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O segmento de e-learning cresce a uma taxa de 30% ao ano no Brasil; e a tendência é que 
supere, em números, a sala de aula tradicional em poucas décadas. 
 
Aprendizagem democrática. Esta é a melhor expressão para definir o que significa o e-learning -- 
ensino à distância. O fato de o aluno ter aulas via computador conectado à internet, ou seja, on 
line, representa um grande salto na área de educação, principalmente no Brasil, onde as 
dimensões geográficas, a má distribuição de renda e a carência na área de educação são os 
maiores inibidores para a evolução e a continuidade de aprendizado entre os profissionais. Em 
plena sociedade do conhecimento, na qual o trabalho braçal perde espaço para o intelectual, com 
profissionais melhores qualificados, é preciso que as pessoas se atualizem constantemente. Ou, 
então, correrão o risco de ficarem esquecidos nas pilhas de currículos deixadas em uma gaveta. É 
nesse contexto que o e-learning ganha cada vez mais espaço. Hoje, segundo a Associação 
Brasileira de Ensino a Distância (ABED), mais de 1,5 milhão de pessoas já se beneficiam dessa 
modalidade.  
 
De acordo com o professor Frederic Litto, presidente da ABED, a educação à distância é a melhor 
resposta para as pressões que a sociedade exerce sobre os profissionais. "O e-learning elimina 
barreiras de espaço e de tempo". O aluno escolhe a hora e o local mais conveniente para sua 
aula. "As pesquisas mostram que a grande aprendizagem ocorre também da interatividade entre 
os alunos que estão matriculados em um curso elearning", observa Fábio Barcellos, sócio- diretor 
da Quick Mind, empresa especializada em e-learning no Brasil e pioneira no setor corporativo.  
 
Interatividade  
 
Tanto para Frederic quanto para Fábio, essa modalidade possibilita uma melhor aprendizagem, 
pois, diferentemente dos Estados Unidos - onde é muito difundido o conceito de auto-
desenvolvimento -, em que o aluno aprende somente através do conteúdo disponibilizado pelo 
computador, o e-learning acaba sendo uma grande alternativa. Nele, a pessoa tem a colaboração 
de outros alunos, com a troca de experiências; tem um professor especializado que interage; e 
um facilitador que administra a turma. "Mesmo mercados como dos EUA e da Inglaterra estão 
percebendo que o melhor de aprender pela internet é que ela cria um ambiente de colaboração 
usando as ferramentas disponíveis", diz o diretor da Quick Mind.  
 
Na realidade, no Brasil, o ensino à distância foi criado no século passado, por volta de 1940, 
quando surgiram os cursos por correspondência. Hoje, eles têm a mesma conotação -- atingir um 
grande público, oferecendo conteúdos com a mesma qualidade, independente da localização do 
aluno --, entretanto, agora as ferramentas são outras. O papel dá lugar à tela do monitor. 
 
Futuro promissor  
 
É justamente nesse contexto que o avanço tecnológico entra como principal aliado. Para se ter 
idéia, o meio usado atualmente é o computador, mas já existem pesquisas apontando o uso do 
celular como meio de aprendizagem. "Esta modalidade é chamada de m-learning e é objeto de 
pesquisa na Escola do Futuro da USP", revela o professor Litto. "Embora o conservadorismo nos 
impediu de crescer nesse segmento anteriormente, acredito que estamos no caminho certo", 
complementa ele.  
 
No Brasil, já existem várias universidades que oferecem cursos de graduação à distância, isto é, 
virtuais, além de cursos de pós-graduação. "O interessante é que, mesmo em regiões mais 
pobres, como é o caso do Nordeste, o ensino à distância está adiantado. Um exemplo é a 
Paraíba", diz Frederic Litto.  
A escolha certa  



Mas nem tudo são flores. E apesar de o e-learning já atingir um grande número de adeptos no 
Brasil e sua eficácia ser reconhecida no mercado -- segundo uma pesquisa do portal e-learning do 
Brasil, 71% dos participantes acham razoável a qualidade dos cursos e 23% acham ótima -- é 
preciso tomar alguns cuidados ao escolher o curso que realmente valha a pena fazer. A dica do 
professor Litto é basear a seleção na reputação da instituição, nos currículos dos professores, na 
bibliografia usada e pesquisar se o curso parece razoável na avaliação de pessoas que trabalham 
na área focada. "A pessoa deve reunir o maior número de informações sobre o curso", recomenda 
ele. Para facilitar, há uma lista com as instituições que oferecem cursos e-learning no site da 
ABED (www.abed.org.br), aprovados pelo MEC. 
 
Outra observação que o professor faz é em relação ao tempo de duração do elearning, que deve 
ter, no mínimo, seis horas de aula. "Educação à distância não é para todo mundo. É preciso 
motivação e o aluno tem de ser disciplinado. Se for do tipo que precisa de um professor ao lado 
mimando, não terá bom rendimento", orienta o presidente da ABED.  
 
Já no caso do e-learning corporativo -- atualmente mais de 400 empresas utilizam essa 
modalidade de ensino no Brasil -- a maior motivação entre eles é a sobrevivência no emprego e a 
ascensão profissional. De acordo com levantamentos feitos pela Quick Mind, as empresas que 
mediram o retorno dos investimentos nos últimos anos chegaram a números que apontam que 
em dois ou três anos o retorno foi de 20 a 100 vezes. "Tem empresa que teve um custo de R$ 
0,50 centavos por funcionário. Há exemplos também de companhias que investiram R$ 5 milhões 
com o e-learning, quando iriam precisar de, pelo menos, R$ 30 milhões, caso fosse usar o método 
da sala de aula tradicional", esclarece Fábio Barcellos.  
 
Afora a questão custo-benefício, que é fortíssima, segundo Barcellos, há casos em que nem 
mesmo com todo os recursos financeiros disponíveis a empresa conseguiria atingir sua meta de 
treinamento. Um banco - exemplo citado pelo diretor da Quick Mind -, que tem mais de mil 
agências espalhadas por todas as regiões brasileiras, com mais de 20 mil funcionários, iria lançar 
um produto e precisava que todos os profissionais fossem treinados num prazo de dois meses. O 
uso do método tradicional da sala de aula seria impraticável. "Em casos como desse banco o e-
learning atende completamente as expectativas das empresas, porém, é necessário ter em mente 
que em outros ele será dispendioso", explica o executivo, ressaltando que algumas companhias 
precisam treinar apenas 100 pessoas. "Inicialmente o investimento para implantar o e-learning é 
alto, mas, usado continuamente, esse investimento se dilui", explica o empresário. 
 
Pioneirismo corporativo  
 
Em 1997, quando poucos conheciam o método de e-learning corporativo de aprendizagem no 
Brasil, o empresário Fábio Barcellos foi convidado a implantar o sistema na Embratel, durante o 
período que antecedia a privatização. A proposta era preparar os diversos funcionários com nível 
gerencial que estavam espalhados pelo país. E embora a companhia já tivesse um histórico na 
área de ensino à distância, usando material impresso e CD-ROM, ainda não havia trabalhado com 
o conceito de e-learning. "Nos antecipamos perante o mercado, que só percebeu que era uma boa 
prática três anos depois". Mas Barcellos faz uma ressalva e diz que é preciso não confundir 
educação à distância com educação distante. No início do projeto, alguns conceitos do método 
tradicional foram resguardados, como forma de fazer uma transição sem maiores problemas para 
os funcionários. "Na Embratel procuramos fazer com que todos tivessem o sentimento de uma 
comunidade que aprende de forma colaborativa. Existia a presença do professor, que era um 
especialista no assunto. Ele interagia com os alunos, esclarecia dúvidas via salas de bate-papo e 
fórum de discussão", diz Barcellos.  
 
Quanto a adaptação dos funcionários, o empresário afirma que foi de forma muito tranqüila. 
Segundo ele, o público era composto por gerentes, os quais já usavam o computador na rotina de 
trabalho e, embora usassem micro, esse tipo de aprendizagem não fazia parte da realidade deles.  



"Tínhamos que mostrar a importância do tema para o contexto de trabalho deles, pois para o 
adulto aprender ele tem de entender a relevância daquilo para o seu dia-adia", garante Barcellos. 
Outro argumento, na época, foi conscientizá- los de que era um projeto novo e estavam sendo 
pioneiros. "Além disso houve um incentivo muito forte da alta diretoria da empresa. Era um 
projeto estratégico".  
 
Hoje, após oito anos, o empresário afirma com convicção que o mercado está assimilando bem o 
e-learning corporativo. "Os empresários não têm mais dúvidas se ele funciona ou não. A questão 
agora é como eu faço, como eu otimizo, como eu cresço", conclui Barcellos. 
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