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No primeiro encontro nacional de estudantes de EAD, alunos pedem professores tutores nos 
pólos, o uso de softwares livres, se atualizam nas novidades tecnológicas e já planejam 
novos eventos para este ano 
 
Enquanto o Ministério da Educação revê os procedimentos para a abertura de novos cursos, 
os alunos de educação a distância se mobilizam para ganhar mais credibilidade no mercado 
de trabalho e reivindicar alguns pontos que julgam necessários para melhorar o ensino da 
modalidade. Eles aproveitaram o megaevento de tecnologia Campus Party, realizado no 
final de janeiro passado em São Paulo, para realizar o Primeiro Encontro Nacional de 
Estudantes de EAD. 
 
Um dos objetivos do encontro foi o de aproximar os alunos de educação a distância, 
conforme o coordenador de EAD da Campus Party e aluno de Sistemas de Informação da 
UFSCar, Leandro Chemalle. Para ele, existe uma necessidade de tornar os estudantes mais 
próximos da atual realidade dessa modalidade de ensino, já que hoje a educação a distância 
está diretamente ligada à tecnologia. "Não existe outro evento melhor para a gente fazer 
nosso encontro do que um evento de tecnologia, em que todo mundo pode sentar junto, 
trazer seu notebook, interagir via ambientes de aprendizagens e participar até via internet 
mesmo", justifica. 
 
O encontro também foi transmitido ao vivo pela página da IPTV Cultura e pela TV da 
Campus Party na web, com mais de 100 acessos virtuais, além do público presente no local. 
 
Antes de buscar a consolidação do encontro de alunos de ensino a distância na Campus 
Party de 2010, Chemalle quer   reunir novamente os estudantes ainda em junho deste ano 
no Fórum Internacional de Software Livre. "Como a EAD é uma modalidade de ensino 
diretamente ligada à tecnologia, a idéia é utilizar esses encontros para reunir os estudantes 
que supostamente não têm um perfil ligado à tecnologia da informação, mas que na 
verdade têm e não sabem disso", defende. 
 
Com a identificação dos estudantes de EAD, na visão de Chemalle, será mais fácil colaborar 
para melhorias nesta modalidade de ensino. Uma reivindicação elementar, segundo ele, é 
ter um professor-tutor de conteúdo presencial qualificado no polo de ensino. No caso de 
Chemalle, aluno da área de Ciências Exatas, faz falta a presença de um professor para 
dirimir dúvidas em disciplinas mais difíceis como as que têm cálculo. Neste caso, "é difícil 
aprender a distância, só lendo", reclama. 
 



No caso da tecnologia, Chemalle observa que o modelo de software utilizado é um fator que 
pode incluir ou excluir o aluno de EAD. Ele defende o uso de softwares livres para uma 
maior inclusão, além de prevenir a pirataria universitária. E exemplifica: "No momento em 
que o professor exige a entrega de um trabalho no formato ' .doe' está embutido nisso que 
o estudante tem de comprar uma licença do Windows para estar habilitado a participar do 
curso. Então, ou você tem dinheiro para comprar ou pirateia o programa, e aí você 
institucionaliza a pirataria dentro da universidade". 
 
Outra barreira para os alunos de EAD é a maior dificuldade de criar o sentimento de 
"turma". Para é importante quebrar as "paredes virtuais" entre os colegas. "Eu estou aqui 
com outros colegas, a gente criou uma turma, tem amizade, que é uma coisa importante 
também, mesmo para os estudantes a distância." 
 
O coordenador pedagógico de Tecnologia Aplicada à EAD da Faap, Luciano Gamez, defende 
que os atuais mecanismos de ensino a distância põem os alunos no processo de interação, 
em que a partilha de conhecimento se consolida e se constitui também em objeto de 
aprendizagem. "É diferente de uma perspectiva que se tinha anteriormente mais 
behaviorista, segundo a qual o aluno era receptor de uma informação que alguém lhe 
transmitia", explica Gamez. "Hoje, o aluno, dentro de uma visão mais sociointeracionista, é 
um agente do seu próprio processo de conhecimento. Ele deve participar dessa interação, 
consolidando o seu aprendizado", sugere. Para isso, "os colegas também são importantes, o 
sistema é importante, a comunidade é importante, o que acontece no mundo é importante e 
aí a tecnologia propicia que ele (o aluno) esteja em contato com todos esses agentes". 
 
A coordenadora do curso de pós-graduação em Tecnologia em Aprendizagem do Senac/SP, 
Paula Carolei, acredita que a grande questão é quebrar os paradigmas, pois, por mais que 
se tenha um discurso construtivista, ainda prevalece o modelo tradicional. Para a 
professora, numa web 2.0 é preciso pensar noutras metodologias de ensino. "O professor 
tutor tem de quebrar o paradigma de perguntar e o aluno responder, ele tem de saber 
mediar debates, estimular o aluno a produzir. E estimular não é dizer apenas 'faça uma 
pesquisa, faça um texto, faça uma síntese', ele tem de orientar como se faz essa síntese, 
tem de estar presente, darfeedbaclc", explica. 
 
Na visão do coordenador do Polo de Apoio Presencial de Itapetininga, Roberto Suardi Júnior, 
as novas ferramentas tecnológicas e a internet deram à educação a distância mais 
qualidade e dinamismo. Esse processo permite, por meio da educação, melhorar a 
qualidade de vida e o desenvolvimento de municípios que não possuem instituições de 
ensino superior, técnico e qualificado.                         
 

 
 
Festa reúne "geeks" 
 
Criada na Espanha em 1997, a Campus Party transformou-se no maior evento mundial 
integrando tecnologia, conteúdo digital e entretenimento em rede. Este ano foi a segunda 
edição brasileira do encontro, realizada de 19 a 25 de janeiro, com a participação de quase 
sete mil "campuseiros" e a visitação de milhares de pessoas ao Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo. 
 
Durante uma semana, os participantes mudam-se com seus computadores, malas e 
barracas para dentro de uma arena, onde se conectam a uma rede superveloz (de 10 GB) e 
convivem em torno de oficinas, palestras, conferências, competições e atividades de lazer. 
O clima é de festa e diversão, mas também de puro conhecimento e troca de experiências 
em variados temas como: games, simulação, robótica, modding, foto/vídeo, inclusão digital, 
desenvolvimento e software livre. Tudo isso levado muito a sério. 
 
Todos ensinam, aprendem e compartilham conhecimento, num exercício democrático e 
pluralista dessa nova sociedade da informação. Participam do encontro estudantes, 



professores, cientistas, jornalistas, pesquisadores, artistas, empresários além de curiosos 
visitantes. Em comum eles têm a busca pelas últimas novidades tecnológicas, pela troca 
livre de conteúdos e pelo compartilhamento de experiências ligadas ao mundo digital. A 
festa é conhecida por reunir os "geeks", que se diferenciam dos antigos "nerds" por 
adorarem tecnologia, mas mesmo assim, continuarem a ter uma vida social. 
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