
GRANDE SÃO PAULO, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021
www.metrojornal.com.br 10| {EDUCAÇÃO} 

EDUCAÇÃO
+ O empresário Gabriel Jar-

dim, 25 anos, pediu trans-
ferência de um curso pre-
sencial de engenharia civil 
para o ensino a distância – 
o popular “EaD”. “Eu estava 
no sétimo semestre, come-
çando meu negócio, e pre-
cisava de mais tempo para 
conseguir conciliar os estu-
dos com o trabalho.”

Mesmo antes da pande-
mia, que levou estudan-
tes e professores das salas 
de aula físicas para as vir-
tuais, o ensino a distância 
já se consolidava como ten-
dência. Em 2019, pela pri-
meira vez, o número de 
ingressantes em cursos su-
periores privados  online 
foi maior do que entre os 
que optaram pelo estudo 
presencial – representan-
do 50,7% e 49,3% do total, 
respectivamente.

No ano pré-crise sanitá-
ria, o país possuía 10,4 mi-
lhões de vagas ofertadas 
nesta modalidade – o que 
equivale a 63,2% de todas 
as vagas de ensino supe-
rior. Os dados são de censo 
do Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra) e do MEC (Ministério da 
Educação).

O impacto da pandemia 
neste modelo, porém, ain-
da é mensurado – o novo 
estudo, com dados de 2020, 
foi adiado e será divulgado 
apenas no começo do ano 
que vem.

Para a Abed (Associa-
ção Brasileira de Educação 
a Distância), a modalida-
de ganhou ainda mais for-
ça no período. “Todos pude-
ram experimentar o ensino 
remoto e uma parte dessas 
pessoas está mais propensa 
a tentar a modalidade”, dis-
se Janes Fidélis Tomelin, di-
retor de Qualidade no EaD 
da associação. 

Mesmo assim, ele acre-
dita que a pressa na adap-
tação, forçada pela crise, 
também frustrou parte dos 
estudantes. “As instituições 
menos preparadas geraram 
uma experiência diminuí-
da. Vamos conviver com as 
duas experiências, mas o 
saldo final da experiência 
com a tecnologia, a disposi-
ção de se organizar, a van-
tagem de dedicar o tempo 
ao estudo e não ao deslo-
camento até um espaço de 
presencialidade, são todos 
fatores relevantes.”

Força de vontade

Dedicação é a palavra cha-
ve para a estudante Beatriz 
Chaves, 23 anos, que cur-
sa a distância gestão de re-

Ainda é 
tabu?

Novos tempos. 

Pandemia mudou 
a forma como 
enxergamos o 
ensino a distância

É PRECISO SE DEDICAR
Apesar de ser mais prático 
e de trazer comodidades, o 
ensino a distância só é bem 
aproveitado se o estudante for 
ativo, participativo e disposto 
a obter a melhor experiência. 
Confira dicas de como melhor 
lidar com o EaD

 PLANEJAMENTO É TUDO
Cursos a distância são 
organizados em portais de 
acesso restrito aos alunos, com 
informações de cronogramas, 
conteúdos e avaliações. Para não 
perder prazos ou ficar atrasado 
nas aulas, a organização é 
essencial. Por isso, é importante 
ter uma agenda com datas 
de atividades, entregas de 
trabalhos e avaliações, além de 
reservar, a partir das demandas 
e de seus compromissos, um 
horário para focar nos estudos

 NADA DE SAIR COM DÚVIDAS!
Nas videoconferências, 
o professor nem sempre 

conseguirá notar se seus alunos 
estarão ou não com dúvidas. Por 
isso, não deixe de se manifestar: 
anote e faça suas perguntas 
sempre que possível 

 FOCO EM UMA SÓ TELA
Fazer um curso a distância de 
casa pode ser um convite para 
a distração: as notificações do 
celular na mesa, a televisão 
a um controle de distância... 
Para absorver o conteúdo da 
melhor forma, porém, o jeito é 
se concentrar e focar apenas na 
tela do conteúdo. Se precisar, 
faça pequenas pausas no estudo

 COLOCANDO EM PRÁTICA:
Assim como nos cursos 
presenciais, estudantes de 
ensino a distância também são 
aptos a realizar estágios. É o 
momento de colocar em prática 
os ensinamentos e de iniciar a 
carreira profissional em uma 
posição de aprendizado

“Todos puderam 
experimentar o ensino 
remoto e uma parte 
dessas pessoas está 
mais propensa a 
tentar a modalidade. 
A experiência com a 
tecnologia, a disposição 
de se organizar, a 
vantagem de dedicar 
o tempo ao estudo e 
não ao deslocamento 
até um espaço de 
presencialidade, são 
todos fatores relevantes.” 
JANES TOMELIN, DIRETOR DE 

QUALIDADE NO EAD DA ABED

10,4 mi
era o número de vagas 
oferecidas para ingresso em 
cursos de graduação a distância 
em 2019, segundo censo do 
MEC/Inep

Enem 2021

Checklist 
antes de 

sair de casa
O domingo marca o 

primeiro dia da edição 

2021 do Enem (Exame 

Nacional do Ensino 

Médio). Estudantes que 

forem participar devem 

se preparar entre hoje e 

amanhã para garantir que 

o dia da prova não traga 

estresse ou surpresas 

indesejadas. Primeiro, 

confirme as informações do 

local de prova, disponíveis 

na Página do Participante, 

e estude a rota que fará até 

o local – os portões abrem 

às 12h, mas se programe 

para chegar antes e ter 

tempo de sobra em caso 

de imprevistos. Já deixe 

separado também todo 

o material necessário 

durante o dia: documento 

com foto, caneta 

esferográfica de tinta preta 

e fabricada em material 

transparente e o cartão 

de confirmação, além da 

máscara (uso obrigatório) e 

do álcool em gel, e de um 

lanche e uma água para 

consumir durante o exame. 

Celular deve ser guardado 

desligado no porta-objeto. 

Já demais itens, como 

lápis, borracha, corretivo e 

relógio estão proibidos.

OS 10 MAIS
Na rede privada, cursos a 
distância das áreas de educação  
e gestão são os mais procurados:

1. Pedagogia
2. Administração
3. Contabilidade
4. Gestão de pessoas
5. Educação física
6. Serviço social
7. Educação física  
(formação de professor)
8. Gestão de negócios
9. Sistemas de informação
10. Logística

Cursos que passaram a atrair 
mais alunos desde o início da 
pandemia:

 

biomedicina, nutrição, 
fisioterapia) 

cosmética, terapias integrativas)

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO  
SUPERIOR 2019 (MEC/INEP) E ABED

Modelo foi testado
por praticamente todos 

os estudantes
no último ano

FREEPIK

cursos humanos ao mesmo 
tempo que estuda psicolo-
gia presencialmente. “Eu 
tento me organizar como 
posso, vou dividindo as 
atividades durante os dias 
para não ser cansativo”, 
conta.

Com um modelo de ape-
nas aulas gravadas, porém, 
ela sente uma certa distân-

cia do contato com os pro-
fessores, algo que está mais 
acostumada no presencial. 
“O remoto será bom pa-
ra aquela pessoa que real-
mente gosta de estudar, 
que corre atrás por ela mes-
ma. Quem é mais desliga-
do até consegue se formar, 
mas não sairá tão bom pa-
ra o mercado de trabalho.”

Melhorias à vista

Com a expectativa de um 
ano letivo “normal” em 
2022, o diretor de Quali-
dade no EaD da Abed ava-
lia que as instituições que 
não quiserem ficar pa-
ra trás devem ter melho-
rias já implantadas ou em 
planejamento para melho-
rar a experiência dos estu-

dantes. “Há uma preocu-
pação maior na formação 
docente, que é a prepara-
ção do professor. Não basta 
só equipar com tecnologia. 
Sentimos a necessidade de 
trabalhar com novas meto-
dologias e com muito trei-
namento para que ele pos-
sa se adaptar a esse novo 
momento.”  METRO


