
Ensino em alta voltagem: Governo quer fortalecer curso virtual 
 
O Ministério da Educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva planeja investir mais em ensino a 
distância, área que, segundo a atual administração, ficou neglicenciada no mandato passado.  
 
As universidades cujos projetos de cursos estavam parados serão avaliadas. "O assunto vai 
passar a ser prioridade do MEC [Ministério da Educação"", afirmou o secretário de Educação a 
Distância, João Carlos Teatini de Souza.  
 
O "e-learning" (aprendizado eletrônico), uma das ferramentas mais importantes do ensino a 
distância, já está na esteira desse processo. No país, os investimentos feitos pelo setor privado na 
área crescem de 50% a 70% ao ano.  
 
Os números são do Prêmio E-Learning Brasil, realizado pela empresa MicroPower. No primeiro 
trimestre de 2002, os investimentos haviam chegado à marca dos US$ 60 milhões. "No final de 
2003, deveremos atingir US$ 80 milhões", estima o presidente da empresa, Francisco Soeltl.  
 
O crescimento do mercado brasileiro é inversamente proporcional ao momento de estagnação que 
vive o setor nos Estados Unidos. "O investimento feito em treinamento nos EUA cresceu 50% em 
dez anos, de 91 a 2001. O Brasil entrou no mercado em 99 e já cresceu 45%", afirma Soeltl.  
 
Mundo corporativo  
 
Ainda engatinhando no mundo acadêmico, no corporativo o "e-learning" reina absoluto, mesmo 
que existam controvérsias sobre a validade do uso do conceito "puro" (sem outras ferramentas ou 
momentos presenciais).  
 
O fato é que esse método de treinamento caiu como uma luva para as companhias 
geograficamente "espalhadas" pelo território nacional (com muitas filiais ou franquias), que 
precisariam arcar com um enorme gasto para treinar e atualizar seus funcionários pelo método 
tradicional, num país de 8.511.996 km2 como o Brasil.  
 
Mas o fator economia, que praticamente originou esse mercado, já não é primordial. Segundo a 
pesquisa do Prêmio E-Learning Brasil, realizado na semana passada em São Paulo, mais do que 
cortar custos dos cursos, as empresas querem desenvolver e reter o capital humano em seus 
quadros.  
 
"Temos 30 empresas no Brasil e precisamos atualizar todos os funcionários. Não escolhemos o "e-
learning" para cortar custos, foi para otimizar o processo", diz Alice Feuser, gerente-geral da 
Universidade Corporativa Datasul.  
 
Segundo a Abed (Associação Brasileira de Ensino a Distância), 1,2 milhão de pessoas fazem 
cursos a distância no Brasil hoje, 200 mil por meio do "e-learning", em empresas e universidades. 
"Com o novo governo, não me surpreenderei se, até o fim deste ano, esse número mais que 
dobrar", diz o presidente, Fredric Litto.  
 
Pesquisa ajuda a detectar cursos com conteúdo  
 
FREE-LANCE PARA A FOLHA  
 
Para quem nunca fez um curso por meio do "e-learning", os especialistas recomendam cautela. 
"Existem muitas instituições renomadas, mas há também as picaretas", afirma Fredric Litto, da 
Abed. Por isso o site www.abed.org.br dá algumas dicas. "Um bom indicador de qualidade é ver se 
o curso tem mais de um ou dois anos e se a instituição é de "notório saber'", afirma.  
 



A legislação brasileira, segundo o secretário João Carlos Teatini de Souza, exige que os cursos que 
expedem certificados tenham momentos presenciais.  
 
Se o curso for universitário, o interessado pode consultar o site da secretaria para verificar se tem 
autorização do Ministério da Educação (veja na pág. 3). Se for de especialização, o principal é se 
informar sobre o currículo da instituição e conversar com os egressos. "Não há ainda uma 
legislação sobre esse tipo de curso, mas estamos discutindo o assunto."  
 
Retorno  
 
Carlos Alberto Fanelli, gerente da Boucinhas & Campos Educação, diz que é importante medir o 
retorno do investimento para a implantação do "e-learning". Essa mensuração, no entanto, não 
pode levar em conta somente a dimensão financeira. "Esse é apenas um dos aspectos." Há que se 
avaliar também a satisfação do usuário. Para isso, é importante que o sistema de treinamento 
conte com uma tutoria, por exemplo, para dar suporte, medir o desenvolvimento do aprendizado 
e manter a interação humana.  
 
Setor cria "doses de aprendizado"  
 
FREE-LANCE PARA A FOLHA  
 
Diferentemente do que aconteceu no surgimento do "e-learning" nos anos 90, quando as novas 
tecnologias eram as estrelas do mercado, o segmento que mais progride na área hoje é o de 
criação de conteúdo. "As empresas já estão falando de desenvolvimento de conteúdo sob 
medida", afirma Francisco Soeltl, presidente da empresa MicroPower.  
 
Na área de tecnologia, o destaque é a teleconferência (áudio e videoconferência através da 
internet). É o caso do Symposium e do CentraOne (programas de comunicação a distância em 
tempo real da empresa americana Centra), com os quais é possível organizar conferências com a 
participação de pessoas localizadas em vários cantos do mundo. "Num futuro próximo, o "e-
learning" crescerá e se consolidará como aconteceu com o e-mail", projeta.  
 
A Sankyo Pharma Brasil está implantando outra novidade: o Giimii (Gestão de Informação 
Imediata de Mercado Interativo sobre Internet). Com um computador de mão, os representantes 
recebem, momentos antes, informações sobre o produto que vão vender nos consultórios 
médicos.  
 
"O profissional chega ao cliente com muito mais informação, mais bem preparado", explica o 
presidente da empresa, Martin Nelzow. O método usa "frações de conteúdo" (doses de informação 
e treinamento para força de venda). Outro ponto forte do sistema, diz ele, é poder enviar "doses 
de aprendizado", todos os dias, para os funcionários. "Podemos atualizá-los com frequência diária 
ou semanal. É um treinamento dinâmico", afirma. As reuniões ao vivo, conta, continuam 
existindo. "Mas, se eram cinco, passaram a ser três. E a papelada virou um computador de bolso."  
 
ENSINO EM ALTA VOLTAGEM  
 
Só 10% dos jovens com idades entre 18 e 24 anos estão no ensino superior; governo quer chegar 
a 30% até 2006  
 
Método busca ser arma antiexclusão  
 
FREE-LANCE PARA A FOLHA  
 
"O Brasil é um país de dimensões continentais, com exclusão educacional brutal", afirma o 
secretário de Educação a Distância, João Carlos Teatini de Souza, explicando os motivos que 



levaram a atual administração a dar mais atenção à educação a distância.  
 
 
Segundo ele, somente 10% dos jovens com idades entre 18 e 24 anos estão no ensino superior 
no país. "Situação pior dentro da América Latina, só no Haiti", diz. A meta, afirma, é chegar a 
30% até 2006. "Queremos ver 1 milhão a mais de alunos nas universidades públicas, estudando a 
distância."  
 
De acordo com ele, a informática e a internet são ferramentas fundamentais para atingir esse 
objetivo, mas não são as únicas. O ideal é fazer uma educação "combinada" (com momentos 
presenciais e com uso de outras mídias).  
 
Atualmente diversas instituições brasileiras desenvolvem programas de educação a distância. Os 
cursos de graduação, na maioria das universidades, ainda estão em fase de implantação.  
 
Já existem, porém, 24 instituições com cursos a distância autorizados pelo MEC, que mesclam 
várias ferramentas de ensino, inclusive a internet (confira quadro abaixo). Outras escolas 
aguardam aprovação (veja a lista dos autorizados em caráter experimental no site 
www.mec.gov.br/sesu/ graduacao.shtm).  
 
A Faculdade de Educação São Luís, por exemplo, tem especializações "lato sensu" que incluem 
oito encontros presenciais, tendo como suporte a tutoria através de internet, fax e telefone.  
 
Nos encontros presenciais, o aluno recebe todo o material didático necessário para cada disciplina, 
além das informações básicas para a realização do curso.  
 
A Universidade Braz Cubas tem um curso de atualização em direito pela internet, com duração de 
60 horas, distribuídas em quatro módulos. Os três primeiros são disponibilizados na internet, e o 
último módulo é presencial.  
 
Na Uninove, o "e-learning" ainda está sendo testado. "Como é um ambiente mais "frio", o aluno 
tem de ser muito incentivado, mas a experiência tem sido gratificante. Até problemas que os 
alunos têm no trabalho ajudamos a solucionar", conta o professor de português Sérgio Simões. 
(RGV)  
 
Possibilidades vão de inglês a curso de MBA  
 
FREE-LANCE PARA A FOLHA  
 
Paulo Thomé, diretor de vendas corporativas da Embratel, fez um MBA pela UFRJ através da 
internet. Todo mês havia momentos presenciais. "Nesses encontros, eram feitas a avaliação do 
capítulo anterior e a apresentação do seguinte", diz. "Tinha colegas de vários Estados. Se o curso 
fosse só presencial, não teria feito", diz.  
 
Ana Bonilauri, gerente de RH da Embratel, diz que o investimento em "e-learning" começou 
motivado por corte de custos, mas virou interesse na rápida evolução do conhecimento. Das 10,6 
mil vagas de treinamento oferecidas em 2002, 6.000 eram de "e-learning".  
 
José Bezerra, 42, estuda inglês pela Englishtown.com, em curso subsidiado pela Nestlé. Ele vai 
bem cedo para a empresa, para fugir do trânsito, e inicia as suas aulas às 7h. É um dos melhores 
alunos da Englishtown, que já treinou 50 mil pessoas, 20 mil ligadas a empresas. Os 250 
professores estão espalhados pelo mundo, e há aulas disponíveis 24 horas por dia.  
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