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Com uma população predominantemente jovem e aberta a novidades, o Brasil é solo fértil para a 
universalização de novas tecnologias como a internet. O número de usuários da web no País só 
vem crescendo. No ano passado, chegamos a ter 14,3 milhões de internautas, um aumento de 
23,7% em relação a 2001, muito superior aos índices de incremento dos Estados Unidos, 
Alemanha, Itália e Japão, de acordo com pesquisa Ibope eRatings. Outros exemplos da boa 
aceitação da tecnologia pela população são as eleições via urna eletrônica - que colocam o País 
muito à frente de nações do Primeiro Mundo - e a forte adesão à declaração do Imposto de Renda 
via internet.  
 
Paralelamente, é alto o número de brasileiros que aspiram a uma formação superior e, por 
diferentes razões, não encontram condições de ingressar nos cursos atualmente oferecidos. Assim 
sendo, levando-se em conta que vivemos num país com dimensões continentais e uma profunda 
desigualdade na oferta de infra-estrutura física aos egressos do ensino médio, está formado um 
cenário propício ao desenvolvimento do ensino on-line.  
 
Se tomarmos os primeiros pronunciamentos do ministro da Educação, Cristóvam Buarque, e do 
novo secretário nacional de Educação a Distância, João Teatini, a respeito do uso de novas 
ferramentas de aprendizado, temos motivos de sobra para crer que o ensino on-line sofrerá um 
impulso.  
 
Há fortes razões para acreditarmos que a fórmula mais eficaz de diminuição do gap educacional 
no Brasil é o ensino on-line. Trata-se antes de tudo de um meio de ensino que oferece a grande 
vantagem da flexibilidade de horário e local para o estudante. É sabido que, atualmente, as 
grandes cidades brasileiras convivem com enormes dificuldades de locomoção e transporte, 
fazendo com que o tempo do aluno seja cada vez mais escasso. Esse fato acaba agindo como um 
fator impeditivo para o ingresso e a continuidade de muitas pessoas em cursos superiores 
presenciais. O ensino on-line é inclusivo, como tem dito o novo secretário, na medida em que não 
obriga o aluno a sair da sua cidade para fazer o curso superior. O aluno pode fazê-lo onde mora, 
tendo apenas alguns deslocamentos programados para pólos educacionais que sejam vizinhos a 
sua cidade.  
 
Outra vantagem do ensino on-line é que ele não demanda a construção de prédios, com salas de 
aula e despesas com móveis escolares, para ser implementado pelas instituições de ensino.  
 
O mais importante, nesse processo, é a metodologia pedagógica a ser adotada. Não basta 
transpor para o mundo digital o modelo de ensino que foi criado para ser presencial. É necessário 
ter o método e a didática adequada, além de estratégias de aprendizagem que possibilitem a 
inserção dos alunos nesse novo meio. Isso significa vinculá-los a algumas instituições presenciais, 
às quais devem comparecer para fazer provas, consultar bibliotecas e assistir a aulas presenciais. 
Também são fundamentais outras atividades complementares presenciais (ACPs), como a 
participação em congressos, conferências e eventos afins, além do próprio material impresso, 
como livros e apostilas, que são inerentes a todos os tipos de aprendizado.  
 
O primeiro censo realizado no País pela Unesco e publicado recentemente contabilizou 84.713 
alunos nos cursos do ensino superior pelo meio virtual, ou seja, pouco mais de 2% em relação aos 
estudantes dos cursos presenciais. Ainda é muito pouco e, além disso, 99% desse contingente 
estuda em universidades públicas.  
 
No ensino superior, a meta até 2006 é aumentar para 250 mil o número de vagas nos cursos 
superiores de ensino on-line do País. Esse grande esforço do governo atual dificilmente será 
atingido sem a cooperação das instituições de ensino superior privadas. O projeto encabeçado 



pela Unirede (associação de universidades públicas) ainda é iniciativa tímida para dar conta desse 
enorme empreendimento.  
 
Há muitos avanços e consistência na metodologia que hoje pode ser oferecida por meio de cursos 
on-line. Portanto, não há motivos para resistências, em razão de dúvidas com respeito a sua 
funcionalidade e eficácia. Não faltam exemplos de vanguarda na promoção do ensino on-line no 
Brasil, bem como de instituições de grande credibilidade interessadas em apostar nessa 
promissora modalidade, sem arriscar o prestígio e a reputação de seus nomes no mercado. O 
conhecimento está posto e pode ser disponibilizado, em alto nível de qualidade, para atender às 
demandas de ensino do País.  
 
Como costuma dizer o ministro Cristóvam Buarque, a simples colocação do computador em sala 
de aula não resolve, pois o computador para um professor não habilitado é, na realidade, um 
estorvo. E, para tanto, é preciso capacitar esse imenso contingente de professores e alunos que 
chegam todos os anos com suas demandas crescentes por uma formação superior. A resposta é: 
ensino on-line.  
 
kicker: Aulas pela internet são a resposta à demanda por formação superior  
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