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O aprendizado há muito tem sido visto como uma arma competitiva no arsenal corporativo e - 
num mercado cada vez mais globalizado - os educadores querem oferecer esse aprendizado de 
maneira rápida e barata, sem barreiras de tempo e geografia. 
 
Entra o aprendizado à distância. O conceito, porém, não é novo. Em 1837, o especialista em 
fonografia inglês Isaac Pitman começou a ensinar por correspondência no Reino Unido. 
 
Depois, em 1850, a Universidade de Londres começou a oferecer cursos à distância aos 
habitantes de colônias inglesas como a índia e a Austrália. Nos EUA, William Rai-ney Harper criou, 
em 1892, o primeiro programa de ensino superior à distância, operado por correio, na 
Universidade de Chicago. 
 
A tecnologia logo começou a desempenhar uma parte no processo e a televisão foi uma 
ferramenta importante. Em 1950, a Fundação Ford começou a apresentar programas educacionais 
pela tv. Em 1968, a Universidade de Stanford criou uma rede de W. A televisão foi também o 
meio pelo qual a Universidade Aberta do Reino Unido ensinou seus alunos quando foi criada em 
1969. 
 
A Universidade Aberta demonstrou como o aprendizado à distância pode espalhar a educação, 
congregando hoje em dia mais de 200.000 estudantes por ano. Com cerca de 30.000 alunos em 
qualquer momento, a Escola de Administração da Universidade Aberta capacitou mais de 150.000 
administradores em 370.000 cursos com nível de certificado, diploma e MBA desde que a escola 
foi fundada em 1983. 
 
Entretanto, foi a internet que forjou as mudanças mais sensacionais no panorama do aprendizado 
à distância. Os padrões abertos da internet permitem que qualquer um acesse conteúdo da rede - 
a qualquer momento e de qualquer local. Desde o surgimento do e-mail, em 1971, alunos e 
professores puderam se comunicar uns com os outros de maneira mais fácil e mais barata do que 
antes. 
 
Não espanta que tenha sido uma instituição de tecnologia - o Instituto de Tecnologia de Nova 
Jersey - a primeira a oferecer cursos de graduação on-line. Nos anos 90, brotaram instituições 
americanas como a Universidade Virtual da Califórnia e a Universidade Internacional Jones 
oferecendo apenas cursos on-line. 
 
Outras tecnologias como a videoconferência interativa, CD-ROMs e DVDs ajudaram a transformar 
a experiência do aprendizado. As escolas de administração não demoraram a abraçar a 
tecnologia, investindo pesadamente em sua capacitação para o e-learning. 
 
O crescimento de MBAs executivos internacionais vem dependendo pesadamente da internet. Em 
programas como o Emba Global, uma parceria entre a London Business School e Colúmbia em 
Nova York; e o Trium, uma aliança de três escolas - Escola de Administração Stern da 
Universidade de Nova York, Escola de Economia de Londres e Escola de Pós-graduação em 
Administração da HEC Paris - boa parte do aprendizado ocorre remotamente via internet. 
 
Quando o e-learning começou a chamar a atenção dos educadores corporativos, a maioria o 
entendia como um meio eficiente de substituir o treinamento baseado em salas de aula, poupando 
tempo e dinheiro. Hoje, os educadores estão percebendo que o aprendizado on-line não diz 
respeito a tecnologias cada vez mais sofisticadas, mas ao modo como a tecnologia é usada. Os 
formatos de aulas tradicionais estão sendo demolidos online. "Objetos de aprendizado" -pequenas 
frações de treinamento, durando menos de 5 minutos, às vezes - estão sendo amplamente usados 
em programas de treinamento corporativo. 



 
Os educadores vêm percebendo também que o lado humano do aprendizado continua sendo tão 
importante como na era pré-inter-net, e as tecnologias interativas são as que guardam maior 
potencial para os criadores de sistemas de aprendizado à distância. 
 
As ferramentas de videoconferência via internet, por exemplo, não só permitem que números 
grandes de alunos participem de uma aula ou palestra. Elas também oferecem recursos que 
permitem que o professor faça uma consulta com a audiência e apresente o resultado na mesma 
sessão. 
 
Mas o fato do treinamento face a face ser amplamente reconhecido como uma parte fundamental 
no processo educacional tem feito com que a maioria das instituições de ensino esteja adotando o 
modelo de "aprendizado misto" - uma mistura de on-line e off-line. 
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