
MEC quer 400 mil universitários no ensino à distância 
 
O Ministério da Educação pretende elevar de 60 mil para 400 mil, até 2007, o número de alunos 
matriculados na rede pública de ensino superior à distância 
 
Foi o que informou o secretário nacional de Ensino à Distância do MEC, João Carlos Teatini. 
 
'O governo quer a construção de uma escola do tamanho do Brasil. E isso, sem educação à 
distância, é impossível', disse Teatini, um dos participantes do seminário que tratou do tema no 
auditório de 'O Globo', no Rio. 
 
O evento, que integra a série 'Encontros no Globo', foi uma iniciativa do 'Globo On Line' e do 
'Suplemento Megazine', com apoio do MEC e do Colégio 24 Horas. 
 
'A educação à distância está pelo menos 30 anos atrasada no Brasil. O mundo usa a educação à 
distância nos níveis superior e básico há mais de três décadas. A Universidade Aberta Indira 
Gandhi, na Índia, tem 1,5 milhão de alunos no ensino superior à distância', disse Teatini. 
 
Ele informou que até novembro estará pronto o decreto com a nova regulamentação dessa 
modalidade de ensino. 
 
Também participaram do evento o diretor do Programa Nacional de Informática na Educação do 
MEC, Américo Bernardes, a coordenadora regional da Associação Nacional de Ensino à Distância, 
Laura Coutinho, o consultor de marketing André Pestana e o gerente de Teleducação da Fundação 
Roberto Marinho, Nelson Santoniere. 
 
O seminário discutiu ainda o uso de novas tecnologias. Segundo Laura, a Internet permite uma 
inédita interatividade entre alunos e professores. No entanto, alerta:  
 
'A web é um meio de transmissão. Não é apenas com a web que vai se conseguir a garantia de 
aprendizagem. Para isso, é preciso mudanças na escola. Até do lay-out das salas, que dificultam 
os novos projetos', afirmou Laura.  
 
Outro desafio é distribuir mais computadores pelas escolas, segundo Bernardes. Ele disse que a 
relação no país é de um computador para 120 alunos da rede pública do ensino fundamental e 
médio.  
 
'Isso está muito longe do razoável. É preciso que seja uma relação de 50 alunos por computador, 
o que significaria que cada aluno teria um contato de duas horas semanais com o equipamento. O 
custo para isso é de R$ 3 bilhões. É preciso investir no equipamento e na capacitação de 
diretores, alunos e técnicos de manutenção', disse Bernardes.  
 
Segundo Bernardes, o MEC está em busca de recursos para reduzir esse déficit. A meta é chegar 
a 2010 com todas as escolas públicas informatizadas. O Plano Plurianual prevê cerca de R$ 400 
milhões para o ProInfo (programa de informatização das escolas públicas).  
 
Santoniere: foi preciso enfrentar preconceitos  
 
Santoniere contou que a Fundação Roberto Marinho precisou superar obstáculos ao iniciar o 
projeto de telecursos, como o preconceito existente contra a educação à distância.  
 
E explicou o sucesso da iniciativa das Telessalas (cerca de 22 mil distribuídas no país), que 
permitem a interação com os alunos.  
 



'Isso permitiu uma verdadeira revolução. Passamos a organizar grupos de estudo, capacitando 
orientadores.'  
 
Pestana disse que as mudanças provocadas com as inovações tecnológicas são irreversíveis.  
 
'O grande desafio das instituições de ensino está em combinar tradição com modernidade', disse.  
 
(O Globo, 24/10)  
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