
Estudo revela crescimento expressivo da educação a distância no Brasil 
 
Primeiro livro de levantamento estatístico da EaD no Brasil revela dados de relevo. 
 
No Brasil, quando se fala de cursos a distância, a reação de grande parte das pessoas ainda 
não é das mais positivas. De forma equivocada, muitos duvidam do nível e da capacidade dos 
cursos em formar bons profissionais. Apesar de todo esse preconceito, os números 
demonstram o crescimento que esses cursos têm obtido no país, comprovando sua eficiência. 
 
O crescimento da EaD no Brasil é demonstrado através da divulgação do 1° Anuário Brasileiro 
Estatístico de Educação Aberta e a Distância, lançado recentemente. Segundo dados da 
publicação, somente em 2004, mais de 300 mil brasileiros realizaram cursos a distância em 
instituições oficialmente credenciadas no país. 
 
A publicação ainda traz dados por Estado e por sistema de ensino, entre diversas tabulações, e 
está sendo utilizada como referência para os números oficiais da EaD no Brasil. 
 
Segundo especialistas em educação, o ensino a distância é a principal forma de combater as 
dificuldades encontradas pelos alunos na realização de um curso. “Não há recursos financeiros 
para a construção de novas salas de aula ou tempo adequado para a formação de novos 
docentes; com isso, passou a existir uma demanda reprimida para acesso ao ensino no Brasil, 
que aponta para a necessidade de triplicar o número de vagas nos próximos anos”, afirma o 
Presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED, Fredric Litto. 
 
A importância que a educação a distância ganha no país será demonstrada durante o 12° 
Congresso Internacional de Educação a Distância, que será realizado entre os dias 18 e 22 de 
setembro em Florianópolis. O evento é promovido pela ABED e trará, nesta edição, como tema 
principal, “A Educação a Distância e a Integração entre as Américas”. “A educação a distância 
está em pleno crescimento no Brasil e a realização de mais um Congresso é uma excelente 
oportunidade para a concretização definitiva desse modelo de ensino no país”, finaliza Litto. 
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