
Aprendizagem à distância é a saída para a capacitação 
 
Os cursos telepresenciais transformaram-se no grande “pulo do gato” em relação à formação 
profissional, sobretudo em municípios distantes dos grandes centros urbanos, embora 
metrópoles como o Rio de Janeiro e São Paulo já tenham aderido à nova modalidade. O 
sistema é utilizado em larga escala tanto por quem trabalha em empresas públicas ou na área 
privada, onde professores, em um estúdio, interagem com os alunos de várias partes do país. 
 
O percentual de crescimento dos telepresenciais, nos últimos dois anos, foi muito significativo, 
embora não haja condição de fazer uma estimativa precisa. A título de ilustração, poderia 
informar que, quando da realização da 1ª Feira do Concurso, há seis anos, só contávamos com 
dois telepresenciais no Rio – afirma Maria Thereza Sombra, diretora executiva da Associação 
Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac). 
 
Segundo um levantamento do órgão, há mais de 1,5 mil cursos semipresenciais em 
funcionamento no país, a maioria localizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, onde 
existem as instituições presenciais complementando as aulas com o outro sistema. Um dos 
pioneiros neste segmento foi a Academia Brasileira de Educação, Cultura e Empregabilidade 
(Abece), que desde 2005 tem cursos telepresenciais através do Complexo Jurídico Damásio de 
Jesus, em São Paulo. Atualmente são cerca de 20 mil alunos, em aproximadamente 30 cursos, 
voltados para a carreira pública e a jurídica, incluindo o setor privado. 
 
Ao longo desses quase cinco anos, ficou comprovado que é uma modalidade que funciona 
muito bem para cursos preparatórios para concursos públicos, tanto através de cursos das 
carreiras jurídicas, Temos feito telepresenciais em pós-graduação, principalmente em carreiras 
jurídicas – afirma o diretor de operações, Thiago Sayão. 
 
Segundo ele, os cursos telepresenciais (ou semipresenciais) têm se mostrado eficazes. No 
último exame da Ordem dos Advogados do Brasil o primeiro colocado foi nosso. Temos 
aprovado milhares de alunos, muitas vezes com as primeiras colocações, muitos deles a partir 
de aulas telepresenciais – revela. 
 
Vantagens  
 
A principal vantagem do sistema, na avaliação do especialista, é a concentração de professores 
altamente qualificados em dez estúdios que funcionam como salas de aulas. 
 
Eu controlo o corpo docente em poucas salas, que transmitem para 180 unidades, e não em 
centenas, onde tenho aulas presenciais. Coloco os melhores professores dando aula 
telepresencial e quem está assistindo nas regiões mais remotas, fora dos eixos onde há ótimos 
cursos preparatórios, consegue ter uma qualidade de professores que não há naquela cidade.– 
conta. 
 
O curso Clio, preparatório para exame do Itamaraty, também vem investindo em 
telepresenciais. De acordo com o diretor João Daniel Almeida, o sistema trouxe a 
democratização para o setor.  
 
A introdução do sistema permitiu a democratização da informação e mobilidade das pessoas 
que não têm acesso às unidades presenciais, que normalmente estão instaladas nas capitais, 
facilitando a difusão e o aumento da qualidade de ensino – explica o diretor, lembrando que o 
sistema tem apenas um ano de funcionamento. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 maio 2010, Economia, p. E8. 


