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Entrevista
FREDRIC MICHAEL LITTO

1. UNIP Interativa: Hoje a Educação a distân-
cia é de extrema relevância no Brasil. O levan-
tamento do Censo EaD.BR 2013/2014, produ-
zido pela Abed, aponta que há mais de 15 mil 
cursos e quase 4 milhões de alunos no Brasil. A 
que o Sr. atribui essa magnitude? 

Prof. Litto: Uma série de fatores contribuiu para 
esta expansão. Primeiro, porque nos últimos anos 
o povo brasileiro entendeu que está vivendo em 
uma sociedade de conhecimento e na qual se 
podem demonstrar competências exigidas pela 
ocupação desejada. Por causa das mudanças tec-
nológicas, vieram novas ferramentas e, assim, di-
ferentes formas de trabalhar. Com isso, fica claro 

que ninguém vai poder passar um ano sem fazer 
um curso de atualização, seja para mudar de um 
trabalho para outro, ou para alavancar a carreira. 

Esta situação engloba também o ensino pre-
sencial, mas a diferença é que, a distância, o 
aluno não fica atrelado ao local onde mora. 
Sem sair de casa, dependendo da sua capaci-
dade linguística, ele pode até fazer cursos em 
instituições estrangeiras.

O segundo ponto importante é que essas novas 
tecnologias estão se aperfeiçoando todo dia, per-
mitindo, por assim dizer, a customização. Antes 
das inovações tecnológicas, o estudante tinha que 
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aceitar o que era proposto. Ele tinha que estudar 
tal disciplina ou outra preestabelecida. Hoje em 
dia, quem procura a educação tem mais voz. 

Uma terceira observação é a de que a população 
brasileira adora tudo o que é audiovisual. Nota-
mos isso primeiramente pelo sucesso do rádio, 
depois com o advento da televisão, e hoje você vê 
como está a difusão das informações. 

É importante frisar que a Educação a Distância não 
é nova no Brasil. Os cursos de EaD começaram por 
correspondência, nas primeiras décadas do século 
XX, oferecendo taquigrafia, eletrônica e eletricida-
de. Com o passar dos anos, veio o Telecurso, O Pro-
jeto SACI, os Telepostos de Maranhão, entre outros.

Por último, gostaria de ressaltar que há também a evi-
dência de que as empresas de médio e grande porte es-
tão começando a dar preferência para quem estudou a 
distância, porque elas perceberam que o aluno de EaD, 
pelo próprio perfil e própria necessidade, é uma pes-
soa mais motivada, disciplinada e mais proativa, que 
não fica esperando passivamente o professor. 

Esses fatores contribuíram para o crescimento 
das matrículas de 2002 até 2008. Para se ter uma 
ideia, cresceu 900% o número de alunos univer-
sitários, por EaD, no Brasil. E continua subindo. 
Isso é estrondoso. 

2. UNIP Interativa: Estudar a distância é mais 
fácil que no presencial?

Prof. Litto: Na EaD, o aluno faz seu próprio ritmo 
de estudo, tem seus horários, as distâncias diminu-
ídas; mas, por outro lado, exige muita disciplina, 
independência e autonomia de voo. Não é todo 
mundo que serve para a Educação a Distância, 
porque há alunos que, seja qual for a idade, preci-
sam estar próximos presencialmente do professor. 

O aluno de EaD deve valer-se de pesquisa para 
ampliar seus conhecimentos e usar de todos 
os recursos do ambiente on-line: fóruns, chats,  
vídeos e apresentações.

3. UNIP Interativa: Qual é o perfil de aluno da 
EaD?

Prof. Litto: São estudantes mais maduros, mais mo-
tivados, geralmente casados, com filhos, já emprega-
dos, mas que querem subir na carreira profissional.

A idade varia de 21 a 30 anos (com exceção para 
os alunos de cursos de pós-graduação e corpora-
tivos, cuja idade é de 31 a 40 anos), são pessoas 
que estudam e trabalham, o que reafirma a voca-
ção inclusiva da EaD.

As mulheres aumentam os números da Educação 
a Distância: elas são mais de 56% do total, e isso 
é compreensível. Além da sua profissão, muitas 
delas têm que dispor de horário para cuidar de 
sua família. Há mais ou menos 15 anos, participei 
de um congresso sobre Educação a Distância, no 
Canadá, e um dos depoimentos foi de uma en-
fermeira, que explicou que trabalhava durante o 
dia e que, à noite, ao retornar à casa, fazia o jantar 
para os filhos, os ajudava com a lição e os colocava 
para dormir. Depois disso, ela voltava-se à frente 
do computador para fazer sua pós-graduação a 
distância, porque, na América do Norte, para ser 
enfermeira, é necessário ter graduação completa. 
A maneira como contou foi muito comovente, e 
nós vemos cada vez mais exemplos como este.

A conveniência de não precisar atravessar a cida-
de para poder estudar acaba moldando o perfil 
do estudante da EaD.

4. UNIP Interativa: No atual panorama econô-
mico, é possível que as matrículas na Educação 
a Distância aumentem?

Prof. Litto: Oh, sim, claro. É uma tendência. O 
ensino público, dentro e fora do Brasil, já chegou 
ao ponto em que dificilmente vai conseguir aten-
der à demanda, pois outras necessidades exigem 
recursos, como saúde, transporte, habitação etc.

Quando eu estudei nos Estados Unidos, há mui-
tos anos, todas as instituições de Ensino Superior 
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públicas eram gratuitas, mas hoje não, porque 
não há tantos recursos. E no caso do Brasil tam-
bém não. Agora especialmente há menos ainda 
para, por exemplo, construir novos campi e tam-
bém para a preparação de docentes. Criar novos 
professores para o Ensino Superior leva metade 
de uma geração, seja a distância ou não. Mas, na 
EaD, com seu estilo quase industrial, um grupo 
menor de pessoas prepara conteúdos e sistemas 
de avaliação dirigidos para 500, 5 ou 50 mil alu-
nos. É uma questão que envolve custos, conveni-
ência e a realidade.

De 2013 a 2014, no Brasil, as matrículas novas de 
um ano para outro no ensino presencial subiram 
3%, enquanto que na EaD subiram 12%.

5. UNIP Interativa: Em sua opinião, como deve 
ser o professor da atualidade? 

Prof. Litto: O professor agora tem o trabalho de 
um arquiteto: montar as atividades de aprendiza-
gem a serem realizadas pelos alunos para todas 
as disciplinas: História, Geografia, Filosofia, Ma-
temática etc. Ele tem mais responsabilidade hoje 
em dia do que antigamente, porque não está dan-
do informação, não está cedendo conhecimento, 
ele está guiando os alunos no aprendizado, ofere-
cendo problemas a serem resolvidos e sugerindo 
as ferramentas. Quem vai ter de usar toda a cria-
tividade é o aluno, guiado pelo professor. 

Isso é um desafio para o docente e para quem planeja 
a estratégia pedagógica a ser usada. Como levar esse 
espírito de não entregar conhecimento para o aluno, 
mas obrigá-lo a descobrir? Todas as pesquisas sobre 
aprendizagem revelam: se você me contar, eu esque-
ço; se me mostrar, eu apenas me lembro. Envolva-me 
e eu compreendo (CONFUCIO, 551-479 a.C.).

Como usar essa máxima em um ambiente on-
-line? É um desafio, mas não é impossível, pois 
há quem conseguiu. É necessário não fazer da 
Educação a Distância uma mera repetição,em 
que o professor pontifica e o aluno absorve 
passivamente. 

6. UNIP Interativa: E sobre a pesquisa cientí-
fica relacionada à Educação a Distância, o que 
tem a dizer?

Prof. Litto: Nós queremos garantir o espaço 
para pesquisa na Educação a Distância. O maior 
exemplo de pesquisa científica, de como é fei-
ta em EaD, é a Universidade Aberta do Reino 
Unido. Alguns dos professores que preparam os 
conteúdos dos cursos a distância são destacados 
para também prepararem artigos para periódi-
cos científicos da sua área e de EaD, exatamente 
como alguns dos médicos de hospitais públicos 
e privados pesquisam e publicam nas revistas, 
no Brasil e lá fora, aumentando, assim, seu pró-
prio prestígio individual, além daquele da sua 
instituição.

7. UNIP Interativa: Para finalizar, gostaria de 
deixar uma mensagem aos nossos leitores?

Prof. Litto: Acho importante citar que, em rela-
ção ao Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade), se consultarmos os resultados de 
2007 para cá, veremos que as notas dos alunos da 
EaD não ficam abaixo das notas dos estudantes 
presenciais. Isso é muito importante.

E, por fim, vou repetir a ideia de Jan Amos Co-
menius, de que cabe ao professor ensinar me-
nos, e ao aluno, aprender mais. O estudante tem 
que suar a camisa. Não pode ficar esperando que 
o professor vá fazer todo o trabalho, para ele só 
memorizar. Não. Memorização já era na socie-
dade em que as informações estão mudando de 
ano em ano. O estudante tem os sites de pesqui-
sa, com informações atualizadas. O grande dra-
ma de hoje é que nós temos que ensinar para 
nossos alunos o que realmente irá prepará-los 
para esse novo mundo, cuja configuração, cuja 
natureza, não temos certeza. 

O Ensino Médio, a universidade ou pós-gradua-
ção devem ensinar como identificar o problema. 
Porque, caso contrário, você perde a oportunida-
de de aprender.
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Como identificar os problemas? Saber onde achar 
a informação (livros, internet, gravações, entre-
vistas) para atacá-lo? É necessário saber como 
separar a evidência boa da fraca; como tirar 
conclusões baseadas nas evidências que você en-
controu, não extrapolando demais e, finalmente, 
como comunicar para terceiros o que você des-
cobriu, oralmente ou por escrito. Isso serve para 
História, para Matemática, para Serviço Social, 
para Medicina, entende? Aí você pode entrar em 
qualquer nova atividade profissional. 

Box

Destacamos, neste texto, alguns pontos que, 
nesse levantamento de 2013, chamaram a atenção 
dos pesquisadores e merecem a análise do leitor 
por indicarem novidades ou apontarem cenários 
que se impõem ao dia a dia de quem lida com o 
tema – a começar por uma questão que é típica 
da EaD: um perfil de aluno muito peculiar, re-
velador da diversidade e da inclusão promovidas 
por essa modalidade de ensino. Embora não seja 
exatamente uma novidade para quem já se dedica 
ao estudo da EaD, esse perfil começa a acentuar 
detalhes que o reforçam e o definem. 

Destaques

■ O bom momento – As instituições do am-
biente da EaD estão muito otimistas. Para 82% 
delas, o número de matrículas crescerá em 2015. 

■ O sucesso das engenharias – Embora sejam 
relativamente novos como tema entre os cursos a 
distância, os cursos com maior número de alunos 
entre os que foram identificados como grupos 
isolados pela pesquisa são os que ensinam as en-
genharias (Civil, Elétrica, de Produção e outras). 

■ O tamanho da demanda – Na média geral, 
nos cursos a distância há 390,67 alunos por curso. 

■ O desafio da pós-graduação – A pós-gra-
duação é menos regulamentada, mas a média de 

alunos por curso é bem inferior ao que se vê na 
graduação. Nos MBAs, por exemplo, há 206 alu-
nos por curso contra 1.860, em média, de bacha-
relado e licenciatura.

■ Os cursos com maior demanda, o cenário 
complexo, o modelo que está vencendo, o grau 
de otimismo do mercado e outras novidades – A 
investigação que a Associação Brasileira de Edu-
cação a Distância (Abed) promove anualmente a 
respeito das instituições que praticam ou de al-
guma forma interagem com o ambiente da EaD 
provê esse mercado de informações que são ele-
mentos para a análise e produção de vetores e 
para o estabelecimento de políticas e estratégias 
públicas e privadas. O levantamento de 2013 
consultou 309 instituições de todo o País, entre 
formadoras em vários níveis (cursos credencia-
dos, livres não corporativos e livres corporativos) 
e fornecedores de produtos e serviços para esse 
ambiente. Essas instituições respondem por mais 
de 15 mil cursos e quase 4 milhões de alunos, o 
que por si só demonstra o relevo desse levanta-
mento. Seu conteúdo foi organizado a seguir em 
capítulos que focam: o perfil das instituições, 
dos cursos e dos alunos; o cenário tecnológico 
que serve todo esse contexto; as expectativas das 
instituições para o futuro e as conexões pedagó-
gicas, técnicas e mercadológicas entre os vários 
atores desse cenário. Colocados em série, os da-
dos podem ajudar especialistas que pretendam 
se aprofundar nos detalhes das tabelas e gráfi-
cos deste estudo para abordar temas de interesse 
mais focado. Além disso, este volume pode ser, 
em conjunto com os levantamentos de anos an-
teriores, um precioso indicador de tendências e 
de análise macroestrutural do setor. Ano a ano, 
as diferentes versões do Censo EaD.BR buscam 
inovar, investigando contextos que se apresentem 
demandantes. Neste ano, por exemplo, focamos 
detalhadamente a questão da tecnologia em EaD, 
dedicando a ela uma minuciosa pesquisa que 
trouxe à luz a rotina vivida pelas instituições no 
empenho para tornar cada vez mais moderna e 
viável essa atividade, extremamente vinculada à 
interface tecnológica. 
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■ O cenário complexo – Há uma grande di-
versidade no perfil institucional e geográfico dos 
projetos de EaD praticados no País. A Região 
Norte, por exemplo, com 84% dos cursos realiza-
dos na esfera pública federal, contrasta com a Re-
gião Sul, com 91% dos cursos na esfera privada. 

■ O pioneirismo – Além da evasão de alunos, 
com índices que vão de 10,5% a 16,9%, os outros 
três maiores obstáculos à realização dos cursos 
têm relação direta com a implantação ou a adapta-
ção às novas tecnologias: os desafios organizacio-
nais da migração de presencial para distância, a re-
sistência dos alunos e a resistência dos professores. 

■ A vitória da internet sobre o satélite – Se 
antes havia dúvidas, elas acabaram: os projetos 
de EaD adotaram majoritariamente a rede de 
computadores. 

■ A recriação – As instituições de ensino preci-
sam se reinventar para começar a produzir vídeos, 
roteiros, games e outros produtos que fugiam do 
seu escopo. Quase 80% das instituições já dispõem 
de equipes tecnológicas próprias e focadas. 

■ A relação íntima com a produção – Mais de 
80% dos cursos a distância incidem direta ou indi-
retamente sobre a formação de profissionais para 
o mercado de trabalho. Os demais (bacharelado e 
educação de jovens e adultos) têm relação menos 
óbvia com a produção ou menos focada nesse am-
biente, mas também formam profissionais. 

■ A guerra pela atenção – Vídeos de 10 minu-
tos e games se tornam paradigmáticos. 

■ A inclusão – O perfil etário e ocupacional re-
força o diferencial do aluno EaD: feminino, ma-
duro e ocupado.

Cabe notar que entre os cursos livres não cor-
porativos é onde se percebe o aluno mais jovem, 
com 39% das instituições indicando a idade mé-
dia entre 21 e 30 anos. Já entre os cursos livres 
corporativos, foi encontrada a maior frequência 

para a faixa entre 31 e 40 anos (63%). Essa idade 
mais madura vai se refletir na ocupação profis-
sional dos alunos de EaD, já que a ampla maioria 
já está inserida no mercado de trabalho. Entre os 
alunos que fazem cursos regulamentados e total-
mente a distância (lembrando que dessa categoria 
estão excluídos os cursos livres e corporativos), 
por exemplo, os que trabalham são quase a tota-
lidade (94%). De modo geral, em todas as moda-
lidades, incluindo cursos semipresenciais, livres 
ou constituídos apenas de disciplinas EaD, há um 
percentual de cerca de 90% na situação ocupacio-
nal de estudo e trabalho. Dessa forma, é realçada 
a grande vocação inclusiva da educação a distân-
cia, permitindo a quem já está inserido no mer-
cado de trabalho voltar a estudar ou investir em 
sua carreira, mesmo já tendo passado da época 
mais apropriada ou indicada para os estudos. 

Fonte: Censo EAD.BR 2013

Mais informações sobre o tema consulte:

<www.abed.org.br>

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA. Censo Ead. 14 out. 2014. Disponível 

em: <http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_
ead/1272/2014/10/censoead.br_2013/2014>. Acesso em: 

23 nov. 2015.
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