
Matéria publicada recentemente
no jornal americano New York
Times aponta um avanço

crescente dos alunos em cursos on-line
e, ao mesmo tempo, uma mudança no
perfil do estudante. Segundo o jornal, o
ensino a distância era mais utilizado por
estudantes mais velhos, não
tradicionais, que não podiam frequentar
a escola por causa de trabalho e/ou
família. Agora, porém, tem também a
atenção do jovem universitário. Na
Universidade da Flórida, por exemplo,
alunos residentes já obtiveram 12% de
seus créditos em aulas on-line neste
semestre – e esse número, dizem os
especialistas, pode atingir 25% nos
próximos cinco anos.

A situação pode ser perfeita para os
universitários que não querem tirar o
pijama para ir à escola. Mas levanta
questões que atingem a essência da
educação: é possível aprender quando o
professor é uma massa de pixels e
nunca é visto em carne e osso? Quanto
da educação e do crescimento, em nível
acadêmico e pessoal, depende do
contato presencial?

A tendência, porém, não pode ser
ignorada: em todo o continente
americano, 4,6 milhões de estudantes
tiveram aulas on-line no primeiro
semestre de 2008; no ano seguinte,
esse número cresceu 17%, segundo o
Sloan Survey of Online Learning. 

Faculdades e universidades que
optaram pelos cursos on-line – públicas,
na maioria – justificam suas escolhas
através da missão que têm de atender
ao maior número possível de
estudantes. Mas a falta de recursos
pesa: a Universidade da Flórida teve
cortes de orçamento que atingiram 25%
nos últimos três anos e voltou-se de
forma agressiva para o ensino on-line,
“o futuro da educação”, segundo o
superintendente Joe Glover: “Falando
francamente, a indústria da educação
nos Estados Unidos não mostrou muita
eficiência no modelo presencial, se

olharmos o número de graduados. Acho
que devemos experimentar outros
modelos.”

Na Espanha,
ferramenta contra a crise
A crise, a necessidade de reciclagem

profissional e as novas formas de
aprendizado fazem com que o ensino
online ganhe cada vez mais adeptos na
Espanha, segundo matéria publicada no
diário El País, em agosto último. No
semestre passado, revela a matéria,
47.270 pessoas estavam matriculadas
na Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), que só funciona via internet. A
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Uned), que aderiu ao modelo
há dez anos, tem 60 mil alunos novos a
cada ano e é, atualmente, o centro com
maior número de estudantes inscritos. E
a maioria das empresas oferece a
formação continuada aos empregados
via computador.

Mas fica a questão: na hora de
procurar emprego, o responsável pela

contratação dará igual valor a
candidatos com títulos recebidos on-line
e os formados por universidades
tradicionais? Segundo a empresa de
recrutamento Randstad, ouvida pelo
jornal espanhol, alguns setores dão até
mais valor aos que obtêm títulos em
cursos a distância. “Alguns clientes dão
até mais valor à formação on-line,
porque consideram que o candidato fez
um esforço especial para conseguir
trabalhar e estudar ao mesmo tempo”,
afirmou o representante da empresa de
recrutamento.

“Internamente, as empresas adotam
cada vez mais a formação a distância.
Por isso, confiam mais naqueles que se
apresentam com esse tipo de
formação”, explica Alberto Sangrà,
diretor do centro de investigação,
inovação e formação em aprendizagem
virtual da UOC. E ele defende o modelo
de sua universidade, que contava com
200 estudantes em 1995 e agora conta
com mais de 47 mil alunos. “Quem é
mais virtual: um aluno da UOC, que
trabalha em casa todos os dias para
entregar os trabalhos e para entender
aquilo que estuda, ou um aluno que se
apresenta no primeiro dia de aulas e só
volta para a classe no dia do exame
final? Do segundo tipo, as universidades
tradicionais estão cheias.”

Para Miguel Santamaría, vice-reitor
da Uned, o crescimento dos cursos on-
line tem a ver com a crise. Não pela
questão do preço – os cursos on-line
custam praticamente o mesmo valor
das universidades públicas. Mas porque,
por causa da crise, os trabalhadores se
deram conta de que “a sobrevivência no
mercado de trabalho depende da
atualização contínua”. Além disso,
afirma, a tecnologia exige novos
métodos de educação. “A tecnologia
mudou a forma de estudar. Estamos
acostumados a viver rodeados de
informação, o que nos permite
participar, perguntar, procurar... Não se
trata mais de apenas ler bibliografias.” A

Uned, diz o vice-reitor, deixou de ser
uma universidade a distância para se
transformar em universidade sem
distâncias: “A evolução da tecnologia
ajudou muito e nos permite otimizar os
recursos. A gravação das aulas é feita
por um professor, enquanto os outros
podem dedicar mais tempo para
preparar aulas e para responder às
dúvidas dos alunos.”�
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Educação a Distância

Ensino a distância reduz custos e atinge maior número de estudantes universitários

11,4 milhão
de pessoas se matricularam

no ano passado em um curso
universitário, segundo o

Ministério da Educação da
Espanha

Deste total,

1,2 milhão
optaram por universidades

presenciais e

192.571
escolheram uma 

universidade on-line

A Uned tem 

145.938 alunos;
a UOC, 

44.195 alunos; 
a Universidade Virtual 

de La Rioja, 

1.570matriculados; 
e a Universidade a Distancia

de Madrid (Udima), 

868 alunos.

Na Espanha

Fonte: www.elpais.com

“A evolução 
da tecnologia 

ajudou 
muito e 

nos permite 
otimizar 

os recursos” 

Para americanos, solução econômica

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 dez. 2010, Educação a Distância (Informe Publicitário), p. 10.




