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O MEC (Ministério da Fazenda) ainda não divulgou os números referentes à educação a 
distância (EAD) no Brasil em 2003. Segundo Sérgio Roberto Kieling Franco, diretor de Política 
em Educação a Distância da SEED (secretaria responsável pelo setor), dados como o número 
de alunos beneficiados por cursos credenciados devem sair até o final de outubro.  
 
O último estudo, referente a 2002 e apresentado em 2003, indica que 84 mil pessoas 
participaram de cursos superiores naquele ano, incluindo a pós-graduação, sendo 41 mil na 
graduação, a maioria de professores que tinham apenas o magistério. 
 
O MEC, porém, não mensura o público participante dos cursos que não precisam de 
autorização do governo federal para funcionar. Pelos cálculos da Abed (Associação Brasileira 
de Educação a Distância), com sede em São Paulo, entre 1,5 milhão e 2 milhões de brasileiros 
usam esse tipo de modalidade de ensino. "O crescimento é, tranqüilamente, de 20% ao ano", 
afirma o presidente da Abed, Frederic Michael Litto. 
 
Esses alunos estão distribuídos desde a alfabetização até a graduação e especialização, além 
de cursos livres e os oferecidos por empresas a seus funcionários, passando pelos 
profissionalizantes. 
 
"A variedade de oferta e a falta de regulamentação dificulta a realização desse levantamento", 
continua Litto, norte-americano de 65 anos que se dedica há 40 aos estudos da EAD, 35 deles 
no Brasil. 
 
Passado x futuro 
 
Cartas e internet de banda larga vão caminhar juntas no país. Essa é a previsão do presidente 
da Abed. "O ideal seria que todos tivessem internet, que é o melhor método de educação a 
distância, mas no Brasil isso não deve acontecer em um futuro próximo", afirma Frederic Litto. 
 
Para ele, a internet tem a vantagem de possibilitar a conversa entre os alunos por meio do 
chat (bate-papo). Segundo Litto, essa é a melhor forma de aprendizado. "Um chega e fala que 
não entendeu um ponto, e outro pode ajudar. Outro diz que não concorda com alguma 
informação e discute com o colega. Nesse tipo de aprendizado, o professor é apenas um 
arquiteto. Os alunos é que fabricam o muro." 
 
Outra previsão do presidente da Abed é que, entre cinco e dez anos, todas as universidades 
terão de oferecer os mesmos cursos presenciais também a distância. Numa escala de zero e 
dez, Litto afirma que o Brasil está no nível cinco. "A rede particular está bem adiantada, como 
as PUCs (Pontifícias Universidades Católicas), a [Universidade] Federal do Mato Grosso, a UnB 
(Universidade de Brasília) e a Unifesp (Escola Paulista de Medicina). Mas muito ainda pode ser 
feito. O potencial que existe é enorme", afirma. 
 
Ao mesmo tempo, instituições como o Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor terão 
espaço para continuar a oferecer cursos profissionalizantes, por meio de correspondência, diz 
Litto. "Em um país continental, subdesenvolvido, é preciso esse tipo de curso." 
 
Precursores 
 
Atualmente, em diferentes graus, o ensino a distância conta com alguma parcela presencial. 
Um exemplo é o Telecurso 2000, da Fundação Roberto Marinho. Para acompanhar as aulas 
pela TV, os alunos vão até uma sala, em que há um professor, além de poder ligar a TV e 
assistir em sua própria casa.  
 
"O grosso do aprendizado acontece por meio das fitas e do material impresso. Esse professor 
ajuda os alunos a utilizar melhor o material", afirma Vilma Guimarães, gerente-geral de 
educação mobilização e implementação da Fundação Roberto Marinho.  



 
A estimativa dela é que haja, hoje, 20 mil alunos participando de algum dos projetos do 
Telecurso 2000, que atende aos jovens e adultos com distorção idade/série. Guimarães afirma 
que não há estimativa de quantas pessoas apenas assistam aos programas da TV, sem 
participar das telessalas. A idéia é realizar um censo no próximo ano para contabilizar esse 
número. 
 
Mesmo os cursos de graduação a distância reconhecidos pelo Ministério da Educação têm suas 
parcelas presenciais. Quem fizer uma pós-graduação nessa modalidade, por exemplo, terá de 
fazer provas e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso. 
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