
Graduação via internet perde para o correio 
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Livro traz o primeiro censo sobre o ensino superior a distância no Brasil. 

João Vianney, da Unisul, diz que o sonho de se democratizar o ensino superior pela 
internet não está se realizando. 

Com o Censo Brasileiro de Ensino Superior a Distância, pela primeira vez, pode-se ter 
uma noção mais exata do quanto progrediu essa modalidade de ensino no país. A 
conclusão mais óbvia, é simples. Nem com todo o desenvolvimento tecnológico recente 
os cursos a distância virtuais, via internet, conseguiram superar a procura pelos 
programas a distância que utilizam métodos mais tradicionais.  

A expectativa de que o ensino via web ajudaria a democratizar o ensino superior no 
país, com esse censo, foi por água abaixo. Esses métodos ainda são mais utilizados 
por uma parcela muito pequena de alunos, cujo principal interesse são os cursos de 
pós-graduação e especializações. Quem opta pela graduação a distância, acaba usando 
livros e apostilas enviados pelo correio. "Infelizmente não estamos conseguindo 
alargar a base de atendidos pelo ensino superior no país com o uso dessas novas 
tecnologias", explica João Vianney, diretor de educação a distancia da Unisul.  

Vianney divide a autoria do livro " A Universidade Virtual no Brasil " , com Patrícia 
Torres e Elizabeth Farias da Silva. A publicação, que está sendo lançada pela editora 
da Unisul, com o apoio do Iesalc -Unesco, reúne todos os aspectos abordados pelo 
censo.  

Para realizar o censo, os pesquisadores ouviram, no segundo semestre do ano 
passado, todas as instituições de ensino que estavam autorizadas pelo Ministério da 
Educação (MEC). "No final de 2002, existiam 31 instituições credenciadas, destas 
apenas 22 já ofereciam cursos", explica Vianney. "No total, existiam 60 cursos 
superiores disponíveis, com 84.713 alunos".  

O grande paradoxo, segundo Vianney, é que o Brasil é um dos países que mais 
dominam a produção de conteúdo para o ensino virtual, via web. "Nesse aspecto 
estamos entre os melhores do mundo, junto com a América do Norte, Canadá e países 
nórdicos", diz. "Conseguimos dominar essa tecnologia com grande velocidade, mas 
não conseguimos socializar o seu uso". Ele lembra que na Argentina, 30% da 
população jovem, das classes C e D, está nas universidades, enquanto no Brasil 
apenas 11% conseguem tal façanha.  

Um dos motivos do ensino virtual não ter decolado ainda no Brasil na graduação, 
segundo ele, é o alto custo para a sua formatação. "Calculo que entre a aquisição da 
tecnologia, formação de professores e elaboração de conteúdo, uma instituição gaste 
em torno de R$ 2, 7 milhões", diz Vianney. O tempo necessário para sua elaboração 
completa também é elevado, e consome cerca de dois anos.  

Vicente Nogueira Filho, presidente das faculdades integradas Upis (União Pioneira de 
Integração Social), de Brasília, é responsável pelo único programa via internet de 
graduação em administração de empresas do país. O curso é dado pela Associação 
Internacional de Educação Continuada (Aiec), também presidida por ele e que é 
parceira da Upis.  



Ele não abre as cifras, mas garante que investiu alguns milhões apenas na elaboração 
do conteúdo das 48 disciplinas do programa. "Tivemos que adaptar o método de 
estudo de casos de Harvard, que utilizamos no curso presencial", conta. A duração do 
curso virtual é a mesma do tradicional, oito semestres. "Uma vez por mês o aluno tem 
que fazer uma prova escrita, pessoalmente, em um dos nossos centros regionais", 
conta.  

A maior diferença entre os 1.200 alunos do curso a distância e os 6.500 do ensino 
tradicional da Upis, está na idade. Nogueira diz que quem procura o ensino pela 
internet tem 30 anos ou mais, já está empregado como gerente ou diretor, e tem a 
intenção de dar um "up grade" na carreira. "Os mais jovens freqüentam a faculdade", 
diz.  

Outro dado que chama a atenção no censo é que a área mais procurada nos cursos a 
distância no país, via internet ou não, é a de pedagogia. "Os que já são professores 
também estão entre os principais usuários", diz o professor João Vianney. E quem 
mais abastece o mercado, são as instituições públicas responsáveis por 99% das 
matrículas. Uma realidade bem diferente do ensino presencial, onde as universidades 
particulares dominam 71% do mercado.  
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