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Segundo Moran, nenhum curso de lon
ga duração utiliza apenas uma tecnologia 
como suporte. Um dos recursos utilizados 
é a teleaula, que, mesmo abrangendo uma 
quantidade infinita de alunos, mantém a fi
gura do professor em frente à aula, o que 
dá maior segurança aos alunos-telespecta-
dores. "Modelos como a teleaula, que mos
tram o professor, conseguem atrair muitos 
alunos pois reforçam o papel do professor a 
que os alunos estão acostumados", reforça. 

Exercício de futuro 
Na opinião de especialistas, a tendência é 

que em poucos anos dificilmente existirá um 
curso totalmente presencial, graças à rapidez 
com que surgem e são adotadas as novas tec
nologias. Por isso caminhamos para a flexibi
lização progressiva e acentuada dos cursos, 
com maior interação e novas metodologias, 
o que nos obriga à experimentação de novos 
modelos de aulas e técnicas de pesquisa e co
municação. "Com a educação on-line, o avan
ço da banda larga, dos tablets, smartphones, 
da TV digital e toda a integração possível das 
mídias existentes, teremos a possibilidade de 
criar cursos totalmente realizados por video-
aulas até os construídos ao vivo, com forte in
teração grupai", prevê José Moran. 

Para que as instituições grandes e pe
quenas possam continuar no ensino supe
rior, é importante que assumam o mesmo 
modelo de currículo e oferta no presencial 
e na EAD. O caminho é o da convergência 
em todos os campos e áreas, do espaço físi
co à produção de conteúdo. De acordo com 
Moran, isso vai favorecer a mobilidade de 
alunos e professores. "Os alunos poderão 
escolher o modelo que mais lhes convier e 
as instituições poderão oferecer um ensino 
de qualidade a um custo competitivo." 

Na opinião de Luciano Sathler, diretor 
da Associação Brasileira de Educação a Dis
tância (Abed), quanto maior a maturidade 
dos alunos menor a necessidade de contar 
com momentos presenciais como parte do 
modelo EAD, tanto no Brasil quanto fora. 
"Uma tendência que podemos observar 
para o futuro é a crescente adoção de recur
sos educacionais abertos pelas instituições 
e alunos", afirma. É a aprendizagem aber

ta e flexível, em que o aluno escolhe o que 
aprender, quando e onde desejar. 

A tendência indiscutível é que o núme
ro de alunos interessados no ensino a dis
tância continue crescendo. Para Solange 
Duarte Palma de Sá Barros, coordenadora 
de Apoio aos Cursos a Distância da Univer
sidade Presbiteriana Mackenzie, a legisla
ção e a avaliação da qualidade dos cursos 
on-line é que garantem tal evolução. "Além 
disso, algumas instituições, inclusive, já têm 
feito experiência com dispositivos móveis 
voltados ao processo de ensino (mobile 
learning)", lembra. De acordo ela, porém, 
estas experiências estão mais consolidadas 
em outros países, como os Estados Unidos. 

Exemplos internacionais 
Uma das instituições pioneiras é a Uni

versidade do Estado da Pensilvânia, que 
oferece educação a distância desde 1892. No 
Canadá, a Athabasca University tem desde 
a sua constituição, em 1976, uma rede de 
telecomunicações com sistema de tutoria e 
interação. Outras tradicionais instituições de 
ensino, baseadas exclusivamente no modelo 
de educação a distância, são a Universidade 
Aberta, fundada na Inglaterra em 1969, e a 
Universidade Nacional de Educação a Dis
tância (Uned), criada na Espanha em 1972. 

A tradição inglesa em EAD corroborou 
para que hoje cerca de 90% das universidades 
presenciais da Grã-Bretanha desenvolvam 
atividades de educação a distância em muitas 
áreas e em vários níveis. Os modelos inter
nacionais incluem a internet como principal 
meio de transmissão das aulas, seja ao vivo ou 
via streaming, que permitem ao aluno assis
tir a aula posteriormente. "O que predomina 
atualmente como modelo - ou tendência - no 
mundo é a educação on-line, via web e tecno
logias móveis, com muita adaptabilidade ao 
ritmo de cada aluno", diz Moran. 

Tecnologias associadas a laboratórios 
virtuais, simuladores, games e de realidade 
aumentada também surgem como novas 
formas de aprendizagem. "No que se refe
re a modelos pedagógicos podemos citar o 
uso das redes sociais como instrumento de 
veiculação de cursos, construção do pró
prio portfólio de formação, reconhecimen-
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to de aprendizagem informal, entre outros", 
acrescenta Stavros Xanthopoylos, diretor 
da FGV-Online. 

Na avaliação de José Moran, a falta de 
uma instituição nacional específica de edu
cação a distância, antecessora à abertura da 
EAD no Brasil, como ocorreu em outros paí
ses, levou o ensino a distância a se tornar por 
aqui uma atividade complementar à presen
cial. Assim, cada instituição desenvolve seu 
próprio projeto e cuida de todas as etapas 
do processo, sem um planejamento nacional 
integrado. "Se tivéssemos uma grande uni
versidade pública nacional a distância ga
nharíamos em escala, abrangência, sinergia, 
economia e qualidade. Por outro lado, muitas 
instituições aprenderam a fazer educação a 
distância rapidamente e isso está modifican
do o ensino presencial, que, por influência da 
EAD, tem melhores materiais, planejamento 
e interação", afirma Moran. 

É consenso entre os especialistas que 
o Brasil só conseguirá superar sua defasa-
gem educacional por meio do uso intensivo 
de tecnologias, da flexibilização do tempo 
e espaço de aprendizagem e da gestão in
tegrada de modelos presenciais e digitais. 
Para José Moran, algumas mudanças já são 
perceptíveis na educação a distância, como 
uma maior "presencialidade" digital e au
diovisual, maior flexibilidade nos processos 
e integração de ambientes. 

"Um dos problemas atuais é a implan
tação precipitada de cursos estranhos às 
instituições. Uma faculdade tem melho-

res condições de apresentar um bom curso 
quando possui experiência", comenta Sid-
ney Ferreira Leite, supervisor administrati
vo do Centro Universitário Belas Artes. De 
acordo com ele, é a maturação do processo 
de EAD como um todo que vai estabelecer 
os seus próprios limites e possibilidades. 
(Colaborou Luciene Leszczynski) 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 32-35, maio 2012.




