
Aeducação a distância têm sido
amplamente utilizada na
formação de professores e nas

universidades corporativas, para
capacitar profissionais. “Nas
empresas o que faz a diferença são as
pessoas, como pensam, como estão
comprometidas, e a EAD ajuda na
capacitação e melhora a autonomia
dos profissionais”, diz Luciano Sathler,
membro do Comitê de Qualidade da
Associação Brasileira de Educação a
Distância (Abed). 

Na formação de professores, a EAD
tem sido uma ótima ferramenta. Está
prestes a terminar em São Paulo um
programa, Escola de Formação de
Professores, criado pela Secretaria de
Educação do Governo de São Paulo
com a intenção de fazer a formação
continuada de 10 mil professores,
para atualizar e aperfeiçoar. “A idéia é
melhorar a prática pedagógica”,
afirma Maria da Graça Moreira,
professora da PUC/ SP e coordenadora
técnica da diretoria de projetos
educacionais da Fundação Padre
Anchieta, que ajudou a Secretaria da
Educação de São Paulo na Escola de
Formação de Professores. O programa
faz parte do concurso público para
ingresso no magistério e foi realizado
em duas etapas.

Num primeiro momento, de oito
semanas, os professores entraram em
contato com a grade curricular para
ter uma base pedagógica de acordo
com a política pública. Numa segunda
parte, distribuída em dez módulos, os
professores estudaram as próprias
disciplinas que vão ensinar, para ter
uma idéia de como melhorar a
qualidade de ensino. O curso foi
oferecido a distância para que todos
os alunos tivessem acesso ao mesmo
conteúdo em qualquer localidade do
estado e a qualquer hora e ficou
disponibilizado na web, com tutoria
on-line para interatividade, conteúdo
digital e tarefas avaliativas.  “O curso

é um sucesso, os professores estão
aproveitando bastante”, avalia Maria da
Graça. “A educação a distância foi
fundamental para este processo. Havia
uma enorme quantidade de professores

concursados, mas apenas o concurso
não garante qualidade. Então foi preciso
fazer este curso para oferecer ensino de
qualidade”, afirma o  Fernando de
Almeida, professor da PUC/ SP e  diretor
de projetos educacionais da Fundação
Padre Anchieta. 

O NOME: 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Apesar de muito utilizado nas

instituições, o nome educação a
distância recebe críticas. “Podemos
falar em aprendizagem aberta e
flexível”, diz Sathler. “O nome educação
a distância já pegou. Devemos pensar
em mudar, mas temos de divulgar
amplamente”, avalia Ricardo Holz,
presidente da Associação Brasileira de
Estudantes de Educação a Distância
(ABE-EAD). “O melhor seria Uso de
Tecnologias na Educação”, afirma Maria
da Graça. “Educação a distância é um
nome que está perdendo força. Mas no
futuro, com a união dos dois modelos
de educação, a distância e presencial,
não precisaremos diferenciar. Tudo será
educação.”�
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Educação a Distância

Profissionais mais capazes
EAD é considerada ótima ferramenta para formar professores

“Educação a 
distância é um
nome que está 
perdendo força. 
O melhor seria 

Uso de Tecnologias
na Educação”

Polêmica dos
prós e contras
O credenciamento das
instituições de ensino
superior para oferta de
cursos a distância
começou em 1998, dois
anos depois da
promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB)
da Educação.

Notas comparadas
O crescimento do ensino a distância

nos cursos superiores foi substancial – e
isso fica evidenciado nos números
divulgados pela Secretaria de Educação
a Distância do Ministério da Educação: o
número de alunos matriculados saltou
de 5.287 em 2000 para 805 mil em
2009. Dois cursos de destacam:
administração e pedagogia. E, embora
existam várias críticas ao modelo de

ensino, uma comparação entre as notas
obtidas no Exame Nacional de
Desempenho e Estudantes (Enade) nas
quatro áreas com maior número de
alunos que concluíram os cursos a
distância (administração, matemática,
pedagogia e serviço social) mostra que
os alunos de ensino a distância
obtiveram notas mais altas do que os
alunos de outras modalidades de ensino.

Cursos do EAD         Cursos presenciais     Diferença simples
                                               e semipresenciais                      
                    47,59                             40,89                             6,70
Fonte: Dired/Inep, a partir de dados do Enade 2005 a 2007

PRÓS                                  
� Flexibilidade de local e
horário de aprendizagem,
além da oferta de grande
quantidade de cursos e
instituições, o que permite
o acesso de muitas
pessoas excluídas do
ensino superior.
� O desenvolvimento da
autonomia do estudante:
ele determina o melhor
horário para seus estudos,
de acordo com sua
disponibilidade de tempo.
� Inclusão digital, por
causa dos métodos e
ferramentas empregados
atualmente no ensino a
distância.

CONTRAS
� Faltam professores
preparados para ministrar
os cursos: a modalidade
exige conteúdo e processos
de ensino específicos.
� A não presença do
professor, o que leva a uma
menor interação com o
professor e com os
próprios colegas.
� A não adequação dos
cursos para a modalidade:
é utilizado o mesmo
desenho de um curso
presencial.
� Dificuldade dos alunos
em lidar com a tecnologia
para acompanhar as
atividades propostas nos
cursos.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 dez. 2010, Educação a Distância (Informe Publicitário), p. 4.




