
E-learning: crescimento de mais de 400% em 1 ano 
 
O e-learning no Brasil cresceu mais de 400%, demonstrando que é um segmento com grande 
potencial e alcance. Grande parte desse crescimento deve-se à portaria de número 2.253 do 
Ministério de Educação e Cultura, em vigor desde 2001. Nessa portaria, o MEC autoriza que 
sejam desenvolvidos cursos de graduação e pós-graduação nas Universidades Federais que 
utilizem métodos não presenciais. 
 
A portaria 2.253 provocou grande reflexão dentro das faculdades, promovendo várias 
discussões, transformando os planos de aula e forçando o desenvolvimento de novas técnicas 
de ensino. 
 
A educação a distância utilizando a Internet possibilita a interação, construção e gestão de 
conhecimento. Diferentemente das técnicas utilizadas até então, com apostilas, via televisão 
ou rádio, nas quais o aluno tem papel passivo de receptor de conhecimento, o e-learning, além 
de ter maior alcance, possibilita que debates sejam gerados, fóruns, trocas entre tutor e 
alunos, pesquisas em links sugeridos, que dúvidas sejam esclarecidas em curto espaço de 
tempo e levadas ao conhecimento do grupo.  
 
A sensação de pertencimento que a comunidade virtual promove também tem impacto positivo 
na rápida aceitação do e-learning pelos docentes e discentes. 
 
O impulso gerado pela portaria 2.253 e rapidamente assimilado pelas Instituições de Ensino 
Superior por meio de seus departamentos de NEADS, CEADS e outros voltados para o ensino a 
distância baseado em Internet são responsáveis por esse crescimento exponencial verificado 
em 2004, mas que está sendo monitorado desde 1999, sempre com diferenças de mais de 
100% de um ano com relação ao ano anterior. 
 
O Brasil agradece, pois somente por meio da Educação e da boa formação de profissionais 
para o mercado de trabalho poderemos pensar seriamente em crescimento sustentável. A 
Educação ao alcance de muitos, como a Internet possibilita, poderá, em dez anos, alterar as 
estatísticas do IBGE e passar de 6% o índice de habitantes com nível superior para, quem 
sabe, o dobro. 
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