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Florianópolis, 20 de Maio de 2003 - Levantamento feito na América Latina acaba de ser editado 
em livro pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Os antigos cursos por 
correspondência, criados no Brasil em 1904 e consagrados em 1939, com a criação do Instituto 
Monitor, e em 1941, com o Instituto Universal Brasileiro, não morreram, como muitos podem 
pensar. Ao contrário, ficaram modernos, ganharam impulso com a internet e tornaram-se cursos 
de ensino superior a distância (EAD). No exterior, a universidade virtual marcou a década de 70, 
mas no Brasil, só em 1996, com a reforma educacional instaurada pela Lei 9394/96 (LDB), foi 
oficializada a era da educação a distância. "Só então tornou-se modalidade equivalente à 
educação presencial para todos os níveis de ensino", diz o consultor brasileiro do Instituto 
Internacional da Unesco para a Educação Superior na América Latina (Iesalc), João Vianney.  
 
Vianney coordenou o levantamento "A Universidade Virtual no Brasil", editado em livro pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Trata-se do primeiro censo brasileiro do ensino 
superior a distância, escrito em parceria com as professoras Patrícia Torres, da PUC do Paraná, e 
Elizabeth Farias da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A pesquisa foi 
encomendada pelo Iesalc e feita em todos os países da América Latina e do Caribe. O trabalho 
relaciona instituições, cursos, modelos, tecnologias usadas e o número de alunos em cursos de 
licenciatura, graduação, especialização e cursos seqüenciais autorizados.  
 
A pesquisa mostra que 32 universidades foram autorizadas pelo Ministério da Educação para atuar 
em educação a distância desde 1996. Até o fim de 2002, estavam matriculados 84.397 alunos em 
60 cursos. "Hoje o País é um dos cinco maiores produtores de softwares para a área", afirma. "Na 
América Latina, só perde para o México, que tem universidades virtuais há 30 anos e 112 mil 
estudantes", afirma. Mas Vianney acredita que até o fim do ano o Brasil supere os mexicanos. "O 
ministro da Educação, Cristovam Buarque, estabeleceu como meta ter 250 mil matriculados em 
cursos superiores a distância até o fim do governo."  
 
Vianney acha a meta realizável pois a educação on line tem muita receptividade no mercado. "A 
sociedade mudou; há dez anos, esses cursos eram procurados por quem estava à margem do 
processo educacional", diz. "Quem não tinha acesso à educação convencional fazia um supletivo, 
um curso de corte e costura ou de eletrônica."  
 
O número de 84.397 alunos matriculados em cursos superiores a distância é modesto diante de 
mais de três milhões inscritos no ensino presencial. O professor diz que não há concorrência entre 
as modalidades em função dos públicos distintos. "Em nenhum país o EAD igualou-se ao ensino 
tradicional", afirma. Com a entrada das universidades no mundo virtual, o alvo passou a ser 
pessoas já inseridas no processo produtivo, com faixa etária acima dos 25 anos e problemas 
geográficos ou de tempo para freqüentar a universidade presencial. "Para receber o ensino a 
distância não é preciso mudar de cidade, largar o emprego, afastar-se da família; os principais 
alunos são gerentes de banco, de supermercados, ocupam cargos de chefia que procuram cursos 
com aplicabilidade em seus trabalho."  
 
Vianney diz que nos Estados Unidos e na França, mais da metade das pessoas concluem o ensino 
superior em menos de dois anos. "No Brasil, um curso de administração dura cinco anos; o tempo 
passou e ficamos presos às carreiras tradicionais", explica. "Dos 50 alunos que fazem direito hoje, 
só seis se estabelecem como advogados", exemplifica.  
 
Em 2001 as instituições públicas e privadas ofertaram 1.408.492 vagas em cursos superiores no 
Brasil - 267.285 na rede pública (18%) e 1,15 milhão na rede privada (82%). No entanto, após a 
realização de vestibulares e outros processos seletivos para ingresso no ensino superior, 11.877 
vagas da rede pública e 385 mil vagas da rede particular não foram preenchidas. Pesquisas 
apontam que não preenchimento de vagas da rede pública está ligado à oferta de cursos de pouca 



demanda relacionados, principalmente, à baixa remuneração. Na rede privada, a causa é falta de 
capacidade financeira dos alunos para arcar com os custos. 
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