
EAD BÁSICA f

que é educação a distân-
cia? Pode-se dizer que é
a modalidade de ensino
na qual alunos intera-

gem recebendo conhecimento de
professores e instituições, apesar
de estarem em localidades menos
ou mais distantes. O fundamental é
que não estejam no mesmo espaço

físico. Essa forma de educação é
conhecida também por EAD.

Sobre essa definição há varia-
ções na forma e intensidade de
interação, pois a EAD é realizada
de diversas maneiras. Os cursos
podem ser totalmente a distância,
ou seja, sem nenhum encontro di-
reto do aluno com o professor; se,

no entanto, houver atividades em
que o contato pessoal entre aluno e
professor se faça necessário em um
determinado local durante alguns
períodos, o curso é considerado
semipresencial. Normalmente, essa
é a forma mais comum, pois quase
sempre se exige o comparecimento
do estudante para testes de admis-



são, vestibulares, provas e exames.
Há também programas de ensino
que incluem conferências e pales-
tras presenciais.

Todos esses encontros são reali-
zados na sede da instituição de ensi-
no que oferece a EAD ou em espaços
físicos cedidos por entidades par-
ceiras - os chamados pólos - para
contemplar o aluno que vive em
localidades muito distantes da sede
do curso. A legislação brasileira que
regula a educação a distância, por
exemplo, exige uma porcentagem
de aulas presenciais para os cursos
de graduação e pós-graduação cre-
denciados oficialmente.

A EAD dispõe também de diver-
sos modos de promover a interação:
por intermédio de correspondência,
no qual o contato entre alunos e
professores é feito com o envio
de impressos pelo correio, aulas

por transmissões
de rádio, TV
aberta, a cabo
ou por saté-
lite, video-
conferência
e por meio da
utilização de
videocassetes,
CDs e DVDs
Teoricamente, qual-
quer meio que se possa utili-
zar para promover interação e troca
de conteúdo entre duas pessoas pode
servir. Poderíamos ter EAD via ce-
lular, por exemplo. Aliás, isso é só
uma questão de tempo.

Ensino on-line

Mas é a educação a distância via
internet, propriamente chamada de
ensino on-line, que tem tornado a

modalidade mais eficaz
e atraente. Os recur-

sos de comunicação
que a rede mundial
de computadores
tem disponibiliza-
do vêm tornando a
EAD muito seme-

lhante aos cursos pre-
senciais. Os bate-papos

virtuais, ou chats, contando
inclusive com a possibilidade
de se "enxergar" o interlocutor
por meio de câmeras conectadas
aos computadores, as webcams,
além dos fóruns de discussão,
aproximam as partes. A banda
larga via cabo, linha telefônica
ou satélite facilitam a tarefa. E
os computadores portáteis, os

notebooks, aliados às redes sem
fio, ou wireless, permitem muita
mobilidade para o estudante.



Também auxiliam na interação
a facilidade de operação das pla-
taformas dos cursos on-line e os
programas de computador utilizados
como ferramentas para o dia-a-dia
das aulas. Esses softwares permitem
a produção e troca de documen-
tos de texto, planilhas, gráficos e

fotos e outros objetos de for-
ma muito rápida.

A educação a distân-
cia no Brasil, via inter-

net, tem sido empregada nos níveis
de graduação, pós-graduação lato
sensu - ou especialização profis-
sional, como os MBAs (Master of
Business Administration) -, cursos
técnicos das mais diversas áreas,
para a formação de professores e
licenciaturas e no ensino de idiomas.
São inúmeras opções.

Há também cursos dirigidos
para os ensinos fundamental, mé-
dio e profissionalizante por meio

de outras mídias, como o
tradicional Telecurso 2000,
que pode ser acompanhado
pela TV aberta. Algumas

instituições recorrem, ainda,
à EAD como complemento de

seus programas de cursos pre-
senciais.

Evolução

A educação a distância
nunca esteve tão perto das
instituições de ensino brasilei-
ras. Segundo um estudo feito
pela Associação e-Learning
Brasil, a EAD deve crescer em
média 40% ao ano até 2010.
De acordo com estimativas, o
setor movimentará cerca de
R$ 3 bilhões em investimen-
tos em novas tecnologias de
informação e comunicação,
desenvolvimento de conteúdo
e treinamento de pessoal.
Entre 1999 e 2005 o investi-
mento foi de R$ 470 milhões;
nesse período, a pesquisa
identifica que os gastos fo-
ram divididos entre geração
de conteúdo on-line (48%),
implementação e melhorias
em serviços e sistemas de
gestão [29%], e controle do
aprendizado e em salas virtu-
ais [23%]. É importante lem-
brar que esse estudo abrange
não só cursos de graduação,
mas também cursos técni-
cos, de pós-graduação e de
aperfeiçoamento. Outro levan-
tamento, realizado pela Asso-
ciação Brasileira de Educação
a Distância (Abed), revela que
nos cursos credenciados pelo
Ministério da Educação [MEC]
o número de estudantes a
distância cresceu 54% em
2006, atingindo ,778 mil alu-
nos. Restringindo o calculo a
apenas alunos de graduação
e pós-graduação, o aumento
no mesmo ano foi de 91%.

(Diego Braga Norte)
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