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A definição é simples, mas os benefícios podem ser incalculáveis, se bem aproveitada a sua 
potencialidade. Educação a distância é o processo de aprendizado que se caracteriza pela 
interação não presencial entre alunos e professores. A história dessa modalidade de ensino 
começa com os antigos cursos por correspondência, existentes desde a década de 1940 no Brasil. 
Acompanha de perto os avanços da tecnologia e incorpora os novos meios que surgem, sem 
descartar os antigos, utilizando hoje, além dos correios, o rádio, a televisão, o vídeo, a 
teleconferência e o computador.  
 
Com a internet, a EAD acaba de dar um enorme salto, pois chega à sofisticação de possibilitar a 
tutoria permanente. Ou seja, o aluno passa a ter à sua disposição um tutor, para esclarecer as 
dúvidas e fornecer orientações, às vezes on-line. Incluem-se nesse padrão os mais modernos 
cursos oferecidos no mercado, caso do Programa CIEE de Educação a Distância, lançado em abril 
deste ano com o objetivo específico, num primeiro momento, de preparar gratuitamente os 
estudantes em busca de vagas de estagiário, trainee e mesmo primeiro emprego, para enfrentar 
os processos seletivos.  
 
O CIEE não é escola, mas reconhece suas responsabilidades institucionais com a educação. Por 
isso, planeja lançar novos cursos de EAD, sempre gratuitos e voltados para a inserção dos jovens 
no mercado de trabalho. Não é uma tarefa fácil, pois abrange, considerando somente os inscritos 
em seu banco de dados, mais de um milhão de alunos dos ensinos médio, técnico e superior.  
 
Procura também suprir, ao máximo, as reconhecidas deficiências de formação escolar com que a 
grande maioria dos estudantes sai das salas de aula. Além disso, tem o ambicioso objetivo de 
reduzir a desigualdade de oportunidades de aprendizado imposta pelas dimensões continentais do 
Brasil. São essas, em linhas gerais, as razões que levam o CIEE e várias instituições, incluindo 
universidades de renome, a atuar no ensino a distância.  
 
A EAD é indicada para escolarizar multidões de desescolarizados, reciclar profissionais em 
situação de desemprego tecnológico, servir de suporte à educação permanente e complementar 
ou compensar insuficiências dos alunos dos cursos médios, técnicos ou superiores. São as duas 
últimas hipóteses que devem interessar primordialmente aos jovens estudantes. Primeiro, porque 
é uma grande ferramenta para ajudá-lo a corrigir as deficiências de seu aprendizado - 
recomenda-se que o jovem faça uma avaliação objetiva de suas carências e procure os cursos 
adequados. Segundo, porque possibilita que, ainda durante o curso regular ou assim que 
formado, ele possa adquirir novas competências, sem comprometimento de horários.  
 
O estudante precisa ter em mente que a EAD não se contrapõe ao ensino presencial, mas 
representa uma nova possibilidade de aprender cada vez mais - essa postura mágica que abre 
portas e consolida tantas carreiras no mercado de trabalho. Especialistas já estão identificando o 
perfil do aluno de EAD: maduro, automotivado, aberto a novas idéias e perspectivas, disciplinado, 
bom administrador de tempo e capaz de aproveitar oportunidades para aprimorar seu 
desenvolvimento intelectual e profissional.  
 
No Brasil, ainda não há parâmetros para avaliar a receptividade dos profissionais formados por 
cursos a distância. Mas se prevalecer a tendência registrada nos Estados Unidos e na Europa, ela 
será ótima: lá, as empresas estão mais preocupadas com a competência do candidato do que com 
a forma pelo qual ele se capacitou.  
 
Para os interessados, vale atentar para algumas dicas e tomar certas precauções antes de 
embarcar num desses cursos.  
 
 



A Associação Brasileira de Ensino a Distância (Abed) alerta para: obter informações de alunos e 
ex-alunos; verificar a idoneidade da instituição responsável (o site www.mec.gov.br dá a relação 
das escolas credenciadas e cursos autorizados); ler minicurrículos dos coordenadores e 
professores; conferir a estrutura de apoio oferecida (suporte técnico, apoio pedagógico, 
orientação acadêmica etc); confirmar que você atende aos pré-requisitos exigidos pelo curso; 
avaliar todos os custos envolvidos, diretos e indiretos.  
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