
Cresce a procura por Ensino a Distância no Brasil  
 
Brasileiros vêem no ensino a distância oportunidade para cursar o ensino superior. 
 
As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de 
ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de realizar uma faculdade. Na 
maioria das vezes o curso desejado só existe em outra cidade ou mesmo a falta de tempo 
combinada com os problemas pessoais são alguns dos obstáculos para os estudos. Muitos 
brasileiros estão encontrando a solução no Ensino à Distância (EaD), para realizar o sonho de 
concluir o ensino superior. 
 
A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável 
de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, essa modalidade de ensino não é uma 
novidade. Com origem recente no século XVIII, a fórmula do EaD era através de 
correspondências e foi uma experiência que deu certo. A tecnologia sim é uma novidade. Hoje, 
com a internet, videoconferência e informação via satélites, é possível assistir aulas em tempo 
real, criando telessalas, de forma com que haja uma interação, mesmo que não presencial, 
entre aluno e universidade.  
 
Com esse suporte, o EaD está tomando um caminho de democratização da educação, 
fundamental para um país como o Brasil que apontou no último censo do IBGE de 2000 uma 
taxa de analfabetismo de 13,6%, se projetando para o futuro como mais do que substituta do 
ensino presencial, mas também como uma forma complementar da educação. Atualmente, a 
média nacional é de mais de 1 milhão de alunos matriculados em ensino à distância, em várias 
instituições nas regiões do país. 
 
A Faculdade Internacional de Curitiba (Facinter) e a Faculdade de Tecnologia Internacional 
(Fatec Internacional) são pioneiras nessa modalidade de ensino. Todos os cursos oferecidos 
pela instituição são reconhecidos pelo MEC e ministrados com aulas ao vivo, transmitidas via 
satélite, uma vez por semana, no endereço da telessala de um centro associado. Estes 
"Centros Associados" são parceiros da Instituição localizados em mais de 450 cidades em todo 
o Brasil. As aulas acontecem em estúdio, em tempo real e o professor tem prerrogativa de 
responder as principais dúvidas, ao vivo.  
 
A presença na telessala para assistir as aulas é obrigatória. Os cursos possuem atividades 
supervisionadas com o acompanhamento de uma tutoria local e as provas são presenciais. O 
perfil do aluno, de acordo com pesquisa da própria faculdade, aponta que 80% deles têm mais 
de 25 anos, 56% são do sexo masculino e casados, 70% têm residência própria e 93% estão 
trabalhando. A pesquisa diz ainda que o índice do motivo pela escolha do ensino à distância, 
da qual mostra que 31% optou a favor do EaD é pela duração reduzida do curso. A qualidade 
também é um fator que estimula esses estudantes. Dos entrevistados, 97% consideram que o 
curso propicia, de bom a excelente formação.  
 
Nelson Soares da Silva Neto, 24 anos, aluno do 1º ano de Marketing do Centro Associado da 
Facinter de São Luiz, Maranhão, diz por que optou por fazer um curso EaD. "Os principais 
motivos foram a praticidade do curso, a falta de tempo para conciliar faculdade/trabalho e não 
correr riscos de imprevistos como a ausência de professores." Soares, que trabalha como 
auxiliar administrativo e vendas, conta ainda que todos os colegas de classe têm idade 
superior à ele, trabalham de dia, e também têm a mesma opinião sobre a falta de tempo para 
cursar uma faculdade presencial.  
 
Um curso a distância pode render bons frutos para o aluno mesmo após o seu término. É o 
caso do paranaense Thiago Themistocles Pheixoto, graduado em 2005 no Curso Superior de 
Tecnologia em Secretariado na cidade de Piraí do Sul.  
 
Ele conta que durante as atividades acadêmicas do curso a distância da FATEC Internacional, 
teve a oportunidade não só de adquirir os conhecimentos teóricos da profissão de 
Secretariado, mas também de realizar atividades supervisionadas.  



"Nossa proposta foi a criação de uma empresa fictícia, que prestasse serviço na área 
secretarial, com dados reais, objetivando desenvolver o empreendedorismo nos alunos". Hoje, 
Pheixoto é um dos proprietários da empresa Carreiras & Sucessos, em Ponta Grossa. "Sei que 
o mercado precisa de empresas que tragam novas visões comerciais e que nunca parem de 
inovar. É este o principal ensinamento que estou levando para minha carreira", afirma o ex-
aluno da telessala da FATEC Internacional. 
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