
‘Tem gente que acha moleza. Não é’ 
Demétrio Weber 
 
O técnico em informática José Flávio Fiuza Lima, de 52 anos, carrega sempre um laptop nas 
costas. Aluno do quinto semestre de um curso de administração à distância, em Brasília, ele 
transforma qualquer hora e local em momento para estudar. Pode ser no Aeroporto 
Internacional Juscelino Kubitschek, à espera de um filho, ou num shopping, depois do almoço. 
 
Às vezes as pessoas passam, falam comigo e nem vejo diz José Flávio, que pretende fazer 
mestrado em economia após a formatura. 
 
Ele é aluno da Faculdade de Administração de Brasília, mais conhecida como Aiec (Associação 
Internacional de Educação Continuada). A faculdade tirou nota máxima no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2006, ao lado de alguns dos melhores cursos 
presenciais do país. 
 
A melhor coisa é poder fazer o curso no seu ritmo e sem pegar trânsito. Tem gente que acha 
que é moleza. Não é. Se não se dedicar, não consegue acompanhar. 
 
Em Ceilândia, cidade-satélite a 40 quilômetros de Brasília, o técnico operacional júnior da 
Petrobras Kleber Fernandes, de 34 anos, sonha em ser professor. É aluno do primeiro 
semestre da licenciatura em biologia à distância da Universidade de Brasília (UnB). Semana 
passada, ligou o laptop enquanto esperava a lavagem do carro. Textos, vídeos e exercícios 
podem ser acessados off-line: estão gravados na memória do computador e dispensam o 
acesso à internet. 
 
O curso da UnB faz parte da chamada Universidade Aberta do Brasil, projeto do Ministério da 
Educação para formar professores no país. Kleber estuda em casa, na sala. Pai de duas 
meninas (uma de 2 anos e outra de 5 meses), ele instalou os computadores na sala de estar, 
onde fica também a TV: 
 
Assim que elas dormem, venho estudar - conta. 
 
Na última quinta-feira, ele e seus colegas assistiram a uma aula de evolução pela internet. A 
professora estava no campus da UnB, em Brasília, e falava diante de uma webcam. Kleber e 
outros 18 alunos ficaram em casa. Durante a aula, fez perguntas por escrito, num sistema de 
chat, e ouviu as respostas na hora. 
 
Seu colega Tallyrand Moreira Jorcelino, de 27 anos, preferiu ir pessoalmente ao laboratório de 
informática do Centro de Educação Profissional Ceilândia, que funciona como polo presencial. 
Era o único na sala 19 colegas estão plugados em casa. Em média, os estudantes vão ao polo 
uma vez por semana. Eles assistem a aulas, participam de atividades em laboratório e fazem 
provas. A tutora Núbia Gomes é bióloga. A coordenadora do polo, Cleovane Souza, é mestre 
em educação. Ambas formadas pela UnB. 
 
A cobrança aqui é maior resume Tallyrand, já formado em agronomia. 
 
O coordenador-geral da UAB em Brasília, Paulo Roberto Menezes Lima, conta que a evasão 
costuma ser maior em cursos à distância. Um dos desafios, destaca ele, é manter em alta a 
motivação dos alunos. 
 
Tem que ser também psicólogo — diz Paulo Roberto.  
 



 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 maio 2009, Primeiro Caderno, p. 12. 
 
 
 

 


