
Brasil e Chile constroem parceria em educação a distância 
 
Uma delegação composta por três representantes do Ministério da Educação do Chile visitou na 
semana passada a sede da Secretaria de Educação a Distância do MEC. A equipe veio conhecer 
de perto a experiência do governo brasileiro em educação a distância, passo importante para a 
construção de uma parceria entre os dois países neste setor. 
 
Durante dois dias de reuniões técnicas, a delegação foi apresentada às principais políticas 
brasileiras na área de produção de conteúdos educacionais, infra-estrutura para instalação das 
Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas públicas e formação de professores 
para utilizar as diversas mídias no processo de ensino e aprendizagem. 
 
Os representantes do governo chileno tiveram, ainda, a oportunidade de conhecer 
pessoalmente escolas públicas e Núcleos de Tecnologia Educacional implantados pelo 
Ministério da Educação no Distrito Federal ― uma amostra do que vem sendo feito pelo MEC 
em todo o país. 
 
A visita da delegação do Chile ocorre três meses depois de uma equipe do MEC ter feito visita 
semelhante ao país andino. “Em setembro, tivemos a oportunidade de conhecer escolas 
chilenas e os projetos que eles têm desenvolvido nesta área. Agora foi a vez de eles 
conhecerem a nossa política nacional para a educação a distância”, explica Carmen Prata, que 
coordena a Rede Interativa Virtual de Educação (Rived) ― iniciativa que tem por objetivo a 
produção de conteúdos pedagógicos em suporte digital. 
 
De acordo com a coordenadora, os dois encontros possibilitaram identificar o que é comum aos 
dois países nesta área e traçar um plano de trabalho para ações colaborativas que incluiriam a 
realização de projetos virtuais conjuntos entre alunos e professores chilenos e brasileiros, o 
compartilhamento de conteúdos pedagógicos e o intercâmbio de políticas na área de educação 
a distância. 
 
“Uma ação imediata seria o compartilhamento de recursos através do Banco Internacional de 
Recursos Multimídia que o MEC colocará no ar em breve”, explica a coordenadora, que vê um 
grande potencial no intercâmbio do Brasil com os demais países latino-americanos. “A 
expectativa do Brasil é poder compartilhar suas boas experiências no uso das tecnologias em 
educação e poder enriquecer suas ações com as experiências dos demais países da América 
Latina.”  
 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 20 dez. 2007 
 


