
A educação a distância desponta como alternativa 
pára quem precisa de uma especialização 

educação a distância (EAD) é uma 
das modalidades de ensino que 
mais crescem no mundo. Dados 

da Associação Brasileira de Educação a 
Distância (Abed) mostram que somente no 
Brasil existem mais de 2 000 cursos de EAD, 
com aproximadamente 2,7 milhões de alunos 
matriculados e crescimento anual de até 90% 
na oferta de cursos. Destes, o grupo que mais 
se destaca é o de cursos de especialização, 
representando 37% do total, seguido pelos 
cursos de graduação, com 26,5%. Isso 
significa que existem aproximadamente 
900 000 brasileiros matriculados em cursos 
de graduação a distância e cerca de 
200 000 cursando pós-graduação na 

mesma modalidade. Esse fenômeno é muito 
compreensível, por várias razões. 

A EAD representa uma forma de 
universalização do acesso à educação. 
Num país como o Brasil, com território 
tão extenso, algumas áreas só podem ser 
atendidas por meio da EAD. Mas esta está 
longe de ser sua única vantagem - ela 
oferece uma flexibilidade fundamental para 
equacionar o conflito espaço-tempo, pois 
permite que o aluno se dedique aos cursos no 
horário que puder e sem ter que se deslocar 
até a instituição de ensino. "Um estudante 
que trabalha durante o dia e mora longe da 
instituição poderá estudar durante as noites 
e fins de semana; um executivo em viagem 
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Num país como o Brasil, com um 
território tão extenso, algumas áreas só 
podem ser atendidas por meio da EAD 

poderá continuar participando das atividades 
de sua classe, sem perder o andamento do 
curso", explica René Birocchi, professor e 
pesquisador especialista em Educação Online. 

Outra importante vantagem dos cursos a 
distância é o custo. Com a significativa redução 
de investimentos em infraestrutura e gastos 
com manutenção do espaço físico, os cursos 
a distância tendam a ser bem mais baratos 
que os cursos presenciais, correspondendo a 
cerca de 50% do valor. No entanto, a constante 
renovação tecnológica demanda que os cursos 
a distância sejam reelaborados a cada três 
anos em média, e em algumas áreas a cada 
seis meses (como em Genética, por exemplo), 
o que pode onerá-los. "Para a instituição, o 
curso a distância é mais barato porque não 
tem a amortização do custo com prédio, 
limpeza, instalações etc. Mas, quando o curso é 
altamente especializado, é mais caro, por conta 
do equipamento e do tempo do professor", 
explica Frédric Litto, presidente da Abed. 

EAD E ATUALIZAÇÃO 
Com tantas mudanças na sociedade e a 

fermentação incessante de novas técnicas e 
culturas, é muito fácil que nosso conhecimento 
fique defasado. O mercado de trabalho pede 
profissionais não apenas altamente capacitados, 
mas constantemente atualizados. A orientação 
de especialistas é que ninguém passe mais 
de um ano sem fazer um novo curso, dada 
a velocidade com que o conhecimento 
se transforma. Mas essa necessidade de 
atualização muitas vezes emperra numa 
realidade limitadora - a falta de tempo. 

A EAD desponta como uma opção valiosa 
para a educação continuada. Pessoas que já 
possuem títulos acadêmicos e precisam de 
uma especialização encontraram na educação 

a distância a solução para o impasse. "A 
EAD é excelente para que adultos que já são 
economicamente ativos possam se atualizar", 
explica Litto. E tem aspectos positivos também 
do ponto de vista pessoal: "Muitos educadores 
destacam que a EAD respeita melhor o perfil 
e o ritmo de estudo de cada aluno, pois a 
interação é focada no próprio estudante, ao 
contrário do modelo presencial, em que a 
participação dos estudantes é muito desigual 
e favorece os mais desinibidos em detrimento 
dos mais tímidos", explica Birocchi. 

Optar por uma formação a distância requer 
alguns cuidados. O primeiro deles é a escolha 
da instituição de ensino. A dica do professor 
Litto é simples: "O prestígio do curso presencial 
é a garantia do curso a distância". Ou seja, se 
a instituição é renomada por seus cursos no 
modelo tradicional (presencial), a garantia de bons 
cursos a distância é maior. "O sucesso do curso 
não depende apenas do professor. É um produto 
muito mais burilado, porque representa o trabalho 
de uma equipe", diz Litto. Mas é preciso ter em 
mente que um curso a distância exige muito 
mais do aluno do que um curso presencial. 
Acima de tudo, exige comprometimento, 
que se expressa por meio de determinação 
e autodisciplina: "EAD é para o aluno 
autônomo, altamente motivado, disciplinado. 
Não é como nos cursos presenciais, 
em que se pode dormir durante a aula. O 
comprometimento do aluno tem que ser muito 
maior, ele tem que ser proativo", explica Litto. 

Vale lembrar que, além da possibilidade 
de investir em educação continuada, a EAD 
tem um importante papel na sociedade. 
Apenas metade dos municípios brasileiros tem 
instituições de ensino superior, o que obriga 
as pessoas a viajar para ter uma formação. 
Além disso, 12% dos brasileiros apresentam 
necessidades especiais, e tem ainda aqueles 
que não podem sair de casa porque cuidam de 
idosos ou de crianças pequenas. Para essas 
pessoas, a EAD traz a universidade até suas 
casas. "Nesse sentido, podemos considerar a 
EAD como a democratização do ensino, como 
algo fortemente inclusivo", conclui Litto. 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 15, n. 4, p. 96-98, abr. 2012.




