
Aulas em

O futuro do e-learning aponta para uma crescente convergência
das mídias e para o aumento da mobilidade, de modo que
o maior número possível de pessoas possa ser atendido

que o mero conteúdo pedagógico
amparado nas formas básicas de inte-
ratividade — ou seja, na comunicação
direta professor-aluno e em eventos
coletivos do tipo tradicional, como
videoconferências e chats.

Um dos programas mais empregados
no mercado acadêmico, o Blackboard
foi desenvolvido há pouco mais de uma
década como uma simples plataforma de
e-learning. Mas sofreu dramática evo-
lução para atender às novas demandas
do mercado. Hoje o Academic Suite do
Blackboard opera com diferentes módu-
los, voltados para diversas necessidades
e abordagens didáticas.

As ferramentas do módulo Com-
munity, por exemplo, permitem que os

alunos estendam a aprendizagem além
da sala de aula, reunindo-se on-line e
inclusive com usuários de outros cursos
e de outras instituições. O Content ar-
mazena e controla o acesso a conteúdo
reutilizável e oferece instrumentos para
o desenvolvimento de conteúdo de for-
ma colaborativa, incluindo workflow
(combinação de tarefas produzidas por
várias pessoas com objetivo comum),
controle de versões e facilidades para
a catalogação e localização de objetos
de aprendizagem.

"O programa otimiza o uso de re-
cursos e reduz custos, uma vez que o
mesmo objeto de aprendizagem pode
ser utilizado simultaneamente por
inúmeras turmas e cursos", explica
Elisa Wolynec, diretora de marketing
da Techne, parceira da Blackboard
no Brasil.

De acordo com ela, o Academic
Suite está em contínua evolução,
com novas funcionalidades e ino-
vações a cada trimestre, como por

exemplo o Safe Assign,
para coibir o plágio nos
trabalhos dos alunos, e o
Blackboard Scholar, para

desenvolver a aprendi-
zagem social e fomen-
tar a cooperação entre

os docentes das mais de

3 mil instituições de ensino superior
usuárias do sistema.

Já o programa Near You, da
Cadsoft, também largamente utili-
zado no mercado de ensino a distân-
cia, é um conjunto de ferramentas
que, além de promover grande
interatividade multidirecional,
pode ser integrado ao sistema de
gestão acadêmica da instituição,
permitindo um melhor e mais fácil
controle administrativo.

oje, a maioria das tecno-
logias virtuais usadas no
ensino a distância procura
fornecer bem mais do



O programa concede ainda
maior produtividade para alunos
e professores, já que estes podem
ter acesso e administrar várias
turmas e disciplinas simultanea-
mente, e facilitar a organização
no cadastro de materiais, pois
também permite a reutilização
de, por exemplo, conteúdos di-
dáticos, questões de exercícios e
material de apoio (HD virtual).

"O ambiente é também alta-
mente configurável, o que facilita,
para a instituição, identificar sua
logomarca e trabalhar o menu de
acesso com textos instrutivos so-
bre a operação de cada ferramenta",
diz Glauson Mendes, líder educador
da Cadsoft. "Ele possibilita ainda o
rastreamento da navegação de cada
aluno por turma e disciplina em cada
ferramenta do sistema, identificando o
tempo e o número de acessos."

O Cadsoft utiliza materiais em pa-
drão SCORM (Sharable Content Ob-
ject Reference Model), que flexibiliza
as transmissões de conteúdo. Outro de
seus diferenciais é a possibilidade de
criação de exercícios que podem ser
dinâmicos (perguntas aleatórias) e
com limite de tempo para execução.

De seu lado, o Protheus, programa
de ensino a distância da Microsiga, é
um software de gestão de aprendizado
que opera em vários contextos, desde
a produção de conteúdo - transfor-
mando aulas presenciais em conteúdos
multimídia - até a gestão acadêmica
e corporativa.

"E dentro dessas ferramentas, o
programa emprega os mais variados
recursos para prender a atenção do
aluno e estimulá-lo ao aprendizado,
como textos, gráficos, animações, fa-
las, vídeos", afirma Wilson de Godoy,
vice-presidente de sistemas e recursos
da empresa, que não pára de investir
na evolução do programa.

Ajuste
Evolução, aliás, é a palavra de

ordem entre os técnicos e educadores

as atividades síncronas e assíncronas.
Novos recursos deverão tornar os
aparelhos celulares ainda mais com-
pletos, o que permitirá, certamente,
que a educação a distância ganhe mais
mobilidade do que hoje - o chamado
m-learning (ou aprendizado móvel).
Smartphones (telefones celulares que
integram programas aplicativos) e
palms em pouco tempo deverão ser
incorporados à modalidade.

A TV digital com certeza será
outro passo para que a interação
chegue à casa das pessoas, popula-
rizando-se. Será cada vez mais fácil
fazer integrações mais profundas

entre TV e web, permitindo que o
telespectador, ao assistir determinado
programa, possa acessar simultanea-
mente as informações que achar inte-

Aparelhos celulares mais completos
permitirão que a educação a distância

ganhe mais mobilidade

que lidam com e-learning. O futuro
aponta por um ambiente cada vez mais
interativo e mutidirecionado, com a
educação a distância sendo desenvol-
vida por meio de atividades síncronas e
assíncronas perfeitamente ajustadas.

"De nada adianta para um curso à
distância oferecer as mais diferentes
ferramentas tecnológicas, se não respei-
tar a liberdade de construção do tempo
pelo próprio aluno - o princípio-base
da educação a distância - e dispor o
material didático de forma atraente,
instrutiva e motivadora", resume Wal-
domiro Loyolla, presidente do conselho
científico da Associação Brasileira de
Ensino a Distância (Abed).

A tendência é que a própria tecno-
logia comece a conciliar nela mesma

ressantes sobre o assunto levantado
em bancos de dados.

Aulas em ambientes virtuais,
como o SecondLife, surgem também
como opção para os alunos. Avatares
(personagens) poderão interagir com o
tutor do curso por chat ou vídeo, fazer
download das matérias e tirar dúvidas
em tempo real.

Enfim, as tendências indicam
uma maior interoperabilidade entre
equipamentos e plataformas e a
crescente convergência das mídias,
eliminando do ensino a distância as
contradições ainda existentes entre
conteúdo e tecnologia, necessidade
de apreensão individual das maté-
rias e de participação em coletivos
de discussão. (A.M.)
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