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E DISCIPLINA

radativamente, os
computadores e a internet
vêm ocupando espaço nas
salas de aula, não

substituindo o professor, mas
colaborando com o processo de ensino e
aprendizagem, redesenhando seu papel.
Universidades e escolas, em vários
Estados brasileiros, já oferecem
atividades a distância e como apoio às
atividades presenciais. "Por meio da
internet é possível promover atividades
em que o aluno se sinta parte do processo
educacional e participe de ações com
colegas que se encontram em diferentes
localidades e de diferentes culturas; é
possível trocar idéias com professores,
especialistas ou pessoas que usualmente
não teriam a oportunidade de conversar",
explicam a coordenadora Regina Helena
Ribeiro e a professora Maria da Graça
Moreira de Silva, do Núcleo de Educação
a Distância do Senac São Paulo.

Aqui no Brasil, cada vez mais
entidades estão "acordando" para as
inúmeras possibilidades de abrangência,
alcance dos objetivos educacionais e a
redução de custos proporcionados pela
EAD. "Isso graças à democratização e a
facilidade de acesso que as tecnologias
utilizadas como meio nessa modalidade
de ensino proporcionam, permitindo

ainda um aprendizado autônomo e
associado à experiência por meio de um
ensino inovador e de qualidade", afirma
Aline Cristina Tisott, pedagoga e
especialista em EAD.

Mas esse método por ser utilizado por
alunos em qualquer idade? Quando o
ensino diz respeito a pessoas jovens, que
necessitam não apenas de aprendizagem
cognitiva, mas também social, vivencial e
comportamental, a interação humana face
a face ainda é um pré-requisito. Como
não se sabe ao certo a dose exata entre
ensinos presencial e não-presencial em
cada caso (dependendo da especificidade
do curso e do grau de maturidade da
turma), o melhor é ir gradativamente
experimentando. "Começar com 0% da
carga horária não-presencial parece uma
medida adequada. Dentro de algum
tempo as experiências em curso nos
mostrarão até onde poderemos chegar
com o não-presencial", aconselha o
consultor Carlos Monteiro.

Autonomia
Por se tratar de uma modalidade de

ensino baseada na responsabilidade do
aluno pelo seu processo cognitivo, que
essencialmente valoriza e possibilita a
autonomia e auto-aprendizagem, a
EAD é mais bem aceita e disseminada
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Carolina Cavalcanti:
maturidade é

fator essencial

entre o público adulto. Segundo Aline
Tisott, isso não significa que não possa
ser empregada com adolescentes ou
mesmo com crianças, porém isso
requer muito cuidado com o formato e
os objetivos almejados, já que o
contato físico é fundamental para as
crianças, portanto ela não indicaria o
ensino 100% a distância para essa
faixa etária. Nesse sentido,
a EAD pode e deve ser utilizada
como uma contribuição a outras
modalidades de ensino.

Ariovaldo Folino Jr., diretor de EAD
da Uninove, também concorda que esse
sistema de ensino pode ser
comprometedor para crianças no
processo de alfabetização. Nesse caso,
a presença do professor é essencial.
Para ele, mesmo os jovens e adultos
que querem se utilizar desse sistema de
ensino devem estar "amigáveis" às
tecnologias ou esse método dificultará
ainda mais a educação do aluno.

Apesar de utilizar esse sistema de
educação para jovens a partir de 12 anos
de idade, a diretora técnica do Instituto
Crescer para a Cidadania, Luciana
Salgado, acredita que ele não seja
apropriado para crianças, justamente
porque exige do aluno uma disciplina
que não se pode exigir de crianças. No
caso do Instituto Crescer, as aulas
lecionadas são de sistemas de
computador para alunos de escolas
públicas de Pernambuco, Paraíba, Goiás,
São Paulo e Distrito Federal. "Os alunos
que se formam nesse curso a distância
ficam aptos a serem monitores nos
laboratórios de informática de suas
escolas", explica Luciana Salgado.

Na Unisa Digital (os cursos a
distância da Universidade Santo
Amaro), o perfil do aluno é bem
diferente do perfil de jovens que optam
por cursos presenciais. Os alunos de
cursos a distância são adultos e já estão
inseridos no mercado de trabalho, com
idade entre 27 e 40 anos. Segundo a
coordenadora pedagógica da Unisa
Digital, Carolina Cavalcanti, a
maturidade é fator essencial para quem
deseja estudar na modalidade a
distância, já que o aluno precisa ser
autodisciplinado, organizado,
automotivado, proativo, perseverante
entre outras características pessoais que
devem ser associadas à organização de
tempo para os estudos. Ela acredita
que, se o modelo do curso escolhido
não prevê a existência de um pólo ou
centro educacional, o aluno realmente
irá sentir falta do ambiente acadêmico
"físico". Por isso, a Unisa optou por
abrir "pólos" em diversas regiões do
território nacional. Dessa maneira, ao
chegar ao "pólo", o aluno conta com
uma equipe local composta por um
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Maria da Graça Moreira de

Silva: o aluno como parte

do processo educacional

coordenador, professores e auxiliares
administrativos. Além disso, conta com
uma infra-estrutura que inclui
laboratório de informática, biblioteca e
secretaria e telessalas onde assiste às
aulas via satélite.

"A grande vantagem da EAD como
modelo educativo é a sua capacidade de
quebrar paradigmas antigos de que
somente dentro das escolas os saberes
podem ser disseminados. Com toda sua
potencialidade, ao EAD demonstra que
os conhecimentos podem transpor
barreiras de tempo e espaço e podem
ser adquiridos por alunos em lugares de
difícil acesso e distantes dos grandes
centros urbanos", explica Carolina, que
alerta para o fato de esse sistema de
educação ter virado moda: "Histórias
de sucesso têm levado mantenedores e
empresas a investirem nessa
modalidade de ensino sem conhecerem
ao certo as implicações dessa ação.
Em muitos casos, não se conhecem
as especificidades e não existe clareza
nos objetivos e metas institucionais
relativos à inserção nesse mercado
educativo diferenciado. Portanto,
cabe às instituições de ensino e
empresas que desejam investir
em EAD avaliar as possibilidades e
riscos que podem a surgir durante o
processo de desenvolvimento,
implementação e realização de
projetos voltados à educação mediada
pelas novas tecnologias."

Carolina aponta, ainda, a falta de
compreensão e conhecimento de como
funcionam os cursos na modalidade a
distância como uma grande
desvantagem nesse método de ensino.
De acordo com a coordenadora,
inicialmente a EAD foi introduzida no
Brasil na forma de cursos técnicos

emergenciais que criaram a imagem, que
existe até hoje, que cursos a distância
são fáceis e sem qualidade. "Cursos por
correspondência estão longe de se
comparar à maneira que a EAD é
ofertada hoje, a partir da integração de
mídias e tecnologias variadas", explica a
pedagoga. Contudo, o aluno de um curso
a distância percebe que, para alcançar os
resultados desejados, deverá participar
de fóruns, chats, enviar atividades
escritas, se envolver em trabalhos em
grupo, assistir às aulas transmitidas via
satélite, realizar provas dentro dos
prazos estipulados no calendário do
curso; e, em muitos casos, ele não estará
preparado para isso. Outra desvantagem,
segundo ela, são as barreiras
tecnológicas que podem gerar um
sentimento de insegurança quando
o aluno não está familiarizado com as
ferramentas tecnológicas utilizadas -
computador, internet, e-mail etc.
"Por isso é importante que professores
acompanhem o processo
de ensino-aprendizagem motivando
os alunos constantemente."

Juper Laurindo Crispino, diretor-
geral do Centro Universitário
Sant'Anna, acredita que esse método de
ensino deva ser aplicado somente em
jovens e adultos e explica que, "na
instituição, o alunado em sua maioria
é constituído por trabalhadores, que
dispõem de pouco tempo para estudar.
Para ele, quanto mais o aluno se
aproximar da realidade, do mercado de
trabalho futuro, mais chances ele terá
para ser bem-sucedido. "É por aí que o
ensino a distância permeia, oferecendo
o conhecimento como um todo, quer
seja por meio de estudos regulares, quer
seja como um complemento do
processo educativo."

Text Box
Fonte: Guia de Educação a Distância, ano 4, n. 4, p. 32-36, 2007.




