
crescimento da educação a
distância no país, tanto
quantitativo quanto
qualitativo, vem seguindo

de perto uma tendência mundial de
expansão. De um lado, estão milhares
de jovens ou adultos que enfrentam
problemas criados pelo tempo ou as
distâncias para completar sua formação
escolar. De outro, a necessidade de
educação continuada para os
profissionais que já estão no mercado
de trabalho aumenta a cada dia. "Neste
cenário, o sistema presencial, de forma
isolada, não é mais suficiente", alerta
Wilson Azevedo, coordenador das
atividades não-presenciais do congresso
da ABED - Associação Brasileira de
Educação a Distância, da qual foi diretor
na gestão de outubro de 2001 a 2003.

Um dos principais desafios a ser
enfrentado pelo ensino a distância nesse
processo de expansão é o de buscar um
padrão de qualidade cada vez maior.
"Para que a expansão da EAD no país
seja acompanhada de crescimento da
qualidade, precisamos de
pesquisadores e profissionais
qualificados e atualizados neste
segmento", destaca Azevedo,
enfatizando que é neste sentido que a
ABED pretende dar sua contribuição.

O especialista lembra que o país
vivência uma grande demanda por
aperfeiçoamento e qualificação
docente para o magistério de nível
fundamental. "São centenas de
milhares de professores que
precisarão, até 2008, obter formação
em nível superior para suas atividades
de ensino, a fim de atender uma
exigência da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação." Como o prazo
estipulado fica difícil de ser cumprido
por meio do sistema exclusivamente
presencial, os cursos que visam a
formação pedagógica superior têm
sido os principais alvos de iniciativas da
EAD. "Há ofertas até para a formação de
professores de níveis fundamental e
médio em áreas como Biologia e
Matemática", afirma Azevedo.

Com pouco mais de dez anos de
existência, a Associação vem
promovendo cursos para especialistas
em EAD, encontros regionais,
atividades nos pólos espalhados pelo
país, encontros de dirigentes de
organizações e instituições do setor.
Também realiza congressos anuais, nos
quais, juntamente com a Embratel,
premia várias iniciativas de excelência
no Brasil. Para possibilitar uma troca de
experiências, a ABED traz ao país, no



período de apresentação desses
congressos, os principais especialistas
internacionais, bem como reúne a
melhor produção científica de pesquisa
em educação a distância. "Por ocasião
do congresso de Salvador, vamos
promover o primeiro encontro de EAD
de países de língua portuguesa".

A expansão observada no Brasil
repete o uso deste modelo em ampla
escala, no exterior, embora com
grande atraso. "Há países da Europa
em que este modelo é bem-sucedido
há mais de 30 anos. Na Inglaterra,
por exemplo, a Open University é
uma das mais respeitadas instituições
de ensino superior que oferece cursos
de graduação e pós-graduação
inteiramente a distância com
qualidade reconhecida
mundialmente", diz Azevedo, atual

diretor da Aquifolium Educacional.
"Também na Alemanha, França,
Espanha, Portugal, Austrália, Nova
Zelândia e nos Estados Unidos,
várias universidades oferecem
cursos superiores a distância
há várias décadas."

Foi no período de 1994 a 2002 que
se deu a ampliação da EAD e do uso
de Novas Tecnologias da
Comunicação e da Informação
(NTIC), em especial a internet e
videoconferência, com a criação de
legislação adequada (em 1996), o
credenciamento de instituições e a
autorização de cursos e a pesquisa
acadêmica gerando modelos
pedagógicos e tecnologia, que levaram
à construção da Universidade Virtual
(entendida como ensino superior a
distância) no Brasil.



Souza: 200 alunos
matriculados e

mais de 20 cursos

Redes virtuais
Depois da consolidação do modelo

de EAD com os primeiros cursos
oferecidos a distância, começaram a
surgir no Brasil os consórcios
universitários, com a finalidade de
atender as novas demandas para a
formação em escala ampliada. De
1999 a 2001, conforme a pesquisa da
Unesco, assiste-se ao surgimento de
grandes redes no cenário nacional: a
Unirede - Universidade Virtual
Pública Brasileira criada a partir da
associação de universidades públicas
federais, estaduais e municipais; o
Cederj - Consórcio de Universidades
Públicas do Rio de Janeiro; a Rede
Brasileira de Educação a Distância -
composta por dez instituições
privadas; o Projeto Veredas - liderado
pelo governo estadual de Minas
Gerais e integrado por 18 instituições
públicas, particulares, comunitárias e

confessionais; e a Ricesu -
formada por instituições católicas
de ensino superior.

Mantida pela Rede Brasileira de
Educação a Distância (veja boxe), a
Faculdade On-line UVB, constituída
em junho de 2000, recebeu em maio do
ano passado o credenciamento e a
autorização do MEC para lançar quatro
bacharelados oferecidos pela internet:
Administração com habilitação em
Administração de Empresas e em
Marketing, Ciências Econômicas e
Secretariado Executivo. "Atualmente,
na nossa primeira turma da graduação,
temos cerca de 200 alunos
matriculados", afirma o diretor-geral
Karl Albert Diniz de Souza. Desde a
sua fundação, porém, a instituição
ofereceu mais de 20 cursos livres de
extensão. Também monitorou e ajudou
a implantar núcleos de ensino a
distância em suas parceiras, criando a

A Rede Brasileira de Educação a Distância é composta por dez IES onde

funcionam os Centros Regionais da Faculdade On-Line UVB, Nesses Centros são

realizados os processos seletivos e as atividades presenciais dos cursos (aula

inaugural e provas presenciais no final de cada módulo):

• Centro de Ensino Superior de Vila Velha (Vila Velha - ES);

• Centro Universitário Monte Serrat (Santos - SP);

• Universidade Anhembi Morumbi [São Paulo - SP);

• Centro Universitário Newton Paiva (Belo Horizonte - MG);

• Centro Universitário do Triângulo (Uberlândia - MG);

• Universidade da Amazônia (Belém - PA);

• Universidade Potiguar (Natal - RN);

• Universidade Veiga de Almeida (Rio de Janeiro - RJ);

• Universidade para o Desenvolvimento de Estado e Região do Pantanal (Campo

Grande - MS);

• Universidade do Sul de Santa Catarina (Grande Florianópolis - SC).



Azevedo: sistema

presencial de forma isolada
não é mais suficiente

interface e ferramental para a inclusão
de disciplinas on-line.

"Nos nossos programas de
extensão e associação com as dez IES
sócias, mais de cinco mil alunos já
utilizaram material da UVB", diz
Souza, relatando que, nos primeiros
anos de atuação o curso mais
procurado foi o Sala de Aula
Interativa, direcionado a educadores
preocupados em aprender a utilizar as
novas tecnologias no ambiente
escolar. Já na graduação, as
habilitações da área de Administração
estão com 60% de procura. "Os

investimentos da mantenedora da
Faculdade On-Line no projeto de e-
learning somam mais de R$ 10
milhões. Para este final de ano,
porém, ainda está sendo preparado
um orçamento mais detalhado do que
será necessário para a continuação
dos cursos", antecipa Souza,
confiante nas boas perspectivas de
crescimento da educação a distância
no país, especialmente
considerando-se que as novas
tecnologias estão sendo incorporadas
no cotidiano das pessoas, como o uso

UVB: cinco mil alunos já

utilizaram o material. As
provas são presenciais

Quando o tema é a aplicação do sistema de educação a distância no setor
corporativo, alguns números podem ser conferidos no site da Associação
e-Learning Brasil (www.elearningbrasil.com.br), que realiza, periodicamente,
pesquisas mas empresas dos mais diversos segmentos de atuação. Em uma
delas, com foco para o Estágio do e-Learning nas Organizações Brasileiras,
realizada em 118 companhias, por exemplo, detectou-se que 34% estavam na
fase inicial de estudos, enquanto 29% já tinham seus projetos implantados. A
região Sudeste teve o maior percentual de alunos atendidos por meio desses
projetos (31%), seguidamente pela região Sul (20%), a Nordeste (18%), a Cen-
tro-Oeste (17%) e a Norte (13%).

Com a participação de 312 corporações, a pesquisa Expectativas quanto ao
Futuro do e-Learning no Brasil, realizada em janeiro deste ano, permitiu concluir
que não houve planejamento e definição de um orçamento específico para a EAD
em 2004. Dentre as empresas que já possuíam um orçamento geral destinado
à área de treinamento, 45% responderam que entre 1% e 10% desta verba
seria canalizada para as aplicações de e-learning; 8% afirmaram que destina-
riam entre 31% e 50%; e 3% delas entre 91% e 100%. A redução dos custos
de viagens, hospedagem e transporte dos funcionários (30% das respostas) e a
rapidez no processo de treinamento (29%) foram os principais motivos aponta-
dos para justificar esses investimentos.

Outra pesquisa, Medindo os Resultados obtidos pelo e-Learning, aplicada a
207 organizações, indicou que a maioria ainda não faz análises para comparar a
performance dos seus profissionais ao desempenho obtido nos cursos de
e-learning. Para 57% das organizações participantes, o processo de medição
dos resultados é difícil, enquanto outros 7% o consideram muito difícil.

do computador e da internet.


