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Segundo uma das principais leis de marketing, a verdadeira batalha não é de produto, mas, sim, 
de percepção. Esse princípio parece estar bastante adequado à realidade da educação on-line. 
Mais importante do que metodologias apropriadas, tecnologia aplicada em ambientes virtuais de 
aprendizagem e conteúdos multimídia, a questão fundamental é como o público-alvo percebe todo 
esse movimento. E aí temos o ponto crítico: via de regra, a percepção ainda é equivocada. O 
motivo é simples: nós aprendemos de uma mesma forma há milhares de anos. Quem nunca 
escutou a estória de que se uma pessoa tivesse sido congelada em 1850 e retomasse o cotidiano 
em 2000, o único ambiente que ela possivelmente reconheceria seria uma sala de aula?  
 
A força do paradigma da educação presencial é muito forte, embora somente o seja por 
antiguidade. Como conseqüência, temos a natural dificuldade em lidar com o medo do novo e, 
superando isto, temos a tendência a sermos um aluno on-line com a cabeça de um aluno 
presencial. São dois fatores que dificultam a implantação deste tipo de educação.  
 
E você já deve estar se perguntando: "Mas afinal, o que é melhor: presencial ou on-line?". Eu 
diria que esta pergunta não tem resposta. Penso que seguiremos por muito tempo fazendo uso de 
ambas as metodologias. Creio que será pelo tempo que a educação presencial se justificará. 
Existirá um tempo em que todos os treinamentos comportamentais, por exemplo, poderão ser 
feitos de forma on-line? Eu acredito. Basta tentarmos imaginar como será nossa vida em 2020, 
lembrando de como era em 1950.  
 
Com o advento da web, a educação a distância ganhou outro status, através da educação on-line. 
Com ela, é possível estabelecer a interatividade humana através de tecnologias viáveis 
financeiramente. Na educação on-line nós podemos, mesmo a milhares de quilômetros, interagir 
com outras pessoas de forma síncrona ou assíncrona. Ou seja, temos condições de suprir a falta 
do contato físico (a "pele") na maioria dos casos, através de processo interativos inteligentes.  
 
Mas por que ainda isto é difícil para muitos assimilarem? Por causa da cultura. A educação on-line 
é uma forma diferente de aprender, comparando com aquela que conhecemos há séculos. Porém, 
em segundo lugar, e na minha modesta opinião, o principal fator de dificuldade é que o "peixe" 
nos é (enquanto potenciais alunos) mal vendido, ainda. Pensando nas estratégias de inserção da 
educação on-line em um ambiente corporativo, por exemplo, é mais comum percebermos o foco 
em tecnologia do que no ser humano. Quando as empresas decidem iniciar os seus projetos de 
educação on-line, o que elas fazem geralmente? Um RFI (Request For Information) para detalhar 
o perfil de LMS (Learning Manegment Sistem) disponíveis no mercado. Qual empresa registra: 
"Queremos um projeto que acima de tudo saiba envolver nossos colaboradores nesse novo 
modelo de aprendizagem"? Muito poucas. E eu acredito que a chave do sucesso na implantação 
da educação on-line está justamente na capacidade de envolver as pessoas. E isto só é possível 
com um forte trabalho de sensibilização. 
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