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Concursos: preparatórios online ganham força
Flexibilidade de horário, custo menor e uso
de recursos capazes de facilitar o aprendizado e
tornar o estudo mais interessante são só algumas
das vantagens dos cursos preparatórios que
adotam a metodologia do ensino a distância

Com o dia a dia cada vez mais
agitado e com vários compromis-
sos para cumprir, as pessoas têm
procurado formas alternativas de
se prepararem para concursos pú-
blicos. Ainda recente nesse mer-
cado, as plataformas de educa-
ção a distância (EAD) têm ganha-
do espaço, justamente por terem
como característica a flexibilida-
de e a praticidade.

Os cursos online costumam ter
uma carga horária menor que os
constituídos somente por aulas
presenciais, já que o tempo de in-
teração com o professor costuma
ser menor. No entanto, segundo
especialistas, não há perda de
conteúdo. As dúvidas, por exem-
plo, são tiradas por meio de fó-
runs e e-mail, além de haver a
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possibilidade de rever as pales-
tras gravadas pelos professores. Os
materiais são virtuais, contando
com apostilas em PDF e apresen-
tações utilizadas pelos professo-
res nas videoaulas.

Segundo Paulo Estrella, diretor
pedagógico da Academia do Con-
curso, o público que procura a ver-
são online de um preparatório ge-
ralmente é alguém que trabalha e
que precisaria gastar muito tem-
po de deslocamento entre sua casa
e o trabalho ou ao endereço do cur-
so presencial. “A plataforma per-
mite que o aluno faça seu horário
e economize tempo”, diz o espe-
cialista. “Ela é muito flexível, o alu-
no pode estudar do jeito que pre-
ferir, dando prioridade àquilo com
que ele tem mais dificuldade e
com a dedicação de tempo que for
melhor para ele”, completa.

A publicitária Bruna Barreto, de

24 anos, diz que se identificou
mais com a preparação online por
causa da flexibilidade e da pos-
sibilidade de fazer o próprio ho-
rário de estudo. “Consegui render
mais”, disse Bruna, que escolheu
o sistema de EAD do Aprova Con-
cursos para se preparar para os
concurso do INSS. Segundo ela,
seu estudo foi mais proveitoso na

versão virtual do curso. “No on-
line, quando você começa a ficar
cansada, você para. No presenci-
al você é obrigada a continuar na
aula” explica.

Mariana Mazza, jornalista da
Aeronáutica e administradora do
blog Jornalistas concurseiros, con-
ta que foi quando se preparou para
o concurso da corporação que

teve seu primeiro contato com
EAD para concursos. “Procurei
porque na época eu já trabalhava
e para concursos na área da Co-
municação é muito difícil encon-
trar cursos que trabalhem as dis-
ciplinas” esclarece.

“No mercado de concurso nós
temos a vantagem em relação aos
outros de EAD que o aluno que nos
procura quer muito estudar”, afir-
ma Paulo Estrella sobre a dedica-
ção dos alunos da plataforma on-
line. Segundo o ele, embora os
estudantes de EAD sejam mais
dedicados, é percebida também
uma evasão maior nessa modali-
dade. “Acredito que seja por pro-
crastinação, ainda não consegui-
mos fazer esse diagnóstico. Mas
é interessante que os alunos não
costumam interromper o paga-
mento do pacote, eles simples-
mente param de acessar a plata-
forma”, afirma. Nesse sentido, ele
orienta que o interessado em se
preparar a distância, mas que não
tem hábito de estudo, procure
primeiro um curso presencial. “É
importante que ele aprenda a es-
tudar, crie disciplina e organiza-
ção primeiro”, explica.

Paulo Estrella: metodologia online
permite que aluno ganhe tempo
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Bruna Barreto se identificou
mais com a preparação online
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Em educação, não há dúvida de
que a dinâmica de sala de aula é
importante para impulsionar o
estudo e motivar os alunos. Mas,
apesar de, na modalidade a distân-
cia, não existir esse grau de inte-
ração, isto pode ser compensado
pelo funcionamento de platafor-
mas fóruns virtuais. “Ver que os
colegas de turma estão acompa-
nhando bem as aulas, estão estu-
dando, faz com que o candidato
se sinta pressionado a estudar”, diz
Paulo Estrella.

Mariana Mazza, por sua vez, diz
que prefere o isolamento da prepa-
ração a distância. “Uma vez fiz um
curso e fui fazer uma prova. Passei
a prova inteira pensando que um
colega de classe estaria fechando a
prova. Isso me atrapalhou, prefiro
pensar só em mim, me concentrar
no que eu posso fazer” comenta.

Mariana usa
aplicativos de
exercícios na
preparação

Já Bruna Barreto destaca que as
aulas na plataforma são bem didá-
ticas, segundo ela o formato é se-
melhante aos encontros presenci-
ais. “Eram bem interativas, as ve-
zes o professor falava algo e espe-
rava uns cinco segundos para você
responder. Achava até engraçado
isso”,comenta a relações públicas.
Paulo Estrella esclarece que, na Aca-
demia do Concurso, o método de
ensino é semelhante ao aplicado
no curso tradicional, respeitando
as áreas de atuação de cada profes-
sor e com a mesma carga de con-
teúdo. “Preparar um candidato para
um concurso não é esgotá-lo com
o conteúdo, mas mostrar o que é
necessário para fazer a prova. Se
eu entrego o que é desnecessário,
eu estou fazendo o aluno perder
tempo”, finaliza.

Nesse sentido, as alunas entre-
vistadas pela FOLHA DIRIGIDA
observam que nos cursos online

as aulas são mais objetivas. “Sen-
tia falta do momento com os pro-
fessores de vez em quando, porém,
na aula presencial, às vezes o pro-
fessor divaga um pouco”, comen-
ta Mariana Mazza. Já Bruna Bar-
reto diz que a falta de contato pre-
sencial com os professores não lhe
foi prejudicial. “As aulas que eu
comprei eram muito didáticas,
bem fáceis de entender a matéria.
Os professores explicavam muito
bem e havia ainda vários exercí-
cios e apostilas extras”, explica.

A blogueira relata que tenta
manter a disciplina como se es-
tivesse em uma sala de aula, mas
destaca também a importância de
seu blog para a sua preparação.
“Quando leio depoimentos de
aprovados e troco experiências
com outros concurseiros, ganho
forças para continuar a estudar”.
Ela fala também sobre a necessi-
dade de treinar para as avaliações.

Estudantes destacam as
vantagens da metodologia
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“Eu resolvo muita prova. E ultima-
mente estou adorando aplicativos
de exercícios.” Segundo ela, esses
gadgets podem ser instalados em
qualquer sistema operacional de

smartphone. “Eles criam estatís-
ticas sobre seu rendimento de
acordo com as questões e permi-
te que você comente cada uma.
Estou viciada”, completa.

SAMUEL COSTA
samuel.costa@folhadirigida.com.br


