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INTRODUÇÃO 

O advento da Covid-19 institui-se também como marco histórico da ascensão da Educação em nível superior na modalidade a distância no Brasil, 

tanto no que diz respeito ao extraordinário aumento do número de usuários quanto das ferramentas e recursos tecnológicos educacionais para o ensino-

aprendizagem síncrono e/ou assíncrono, causando uma verdadeira revolução tecnológica em tempo real. 

De fato, as novas ferramentas e seus recursos são capazes de promover, ao mesmo tempo e no mesmo ambiente, transmissão, assimilação, 

consolidação, compartilhamento e prática dos conteúdos em quaisquer áreas do conhecimento, oportunizando, inclusive, experimentações reais por meio 

de laboratórios virtuais. 

O espaço dialógico e interativo-tecnológico criado pelas aulas síncronas, bem como a qualidade dos materiais didático-pedagógicos e canais 

assíncronos vêm quebrando barreiras e reformulando antigas ideias sobre a educação a distância. Nesse respeito, destaque-se a integração-ação entre os 

atores educacionais, o que corrobora o potencial de transformação da realidade imediata e em tempo recorde por meio da educação na modalidade EaD.  
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Em suma, então, este estudo tem o objetivo de aqui destacar de forma breve, mas significativa, a expansão do ensino superior por meio das aulas 

na modalidade a distância; para isso, foi realizada uma síntese de conhecimentos já experienciados quanto à incorporação da aplicabilidade de resultados 

de estudos reconhecidamente importantes na prática do ensino e aprendizagem em EaD. 

 

RESULTADOS 

 
O infográfico apresentado nos mostra um aumento de proporções expressivas favorecendo a modalidade EaD, no período de 2009 a 2019. 

Segundo o INEP/MEC, o quadro reflete o aumento do número de cursos na modalidade EaD, cuja perspectiva de oferta ampliou-se ainda mais a partir 

da pandemia. Com efeito, considerando que cursos antes só ofertados na modalidade presencial passarão a ser ofertados também na modalidade EaD, o 

salto deve ser mais extraordinário, a se conferir pelos dados dos novos censos educacionais, tão logo sejam publicadas as Portarias Autorizativas de 

cursos inéditos já aprovados para a modalidade EaD, como, por exemplo, o curso de bacharelado em Direito, e sejam confirmadas as matrículas das 

primeiras turmas. 
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CONCLUSÃO  

A priori, a chegada da pandemia deu celeridade a uma revolução que vinha há muito sendo adiada, fruto de uma resistência injustificada, cujo 

espólio sempre foi a execração das minorias e o protecionismo descabido de classes e segmentos particularizados.  O setor da educação, secular e 

contraditoriamente, ainda que infelizmente compreensível no caso brasileiro, mediado por contrarreferências à incorporação tecnológica e aberturas 

reclamadas à expansão educacional, especialmente em nível superior, de uma forma sem estabelecimento de limites, acaba de adentrar o limiar de uma 

Nova Era. 
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