ser uma
boa opção para
quem quer se
especializar

Luís Guidi

O
médico e microempre-
sário Arnaldo Santos de
Oliveira, 34 anos, mora
na cidade de Araruama,

no Estado do Rio de Janeiro, a 120
km da capital. Empenhado em cursar
um MBA em marketing, Arnaldo não
teria tempo disponível para assistir
às aulas, que geralmente acontecem
entre duas ou três vezes por semana.
Foi então que procurou a FGV online
e matriculou-se no curso pretendi-
do, só que no sistema de educação
a distância, ou EAD. "O curso me
surpreendeu, excedendo as expec-
tativas", afirma Arnaldo.' "A maior
vantagem no meu caso foi a econo-
mia de tempo. As horas que perderia
no trânsito foram integralmente
revertidas em estudo", conta. Per-
guntado se teria chances de concluir
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O que
considerar
ao decidir
por uma pós-
graduação a
distância:
1) Verifique a idoneidade da

instituição junto ao Ministério

da Educação ou Secretaria de

Estado da Educação. Fontes

confiáveis são o Ministério da

Educação: www.mec.gov.br

ou a Associação Brasileira de

Educação a Distância: www.

abed.org.br;

2) Converse com alunos e ex-

alunos do curso em questão.

Eles serão uma grande fonte

de informação. Caso não

encontre ninguém, peça à

administração do curso para

lhe indicar algum contato;

3) Verifique o método de

suporte ao aluno e saiba antes

que tipo de atendimento lhe

será prestado em caso de

dúvidas;

4) Converse com um

professor-tutor para obter

dicas de como aproveitar

melhor as aulas;

5) Veja se você atende aos

pré-requisitos exigidos;

6) Faça um levantamento de

quais serão todos os seus

investimentos diretos e

indiretos como o custo final

do curso, matrícula, eventuais

impressões de materiais e

livros de referência;

7) Verifique se o curso é 100%

online ou semipresencial.

o mesmo curso na forma presencial, o
médico, é enfático. "Seria impossível
assumir o compromisso de realizar
um MBA presencial. Por outro lado,
como empresário, necessito dos co-
nhecimentos do curso que escolhi e
fazê-lo a distância foi a solução mais
adequada".

Desde que foram criados e reco-
nhecidos pelo Ministério da Educa-
ção, em 1997, os cursos a distância
têm ganhado cada vez mais espaço
e aprimoram-se quanto à apresen-
tação de conteúdo, o uso de novas
tecnologias, formas de integração e
avaliação de resultados. Atualmente,
mais de 970 mil pessoas no Brasil
estudam no sistema de EAD só em
redes credenciadas. Se somadas as
não-credenciadas esse número salta
para 2,5 milhões de estudantes. Os
sites do Ministério da Educação e
da Associação Brasileira de Ensino
a Distância (Abed) disponibilizam a
lista completa de pólos credenciados
em todo o Brasil.

As opções de cursos são para
todas as áreas de conhecimento,
como informática, línguas, gestão am-

biental, marketing, educação, entre
outras. A maior parte da oferta é na
área pedagógica, tanto que para 2009
professores da rede estadual do Esta-
do de São Paulo poderão participar de
especialização a distância - pós-gra-
duação lato sensu - oferecidos pela
Universidade de São Paulo (USP),
pela Universidade de Campinas (Uni-
camp) e pela Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Com a medida, a
pasta da Educação no estado afirma
que os professores terão ascensão na
carreira e aumento salarial.

A analista pedagógica Carolina
Franco, 28 anos, começa este ano
uma pós-graduação em Tecnologia de
Aprendizagem pelo Senac São Paulo.
Ela que já havia experimentado o
modelo num curso de extensão ficou
muito satisfeita com o formato e re-
solveu repetir a fórmula. Na escolha
pelo sistema de EAD, a questão do
tempo disponível para o estudo foi
crucial. "A oportunidade de estudar
de acordo com meu tempo livre é o
grande diferencial. O desafio agora
será o de qualquer estudante que
trabalha: conciliar o tempo de estudo
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Vantagens
do ensino a
distância
• Flexibilidade de horários;
• Em média, os preços são
30% mais baratos que no
presencial;
• É possível fazer o curso do
escritório, de casa ou até de
outro país;
• Pessoas com necessidades
especiais como deficiência
auditiva ou dificuldade de
locomoção são beneficiadas
pelo sistema;
• Por envolver canais de comu-
nicação eletrônicos, a questão
da timidez é atenuada;
• Instituições reconhecidas
têm apostado na modalidade;
• Elementos como fóruns de
discussão, wikis, blogs e chats
fomentam a participação
coletiva;
• Recursos como webcam,
skype e microfone tendem a
deixar o curso mais interativo.

Pontos para
ficar atento
• É necessário ter organização e
dedicação para concluir o curso;
• Professores, tutores e coor-
denadores ainda estão se acos-
tumando com a modalidade;
• A falta de motivação pode
fazer perder módulos impor-
tantes do curso;
• É preciso estar muito atento
à qualidade;
• As discussões podem não
render tanto quanto em uma
sala de aula
• Professores, alunos e até o
RH de empresas ainda têm
preconceito quanto à forma-
tação do curso
• Alguns tutores se mostram
apáticos, desmotivados e obri-
gados a entrar na sala virtual;
• Os contatos pessoais e
"humanos" entre colegas são
pouco valorizados.

com o horário de trabalho, mas, no
meu caso, posso usar qualquer tempo
de que dispuser", diz.

Carolina atribui o sucesso da
conclusão de um curso em EaD a
três fatores: a vontade do aluno; a
qualidade da mediação que deve
partir do professor-tutor e, princi-
palmente, a queda de preconceitos.
"Por trabalhar na área, vejo que os
professores possuem muito mais
resistências que os próprios alunos.
Muitos deles não têm a menor inti-
midade com a fórmula do curso ou
nem tiveram a capacitação necessária

mentos, visão crítica e participação
assídua são exigidos", completa.

Um futuro promissor acena para
o sistema de EAD no Brasil. Alguns
cursos já contam com ferramentas
tecnológicas que prometem deixar o
método mais atrativo e participativo,
como blogs, wikis, chats, moodle e
futuramente chegarão ainda os mobi-
le learning (já presentes nos Estados
Unidos), aparelhos portáteis por meio
das quais é possível receber o conte-
údo das aulas a qualquer hora e lugar
via celular ou palm. Além disso, ou-
tros instrumentos para "humanizar"

O conhecimento é construído durante
o curso e depende da contribuição
do grupo. A aprendizagem ocorre
por meio da solução de conflitos. Por
isso questionamentos, visão crítica e
participação assídua são exigidos

para tal função e, conseqüentemente,
acabam não fazendo o uso correto das
ferramentas disponíveis e os alunos
não aproveitando o real potencial do
curso", relata.

O professor em pós-graduação e
tutor do FGV online, Ilan Chamovitz,
concorda que a mudança de paradig-
ma ainda é um desafio a ser vencido,
mas ressalta que o sucesso do curso
não depende só do professor. "A mo-
dalidade a distância ainda é algo novo
que tem evoluído bastante. Nesse
sistema, o conhecimento é construído
durante o curso e depende da contri-
buição do grupo", diz. "É por meio da
solução de conflitos que vai ocorrer
a aprendizagem, por isso, questiona-

mais as discussões já estão sendo tes-
tados, como é o caso dos microfones
e webcam nos fóruns de discussão.

FAÇA A ESCOLHA CERTA

Realizar uma pós-graduação sem
o rigor de horários e avançando o
aprendizado no próprio ritmo parece
algo tentador. Alguns questionamen-
tos, porém, devem ser feitos antes de
se decidir por um curso dessa moda-
lidade: será que vou conseguir me
organizar? De que tempo tenho que
dispor? Vou conseguir aprender e ti-
rar minhas dúvidas com o professor?

Para se decidir por um curso em
EAD é preciso ter o perfil adequado.
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Especialistas alertam que para "cur-
sar a distância" é fundamental ter um
projeto com objetivos, planejamento,
organização, execução, coordenação
e controle. O candidato deva estar
focado no tema e no aprendizado,
sem se esquecer, é claro, de que terá
de ser disciplinado. Dedicar pelo
menos uma hora por dia ao estudo
é essencial.

O perfil de quem procura os
cursos de pós-graduação em EAD
é bastante peculiar e geralmente se
traduz numa pessoa madura e preo-
cupada com a formação profissional.
De forma geral, o aluno de EAD
tende a ser mais velho, acima dos 25
anos, casado, atuante no mercado de
trabalho e tentando, nessa modalida-
de, a segunda formação ou formação
especializada.

Uma das maiores preocupações
na comunidade de ensino a distância
do site de relacionamentos Orkut
é qual universidade cursar?" Lá,
verificam-se dezenas de pedidos de
indicações, além de várias postagens
comerciais com propaganda dessa ou
daquela instituição. Para Susane Lo-
pes Garrido, coordenadora de Educa-
ção a Distância da Unisinos Virtual,
os interessados devem ter cuidado e
fugir dos "cursos de prateleira", que
se apresentam com baixo preço e
qualidade duvidosa. "Uma boa dica é
verificar se a instituição possui pólos
de apoio presencial em condições de
atendimento e se os professores são
realmente qualificados na função de
tutores", diz.

Verificar a classificação dos
cursos nos sites credenciados pelo
governo e fazer o "boca a boca"
para verificar a opinião de pessoas
que já realizaram os cursos também
podem minimizar o erro por uma
universidade deficiente. Essas são
medidas paliativas que minimizam
riscos, mas o aluno deve se perguntar,

antes de iniciar qualquer procura, se
o sistema e o curso são adequados ao
seu objetivo.

Se durante o curso o aluno não
estiver satisfeito com a escolha, pode
conversar diretamente com o tutor ou
com a coordenação da área. As difi-
culdades devem ser compartilhadas
com o professor à medida que forem
ocorrendo. É importante não deixar

em módulos que acontecem em perío-
dos determinados. Ao final de cada
módulo são realizadas tarefas rela-
cionadas com os assuntos abordados.

Durante o período de aprendi-
zagem, o aluno tem à disposição
tutores de cada disciplina que poderá
acessar por telefone, e-mail, fax,
videoconferência, fórum de debate
pela internet e até MSN. Embora o

O perfil de quem procura os cursos de
pós-graduação a distância é bastante
peculiar e geralmente se traduz numa
pessoa madura, preocupada com a
formação profissional e em busca de
uma segunda área de conhecimento

essa avaliação para o final do curso,
pois o tempo investido não poderá
ser recuperado.

COMO FUNCIONA

Os cursos de EAD podem ser
semipresenciais ou totalmente a
distância. Após a inscrição, o aluno
passa a receber todas as informações
e tem o acesso liberado ao ambiente
virtual - normalmente na plataforma
moodle. Lá, são fornecidas todas as
explicações de como funcionará o
curso e orientações de hábitos de
estudo. É comum cada matéria ter um
guia com informações sobre a divisão
das aulas e um calendário com as da-
tas de avaliação. O material didático
pode ser impresso pela universidade
e enviado ao estudante, mas a totali-
dade desse conteúdo fica disponível
para download. Cada curso é dividido

aluno tenha a facilidade de organizar
os estudos da maneira que achar mais
conveniente, ele deve comparecer a
um pólo presencial, que pode ser da
própria instituição ou de uma con-
veniada, para fazer as avaliações de
cada disciplina.

A legislação que regulamenta
a EAD no Brasil prevê, obrigato-
riamente, pelo menos uma prova
presencial. O aluno pode até fazer
avaliações a distância, no entanto,
mais de 50% do peso da nota final
deve ser da avaliação presencial. Se
o aluno participar de todas as ativi-
dades propostas e tiver um nível de
aproveitamento adequado, ao final
do curso recebe pelo correio o certi-
ficado de conclusão com informações
referentes ao curso realizado; carga
horária, conteúdo programático e
nome do professor ou coordenador
responsável pelas atividades.
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