
Educação a distância reúne mais de 1,1 milhão de alunos no País  
 
Pesquisa da Abed revela expansão do setor e o ensino superior a distância cresce mais de 
100%. 
 
Os índices sobre Educação a Distância no Brasil têm crescido a cada dia. Mas qual é o tamanho 
real do universo de alunos e professores em aulas não presenciais? Até agora quase ninguém 
tinha uma medida exata. As únicas pesquisas oficiais sobre EaD se referiam aos cursos de 
graduação e pós- graduação, coletados anualmente pela Seed (Secretaria de Educação a 
Distância) do MEC, sendo que o último levantamento foi realizado de 2003. 
 
Agora, pela primeira vez, podemos observar dados mais concretos sobre a EaD no Brasil, já 
que o Instituto Monitor e a Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância) lançaram a 
primeira edição do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (Abraed 
2005). Os números do anuário levam em consideração todos os níveis de ensino oficialmente 
credenciados por conselhos de educação (federal, estadual e municipal) e informações das seis 
maiores entidades que atuam no setor. 
 
Dados obtidos em 2004 revelam que mais de 1,1 milhão de brasileiros realizaram algum curso 
online no País. Este resultado é a soma dos alunos de instituições, oficialmente credenciadas - 
de ensino superior, médio e fundamental - com os das seis maiores instituições que oferecem 
cursos de EaD: Fundação Roberto Marinho/Telecurso 2000, Sebrae, Governo do Estado de São 
Paulo, Telemar, Senac e Senai. 
 
Segundo o anuário, as instituições credenciadas nos Estados e municípios, como escolas de 
ensino fundamental, médio, técnico (profissionalizante) e EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
são responsáveis pela educação a distância de mais de 150 mil pessoas e representam 48,6% 
do universo de alunos de todas as instituições autorizadas a ministrar cursos a distância no 
País. É quase o mesmo número de alunos do nível superior que acompanham cursos de 
graduação, seqüencial e pós a distância e que soma quase 160 mil estudantes. É importante 
destacar que a Abed não contabilizou alunos que participam da EaD por cursos empresariais, 
nem livres (idiomas, decoração, informática, por exemplo). 
 
Crescimento 
O anuário da Abed confirma que o ensino a distância é, de longe, a modalidade que mais 
cresce no Brasil. Com base nos levantamentos anteriores do MEC sobre graduação e pós-
graduação a distância, é possível traçar um comparativo do setor. Em 2004, mais de 150 mil 
alunos estavam matriculados, contra os cerca de 76 mil do ano anterior. Ou seja, o 
crescimento foi de aproximadamente 100%, em apenas um ano.  
 
Outro fato que mostra o amadurecimento do mercado é o crescimento do número de cursos 
ofertados na modalidade online. Em 2004, 77 cursos foram lançados, contra 34, em 2003. Em 
2002, apenas 19 cursos e, em 2001, só 11. Estes dados representam que, em apenas quatro 
anos, a quantidade de cursos registrou um crescimento de 600%. 
 
Para o anuário, a Abed realizou pesquisas com cada conselho estadual e municipal e levantou 
dados sobre quem oferece EaD, como e para que público as aulas são dirigidas. Outras 
instituições que já haviam realizado pesquisas próprias e independentes apenas somaram 
dados à pesquisa da Abed. O Abraed 2005 pode ser adquirido nos sites da Abed e do Instituto 
Monitor. 
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