
Se existe uma novidade na área do en
sino nos últimos anos, sem dúvida ela 
passa pela educação a distância. Impul
sionada pela internet, a nova modalida
de vem caindo no gosto popular e cresce 
em ritmo acelerado no Brasil, que já so
mava 2,64 milhões de alunos em 2008. 
Desses, 1,07 milhão estava matriculado 
em cursos autorizados pelo Ministério 
da Educação (MEC); 1,07 milhão em 
cursos livres; e 498 mil em iniciativas 
corporativas, segundo o último levanta
mento do Censo EaD.br, divulgado em 
setembro de 2009. A graduação partici
pava do total com 761 mil alunos, ante 
369 mil no ano anterior - um aumento 

de mais de 100% - e há estimativas bem 
fundamentadas de que as matrículas já 
tenham ultrapassado um milhão neste 
início de 2010. A tendência de cresci
mento também é verificada no progra
ma de educação a distância do CIEE, 
voltado à preparação para a delicada fase 
de ingresso no mercado de trabalho. Em 
novembro de 2009, a procura pelos 28 
cursos da grade, ofertados gratuitamen
te aos estudantes cadastrados no portal 
www.ciee.org.br, ultrapassou a marca 
histórica de um milhão de matrículas. 
A facilidade de acesso, os preços mais 
em conta em relação aos cursos pre
senciais e, principalmente, a flexibili

dade de horário são os pontos positivos 
mais citados pelos estudantes. "Se não 
fosse a educação a distância, dificil
mente conseguiria fazer um curso de 
graduação", afirma Márcia de Fát ima 
dos Santos Dias, estudante do curso 
de EaD em Pedagogia, da Faculdade 
C O C , de Ribeirão Preto/SP. Moradora 
de Osasco, na Grande São Paulo, e mãe 
de duas crianças, ela resolveu apostar 
nas aulas pela internet para comple
mentar o curso de magistério que fez 
no ensino médio e se capacitar para dar 
aulas de educação infantil. "O fato de 
poder organizar o próprio tempo para 
assistir às aulas é um chamariz impor-
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cia assustou-se com o volume de mate
rial para ler e aulas para acompanhar. 

'Achei que fosse mais fácil, porém 
o curso exige muita dedicação e 

disciplina", ressalta. Apesar da 
praticidade, a futura peda

goga sabe que não pode 
se acomodar. 

Perfil diferenciado. Os alu
nos de EaD precisam ser muito 

bem organizados para criar um 
sistema de estudos com responsabi
lidade em relação ao aprendizado. O 
esforço e a disciplina devem nortear 
as ações para o aluno atingir resulta
dos satisfatórios. "Apesar de oferecer 
maior flexibilidade do que um curso 
presencial, a EaD exige esforço ex
tra do estudante, por ter de ser ele o 
próprio regente do estudo", diz Car
los Alberto Chiarelli, ex-ministro da 
Educação e atual presidente da Asso
ciação da Cadeia Produtiva de Edu
cação a Distância (Aced). "Acima de 
tudo, para se dar bem, o aluno preci
sa querer aprender." 
O perfil do estudante dos cursos a 

distância é bem diferente daquele do 
jovem que frequenta aulas presen
ciais. C o m 80% concentrados na re
gião Sudeste, os alunos de EaD estão, 
em sua maioria, na faixa dos 30 aos 
34 anos, enquanto nos cursos presen
ciais ficam entre 19 e 24 anos; 46% 
ganham até três salários mínimos, 
índice que cai para 26% no ensino 
presencial. O censo EaD.br mostra 
ainda que 37% fazem pós-graduação, 
26,5% estão na graduação e 34,6% em 
cursos tecnológicos ou de comple
mentação pedagógica. No Sudeste, 
80% frequentam escolas particulares. 
Já no Norte e Nordeste, ocorre o con
trário: 80% dos alunos pertencem a 
instituições públicas. 
Aluna de EaD de Pedagogia e Ciên
cias Sociais, Maria da Conceição Lon-
guinhos Vallagão é carioca, mora em 
Aracaju/SE e estuda na Universidade 
Luterana do Brasil (Ulbra), sediada em 
Canoas/RS. Mãe de dois filhos, está 
aprovando as aulas: "é como se eu tivesse 
a faculdade dentro de casa". Segundo ela, 
sem a EaD seria impossível conciliar os 
trabalhos de mãe, dona de casa e ainda 
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fazer os dois cursos de graduação. No 
entanto, dedicação não lhe falta. "Tudo 
para poder realizar o sonho de trabalhar 
com crianças." 
A mobilidade da EaD em um país-
continente como o Brasil chama 
atenção nos dados do censo: 42% dos 
alunos matriculados estão em outro 
estado que não o da faculdade. Levan
do-se em conta apenas as graduações 
- setor em que mais cresceu a procura 
e oferta - as áreas com maior número 
de cursos são de Educação e Pedago
gia (552), Administração, Recursos 
Humanos e Gestão (345), Computa
ção e Tecnologia (118) e Direito (105). 
Em 2008, foram lançados 269 novos 
cursos de EaD, 90% a mais do que o 
verificado um ano antes. 
Para Eduardo Sakemi, superintendente 
de Tecnologia de Informação e da Edu
cação do CIEE, a EaD tem a vantagem 
de trabalhar com custos mais reduzidos, 
o que favorece o surgimento de cursos 
novos a cada ano. "É o uso da tecnolo
gia da informação facilitando e levando 
conhecimento às pessoas", diz. Já o dire-
tor-adjunto de Educação a Distância do 
Grupo Anhanguera Educacional, Lucia

no Sathler, acredita que os custos podem 
ser uma barreira para o crescimento da 
EaD, se os investimentos não forem fei
tos com responsabilidade e critério. "É 
preciso ter cuidado com os profissionais 
de TI, pois sempre querem o mais atual, 
o mais seguro e o mais controlável, ou 
seja, geralmente o mais caro", brinca. 
Para Sathler, a escola no Brasil passa por 
um momento de crise e a EaD pode ser 
um caminho para a recuperação. "Hoje 
é muito comum os alunos estarem mais 

atualizados do que o professor, princi
palmente pelo uso da tecnologia", afir
ma. Segundo ele, a EaD abre espaço para 
a construção de novas práticas e altera o 
paradigma que ainda conduz a forma
ção acadêmica. Ela inclui uma diversida
de de possibilidades de usos criativos das 
tecnologias, viabilizando novas formas 
de contato com as mais variadas fontes 
do conhecimento e a interação entre os 
usuários. "Isso pode qualificar a relação 
de aprendizagem sem se desfazer das 
metodologias que o sistema presencial 
de ensino já consolidou." 

Resistência e preconceito. No entan
to, essa mudança de paradigma, que 
traz um novo papel tanto para o alu
no como para o professor, ainda sofre 
resistências. O preconceito contra o 
diploma de cursos de educação a dis
tância, embora tenha diminuído nos 
últimos anos, ainda existe. "Quem dis
crimina é quem não conhece", enfatiza 
Ricardo Holz, presidente da Associa
ção Brasileira dos Estudantes de EaD 
(ABE-EaD). O questionamento sobre 
a qualidade dos cursos de EaD sempre 
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está na pauta de quem rejeita a nova 
modalidade. Porém, um estudo reali
zado pelo Instituto Nacional de Pesqui
sas e Estudos Educacionais (Inep) com 
base no Exame Nacional de Desempe
nho dos Estudantes (Enade), mostrou 
que alunos de EaD tiram as mesmas 
notas emplacadas por seus colegas das 
aulas presenciais. 
O estudo analisou jovens formados 
com características semelhantes - ida
de, renda, estado civil, se trabalha ou 
não - para que as variáveis não atra
palhassem a comparação entre os dois 
tipos de alunos. Utilizando as notas do 
Enade de 2005, 2006 e 2007, os pes
quisadores analisaram quatro cursos a 
distância: Administração, Pedagogia, 
Matemática e Serviço Social. Na com
paração dos dois grupos isolados, a di
ferença entre os estudantes de mesmo 
perfil foi de 0,23 a favor dos presen
ciais, um índice que estatisticamente é 
considerado igual a zero. Já no quesito 
notas médias, considerando todos os 
alunos dos dois grupos, os do ensino a 
distância ficaram à frente, por 6,7 pon
tos. Um relatório do Departamento 
de Educação dos Estados Unidos, do 
ano passado, também mostrou que os 
alunos de EaD se saem melhor que os 
demais ou se igualam a eles, porque de-
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dicam mais tempo às atividades online 
do que às tarefas presenciais. 
Para o ex-ministro Chiarelli, esses 
dados, além das boas colocações de 
estudantes de EaD no rigoroso exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), demonstram que existem ins
tituições sérias e comprometidas com 
a educação. "É uma ideia errônea, tan
to cultural como histórica, que o en
sino deve ser exclusivamente presen
cial, pois a primeira professora sempre 
foi a mãe; o ensino começa em casa." 
Segundo ele, o avanço da tecnologia 
gera essa sensação de insegurança nas 
pessoas que não conhecem a estrutura 
nem a dinâmica dos cursos a distân
cia. "Toda mudança é recebida com 
temor, mas a educação a distância será 
essencial no futuro." 
Um futuro que talvez não esteja tão 
distante como possa parecer, levando-
se em conta a curta história da internet 
e seu espantoso sucesso no Brasil. Em 
fevereiro de 1995 - há 15 anos, portan
to -, a Embratel selecionava 250 usu
ários para participar do projeto piloto 
do primeiro provedor comercial de 
acesso do país, iniciando o processo 
de democratização que transformaria 
os brasileiros nos campeões mundiais 
tanto de navegação em páginas quanto 
de tempo de permanência. Hoje, o ins-

Airton Camargo, da CVC: foco nos 
negócios e aprendizagem contínua. 

tituto de pesquisas Ibope Nielsen Onli 
ne calcula que, considerando todos os 
ambientes (casa, trabalho, escola, lan-
houses, telecentros), perto de 65 mi
lhões de brasileiros podem se conectar 
à rede mundial, e desses, mais de 42 
milhões têm computador em casa e o 
encaram cada vez mais como um faci
litador da vida moderna. Portanto, não 
é preciso grandes rasgos de imaginação 
para vislumbrar as perspectivas da fun-

ção "escola" do computador. 

Reprovação em massa. A baixa qua
lidade de ensino não é um problema 
exclusivo dos cursos de EaD. É uma 
realidade vivida também no ensino pre
sencial brasileiro. Recentemente, o Con
selho Regional de Medicina de São Paulo 
(CRM-SP) reprovou 56% dos alunos de 
sexto ano de universidades paulistas. O 
exame é voluntário e não impede o exer-
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cicio da medicina, mas mostra um dado 
preocupante. Essa tendência também 
é verificada em outros cursos, como o 
de direito, no qual o exame da OAB-SP 
reprovou quase 90% dos candidatos na 
primeira fase, em maio de 2009. 
O presidente da ABE-EaD admite que 
algumas instituições que oferecem cur
sos a distância estão com problemas. "O 
papel da nossa instituição é identificar os 
problemas e ajudar essas instituições", diz 
Holtz. No entanto, ele reclama da pos
tura muitas vezes autoritária do gover
no. "O M E C fechou o curso da Unitins 
(Fundação Universidade de Tocantins), 
deixando 60 mil alunos a ver navios, de 
forma rápida, sem dar um tempo para 
que a instituição pudesse implementar 
melhorias. Não vemos isso acontecer no 
ensino presencial." 
De acordo com Carlos Eduardo Biels-
chowsky, secretário de Educação a Dis
tância do M E C , a EaD cresceu muito 

rápido e ne
cessitou de 
um processo 
de supervi-

são. "Estamos fa
zendo a supervisão 
em todas as universi
dades; atualmente em 23 universidades 
que representam quase 85% de todos os 
alunos, olhando os poios, o material di
dático, estudando profundamente cada 
instituição", diz. Segundo o secretário, 
as universidades estão se adaptando e 
investindo pesadamente. "Acredito que 
no fim desse processo, teremos uma boa 
oferta, para que o aluno receba seu di
ploma e possa exercer sua profissão com 
dignidade e qualidade." 
Para ajudar na busca pela melhor quali
dade de ensino dos cursos, a ABE-EaD 
fez uma pesquisa com cerca de 15 mil 
estudantes de EaD, que responderam 
a um questionário com quarenta per
guntas técnicas, para avaliar a qualidade 
das aulas, do tutor, do atendimento via 
telefone, via e-mail e sobre o curso em 
si. Das respostas, surgiu um ranking das 
melhores instituições de EaD, segundo 
a ABE-EaD. A primeira colocada foi a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), segui
da pela Faculdade da Associação Inter-

nacional da Educação 
Continuada (Aiec), 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-
SP), P U C - M G e Uninter/PR. A Unitins 
ficou na última colocação, no ranking 
que listou 56 instituições. 
A engenheira agrônoma Renata Rodri
gues Vidal experimentou o curso de ex
tensão de EaD em Gestão Ambiental da 
FGV-RJ. Foram dois meses de ativida
des online com muitas leituras, resenhas 
e trabalhos pela internet. "Fui buscar a 
especialização em uma instituição forte 
no mercado e não me arrependo", afir
ma. Segundo ela, o curso despertou o 
interesse sobre o assunto e abriu as por
tas para buscar consolidar-se na área. 
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