
Adeus
ao giz
O Fórum Pearson discute os caminhos para essa forma de educação
na qual o professor pode estar a milhares de quilômetros do aluno

uito mais antigos do
que se poderia ima-
ginar, os primeiros
registros de ensino a

distância (EAD) datam do século
XIX, tendo surgido por volta de
1850. Décadas mais tarde, em 1891,
surgia nos Estados Unidos a Inter-
national Correspondence Schools
(ICS). Aqui no Brasil, entretanto,
as primeiras experiências com a
EAD nesse campo aconteceram em
1939, com a criação do Instituto
Monitor, seguido pelo Instituto
Universal Brasileiro, em 1941, que
oferecia cursos por correspondên-
cia muito conhecidos pelos leito-
res de gibis. Nos dias de hoje, com
os avanços tecnológicos e a cres-
cente utilização da internet e das
videoconferências, questões sobre
regulamentação entram em pauta
nos debates sobre novas formas de
educação no Brasil.

Temas como esses foram trazi-
dos à discussão aberta no 3° Fórum
Universitário Pearson, promovido
pela editora Pearson Education,
grupo editorial presente em mais de
50 países e que produz material em
13 idiomas. O evento tratou do tema

"Ensino a distância na graduação:
democratização e acesso" e reuniu
vários especialistas no assunto, en-
tre os quais o ex-ministro da Edu-
cação Paulo Renato Souza, no Cen-
tro de Convenções Rebouças, em
São Paulo (SP).

POSSIBILIDADES

As discussões giraram em tor-
no das formas pelas quais a EAD
poderá ajudar a suprir a demanda
por educação superior. Falou-se
também sobre como estimular as
relações entre instituições, alunos
e professores com o objetivo de dar
impulso a essa nova modalidade no
campo da educação. Segundo o
professor Fredrich Michel Litto,
presidente da Associação Brasilei-
ra de Ensino a Distância (Abed,
www.abed.org.br), um dos proble-
mas imediatos é a desconfiança por
parte do governo e do Ministério
da Educação com relação ao ensi-
no a distância. Outros fatores,
como as barreiras criadas pelo po-
der público (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, por exemplo,
que coloca a modalidade como

sendo um recurso para atendimen-
to de situações emergenciais), se-
gundo ele, geram uma hiper-regu-
lamentação que onera a implanta-
ção do ensino a distância.

Litto cita algumas instituições es-
trangeiras que possuem programas
avançados de cursos a distância, como
a Atabasca University, no Canadá; a
Open University, na Inglaterra; e a
University of Phoenix, nos Estados
Unidos, entre outras. A educadora
Sônia Alegrette, da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), defende a ampliação da tecnolo-
gia e das diferentes abordagens edu-
cacionais para que a EAD seja enca-
rada como um modelo de educação
de qualidade que não pode ser calca-
do nos moldes presenciais, pois ope-
ra dentro de outra perspectiva de es-
paço e tempo. Ela cita alguns pontos
que caracterizam essa modalidade,
como as novas estratégias de apren-
dizagem, a possibilidade de agregar
pessoas de diferentes regiões numa
mesma turma, a diversidade dos par-
ticipantes e as novas estruturas de in-
formação advindas desse processo.

O professor Karl Albert Diniz de
Souza, diretor-geral da Universida-
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de Virtual Brasileira (UVB), mostra
preocupação com a aproximação da
realidade entre o campo de estudos
dos alunos e sua vida profissional.
Ele lembra que, na UVB, as avalia-
ções dizem respeito a temas ligados
ao cotidiano empresarial.

Carmem Maia, do conselho ad-
ministrativo da Anhembi Morum-
bi, adverte que a educação a distân-
cia exige que o aluno, para obter
progressos, tenha disciplina, orga-
nização, motivação, atenção e domí-

nio da tecnologia em dobro em re-
lação a um curso presencial. Ela des-
taca o fato de que em diversos paí-
ses, como a Inglaterra, por exemplo,
o aluno formado nesse novo tipo
de curso, chamado self study, é
bem visto pelos empregadores,
que associam ao candidato alguns
atributos positivos como capaci-
dade de concentração, interesse,
competência, determinação e do-
mínio de novas formas de capta-
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ção de conhecimento.

Anúncio

Fonte: Ensino Superior, a. 7, n. 83, p. 14-15, ago. 2005.




