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Brasil e Eua discutem regulamentações da educação a distância   
  
 
Uma polêmica medida do Congresso dos Estados Unidos mudou os humores dos empresários 
da educação superior no último mês de fevereiro. Uma parte do setor comemorou a aprovação 
da medida que resultará na alocação de US$ 697 milhões, nos próximos dez anos, para 
subsidiar o crédito educativo de alunos de graduação a distância. Outra parte, no entanto, 
esbravejou, inconformada com a liberação de recursos, argumentando que o apoio só foi 
obtido à custa de lobby no Congresso e apoio político aos republicanos. Como a maioria das 
escolas que oferecem cursos a distância nos EUA tem fins lucrativos, os representantes das 
IES sem fins lucrativos dizem que o governo apóia os empresários para retribuir o apoio dado 
ao presidente Bush na época da reeleição. Como argumento adicional, dizem que a qualidade 
dos cursos a distância ainda não está comprovada por pesquisas. 
 
O fato é que a discussão dos americanos suscita um questionamento a respeito das regras e 
da qualidade da educação a distância (EAD) no mundo todo. É preciso separar o que se 
resume à disputa política e de mercado daquilo que, realmente, deve ser levado em conta, por 
educadores e empresários, do ponto de vista pedagógico e da legislação que regulamenta a 
EAD. Enquanto os americanos brigam pela concessão de apoio federal, o Brasil comemora 
alguns aspectos do decreto publicado em dezembro de 2005 e reclama de alguns pontos da 
legislação local. Tanto aqui como por lá, todo o setor de educação e os governos locais ainda 
discutem muito para encontrar a melhor forma de lidar com a EAD. 
 
BRIGA AMERICANA  
A partir de agora, as instituições de ensino superior norte-americanas estão desobrigadas a ter 
no mínimo 50% de cursos presenciais em um campi para pleitear subsídio federal para bolsas 
de estudo dos alunos do ensino a distância. Até então, cerca de 2.500 IES estão certificadas 
para oferecer aos alunos o crédito educativo com subsídio governamental. Com a mudança na 
lei, é esperada a expansão das instituições com mais cursos a distância do que presenciais e, 
todos eles, com direito a solicitar bolsas federais - o que incomodou os concorrentes. A 
expectativa é que os alunos de ensino superior a distância passem a representar 25% do total 
dentro de dez anos (hoje essa participação é de 7%). 
 
O estopim, na época, foram investigações que mostraram que algumas instituições com fins 
lucrativos eram como "fábricas de diplomas cujo objetivo era conseguir empréstimos federais", 
como diz artigo do jornal The New York Times, que discutiu o assunto recentemente. 
 
No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, as escolas não devem ter um percentual mínimo 
de cursos presenciais para que ofereçam aos alunos do ensino a distância todos os benefícios 
ou regras do ensino presencial. Isso equivale a dizer que o aluno de qualquer universidade ou 
faculdade que curse ensino a distância no Brasil tem direito aos mesmos créditos educativos, 
bolsas ou quaisquer outras benesses já previstas em lei. 
 
Nem por isso sempre reinou a paz no setor brasileiro.   
Litto, da Abed  
Nos últimos dez anos, uma briga de foice foi travada entre representantes da EAD e do 
Ministério da Educação para conseguir romper o preconceito com relação à falta de qualidade 
da EAD e para obter os avanços na legislação hoje alcançados. "Há poucos anos, os gestores 
do governo federal só estavam lá para atrapalhar a educação a distância. Hoje acho que não 
há mais preconceito", diz Fredric Litto, presidente da Associação Brasileira de Ensino a 
Distância (Abed ). 
 
Segundo Litto, a resistência com a educação a distância começou a ser rompida recentemente. 
Uma das razões teria sido o surgimento, em 1995, do Telecurso 2000, iniciativa da Fundação 
Roberto Marinho e da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).  



O projeto, que tinha raízes no fim da década de 70, quando foi lançado o Telecurso 2º Grau, 
atingiu o sucesso retumbante nos últimos cinco anos - hoje são 500 mil alunos por ano que 
assistem às aulas pela televisão e estudam com material didático vendido nas bancas de 
jornal. "O Telecurso emprestou a credibilidade e qualidade do padrão Globo ao ensino a 
distância. E as pessoas puderam ver exemplos de sucesso, como o sindicalista Vicentinho, que 
cursou uma faculdade depois de ter concluído os estudos pelo Telecurso", lembra Litto. 
 
A prova do declínio da resistência com a modalidade de ensino são os números atuais. O Brasil 
tem hoje 140 instituições de ensino superior a distância, nas quais estudam cerca de 200 mil 
graduandos, segundo estimativa da Abed. 
 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
Para regulamentar a educação a distância no Brasil, o país conta com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), que dispõe a respeito do ensino presencial e a distância. O primeiro 
decreto que regulamenta especificamente a EAD foi publicado em 1998, mas este foi revogado 
e substituído pelo Decreto 5.622, de dezembro do ano passado. O atual decreto traz novidades 
para a EAD que vêm sendo comemoradas pelo setor. 
 
Destaca-se, entre elas, o direito de serem ofertados cursos de mestrado e doutorado a 
distância no país. Até então, apenas os seqüenciais, as graduações e especializações estavam 
passíveis de credenciamento e autorização pelo MEC. Ainda são sabidas, no entanto, as regras 
que deverão ser seguidas pelo setor. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) tem prazo até 20 de junho para ditar as normas para a criação desses 
cursos. "A Capes foi a última instância do MEC a ceder à EAD. Um diretor uma vez me disse 
que o medo deles era a EAD levar ao aluno um treinamento baseado no computador, em vez 
de uma formação completa. Expliquei que outras estratégias pedagógicas muito avançadas já 
foram desenvolvidas", diz Litto. 
 
Outros pontos ainda são alvo de crítica dos especialistas em EAD. O principal deles é o fato de 
o novo decreto ainda manter a exigência de que os cursos a distância tenham momentos 
presenciais para a execução de provas, estágios, atividades em laboratório e defesa dos 
trabalhos de conclusão de curso. "Perde-se toda a virtude do curso ser a distância. O Brasil 
quer legislar sobre tudo, prevendo a desonestidade de empresários e de alunos. Aqui, qualquer 
um é culpado até prove o contrário. Isso engessa nosso trabalho", avalia Litto. "Se hoje se 
pode ouvir um preso por teleconferência e julgálo dessa forma, por que obrigar o estudante a 
viajar só para ser avaliado?", questiona João Roberto Moreira Alves, presidente da Associação 
Brasileira de Tecnologia Educacional e do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 
(Ipae). 
 
A exigência da presença física também vem acompanhada da obrigatoriedade de as 
instituições de ensino superior equiparem suas instalações físicas com bibliotecas, laboratórios 
e espaço para os alunos fazerem as avaliações. Para o caso de a escola querer conquistar 
alunos fora do Estado em que está fisicamente instalada, além de pedir autorização ao MEC, 
também deve encontrar uma IES parceira que possa acolher os alunos da região para os 
momentos presenciais. "É uma regra que não permite acesso ao Brasil inteiro. Se ele deve 
morar perto da universidade, a EAD fica descaracterizada. Isso é um ranço de medo", alfineta 
Alves. 
 
O MEC defende as exigências ainda feitas dizendo que o Brasil ainda não está preparado para 
um ensino totalmente a distância. "Acho que passamos hoje por uma transição. O Brasil ainda 
não tem condições de assumir modelos mais arrojados. Além do mais, os momentos 
presenciais são importantes para que o aluno perceba que está inserido numa comunidade de 
aprendizes. Assim, a chance de evasão é muito maior", diz Hélio Chaves Filho, diretor do 
Departamento de Políticas de Educação a Distância do MEC. 
 
O diretor diz que a EAD é hoje a aposta do governo federal para levar a educação superior ao 
interior dos Estados. Tanto assim que, em dezembro último, fez uma chamada pública, 
publicada em Diário Oficial, para que os municípios e as universidades federais se apresentem 
para participar do projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB).  



A idéia é que os municípios criem pólos presenciais com estrutura específica para as demandas 
reprimidas locais. Já as universidades federais participam como irradiadoras de informação e 
como meio para o repasse de verbas federais para o projeto. 
 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
Para que o setor avance, outras mudanças são apontadas como necessárias pelos especialistas 
em ensino a distância - e as críticas não se limitam à legislação voltada para a EAD. Entre as 
reclamações dos representantes do setor está a descontinuidade de ministros da Educação no 
país. De 1931 até hoje, foram 53 ministros, o que resulta em uma média de 1,3 ministro a 
cada ano (número que só não foi maior porque os ex-ministros Gustavo Capanema e Paulo 
Renato Souza permaneceram no cargo, cada qual, 11 e oito anos, respectivamente). "Isso 
dificultou muito o avanço do ensino a distância, porque com os ministros mudam também os 
secretários de EAD e sua visão a respeito", diz Alves, do Ipae. 
 
Outro aspecto é exclusão digital. Segundo o Ipae, só no ensino básico brasileiro, a média de 
computadores nas escolas é de 170 crianças por micro. Para tentar acelerar o processo de 
aquisição de novos computadores e, assim, facilitar acesso à informação e à educação a 
distância, foi criado, há seis anos, o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), cujos recursos advêm da alíquota de 1% sobre a receita bruta das 
empresas de telefonia, TV por assinatura e internet. 
 
O setor reclama que, dos cerca de R$ 600 milhões previstos ao ano, por volta de R$ 500 
milhões vêm sendo contingenciados pelo governo federal para ajudar a garantir o superávit 
primário (diferença entre arrecadação e gastos, usada para pagar os juros da dívida externa). 
"Hoje já são R$ 4 bilhões contingenciados, o que atrasa o desenvolvimento e a formação dos 
brasileiros. O governo deve fazer disso uma prioridade, porque ter computadores disponíveis 
ajuda a irradiar a EAD, que é um importante meio para democratização da educação de 
qualidade", afirma Alves. 
 
QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
Segundo representantes do setor, é da academia que ainda vêm as mais duras críticas à 
educação a distância.O cerne da questão estaria na desconfiança na metodologia e na 
sensação de que os empresários investem no sistema para economizar níqueis com a 
infraestrutura física do curso. 
 
Quanto à economia que uma IES faria com a EAD, Edson Franco, membro da Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), garante tratar-se de um mito. "É mais 
caro montar um curso de EAD do que um presencial. Gasta-se por volta de R$ 10 milhões para 
montar uma estrutura completa para o ensino superior a distância, com toda a plataforma 
tecnológica, o projeto pedagógico, os especialistas envolvidos e o material adequado", revela. 
 
A qualidade do curso, diz Franco, é produto de uma preocupação minuciosa com a 
metodologia. "A escola tem que adaptar os conteúdos e fazer uso constante das possibilidades 
de troca de informação e conhecimento, com professores e entre alunos, por meio de fóruns e 
teleconferências", avalia. 
 
Para Fredric Litto, da Abed, a educação a distância é uma modalidade de ensino cujos 
aprendizes têm um perfil bem definido. "EAD não é para todo mundo. Quanto mais maduro o 
aluno for, mais chances ele tem de chegar ao fim do curso", diz. Litto acrescenta que o ensino 
a distância exige muito mais disciplina e motivação do que o presencial. "Se o aluno é 
daqueles que precisam de mimo do professor, não serve para a EAD. Esse método é para 
gente autônoma e muito séria. Isso serve tanto para os alunos quanto para os empresários do 
setor."   
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