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Ministério promete criar 250 mil vagas em cursos online nos próximos 4 anos  
 
Se o brasileiro não vai ao ensino superior, o ensino superior vai ao brasileiro. Pouco 
incentivada no governo passado, a educação a distância passa agora a ser encarada 
como a única maneira de tirar da casa do 1% o número de universitários do País. Com 
esse intuito, o Ministério da Educação (MEC) promete criar, nos próximos quatro anos, 
250 mil vagas em universidades públicas nessa modalidade de ensino.  
 
A idéia não é fundar uma grande universidade virtual. Nem diversificar muito, pelo 
menos por enquanto, o leque de cursos a distância oferecido. "O boom de educação a 
distância em ensino superior no Brasil ocorreu com a formação de professores", diz o 
educador e responsável pelo principal e mais recente estudo sobre educação a 
distância no País, João Vianney. E é nesse rumo que ela continuará caminhando.  
 
Até julho, segundo o secretário de Educação a Distância do MEC, João Teatini, serão 
criados nove consórcios regionais de universidades públicas para a oferta de ensino a 
distância. A idéia é unir instituições nos Estados, aproveitando a tecnologia e a 
capacidade já adquiridas pelas que saíram na frente no oferecimento de cursos virtuais 
de licenciatura e pedagogia, principalmente. E, com investimentos federais da ordem 
de R$ 600 milhões, quadruplicar o número de alunos, que hoje beira os 60 mil. Este 
ano, devem ser criadas 10 mil vagas.  
 
"É impossível cada universidade pública sozinha oferecer ensino a distância porque a 
logística é muito cara. Por isso, é preciso montar conjuntamente os materiais didáticos 
e utilizar os mesmos professores", afirma Waldimir Longo, presidente da Unirede, que 
reúne 70 instituições públicas brasileiras engajadas na educação superior a distância.  
 
O modelo é inspirado principalmente no Consórcio Cederj, que reúne as seis 
universidades públicas do Estado do Rio. O grupo já organiza seu terceiro vestibular 
em quatro carreiras gratuitas a distância e deve fechar o ano com cerca de 2.500 
alunos. Segundo o presidente do Cerderj, Carlos Bielschowsky, até 2005 serão nove 
cursos. Sua estrutura é montada com pólos em 14 cidades do Estado. As prefeituras 
oferecem o local para um centro de apoio e o governo estadual banca os 
equipamentos, material e professores necessários.  
 
Assim como nos cursos do Cederj, 80% do ensino superior a distância no País está 
focado na formação de professores - 99% dos cursos são realizados por universidades 
públicas, muitas vezes em parceria com Estados e municípios interessados na 
formação do seu quadro docente.  
 
Os esforços começaram depois de 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) estipulou que em dez anos todos os professores do País deveriam 
estar formados em nível superior. "Os professores leigos estão nos pequenos 
municípios do interior, longe das instituições, então é preciso ir até lá", completa 
Vianney, cuja pesquisa foi financiada pelo Instituto Internacional da Organização das 
Nações Unidas para a Infância e Adolescência (Unesco) para o Ensino Superior na 
América Latina e Caribe e teve o apoio do MEC e da Universidade do Sul de Santa 
Catarina.  



Vestibular - Para tentar garantir o ingresso de quem realmente está excluído do ensino 
superior, o MEC quer diversificar também na maneira de selecionar os alunos. "Em vez 
de um concurso vestibular teremos um curso vestibular, ou seja, quatro ou seis meses 
de aulas que serviriam para avaliar a competência do aluno no conteúdo que ele 
precisa dominar para ingressar na universidade", explica o secretário Teatini. O Brasil 
tem hoje cerca de 3 milhões de universitários e 1,4 milhão de vagas são oferecidas a 
cada ano no ensino superior convencional.  
 
"A educação a distância não é para todo mundo", diz o presidente da Associação 
Brasileira de Educação a Distância (Abed), Fredric Litto. Ele explica que é preciso ter 
muita disciplina para estudar sozinho. "Quanto mais madura, mais indicada é a pessoa 
para a educação a distância", diz.  
 
Nos cursos do Cerderj, a média de idade é de 33 anos. Litto garante que já há 1,2 
milhão de pessoas participando de cursos a distância no País, em vários níveis de 
ensino. 
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