
Entrevista Capital 

ara quem já está no merca
do de trabalho, mora lon
ge de uma universidade 
ou não tem tempo dispo
nível para frequentar dia
riamente uma instituição 
de ensino, a educação a dis

tância (EAD) parece ideal. Mas ainda há 
muita desconfiança em relação a essa mo
dalidade de ensino, que está em plena ex
pansão. Para se ter uma ideia, em 2008, ha
via 1.752 cursos de graduação e pós-gradu
ação lato sensu, com 787 mil matriculados, 
segundo a Associação Brasileira de Educa
ção a Distância (Abed). Isso porque ape
nas recentemente, com a criação da Uni
versidade Aberta (2005), o Brasil começou 
a apostar na educação superior a distân
cia, principalmente na área de formação 
de professores, onde há a maior demanda 
por esses cursos. Nesta entrevista, conce
dida a Lívia Perozim, José Manuel Moran, 
professor aposentado da disciplina Novas 
Tecnologias na Escola de Arte da USP e di
retor do Centro de Educação a Distância da 
Universidade Anhanguera - Uniderp, tra
ça um panorama das características e do 
crescimento do ensino a distância no Bra
sil, aponta alguns retrocessos brasileiros 
em relação ao que vem sendo desenvolvido 
no mundo, como a ausência de cursos st ne
to sensu, e novos caminhos que a EAD po
de trilhar no Ensino Superior. 

Carta na Escola: Nos últimos dez anos, o 
número de alunos matriculados em cursos 
de EAD cresceu 45.000%. O que causou 
esse crescimento expressivo? 
José Manuel Moran: Todo o mundo está 
crescendo. Especificamente no Brasil, es
sa expansão deve-se ao fato de que, desde 
o fim de 1996, o título de cursos a distân
cia equivale ao dos presenciais. Isso levou a 
modalidade a avançar no Ensino Superior. 

"De 2000 para cá, o 
crescimento em EAD 
foi muito acentuado 
na área de formação 
de professores e em 
áreas de humanas" 

De 2000 para cá, o crescimento foi mui
to acentuado na área de formação de pro
fessores e em áreas de humanas, adminis
tração, contábeis. Antes, a EAD se restrin
gia ao nível técnico, à educação de jovens e 
adultos, aos telecursos etc. Agora o diplo
ma vale, e o mercado precisa do profissio
nal. A gente não dá conta de atender à de
manda só com os cursos regulares presen
ciais. Além disso, a raiz do crescimento es
tá, é claro, na evolução das tecnologias. 

CE: Embora aja demanda de profissio
nais, muita gente tem o pé atrás em rela
ção aos egressos dessa modalidade. Por 
que a desconfiança? 
JMM: No Brasil, a EAD é vista ainda co
mo uma qualificação para o trabalhador, 
e o Ensino Superior ficou mais centrado 
nas elites. Só que o Ensino Superior se po
pularizou, a classe C está chegando a ele. 
Especificamente na EAD, muitos adul
tos que gostariam de ter feito faculdade 



quando eram jovens estão voltando para 
fazer a primeira faculdade ou redirecio
nando sua carreira. Ou seja, a EAD é mais 
importante para um adulto que quer fa
zer faculdade ou um curso de atualização 
e precisa de flexibilidade de tempo. 

CE: Qual o perfil dos alunos de EAD? 
JMM: São adultos de 25 anos para cima, em 
sua maioria casados, com filhos, ganham 
até três salários mínimos. E um aluno que 
está trabalhando e precisa do curso para 
sua melhora profissional. Muitos moram 
longe das grandes cidades e querem ter 
essa chance de ascender, que é legítima. 

CE: Por que a legislação brasileira privile
gia o modelo semipresencial de EAD? 
JMM: Em parte pela desconfiança de que 
longe o aluno possa enganar o sistema de 
ensino. Para se ter uma ideia, o MEC exi
ge que a avaliação do aluno de EAD seja 
feita presencialmente. 

CE: Que características exigem que um cur
so seja feito deforma semipresencial e ou
tro possa ser realizado totalmente on-line? 
JMM: Qualquer curso de curta duração 
é indicado que seja feito on-line. Quan
to maior é a duração, mais o aluno precisa 
do apoio para tirar dúvidas. Não é possível, 
por exemplo, exigir que os alunos façam so
zinhos todo um curso superior. Há países 
em que isso é possível, como o Japão, um 
país que tem uma forte tradição de leitura. 

CE: Em alguns países, como a Espanha e a 
Inglaterra, é possível fazer cursos superiores 
a distância sem ter o Ensino Médio. 
JMM: Esse é o conceito de universidade 
aberta. Significa que, tendo mais de 25 
anos e passando em um teste de seleção, 
qualquer um pode ter acesso ao Ensino 
Superior. Parte-se do pressuposto que 
você aprendeu durante toda a sua vida e 
está apto a continuar a aprender. Não te
mos isso no Brasil. 

CE: Nossa Universidade Aberta foi criada 
em 2005. Por que demoramos tanto? 
JMM: A Universidade Aberta no Brasil não 
é uma universidade. E um centro que ge
rencia as universidades públicas. Não cria
mos, como em outros países, uma univer
sidade específica para a educação a distân
cia. Temos 88 instituições públicas que po
dem oferecer cursos a distância sem co
brar dos alunos, atuando principalmente 
na área de formação de professores. 

CE: Para se matricular em um curso de EAD 
no Brasil, o aluno passa por alguma seleção? 
JMM: Cada instituição tem seus critérios. 
Mas, no mínimo, o aluno faz uma disserta
ção. E como no ensino presencial: em car
reiras com maiores demandas, há mais for
mas de selecionar. Em cursos menos pro
curados, a avaliação é uma formalidade. 

CE: Para a instituição de ensino não há 
problemas de espaço ou limite de vagas? 
JMM: Teoricamente, não. Mas é preciso 
informar ao MEC quantas vagas você vai 
oferecer, para ter uma equipe adequada. 
Esse apoio pedagógico é importante. 

CE: Sobre esse apoio pedagógico, qual o 
papel do tutor? 
JMM: Depende muito do tipo de curso. 
Nos de curta duração, não é preciso tanto 
apoio. Já os cursos de graduação, que du
ram em média três anos, precisam de dois 
tipos de tutoria. Uma é feita a distância, 
através de recursos da internet - chats, 
blogs, e-mail, skype - e pode ser em tem
po real ou off-line, o aluno envia a questão 
e o tutor responde. Outro tipo de tutor é o 
que está perto do aluno em um núcleo de 
apoio chamado polo. O aluno vai até ele ti
rar suas dúvidas, pedir orientação. Ou se
ja, é um professor auxiliar daquele que ad
ministra a disciplina. 

CE: Esse tutor tem qual formação? 
JMM: O ideal é que seja um profissional da 
área. Ele é um tutor generalista, que aten
de a várias disciplinas. O professor res
ponsável é geralmente mestre ou doutor, 
um profissional mais especializado que 
criou o material do curso, dá aulas ao vivo 
e orienta os tutores. Em EAD se trabalha 
em equipe. Tem o professor responsável e 
os professores que o ajudam. Para que os 
cursos de longa duração dêem certo, é pre
ciso orientar os alunos. A evasão de EAD 
se dá quando os alunos se sentem pouco 
orientados em suas questões do dia a dia. 



CE: E alta a evasão em EAD? 
JMM: A média mundial é de 30% a 40%. 
No Brasil, é de cerca de 18%. Nos esta
dos do Norte e Nordeste, a evasão é maior 
em relação à do Sul, por uma questão de 
apoio, de estrutura. Mas estamos dentro 
da média do mundo. E bom lembrar que 
nos cursos presenciais a evasão também é 
alta. Têm cursos com mais de 50% de eva
são entre seu começo e o final. 

CE: Estudo feito pelo Inep, em 2007, mos
trou que de 13 áreas avaliadas os alunos de 
EAD se saíram melhor em 7 (Pedagogia, 
Biologia, Física, Matemática, Ciências So
ciais, Administração e Turismo). Há da
dos que explicam o por quê? 
JMM: O próprio Inep não explicitou mui
to esses dados, mas o fato de ser mais 
um aluno adulto e de estar estudan
do por vontade própria conta muito. De 
uma maneira geral, o estudo reforçou a 
ideia de que o aluno que faz um curso em 
EAD não é pior do que o que está matri
culado em um curso presencial. Temos 
de fazer análises mais contínuas dos re
sultados do Enade. Mas sinto que não há 
muita vontade política do ministério de 
trabalhar essa questão, porque o Enade 
não separa o que é resultado dos cursos 
a distância e o que é do presencial. Justa
mente para evitar a discriminação, o di
ploma de graduação não diz se você fez 

um curso a distância ou não. O diploma 
diz que você se formou bacharel em Ad
ministração e ponto. 

CE: Qual a maior procura hoje por cursos 
a distância? 
JMM: Os cursos técnicos, de curta dura
ção, são os que têm mais demanda. As em
presas como Sebrae, Senai investem mui
to na capacitação e requalificação de mão 
de obra. Depois, no caso do Ensino Supe
rior, a formação de professor é uma área 
importante, devido ao déficit que temos. 
Só na área de formação de professores da 
rede pública são 150 mil por ano. Ainda no 
Ensino Superior, os cursos tecnológicos, 
mais voltados para o mercado de trabalho, 
é uma área que valoriza o aluno a distân
cia. Agora, uma área que está com muita 
demanda e pouca oferta, por causa do mi
nistério, é a pós-graduação stricto sensu, 
que abrange o mestrado e o doutorado. E 
legal, é possível fazer, mas a Capes, órgão 
responsável por essa área, não está aten
ta a essa demanda. Os projetos estão de
morando para ser aprovados. E é um lugar 
que o mundo inteiro tem avançado. 

CE: Há algum curso stricto sensu em vi
gência no Brasil? 
JMM: Não. Tivemos alguns, mas sempre foi 
precário. E uma área bem carente. Muitos 
alunos buscam instituições no exterior. O 

aluno faz um curso na Espanha, por exem
plo, tem de trazer toda a documentação, ir 
a uma universidade que tenha um cur
so semelhante e referendá-lo aqui. Isso 
toma, no mínimo, um ano. Não há dúvi
das de que muitas áreas que trabalham 
mais com pesquisas e laboratórios te
nham de ser semipresenciais. Mas esta é 
uma lacuna que está custando um tem
po maior de qualificação de muitas pes
soas. Inclusive, de muitos que não preci
sariam se deslocar de suas cidades para 
fazer mestrado ou doutorado. E uma fal
ta de visão estratégica. Há um medo legí
timo de que se banalizem mais o mestra
do e o doutorado. Mas esse medo se com
bate com orientação, supervisão. 

CE: A falta de aparato para acompanhar, su
pervisionar e fiscalizar os cursos a distância 
é umproblema hoje, apontado por um estu
do da Unesco, o Professores do Brasil. 
JMM: Sim, é um problema que está sendo 
equacionado. Como estava sendo reprimi
da a educação a distância, principalmente 
no nível superior, ela explodiu, cresceu 
muito rapidamente. Agora é que o MEC co
meça a tentar supervisionar. Estão cha
mando todas as instituições para que cres
çam com mais cuidado, ofereçam mais 
apoio ao aluno. O ministério criou uma sé
rie de diretrizes para organizar principal
mente a graduação e fechou alguns cursos 



considerados inadequados. E normal que 
num país tão grande você tenha de organi
zar esse processo. Organizar é uma coisa. 
Impedir é outra. Na graduação faltou mais 
cuidado. Mas na pós-graduação stricto 
sensu não estamos tendo nada. 

CE: Como é a organização curricular na 
graduação a distância? 
JMM: O projeto pedagógico é da universi
dade. Predomina o disciplinar. E como no 
ensino presencial. Normalmente, as ins
tituições que atuam seriamente no ensi
no presencial, quando passam a oferecer 
cursos a distância, também o fazem com 
a mesma seriedade. 

CE: Que universidades públicas desenvol
vem bons projetos em EAD? 
JMM: O Rio de Janeiro criou o primeiro 
consórcio de universidades que oferecem 
licenciatura. E aí entraram as grandes: a 
Unirio, as universidades Federal e Estadual 
do Rio de Janeiro etc. São instituições que 
fizeram um projeto sério, chamaram bons 
professores do presencial para atuar a dis
tância. São universidades que ainda podem 
melhorar, mas têm projetos sérios. Acredi
to muito no projeto da Unesp, em parceria 
com a TV Cultura, que vai começar no se
gundo semestre. Eles vão usar TV digital, 
internet e material impresso e ter um canal 
só para Ensino Superior a distância. 

CE: A USP ainda tem uma resistência mui
to grande em relação à EAD? 
JMM: Ela está dividida. Na minha opi
nião, a USP demorou muito para en
trar na EAD. Há preconceito, de alunos 
e professores, porque eles não querem 
banalizar a imagem da universidade. 
Mas, na verdade, eles estão deixando 
de atender muita gente, principalmente 
na área de formação de professores, on
de precisamos de mais apoio. O atendi
mento aos professores em nível médio 
da educação básica não pode ser só pre
sencial. Não dá conta. 

CE: Estamos caminhando para um mo
mento em que o Ensino Superior a dis
tância será procurado por jovens recém-
saídos do Ensino Médio? 
JMM: Há dois fenômenos acontecendo 
no Brasil. Os cursos presenciais estão ca
da vez mais embutidos em atividades ou 
disciplinas a distância e se tornando se-
mipresenciais. No Brasil, só podemos 
chegar a 20%, mas há países que meta
de da carga horária pode ser realizada a 
distância e a outra, de forma presencial. 
Os cursos a distância também tendem a 
se aproximar de cursos presenciais. No 
projeto que coordeno, estamos criando a 
mesma sequência de disciplina no curso 
presencial e a distância. Se o aluno qui
ser mudar, ele poderá fazer isso com faci

lidade. A ideia é a de convergência de cur
sos. E possível que daqui a alguns anos 
tenhamos mais alunos jovens entrando 
na EAD. Teremos de adequar esse mo
delo a um perfil de aluno mais jovem. 

CE: Os cursos de EAD estão preparados para 
atender alunos com necessidades especiais? 
JMM: A primeira instituição que vi se ade
quar foi a Universidade Estadual de Santa 
Catarina. Eles tinham tutores com neces
sidades especiais, softwares e materiais 
em braile e libras. Mas não são muitas as 
instituições que fazem isso sistematica
mente. O que costuma acontecer é o mes
mo que acontece no ensino presencial: 
quando o aluno aparece, estuda-se o tipo 
de apoio que se pode dar a ele. 

CE: Qual o papel das bibliotecas na EAD? 
Elas se convergem em um novo ambiente 
de integração? 
JMM: Tudo está mudando. Há cursos em 
que o material principal está na internet e 
outros que têm também o material impres
so. Nos cursos superiores de longa duração, 
o MEC exige bibliotecas perto do aluno, o 
chamado polo, com material e bibliogra
fia básica. O material complementar pode 
ser feito digitalmente, com base de dados, 
bibliotecas conveniadas em redes. Há uma 
mistura de bibliotecas físicas e digitais. 

CE: O moodle é o ambiente de aprendiza
gem mais usado no Brasil? 
JMM: Cada vez ele avança mais, porque é 
um ambiente gratuito e flexível. Na rela
ção custo-benefício está mais desenvol
vido no mundo inteiro. 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 45, p. 6-9, abr. 2010.




