
Ensino a distância passa a ter mesmo peso da educação formal  
 
 MEC está empenhado em mudar a mentalidade de que o EAD é inferior ao presencial.  
 
 
O diploma dos cursos de educação a distância (EAD) valerão tanto quanto o dos cursos 
presenciais. De fato. É o que diz o decreto do Ministério da Educação, já nas mãos do 
presidente Lula, aguardando apenas a sua sanção. 
 
O MEC está empenhadíssimo em mudar a mentalidade, ainda arraigada no Brasil, de que só o 
ensino tradicional forma bons alunos. ?O ensino a distância não é um ensino de pior qualidade. 
Pelo contrário. Todos os indicadores que temos visto até hoje, tanto nacional quanto 
internacionalmente, mostram que os alunos de EAD são iguais ou melhores que os da 
educação profissional. Não é um aluno de subcategoria?, afirma o secretário de Educação a 
Distância, Ronaldo Motta. 
 
O decreto também define os padrões de qualidade para a educação básica de jovens e adultos, 
para educação profissional de nível médio e educação superior. E exigências 
como parte da carga horária dos cursos a distância prover atividades presenciais, bem como 
parte da avaliação.  
 
Inspirado em experiências bem sucedidas, como a do Sebrae e do consórcio Cederj, o novo 
regulamento cria condições para que a educação a distância se consolide como modalidade de 
ensino ideal para levar educação às regiões ainda inacessíveis do País e proporcionar educação 
continuada. 
 
Não à-toa, o ensino a distância, no segmento corporativo, cresceu 40% em 2005. "Engana-se 
quem acha que a conclusão de um curso, o diploma, capacita o profissional. Devemos estar 
em constante aprendizagem. E a EAD é uma forte ferramenta para esse processo?, diz Motta. 
 
A intenção do Ministro da Educação Fernando Haddad é estimular o uso da EAD no Brasil, cada 
vez mais e cada vez melhor. Por qualquer meio: rádio, TV, Internet e até o celular. Como 
prova disto, o portal e-Proinfo, criado pelo MEC, bateu recorde de acesso este ano. 
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