
Debate: Ensino
a distância funciona?
Profissionais de educação avaliam os prós e os contras
dessa modalidade de ensino que está ganhando cada
vez mais espaço no Brasil Fabiana Macedo / Colaborou Ana Carolina Nunes

Especialistas divergem sobre
a eficiência do método e do
conteúdo da educação a dis-
tância, quando comparado

aos cursos convencionais - que exi-
gem a presença física do aluno e do
professor em todas as aulas e etapas.
Quem trabalha com EAD defende a
prática e ressalta seus benefícios nos
processos de aprendizagem; quem
não atua no segmento de EAD, mas
já teve alguma experiência com a
modalidade, em sua maioria, defende
o modelo misto, que mescla o ensino
a distância como complemento ao
presencial e desqualifica o modelo
100% virtual.

Contato aluno-professor

O decreto n° 5.622, de 19 de
dezembro de 2005, da Secretaria de
Educação a Distância do Ministério
da Educação, regulamenta que todos
os cursos de EAD devem ter momen-
tos presenciais.

"Em educação é fundamental a
relação humana", diz a professo-
ra de Psicologia da Faculdade de
Educação da USP, Silvia Gasparian
Colello. Segundo ela, a convivência
entre professor e aluno e entre os
próprios alunos é importante também
para o desenvolvimento pessoal, for-

mação de postura e de condutas. "Em
grupo, você questiona, discute, está
em contato com o ponto de vista do
outro. Tudo isso é insubstituível",
explica a professora.

Para Silvia, os cursos de EAD não
são ruins, apenas diferentes. "Muitas
vezes, a idéia que se tem da EAD está
muito associada ao domínio de certo
estoque de conhecimento. Eu não
acredito nessa proposta de estudo. É
importante o domínio de conceitos e
conteúdos, mas o que vale também na
educação é a visão crítica desse conte-
údo, que vem da troca de experiências.
É importante que os projetos de EAD
não sejam só baseados no conceito
'toma lá, dá cá'."

Sobre a interação dos alunos,
alguns especialistas informam
que nos cursos on-line as oportu-
nidades de troca de informações
são grandes. "Na EAD com qua-
lidade, o contato do professor e
do aluno pode ser superior ao con-
vencional porque ocorre nos
pólos de apoio presencial,
pela internet, nas salas de
bate-papo, no plantão de dú-
vidas, por meio de videoconfe-
rência e telefones 0800", explica
João Carlos Teatini, professor
da Faculdade de Tecnologia
da Universidade de Brasília

(UnB). Segundo ele, a presença do
professor é suprida por uma tutoria
eficiente e pelo acompanhamento
contínuo do desempenho do aluno.

O analista de programação de forma-
ção e responsável pelos cursos de EAD
da Faculdade IBTA, voltada para as
áreas de tecnologia, gestão e administra-
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cão, Guilherme Zillig, faz coro à opinião
de Teatini. "Em sua grande maioria, os
sistemas de EAD possuem formas de
monitorar todos os passos do aluno,
acesso a e-mails, à biblioteca virtual
e aos fóruns de discussão. Portanto o
professor está sempre acompanhando,
de perto, o aluno".

Cultura digitai

A Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getulio Vargas
de São Paulo (FGV-Eaesp) já oferece
diversos cursos de extensão a distância
por meio da FGV Online. Os conteú-
dos são ministrados em módulos, com
seqüência e processos apresentados
para os alunos no início de cada curso
por meio de tutorial um filme em que
pedagogos e professores explicam o

que será explorado e como o conteúdo
deve ser manipulado. Se houver dúvi-
das, os alunos podem usar os aparatos
tecnológicos (webcam, chats, e-mails
e fóruns) para manter contato com os
monitores e mestres.

"Temos que ensinar os estudantes
a serem alunos a distância", conta
Stavros Xanthopoylos, professor de
Operações e Diretor da FGV Online,
que aponta a falta de cultura digital de
informação como um entrave para o
desenvolvimento nessa modalidade.
O conteúdo on-line parte do pressu-
posto de que o estudante nunca viu
aquele conteúdo. Tudo deve ter uma
definição", explica. "Os professores
são incentivados a usar vários recursos
de interação como ilustrações, filmes,
textos explicativos, tudo com a finali-
dade de fazer com que o estudante se

Na educação a distância, o pro-
fessor deixa de ser o supervisor e
assume o papel de mediador, que
pode potencializar o processo de
aprendizagem. Esta é a opinião de So-
nia Alegretti, professora doutora de
Educação da PUC-SP, que também
atua na Coordenação Geral de Espe-
cialização, Aperfeiçoamento e Exten-
são da universidade e trabalha com
ensino a distância desde 2002.

"Sei que há várias modalidades
no EAD, mas é na interação, no eixo
da participação professor/aluno que
acredito", comenta. Segundo a espe-
cialista, que treina professores para
atuarem como tutores e docentes
em EAD, a eficiência do ensino a dis-
tância depende da seqüência didática
e da organização do conteúdo. "A
tecnologia permite criatividade. O
aluno não pode ser colocado como
consumidor de informação, mas
como parte do processo educativo.
Quanto maior a interatividade, menor

a possibilidade de desistências."
Sônia concorda com os especia-

listas quando afirmam que o aluno
tem de ter um perfil específico para
poder acompanhar os cursos de
EAD, demonstrar cuidado com a
expressão, principalmente na es-
crita. "Com a descentralização do
professor, a colaboração de todos
é o que sustenta o ambiente virtual."
A professora explica que um bom
curso descreve tudo o que será
exigido no início. "Os acordos são
feitos antes."

Sobre os prós e os contras
da EAD, a professora dispara: "as
pessoas não aprendem de uma
única forma. A educação é boa
quando é viável. É justamente esse
o ganho proporcionado pelo ensino
a distância".

A PUC foi chamada pelo Ministé-
rio Público para ministrar cursos de
250 horas on-line com a finalidade
de capacitar 10 mil professores.

sinta integrado e não use a tela apenas
como apostila."

"Alguns profissionais de edu-
cação rejeitam a prática do ensino
virtual por receio do que é novo.
Falam de EAD a partir de um pre-
conceito e a maioria sequer conhece
o trabalho", afirma Carlos Straccia,
doutor em Comunicação Social e
professor de Língua Portuguesa da
Universidade Metodista.

O estudo a distância, segundo o
professor da Metodista, exige adap-
tação dos dois lados: alunos e profes-
sores. O mestre tem de planejar todo
o conteúdo com antecedência, não
apenas de uma aula, mas de todo o
curso. "Há mais tempo para pesquisa,
portanto, para aprofundamento de
cada tema e as discussões são ricas
em informação", conta.

Já o aluno tem de planejar sua
freqüência para não ficar para trás,
escrever mais e ler mais. As ativi-
dades e reflexões ficam registradas
e são abertas para todos, o que exi-
ge uma disposição maior do aluno
para criticar e ser criticado. "A boa
aula virtual é aquela que desperta a
curiosidade do aluno e o desafia a
encontrar soluções, fazer questiona-
mentos", conclui Straccia.

Ferramentas

Em 1997, quando pouco se falava
em ensino a distância, a Coordenação
do Programa de Pós-graduação de
Engenharia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ)
criou a Escola Piloto Virtual, um curso
on-line que já rendeu conteúdo para
vários livros publicados. Há dez anos
em operação, o portal ampliou cinco
vezes o número de inscrições e hoje
é referência no segmento de EAD,
oferecendo cursos com duração média
de dois meses.



"O conteúdo desses cursos pode
ser totalmente absorvido pela inter-
net", conta Paulo Lage, professor da
COPPE-UFRJ. O material didático
é distribuído on-line, mas quem
prefere o papel pode adquirir o livro
na editora que a instituição indica,
formatado a partir do conteúdo gera-
do em outras edições desses cursos.
"A Universidade já está estudando a
viabilidade de cursos de longo prazo
a distância", conta.

Na Faculdade Interativa COC as
aulas ocorrem de três formas: aulas
interativas via satélite - com trans-
missão e interação ao vivo, material
impresso e ambiente virtual de apren-
dizagem. "Não há possibilidade de o
acadêmico terminar o curso em menos
tempo do que é oferecido pelos cursos
presenciais. Portanto, a formação é
a mesma", diz Jeferson Fagundes,
diretor da instituição. Segundo ele,
houve uma a mudança no processo
educacional provocado pelo ensino a
distância. "O aluno é mais ativo e tam-
bém atua como condutor do processo.
O professor não se coloca mais como
detentor do conhecimento."

Custo-benefício

Segundo o MEC, a visão tenden-
ciosa de que todo curso de EAD é
barato não se justifica. "Ele é caro
para a instituição", dizem em coro
os especialistas, explicando que, na
prática, a estrutura para um curso on-
line exige mais investimentos do que
os cursos convencionais.

Guilherme Zillig, do IBTA, explica
que pela EAD o atendimento é pratica-
mente individualizado. "Para atender a
todas as características de uma boa EAD,
pede-se um bom servidor para armaze
-nar as informações, ferramentas para
que o curso aconteça - como a LMS
(Learning Manegement System) -, um
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confiável gerenciador de senha e login,
uma eficiente banda larga, um design,
um tutor, um coordenador e ainda al-
guém que seja um help desk auxiliando
o aluno", enumera Zillig.

Ainda não há consenso sobre o nú-
mero ideal de alunos por tutor no EAD,
mas algumas experiências indicam que
cada profissional atende entre 25 e 30
alunos. Elizabeth Saad, professora
titular da USP do Departamento de
Jornalismo e Editoração aponta que,
ao contrário do que falam, os cursos de
EAD não podem assumir um número
maior de alunos do que as salas de aula
convencionais comportam. "Não se
pode esquecer que o trabalho do pro-
fessor triplica, devido ao atendimento
mais individualizado."

O bom acompanhamento dos
estudantes depende também da capa-
citação desse tutor, do nível de acesso
promovido pela equipe de gestores do
curso e também da interação exigida
para a compreensão da matéria. "As-
sim como na modalidade presencial,
há cursos com centenas de alunos para

um tutor, o que limita a possibilidade
de uma participação individual ou co-
letiva. Esses cursos obedecem à lógica
do lucro e não respeitam as necessi-
dades dos alunos", explica Babette de
Almeida Prado Mendonza, projetista
instrucional do curso de pedagogia
a distância da Universidade Aberta
do Brasil (UAB) e da Universidade
Federal de São Carlos (Ufscar).

Babette define o ensino a distância
como um processo de aprendiza-
gem mediado por tecnologias, com
contornos específicos que envolvem
filosofia educacional, metodologias
e estratégias. Segundo ela, não é
qualquer um que pode partir para
um curso a distância. "Tanto o aluno
quanto o professor devem ter um perfil
adequado para participar. É preciso ter
disciplina, autonomia, automotivação
e responsabilidade, ou não vale a pena
investir este tipo de curso."

Reconhecimento

Após vencer a barreira da falta
de cultura digital e de habituar-se às
diferenças da relação professor-aluno
nos cursos EAD, o profissional que
opta por essa modalidade de ensino
ainda tem mais um obstáculo: o mer-
cado de trabalho, que ainda vê com
preconceito os cursos realizados por
método EAD.

O MEC alerta que o diploma
expedido por um curso on-line tem a
mesma validade dos cursos presen-
ciais. Não há diferença no certificado
de conclusão entre cursos a distância
e presenciais. "Esses cursos no Brasil,
hoje, têm de reverter o preconceito
apostando na qualidade", orienta a
educadora Silvia Colello. Ela lembra
ainda que "na Europa, esse tipo de
curso de EAD é muito divulgado e
com larga adesão de todos os tipos
de públicos".
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