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"O e-learning foi o grande achado da década da educação" 
 
A necessidade ensina. A falta de capacitação adequada e a lacuna de 250 mil professores na rede 
pública, em especial no Ensino Médio, levaram o MEC à criação de um sistema de graduação a 
distância formado por universidades públicas que, a partir de 2005, disponibilizarão 17.585 mil 
vagas em licenciaturas. R$ 14 milhões serão repassados para que seja montada a infra-estrutura 
inicial. O Inep, por sua vez, implementará o programa Escola de Gestores, visando à atualização 
profissional de diretores de escolas de Educação Básica. 
 
Desde o Governo FH, os educadores do Ensino Fundamental e Médio constituem o alvo dos 
programas de Governo calcados nas tecnologias da informação. Assim, a educação a distância 
(EAD), ou e-learning, foi o grande achado da década da educação ? qualificam-se professores e 
diretores sem o desgaste de deslocamentos freqüentes e sem que se ausentem dos 
estabelecimentos. 
 
Como vemos, a urgência de promover o salto qualitativo no ensino público gerou intensa 
mobilização do MEC no sentido de financiar pesquisas sobre uso da informática na EAD e 
implantar cursos a distância. Enquanto isso, empresas investem no e-learning e universidades 
corporativas sem salas de aula, sem necessidade de autorização de ninguém. Nos últimos quatro 
anos, os investimentos em tecnologia para educação corporativa cresceram 60% e movimentaram 
R$ 190 milhões, gerando R$ 270 milhões em benefícios. 
 
A assimilação dos recursos disponibilizados pela nova EAD por parte dos professores deveria ser 
prioridade nos cursos de preparação para o magistério porque, se estes forem acostumados desde 
cedo às tecnologias da informação, futuramente usufruirão nova gama de oportunidades de 
formação e aprimoramento profissional, saberão navegar no mundo da EAD e estarão aptos a 
distinguir, mais que a geração atual, o que nele é joio e o que é trigo. 
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