
INTERNET COMO PONTE PARA A EDUCAÇÃO 
Ensino a distância é uma tendência de mercado e também pode ser adotado por escolas regulares 

Aos poucos, a sala de aula está 
sendo substituída pela tela do 
computador. O contato direto 
entre o professor e alunos, ca

ra a cara, agora pode ser feito por meio de 
videoconferência ou chats, entre outras 
formas de interação. As avaliações, an
teriormente feitas sob o olhar do docen
te, podem ser desenvolvidas em casa, no 
ambiente de trabalho e, até, durante uma 
viagem. Na há dúvida de que a educação a 
distância (EAD) ganha cada vez mais es
paço no Brasil, especialmente no ensino 
superior. O novo formato, porém, ainda 
é pouco utilizado pelas instituições volta
das para o ensino regular, principalmen
te porque o processo de transição esbarra 
no uso e investimento em tecnologia e na 
reputação da escola, que precisa manter a 
qualidade dos cursos oferecidos. 

A pesquisa mais recente sobre a 
E A D no País, publicada em 2008 pe

la Associação Brasileira de Educação a 
Distância (Abed), revela que um em ca
da 73 brasileiros adotou o e-learning pa
ra investir na própria educação. De acor
do com o Anuário Brasileiro Estatístico 
de Educação Aberta e a Distância 
(AbraEAD), mais de 2,5 milhões de bra
sileiros estudaram por meio desta metodolo
gia em 2007, incluindo os cursos regulares, 
de graduação, pós-graduação, profissiona
lizantes, atualização e capacitação. A 
tendência é que os números de cursos 
e usuários cresçam cada vez mais nos 
próximos anos, atendendo às necessi
dades de um público que procura flexi
bilidade no acesso, no custo e no tem
po de dedicação ao estudo. Segundo a 
Secretaria de Educação a Distância do 
Ministér io da Educação (MEC), mais 
de 760 m i l pessoas cursaram o ensi
no superior nesse novo formato entre 
2000 e 2008. 

Apesar da expansão do mercado, 
pode-se contar "nos dedos" os cursos 
on-line voltados para os ensinos fun
damental e médio credenciados pelo 
M E C e indicados pela Abed. A maio
ria desses é voltada para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) ou supleti
vos. De acordo com a pedagoga Mar ia 
Adelaide Ferreira, de Maceió (AL), es
pecialista em adoção de novas tecno
logias na educação, esta característica 
deve-se à falta de maturidade dos ado
lescentes em lidar com a E A D . "É bem 
verdade que o jovem tem em si o de
sejo de ser independente, de depender 
de si mesmo. Mas ele não está pron
to para encarar a responsabilidade e a 
disciplina que um curso a distância re
quer", afirma. Ela lembra que o estu
dante precisa ser muito regrado. "Se 
no curso presencial o desempenho do 
aluno depende da própria dedicação, 
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imagine nessa modalidade a distância 
que não tem o professor presente pa
ra te cobrar exercícios e participação? 
E um amadurecimento que nem todos 
os adultos conseguem enfrentar, ima
gine um adolescente?", salienta. 

A psicóloga Edilene de Carvalho 
Melo, de Recife (PE), t ambém tem a 
mesma opinião. "O contato de pessoa 
para pessoa é essencial para a constru
ção do conhecimento e formação do es
tudante. Ele ainda não está preparado 
para essa autonomia, porque exige dele 
uma grande concentração", explica. Ela 
também destaca que a internet, de uma 
forma geral, ainda é utilizada para o en
tretenimento. "É difícil ver um adoles
cente usar a internet para pesquisas por 
iniciativa própria. Isto acontece quando 
há algum trabalho a ser apresentado na 
escola. No geral, eles a usam para o la
zer e a diversão", frisa. Mas Edilene con
sidera que as escolas devem preparar os 
alunos para esta nova realidade. Indicar 
sites para consultas, criar fóruns de dis
cussão e disponibilizar materiais extras 
em e-mails e comunidades virtuais, por 
exemplo, são formas simples de desper
tar o uso da internet para a construção 
do conhecimento. 

TRANSIÇÃO 
De fato, ampliar a participação no mer
cado educacional oferecendo também 
o módulo a distância não é um proces
so tão fácil. Primeiro porque exige que 
o gestor repense os conteúdos discipli
nares, a forma de executar a aula, os re
cursos a serem utilizados, o formato das 
avaliações e a função do professor. E a 
mudança t ambém interfere na reputa
ção da instituição, já que a qualidade do 
ensino e o nome da escola estão em jogo. 
Ou seja, vale a pena ser prudente e pen
sar duas vezes antes de encarar a EAD. 

Diferentemente do que se pensa, o 
ensino a distância nem sempre é sinô
nimo de baixa qualidade. No mais re
cente Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade), avaliação fei
ta anualmente pelo M E C para medir 
o rendimento dos alunos dos cursos de 
graduação em relação aos conteúdos 
programáticos e habilidades desenvol
vidas, o estudante virtual se saiu me
lhor em nove das 13 áreas de conheci

mento quando comparado aos inscritos 
em cursos presenciais. "Quem opta pela 
E A D geralmente sabe o que quer, já está 
inserido no mercado de trabalho e de
seja investir em capacitação. Este aluno 
dedica-se porque aspira a uma melhor 
colocação profissional e não quer perder 
tempo", considera Mar ia Adelaide. 

A dica para as escolas é inserir-se aos 
poucos no e-karning. A instituição pode 
criar grupos de estudos virtuais (sempre 
com o monitoramento de um professor), 
oferecer materiais para consulta por meio 
da internet e até estender cursos básicos 
no módulo a distância. A partir daí, deve-
se avaliar o comportamento dos estudan
tes, as expectativas e os resultados deste 
investimento pedagógico. 

Também é indicado formar um 
grupo de pesquisa para entender a 
E A D , observar o mercado e as tecno
logias utilizadas, a lém de promover a 
inclusão de ferramentas a distância. 
Foi o que fez a Universidade do Sul de 
Santa Catarina (Unisul). "Desde 1999, 
iniciamos um núcleo para pesquisar a 
implantação da E A D no Brasil e disse
minar essa cultura. No ano seguinte, 
começamos a criar tutoriais para cur
sos virtuais e produzir tecnologia pa
ra o setor. Também adaptamos o ma
terial didático, que pode ser impresso 
ou virtual. Em 2003, obtivemos a auto
rização do M E C e iniciamos o primei
ro curso", conta a diretora da Unisu l 
Virtual , Jucimara Roesler. Em se
te anos de atuação, a insti tuição for
mou mais de quatro m i l pessoas e atu
almente tem mais de 12 mi l estudantes 
matriculados, do Brasil e de outros paí
ses. A Unisul oferece cerca de 40 cur
sos a distância, entre graduações, pós-
graduações e extensões. 

Para escolas, é recomendável ofe
recer inicialmente cursos básicos, 
de Português e de Matemática , por 
exemplo. As novas regras do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa, que 
será obrigatório a partir de 2013, e cur
sinho para o novo Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) são algumas das 
opções a serem consideradas. Matérias 
isoladas para vestibular e preparatórios 
para concursos t a m b é m são alternati
vas. A insti tuição de ensino pode ain
da desenvolver cursos de idiomas em 

parceria com os professores que já são 
"da casa" ou empresas especializadas 
no ensino de l ínguas estrangeiras. 

O mater ial pode ser impresso e 
enviado para a res idênc ia do alu
no. Dessa forma, ele p o d e r á estudar 
tanto por meio do computador como 
u t i l i zando a apostila, dependendo 
do ambiente em que esteja e possibi
lidade de acesso à internet. De qual
quer forma, é preciso criar o espaço 
vir tual para o curso, chamado por mui 
tas organizações de Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (Ava), que permite 
o contato entre o professor e aluno, ar
mazenagem de material didático, troca 
de informações entre estudantes, entre 
outras possibilidades de interação. 

Para quem está atualmente fora 
do mercado é aí onde mora o proble
ma: a criação e m a n u t e n ç ã o desse es
paço virtual. Atualmente, existem em
presas especializadas neste segmento, 
como a E-Open (http://eopen.com.br) 
e a ITS Brasil (www.itsbrasil.org.br), 
que podem desenvolver os programas 
necessários para a educação a dis tân
cia e dar o suporte para as institui
ções. Também há um software livre, o 
Moodle, que pode ser baixado no site 
moodle.org. Este sistema de gerencia
mento de cursos permite a criação de 
comunidades de aprendizado on-line. O 
guia básico para instalação do software 
pode ser acessado no site www.educa-
caoadistancia.org.br. 

FERRAMENTAS 
Além do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, outras ferramentas mais 
comuns podem ser utilizadas para que 
o professor consiga interagir com os alu
nos, além de promover a discussão e o 
trabalho em equipe entre os estudantes. 

O e-mail, por exemplo, pode ser 
utilizado para o contato individual 
com cada estudante. Algumas vezes, o 
aluno prefere fazer perguntas de for
ma mais privativa. Assim, o professor 
t a m b é m poderá dar um feedback di
retamente ao aluno, inclusive sobre o 
desempenho em cada disciplina. A v i 
deoconferência t a m b é m pode ser uti
lizada para aulas expositivas, e algu
mas insti tuições ut i l izam o meio como 
forma do aluno assistir à aula, sem a 
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necessidade de comparecer ao estabele
cimento de ensino. Neste caso, o profes
sor estará disponível durante um período 
pré-agendado com os estudantes e expli
cará todo o conteúdo, estando aberto pa
ra perguntas. Há universidades que pre
ferem gravar as aulas e disponibilizar o 
vídeo para ser assistido no horário que 
for mais conveniente para o aluno. 

Os chats podem ser usados para 
discussões direcionadas pelo docen
te, que lança o assunto baseado num 
texto previamente indicado aos estu
dantes. O horário, neste caso, deve ser 
fixo e todos participam com opiniões 
e questionamentos para a construção 
do conhecimento coletivo. Para isso, 
o docente precisa estar atento a todos 
os comentár ios e manter sempre o fo
co do debate. Já os fóruns podem ser 
criados como espaço aberto para dis
cussões e esclarecimentos de dúvidas, 
não sendo necessariamente obrigató
ria a participação. 

Existe ainda a utilização do M S N ou 
outros programas de trocas de mensagens 
instantâneas. Bastante utilizada no dia a 
dia, a ferramenta permite o desenvolvi
mento de trabalhos em grupo e discussões 
do professor com pequenos grupos. 

CAPACITAÇÃO 
Na educação a distância, o professor 
tem um papel fundamental na cons
trução do conhecimento. Mesmo que 
o aluno tenha que cumprir uma agen-

Para a diretora da Unisul Virtual , Jucimara Roesler, 
a capacitação dos professores, para trabalharem no 
ensino a distância, é fundamental 

da de estudos (com material impres
so), a interação precisa ser constante e 
rápida. Para isso, é preciso haver uma 
capacitação dos profissionais que se
rão inseridos nessa nova realidade. Há 
dois tipos de docentes: o conteudista e 
o tutor. O primeiro é aquele que elabo
ra o material didático, o plano de aula 
e as avaliações. Já o tutor acompanha 
o desempenho da turma por meio das 
interações virtuais. A inda há a figura 
do monitor, que pode orientar os tra
balhos e tirar dúvidas dos alunos. 

Primeiramente, o docente preci
sa repensar o plano de aula, que não 
segue a mesma d inâmica dos cursos 
presenciais. O aluno terá o material 
impresso, que dará o suporte ao apren
dizado, e precisará dar um retorno prá
tico on-line. Caberá ao professor domi
nar todos os recursos do espaço virtual 
e as demais ferramentas utilizadas, 
para que dessa forma ele possa atender 
a demanda dos estudantes. 

B as formas de avaliação t a m b é m 
precisam ser revistas. Durante o curso, 
o aluno pode fazer os testes virtuais, 
que devem exigir conhecimento prévio 
ou a necessidade de pesquisa a lém do 
conteúdo abordado, ou de forma pre
sencial. Grande parte das universida
des, por exemplo, tem pontos de apoio 
presencial em diferentes Estados do 
Brasil, onde os estudantes devem com
parecer para realizar os exames finais. 

Para a diretora da Unisu l Virtual , 
Jucimara, a atualização dos profes
sores deve ser obrigatória. "Na nossa 
insti tuição, todos os docentes que vão 
participar dos cursos on-line precisam 
passar pela capacitação. No andamen
to do curso, é feito um acompanha
mento para observar o desempenho 
deles e as fragilidades, que devem ser 
corrigidas", conta. 

A expansão dos módulos a distân
cia já é uma tendência do mercado edu
cacional. Disso não há dúvida. A questão 
é a qualidade dos alunos formados nessa 
modalidade e como isso pode afetar a cre
dibilidade das instituições que oferecem 
esses tipos de cursos. No Enade, as uni
versidades estão provando que são capa
zes de manter o mesmo nível da educação 
presencial. Cabe aos gestores das escolas 
regulares, que desejarem se inserir neste 

mercado, seguir o mesmo ritmo do ensi
no superior. Se esse é o futuro da educa
ção, não há por que se esconder dele. "É 
preciso abrir as portas para as novas opor
tunidades, sem perder o padrão de ensino 
conquistado ao longo de tantos anos", fi
naliza a pedagoga Maria Adelaide. G 
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