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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, TECNOLOGIAS

EDUCACIONAIS E O PLANO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO: ELEMENTOS PARA UMA AVALIAÇÃO

DAS METAS.

Ana Valeska Amaral Gomes

No momento da elaboração e aprovação do Plano Nacional de
Educação,  as ações e o foco da atenção do poder público, leia-se Ministério da Educação, na área
de educação a distância e tecnologias educacionais, estavam voltadas, preponderantemente, para o
“enriquecimento do instrumental pedagógico”, ou seja, para a disponibilização de recursos
tecnológicos a serem aplicados ao processo de ensino-aprendizagem no ensino fundamental, e
para “atualização e aperfeiçoamento de professores” desse mesmo nível.

Então, a implantação de programas como a TV Escola e o Programa
Nacional de Informática na Educação, o ProInfo,  eram as iniciativas de maior fôlego
desenvolvidas pela Secretaria de Educação a Distância do MEC, criada poucos anos antes, em
1995.

Em 2006, esses dois programas continuam centrais para a oferta de
tecnologias de informação e comunicação em educação, as TIC´s, às quais o PNE trata
globalmente como tecnologias educacionais, bem como para a disseminação do seu uso como
recurso didático-pedagógico. A essas, obviamente, juntaram-se várias outras ações do próprio
MEC e dos entes subnacionais. Algumas serão comentadas ao longo deste texto.

O cenário atual é um pouco diferente daquele encontrado no ano de
aprovação do PNE. Além da acelerada evolução tecnológica, que já permite planejar a
interatividade na televisão educativa digital e a melhor exploração das TIC´s na educação especial,
dois fatos ocorridos em 2005 destacam-se na expansão e fortalecimento da educação a distância e
estão relacionados com o ensino superior, ainda que não exclusivamente, como no caso do
decreto.

A edição de novo decreto de regulamentação do artigo 80 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, o Decreto nº 5.622, de 29/12/2005, e a
criação da Universidade Aberta do Brasil.

A pressão sobre a oferta de vagas no ensino superior dos concluintes do
ensino médio, daqueles que já concluíram a educação básica há mais tempo, mas não tiveram
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acesso ao ensino superior, e dos sistemas de ensino, ansiosos com a determinação posta pela
LDB de que, até o fim da década da educação da educação somente seriam admitidos professores
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço, por certo exerceram
influência determinante nessas decisões.

Outro aspecto a considerar é a questão da qualidade dos cursos de
educação a distância, que se tornou uma fonte de preocupação para o Ministério da Educação e
demais entes governamentais, a partir do enorme crescimento nos pedidos de credenciamento de
instituições de ensino para ofertar cursos e programas a distância.

Este trabalho tem como objetivo apresentar elementos referentes ao
cumprimento das 22 metas da educação a distância  e das tecnologias educacionais no Plano
Nacional de Educação.  Face às restrições de disponibilidade e acessibilidade das informações de
estados e municípios, o estudo limita-se à análise das ações cuja iniciativa seja do Ministério da
Educação. Seu escopo, portanto, é limitado e tal será o retrato aqui traçado.

O período coberto, na maioria dos casos, vai de 2001 a 2005, mas
tentamos oferecer, na medida do possível, uma compreensão acerca do contexto mais longo,
trazendo, inclusive, ações que foram gestadas e implantadas antes do PNE, mas que tiveram papel
relevante no desenvolvimento do atual estágio da EAD.

As metas foram tratadas em cinco seções: i) Regulamentação e
Qualidade; ii) Rádio, Televisão e as Novas TIC´s; iii) Infra-estrutura Tecnológica; iv) Capacitação
de Professores para uso das TIC´s; e, v) Formação a Distância e a Universidade Aberta do Brasil.
O agrupamento tem apenas o sentido de dar melhor organização técnica e textual às informações.

REGULAMENTAÇÃO E QUALIDADE

A primeira meta incluída no PNE diz respeito ao estabelecimento de
normas para credenciamento das instituições que ministram cursos a distância, o que
deveria ser feito pela União no prazo de um ano.

De 1998 a 2005, vigorou o Decreto nº 2.494, de 10/02/1998, como
documento regulamentador do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujo
objeto é a educação a distância. Além dele, o Decreto nº 2.561, de 1998, e a Portaria nº 301, do
mesmo ano, estabeleciam normas para o credenciamento de instituições que ministram cursos e
programas a distância.

Em fins de 2005, um novo Decreto, de nº 5.622, de 19/12/2005,
atualizou questões relativas a educação a distância, revogando os anteriores. Para começar, foi
revista a  própria definição oficial de educação a distância, enfatizando seus aspectos institucionais
e operacionais, com destaque para a separação possível de ocorrer, no tempo e no espaço
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geográfico, entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem do aluno, nos quais as
TIC´s são utilizadas na mediação didático-pedagógica.

Segundo o Decreto nº 5.622/2005, compete ao MEC promover os atos
de credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas  a distância para a educação
superior, aí inclusos graduação, seqüenciais de formação específica, tecnológicos e pós-graduação.
Por sua vez, aos demais sistemas de ensino compete promover os atos de credenciamento
visando à oferta de cursos a distância na educação básica e modalidades de EJA, especial e
profissional.

Uma das grandes novidades, no entanto,  é a regulamentação de cursos
de pós-graduação stricto sensu, abrindo espaço para que cresça substancialmente a oferta de
programas de mestrado e doutorado a distância, pendentes dessas regras desde 1998. Até então,
havia apenas Resoluções emitidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação – a de nº 1, de 1º/02/1997, fixando condições para a validade de diplomas de mestrado
e doutorado oferecidos por instituições estrangeiras, no Brasil, nas modalidades semi-presenciais
ou a distância; e a de nº 1, de 03/04/2001, estabelecendo normas para o funcionamento de cursos
de pós-graduação, inclusive daqueles realizados a distância.

Após alguns anos de experiência em credenciamento de instituições e
implementação de programas nessa área, o Ministério da Educação traduziu, no Decreto, algumas
questões que se mostraram relevantes para garantir, pelo menos nesse momento inicial de
expansão, a equivalência entre a qualidade dos cursos a distância e a dos presenciais1.

Elas são demonstradas tanto na preocupação com a realização de
momentos presenciais nos cursos e programas a distância (art. 1º, §1º), como pela prevalência dos
resultados de exames presenciais sobre “os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas
de avaliação a distância” (art. 4º, §2º), quanto na necessidade de descrição detalhada da infra-
estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos estudantes e professores, bem como
das possibilidades de acesso virtual a acervos eletrônicos adequados aos estudantes de EAD (art.
12, inciso X).

Mas também pela submissão integral dos cursos e programas de nível
superior realizados a distância aos critérios e requisitos do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior-SINAES (art. 16) e a preocupação de que os atos de
credenciamento/recredenciamento de instituições e de autorização/reconhecimento  de cursos e
programas sejam pautados por Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância (art. 7º,
parágrafo único).

                                                          
1 A esse respeito, ver os documentos “Relatório Final da Comissão Assessora para Educação Superior a Distância”,
de 2002, e “Ações Estratégicas em Educação Superior a Distância em Âmbito Nacional”, em 2005, em
www.mec.gov.br/seed.
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Desde 1998, em sucessivas versões que foram aprimoradas, o MEC
disponibiliza os “Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância”, o último texto disponível
data de 2003. Nele, destaca-se o desafio de educar a distância e, sobretudo, com qualidade.
Também é apresentada a necessidade de buscar um projeto humanizador, que supere a
massificação possível de ocorrer em cursos e programas dirigidos a grandes contingentes, de focar
a aprendizagem do aluno e sobrepujar a racionalidade tecnológica, “que valoriza meios em
detrimento dos fins”.

A despeito da preocupação com a qualidade dos cursos e programas de
educação a distância ter sido apenas ensejada nas metas definidas pelo PNE, ela se faz presente
nas de nº 2 e 7. A primeira estabelece que, num prazo de 2 anos, devem ser definidos padrões
éticos e estéticos que balizem a avaliação da produção de programas de educação a
distância.

A outra estipula que não devem ser promovidas imagens
estereotipadas de homens e mulheres na televisão educativa, bem como devem ser
incorporados à programação temas que afirmem pela igualdade de direitos entre esses,
além de abordagens adequadas para os temas referentes à etnia e portadores de
necessidades especiais.

Essa última, na verdade, constitui-se mais em diretriz do que
propriamente numa meta, como muitos outros casos no Plano Nacional de Educação, sendo que
ambas estão fortemente relacionadas com produções televisivas, ainda que os meios utilizados em
EAD sejam mais diversificados.

Mas, o fato é que é possível constatar em documentos da Secretaria de
Educação a Distância o cuidado de definir critérios para seleção de programas educativos
televisivos, entre eles, a inexistência de imagens de nudismo, violência, racismo ou uso de drogas2,
a fim de que estejam coerentes com os princípios que regem a educação brasileira.

Além disso, uma avaliação da programação da TV Escola demonstra que
a educação especial e as questões relativas à pluralidade cultural e à orientação sexual, entre outros
temas, estão contempladas na grade daquele canal educativo3. Contudo, não há dúvida de que essa
orientação está pouco disseminada nas instituições/entidades/empresas
produtoras/consumidoras de programas educativos e fracamente institucionalizada no âmbito do
próprio MEC.

Similarmente, será necessário, com o avanço da tecnologia nas escolas,
provê-las de orientações acerca da avaliação da qualidade das novas mídias, como por exemplo,
os software educativos,  e diferentes recursos como os objetos virtuais de aprendizagem.

                                                          
2 MEC/SEED. Relatório da TV Escola 1996-2002.
3 MEC/SEED. Guia de Programas da TV Escola 1996-2002.
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RÁDIO, TELEVISÃO E AS NOVAS TIC´S

A meta nº 3 do PNE demanda que se utilizem os canais educativos
televisivos e radiofônicos, assim como redes telemáticas de educação, para a
disseminação de programas culturais e educativos, assegurando às escolas e à
comunidade condições básicas de acesso a esses meios.

O MEC implementa, desde 1996, o Programa TV Escola, um canal de
televisão, transmitido via satélite, destinado à atualização e ao aperfeiçoamento dos professores da
rede pública de educação básica, bem como enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem
visando à melhoria da qualidade do ensino. Atualmente, a TV Escola tem faixas de programação
para a educação infantil, ensino fundamental e médio, além do Salto para o Futuro, dirigido
especificamente à atualização de professores, e a Escola Aberta, voltada para a comunidade.

O programa Rádio Escola, de abrangência ainda muito restrita, utiliza a
linguagem radiofônica e a metodologia de educomunicação para difusão e desenvolvimento de
práticas pedagógicas, fornecimento de insumos para o exercício docente, estímulo à produção
cultural e à expressão/comunicação da comunidade escolar.

O Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo vem, desde
1997, promovendo o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino, atuando de modo
descentralizado com o apoio dos Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE´s.

Ademais desses, o MEC vêm agregando, desde a aprovação do PNE,
novas formas de exploração e disseminação das TIC´s, que se diversificam e se modernizam
numa velocidade muito maior do que a burocracia consegue traduzir em ações e programas
governamentais.

Entre eles podemos citar: o e-ProInfo, um ambiente virtual de
aprendizagem que utiliza a internet para a implementação de cursos a distância, complemento a
cursos presenciais, projetos de pesquisa e projetos colaborativos; e, a Rede Interativa Virtual de
Educação-RIVED, que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma
de objetos de aprendizagem4, que são armazenados em repositórios virtuais.  Contudo, a exclusão
digital em que ainda  se encontram grande parte dos alunos e professores brasileiros, com apenas
22% das escolas básicas ligadas à rede mundial, em 2005, estreita os horizontes e os beneficiários
dessas iniciativas.
                                                          
4 “Podemos definir, genericamente, objetos digitais de aprendizagem como recursos pedagógicos utilizados para dar
suporte ao processo ensino-aprendizagem, contendo materiais eletrônicos reutilizáveis, sejam essas informações em
forma de imagens, páginas HTM, animações ou simulações, tais como laboratórios virtuais, demonstrações de
funções matemáticas, experiências envolvendo conceitos de genética, velocidades, forças e demais grandezas físicas,
explorações do espaço e outras vivências laboratoriais não acessíveis aos estudantes em salas de aula e laboratórios
tradicionais”. Mota, Ronaldo & Prata, Carmen Lúcia. Jornal de Brasília, 23/04/2006. Www.mec.gov.br/seed Ver
SEEDnet - Revista Eletrônica de EAD e http://rived.proinfo.mec.gov.br
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Tanto a TV Escola como a RIVED, essa última com participação de
instituições de ensino superior, ofertam conteúdos para o ensino médio, atendendo ao disposto
na meta nº 10, cujo objeto é a produção de programas de EAD de nível médio.

Os programas televisivos produzidos pela TV Escola podem ser
disponibilizados por meio de acordos de cessão ou permuta de imagens com outras televisões
educativas, a exemplo da TV Senado, TV Cultura de São Paulo, TVE Brasil, TV Senac, TV
Futura e SEST/SENAT.

Na verdade, diversos filmes são elaborados em co-produções com outras
televisões, como a Fundação Padre Anchieta-TV Cultura, a Fundação Cultural São Paulo – TV
PUC, e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – TVE Rio, consubstanciando,
em parte, a diretriz de fortalecer e apoiar  o Sistema Nacional de Rádio e Televisão
Educativa, comprometendo-o no atendimento às metas de EAD (meta nº6)5.

Já a reserva de tempo mínimo para transmissão de programas
educativos pelos canais comerciais, sem ônus para o poder público, que deveria ser
encaminhada ao Congresso Nacional para análise, um ano após a aprovação do plano, não
ocorreu (meta nº5)6. Não obstante, o MEC tenta caminhos mais consensuais.

Em junho de 2001, assinou termo de parceria com as operadoras do
sistema DTH (Direct to Home), DirecTV, Sky e Tecsat, que retransmitem a TV Escola em sinal
digital sem ônus para o MEC e para as escolas. Atualmente, parcerias similares com as operadoras
de TV a cabo vêm sendo negociadas/testadas7.

INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

A preocupação do PNE com a construção de uma infra-estrutura
tecnológica que permita a crescente utilização das técnicas de educação a distância e a
disseminação das TIC´s no processo educacional está presente nas metas nº 4, 15 , 18 e 21.

O quadro 1 traz a evolução da disponibilidade de televisão, videocassete,
antenas parabólicas, acesso à internet e computadores  nas dependências das escolas públicas de
ensino fundamental e médio entre 2001 e 2005 para Brasil e Grandes Regiões.

O percentual nacional de escolas públicas de ensino fundamental com
televisão, vídeo e antena parabólica quase dobrou nesse período (15% para 26%), porém está

                                                          
5 MEC/SEED. Relatórios de Gestão 1996-2002, 2004 e 2005.
6 Em 1967, o Decreto-Lei nº 236, de 28/02/1967, em seu artigo 16, determinou que deveriam ser baixadas normas
obrigando a transmissão de programas educacionais nas emissoras comerciais de radiodifusão, estipulando horário,
duração e qualidade desses programas.
7 MEC/INEP. Avaliação do Plano Nacional de Educação. Metas PNE. Educação a Distância e Tecnologias
Educacionais.
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longe da universalização do acesso à televisão educativa e outras redes de programação
educativo-cultural, com o fornecimento do equipamento correspondente, prevista na meta
nº 15.  As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste atingiram, nesse quesito, cerca de 50% das suas
escolas de ensino fundamental, em 2005, mas, no Norte e Nordeste, nem um sexto das redes
foram equipadas com esses recursos até hoje8.  (Quadro 1)

No ensino médio, o indicador nacional de acesso à tv/vídeo/parabólica
melhorou substancialmente, atingindo 70% das escolas públicas, em 2005, com destaque para o
Sudeste e o Sul, que ampliaram o acesso de 9% e 5%, respectivamente, em 2001, para  80% e
74%, em 20059. (Quadro 2)

A obsolescência tecnológica, o desgaste e o roubo desses equipamentos
têm sido um problema enfrentado pelos gestores públicos na definição de prioridades de novos
investimentos. Desde 2000, o MEC não distribui o chamado “kit tecnológico”, composto de
antena parabólica, televisor, videocassete, estabilizador de voltagem e fitas VHS às escolas
públicas de ensino fundamental com mais de 100 alunos, definidas como público-alvo prioritário
da TV Escola na fase inicial.

Diante do inexorável avanço para a digitalização, que possibilitará
interatividade e atividades pedagógicas complementares na televisão, da necessidade de
atualização tecnológica dos equipamentos e das persistentes críticas quanto à qualidade da
imagem e áudio do sinal recebido, o órgão optou por investir em compra e instalação de antenas
digitais10.

Para 50 mil escolas públicas de ensino básico com mais de 100 alunos
que têm televisão, mas ainda não dispõem de antenas parabólicas, o MEC iniciou a distribuição
de aparelhos de DVD e uma caixa com 50 mídias DVD, contendo, aproximadamente, 150 horas
de programação produzida pela TV Escola.

                                                          
8 Consideramos nos quadros 1 e 2 as escolas que dispõem do chamado kit tecnológico, com tv, vídeo e antena
parabólica, distribuído pelo MEC às escolas com mais de 100 alunos para se beneficiarem do canal da educação, a TV
Escola. Se desagregarmos o conjunto,  há diferenças substanciais. O percentual de escolas que dispõem de televisão,
por exemplo, sobe para 46% no ensino fundamental e 95% no ensino médio, de acordo com o Censo Escolar 2005.
9 De acordo com o Relatório TV Escola 1996-2002, da Secretaria de Educação a Distância/MEC, a então Secretaria
de Educação Média e Tecnológica atuou fortemente, por meio dos programas Alvorada e Escola Jovem, para equipar
todas as escolas de ensino médio para recepção da TV Escola.
10 “Avaliações sobre a TV Escola mostraram que a principal causa da não utilização do programa está ligada à
qualidade da recepção do sinal – imagem e áudio ruins – e ao desgaste dos equipamentos, especialmente no que diz
respeito às antenas, afetadas por ferrugem, ventos, maresia e outros fatores climáticos.” MEC/SEED. Relatório TV
Escola 1996-2002.
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Quadro 1 - Infra-estrutura tecnológica nas escolas públicas de Ensino Fundamental
Brasil e Grandes Regiões – 2001 e 2005

TV/Vídeo/
Parabólica

Computadores InternetUnidade
Geográfica
/ Ano

Total
escolas

Nº escolas¹ % Nº escolas % Nº escolas %

2001
Brasil 159.228 23.485 14,75 31.024 19,48 9.667 6,07
Norte 24.018 2.206 9,18 1.657 6,9 91 0,38
Nordeste 77.852 10.929 14,04 3.850 4,95 492 0,63
Sudeste 30.740 5.660 18,41 13.914 45,26 7.727 25,14
Sul 19.242 3.234 16,81 8.889 46,2 985 5,12
Centro-Oeste 7.376 1.456 19,74 2.714 36,8 372 5,04

2005
Brasil 143.631 38.027 26,48 45.472 31,66 21.217 14,77
Norte 22.443 2.545 11,34 3.131 13,95 871 3,88
Nordeste 68.372 10.444 15,28 8.592 12,57 2.851 4,17
Sudeste 29.692 15.108 50,88 18.308 61,66 11.715 39,46
Sul 16.594 7.044 42,45 11.173 67,33 4.274 25,76
Centro-Oeste 6.530 2.886 44,2 4.268 65,36 1.506 23,06
¹ escolas com kit tecnológico Fonte: MEC/INEP. EdudataBrasil. Elaboração: Consultoria Legislativa CD.

Quadro 2 - Infra-estrutura tecnológica nas escolas públicas de Ensino Médio
Brasil e Grandes Regiões – 2001 e 2005

TV/Vídeo/
Parabólica

Computadores InternetUnidade
Geográfica
/ Ano

Total
escolas

Nº escolas¹ % Nº escolas % Nº escolas %

2001
Brasil 14.832 2.464 16,61 11.139 75,1 4.506 30,38
Norte 1.216 274 22,53 717 58,96 67 5,51
Nordeste 4.070 1.300 31,94 1.819 44,69 350 8,6
Sudeste 5.906 555 9,4 5.326 90,18 3.406 57,67
Sul 2.418 135 5,58 2.380 98,43 522 21,59
Centro-Oeste 1.222 200 16,37 897 73,4 161 13,18

2005
Brasil 16.570 11.858 71,56 14.780 89,2 9.673 58,38
Norte 1.383 761 55,03 1.051 75,99 463 33,48
Nordeste 4.396 2.868 65,24 3.325 75,64 1.745 39,7
Sudeste 6.779 5.444 80,31 6.476 95,53 5.022 74,08
Sul 2.690 1.989 73,94 2.661 98,92 1.834 68,18
Centro-Oeste 1.322 796 60,21 1.267 95,84 609 46,07
¹ escolas com kit tecnológico Fonte: MEC/INEP. EdudataBrasil. Elaboração: Consultoria Legislativa CD.
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As metas nº 18 e 21 fazem referência à instalação de computadores e
acesso à rede mundial. A primeira é uma meta parcial – instalar, em cinco anos, 500 mil
computadores em 30 mil escolas públicas de ensino fundamental e médio, com acesso à
internet, já a segunda diz respeito à universalização desses itens nas escolas de ensino
médio e fundamental com mais de 100 alunos até 2011.

Entre 2001 e 2005, no ensino fundamental, ampliou-se de 19% para
32%, o percentual de escolas públicas com computadores, e de 6% para 15% aquelas com acesso
à internet. Há, contudo, grande diferenciação entre as regiões do país. Enquanto no Sudeste, Sul e
Centro-Oeste, em 2005, mais de 60% das escolas de ensino fundamental têm computadores e
pelo menos um quarto têm acesso à internet (na Região Sudeste esse percentual chega a 40%), no
Norte e Nordeste esses percentuais giram em torno de 15% e 5%, respectivamente. (Quadro 1)

Além do óbvio viés da desigualdade regional presente em vários
indicadores educacionais, é relevante, para interpretar esses dados, o fato de que os programas de
compra/instalação de computadores e acesso à internet, em geral, têm sido focados nas escolas
maiores, sendo que as regiões Norte e Nordeste concentram um grande número de escolas com
menos de 100 alunos.

 No ensino médio, caminhamos mais celeremente para a universalização
preconizada no PNE. No período 2001-2005, o percentual de escolas com computadores subiu
de 75% para 89% e de 30% para 58% o acesso à rede mundial. Nesse nível de ensino, Sul,
Sudeste e Centro-Oeste têm praticamente a integralidade de sua rede com computadores, sendo
que as duas primeiras regiões já conectaram cerca de 70% das escolas à internet. (Quadro 2)

Se mudarmos o referencial, tomando apenas as escolas com mais de 10
computadores, o cenário tecnológico ganha contornos mais opacos. Temos que, entre 2001 e
2005, a rede pública alterou sua cobertura, de 3% para 7% no ensino fundamental e de 24% para
35% no ensino médio,  conforme dados do Censo Escolar 2005.

Vale registrar que, enquanto o MEC adquiriu 54 mil computadores até o
ano 2000 e somente 37 mil após 2001, totalizando 91 mil computadores, que beneficiaram cerca
de 5 mil escolas, havia 659 mil computadores instalados nas unidades da rede pública de ensino
em 2005, 244 mil a mais que em 2001, conforme dados do ProInfo11. Face a isso, é bastante
relevante conhecer o papel que estados e municípios desempenharam na compra e instalação de
equipamentos de informática e provisão de acesso à internet em seus respectivos sistemas.

As tentativas de utilização dos recursos do Fundo de Universalização do
Serviços de Telecomunicações-FUST12 para o cumprimento dessas metas até hoje não se
viabilizaram em plenitude. Atualmente, o MEC desenvolve em parceria com o Ministério das

                                                          
11 www.mec.gov.br/seed. Ver ProInfo/Sistema de Gestão Tecnológica
12 Criado pela Lei nº 9.998, de 17/08/2000
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Comunicações o projeto Proconexão, com o objetivo de fazer a inclusão digital das escolas
públicas que ainda não possuem conexão à rede mundial de computadores.

O Proconexão tem duas vertentes, uma é atender, via Programa Governo
Eletrônico, as escolas localizadas em regiões de baixo desenvolvimento humano, onde as redes de
telecomunicações não ofereçam acesso à internet em banda larga. A outra é o repasse direto de
recursos financeiros, via FNDE/Programa Dinheiro Direto na Escola, às escolas públicas de
ensino fundamental e médio para fomentar projetos pedagógicos que utilizam a internet como
instrumental tecnológico.

A meta do MEC é conectar à internet, até dezembro de 2008, cerca de
100 mil computadores instalados em laboratórios do ProInfo. Contudo, a efetiva criação de uma
Rede Nacional de Informática na Educação, como preconiza o PNE, possivelmente levará muito
mais tempo.

Podemos relacionar essa iniciativa com a meta nº 4 do PNE, que
demanda a integração dos Ministérios da Educação, Cultura, do Trabalho, da Ciência e
Tecnologia e das Comunicações para o desenvolvimento da EAD, pela ampliação da
infra-estrutura tecnológica e pela redução de custos dos serviços de comunicação e
informação, criando, em dois anos, um programa que assegure essa colaboração.

Faltam definições gerais e perenes sobre a redução das tarifas de
comunicações nas escolas públicas e instituições públicas de ensino superior, seja para serviços de
correio, já que o material impresso, a despeito do avanço da tecnologia, permanece como
importante suporte educacional, seja para serviços de telefone/fax/teleconferência/redes de
informática, que se constituem em recursos essenciais na construção de sistemas de EAD.

Embora o PNE não destaque as condições de infra-estrutura física para a
incorporação e uso pedagógico das TIC´s em suas metas, entendemos que ela é parte importante
nesse processo. Em 2005, menos de 15% das escolas públicas brasileiras de ensino fundamental
tinham sala para televisão/vídeo e laboratório de informática. No ensino médio, esses percentuais
sobem para 50%, apesar disso é patente que há precariedade nas condições de uso dos recursos
tecnológicos como fonte de enriquecimento e qualificação do processo de ensino-aprendizagem.
(Quadro 3)
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Quadro 3 - Infra-estrutura  para instalação/uso de TIC´s nas escolas públicas de Ensino
Fundamental e Médio
Brasil – 2001 e 2005

Labor. Informática Sala para TV/Vídeo
Ano / Nível
de Ensino

Total
escolas Nº escolas % Nº escolas %

2001
Ensino
Fundamental 159.228 8.531 5,36 19.087 11,99

Ensino
Médio 14.832 5.696 38,4 7.555 50,94

2005
Ensino
Fundamental 143.631 16.792 11,69 20.983 14,61

Ensino
Médio 16.570 8.398 50,68 8.312 50,16
Fonte: MEC/INEP. EdudataBrasil. Elaboração: Consultoria Legislativa CD.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DAS TIC´S

De acordo com Censo Escolar 2005, das 207 mil escolas de educação
básica do país, apenas 32 mil declararam o uso de TIC´s por alunos orientados pelos seus
professores, isto é, a utilização contextualizada da tecnologia no processo pedagógico coordenado
pelo professor. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de refinar a informação dos usos das TIC´s
nos grandes números do Censo Escolar, procurando conhecer em que medida está se dando sua
utilização pedagógica. Isso nos leva a outro aspecto importante do PNE, a capacitação de
professores.

Da visão segmentada que foi inserida no Plano, com previsão de
capacitações específicas para a utilização da televisão educativa (TV Escola) e dos recursos de
informática, já se avançou para a compreensão de que, dadas as múltiplas tecnologias disponíveis
e o potencial cada vez maior de convergência entre as mesmas, elas devem ser tratadas de forma
integrada, ainda que entendidas cada uma dentro de seus limites e possibilidades.

A idéia é que o uso harmônico e articulado dos multimeios e das suas
diferentes linguagens facilite a interdisciplinaridade e a contextualização propostas na LDB e nas
Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Sobretudo porque cabe aos professores e a sua
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pequena comunidade educacional a decisão sobre o recurso/linguagem adequados aos objetivos
pedagógicos a que se propõem.

Nesse campo, há uma miríade de iniciativas em estados e municípios que
não temos condições, como referido na introdução desse texto, de conhecer ou avaliar. Há
estados que desenvolvem e investem significativamente em programas de capacitação de
professores para uso pedagógico das TIC´s e suas experiências mereceriam uma análise mais
detida.

Vamos aqui destacar apenas algumas ações do Ministério da Educação
que dizem respeito ao cumprimento das metas nº 17, 16, 19 e 20, que tratam, respectivamente,
da instalação de NTE´s; capacitação de professores para a TV Escola; de professores
multiplicadores em informática da educação; bem como de professores e técnicos de
informática.

Já no ano 2000, o MEC lançou o curso de extensão a distância “TV na
Escola e os Desafios de Hoje”, fruto de uma parceria com Secretarias Estaduais de Educação e a
Universidade Virtual Pública do Brasil – UniRede, que enfatizava os recursos audiovisuais mas
tinha a preocupação com a integração das tecnologias. Essa iniciativa atendeu cerca de 150 mil
professores, coordenadores e gestores de escolas públicas até 2003. (Quadro 4)

Em 2004, decidiu-se pela atualização desse curso, adequando-o às novas
tecnologias digitais e reforçando o foco na integração das TIC´s e na pedagogia da autoria. Para
isso, lançou-se, no ano seguinte, o “Mídias na Educação”. Este consiste, mais uma vez, na atuação
conjunta com estados e universidades, visando oferecer um programa de formação continuada
modular, a distância, que prevê certificações em nível de extensão, aperfeiçoamento ou
especialização. Foram atendidos 1.200 profissionais de educação no projeto piloto de 2005, para
atuarem como multiplicadores. Em 2006, estão previstos 10 mil novos beneficiários. (Quadro 4)

Os Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE – atualmente existem 408
unidades - foram concebidos para atuar como pólos locais de promoção do uso das tecnologias
na educação, disseminação de informações, capacitação, além de apoio e suporte às escolas
públicas. Neles, atuam parte dos cerca de dois mil professores multiplicadores que realizaram
cursos de especialização em informática na educação, ofertado numa parceria do Ministério com
estados e universidades.

Além deles,  a Secretaria de Educação a Distância do MEC apresenta os
seguintes números ligados à capacitação na área de informática educativa em escolas com
laboratórios do ProInfo: 250 mil professores,  1.200 técnicos de informática, 24 mil alunos
monitores e em torno de 10 mil gestores educacionais (diretores e coordenadores pedagógicos).
(Quadro 4)
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Quadro 4 – Resumo das metas 16, 17, 19 e 20 do Plano Nacional de Educação-Modalidade de
Educação a Distância e situação atual de cumprimento face, exclusivamente, às ações e programas
implementadas pelo Ministério da Educação.

Metas PNE

Objeto Prazo

Situação atual, face às ações/programas do
MEC, exclusivamente¹ - Ano 2006

Meta 16
500 mil professores
capacitados – TV Escola 5 anos 164.874²

Meta 17
2 mil NTE´s 10 anos 408

Meta 19
12 mil multiplicadores 10 anos 2.169

Meta 20³
150 mil professores 5 anos 250 mil
34 mil técnicos 5 anos 1.100
¹ Secretarias estaduais e municipais de educação, assim como diversas universidades públicas desempenham papel
importante na implantação de muitas dessas ações e programas do MEC. Além disso, desenvolvem outras ações de
capacitação seja para televisão ou informática educativa, seja numa perspectiva integrada das diferentes mídias que
não estão contempladas aqui.
² Considerados, exclusivamente, os beneficiários dos cursos “TV na Escola e os Desafios de Hoje” e “Mídias na
Educação”, entre 2000 e 2006, esse último ano ainda com valores estimados. A título de exemplo do que foi
informado na nota nº 1, o Relatório da TV Escola 1996-2002 informa que mais de 47 mil
professores/multiplicadores foram capacitados para utilização da TV Escola pelos estados, em 2001 e 2002.
³ A meta prevê também a ampliação em 20% ao ano para a oferta dessa capacitação.
Fonte: MEC/SEED – Relatórios de Gestão 2004 e 2005 e Relatório TV Escola 1996-2002. SEEDNet

FORMAÇÃO A DISTÂNCIA E A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB

De acordo, com a Associação Brasileira de Educação a Distância-ABED,
que produz em conjunto com o Instituto Monitor e a Secretaria de Educação a Distância do
MEC o Anuário Estatístico de Educação Aberta e a Distância, havia, em 2005, cerca de 500 mil
alunos matriculados em 217 instituições credenciadas pelos sistemas de ensino para ofertar cursos
e programas a distância.

No entanto, o mesmo anuário informa que o número de pessoas
estudando na modalidade de EAD é muito maior, se considerarmos, por exemplo, alguns
projetos de grande escala, que não mantêm vínculo, ou apenas um “vínculo lateral”, com os
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sistemas de ensino, chegando a mais de 1,2 milhão de alunos.  Tais ações são relevantes, ainda
conforme o documento, por “conterem propostas  de inclusão social e ampliação de deficiências
nacionais como formação do corpo de profissionais no mercado de trabalho. (Quadro 5)

Quadro 5 - Número de brasileiros matriculados em cursos de EAD, segundo dados do Anuário
de Educação Aberta e a Distância  e de sete grandes projetos, em 2005

FONTE Nº de alunos em 2005

Instituições autorizadas e cursos credenciados pelo
Sistema de Ensino

504.204

Sebrae 203.895

Fundação Roberto Marinho 15.401

Senac 36.702

Governo Estado de São Paulo 169.651

Instituto Telemar 303.238

Brasil Telecom 38.931

Secretaria de Educação a Distância do MEC¹ 6.000

TOTAL 1.278.022

¹ Apenas no projeto Proformação
Fonte/elaboração: ABED/Instituto Monitor/SEED-MEC. Anuário Estatístico Brasileiro de Educação Aberta e a
Distância, 2006

Aliás, um dos pontos não abordados nas metas do PNE e que mereceria
ser revisto é o levantamento oficial de dados em EAD.  O MEC levanta informações referentes
às instituições de ensino superior credenciadas, com cursos de graduação, tecnológicos,
seqüenciais de formação específica e pós-graduação a distância.

A ampliação no número de alunos e entidades seja em ensino superior,
EJA ou médio profissional, nos próximos anos, deverá tornar essa carência ainda mais aguda;
além disso, tal qual a educação profissional, há um universo de experiências levadas a cabo por
entidades não credenciadas que devem ser identificadas, na medida do possível, contribuindo para
o desenvolvimento da modalidade.

Há um relativo consenso de que a tendência atual é de crescimento da
educação a distância, especialmente nos países em desenvolvimento, pelas características
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intrínsecas à modalidade13.  De fato, a modalidade de EAD ainda é pouco desenvolvida para um
país com nossas dimensões e população (Quadro 6), mas deverá se expandir e se constituir, de
fato, como sistema a partir da implementação da Universidade Aberta do Brasil, instituída pelo
Decreto nº 5.800, de 08/06/2006.

No país, o número de cursos de graduação a distância cresceu de 10 para
107 e o de matrículas alcançou praticamente 60 mil alunos, no período 2000-2004. Nos cursos
seqüenciais de formação específica, de organização pós-LDB, o crescimento de número de cursos
não é muito significativo e a matrícula atingiu pouco mais de 1,7 mil alunos. (Quadro 6)

Quadro 6 - Evolução do número de cursos e alunos em Educação a Distância em instituições
credenciadas em nível federal, por graduação, seqüenciais de formação específica e pós-graduação
– 2001-2004

Nível de ensino/Ano do Censo Nº de Cursos Nº de Matrículas em 30.06

2000
Graduação 10 1.682
Seqüencial – Formação Específica 2 48

2001
Graduação 14 5.359
Seqüencial – Formação Específica 3 121

2002
Graduação 46 40.714
Seqüencial – Formação Específica 3 169

2003
Graduação 52 49.911
Seqüencial – Formação Específica 4 351

2004
Graduação 107 59.611
Seqüencial – Formação Específica 7 1.768
Fonte: ABED/Instituto Monitor/SEED-MEC. Anuário Estatístico Brasileiro de Educação Aberta
e a Distância, 2006

                                                          
13 Ver Litto, Frederic Michael. Reflexões necessárias sobre a EAD e Mota, Ronaldo & Filho, Hélio Chaves, Perspectivas para
a Educação a Distância no Brasil. In: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância, 2006. ABED,
Instituto Monitor e SEED/MEC,
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A Universidade Aberta do Brasil funcionará, em caráter experimental14,
compatibilizando a demanda de municípios, que individualmente ou em consórcios serão
responsáveis pela implantação de pólos de apoio presencial, e a oferta de cursos a distância das
Instituições Públicas de Ensino Superior.

São objetivos da UAB, de acordo com o Decreto nº 5.800/2006:

“I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica;

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes,
gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do
conhecimento;

IV - ampliar o acesso à educação superior pública;

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes
regiões do País;

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a
distância; e

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação
a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior
apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.”

Em 2006, está em curso um projeto piloto, com cerca de 10 mil alunos
atendidos. A meta do MEC é atingir, até o final de 2007, 100 mil estudantes, espalhados em cerca
de 300 pólos, com o envolvimento, na primeira fase, de 50 instituições públicas de ensino
superior15. O edital nº 1/2005 MEC-SEED selecionou 150 pólos com previsão de funcionamento
a partir de junho de 2007, já o edital nº 1/2006 prevê a implementação de cursos superiores a
distância para o ano de 2008.

O resultado da primeira Chamada Pública nº 1/2004, antes, portanto, da
“oficialização” da UAB, foi a celebração de convênios com 13 instituições públicas de ensino
superior, organizadas em consórcios, com o objetivo de ofertar cursos de licenciatura a distância

                                                          
14 A Portaria MEC nº 873, de 07/04/2006, autorizou as Instituições Federais de Ensino Superior, em caráter
experimental, com base no artigo 81 da LDB, a ofertar cursos superiores a distância, no âmbito dos programas de
indução da oferta pública de cursos superiores a distância fomentados pelo MEC, Universidade Aberta e Pró-
Licenciatura, por um prazo de dois anos.
15 Mota, Ronaldo. A Capes da Educação Básica, publicado no Jornal de Brasília, em 25/10/2006; Haddad, Fernando &
Mota, Ronaldo. Universidade Aberta do Brasil, publicado no Correio Braziliense, em 03/07/2006. Ver
www.uab.mec.gov.br
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em Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia para Educação Infantil, Jovens e Adultos e
Educação Especial16.

 Ainda a respeito da Universidade Aberta do Brasil, ressaltem-se duas
outras medidas. A primeira, de cunho legal, é a aprovação da Lei nº 11.273, de 06/02/2006, que
autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação
inicial e continuada de professores para a educação básica, cuja proibição era um dos entraves ao
desenvolvimento da EAD nas instituições federais de educação superior.

A outra, mais recente, foi o anúncio feito pelo Ministério da Educação de
que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES assumirá a
atribuição de gestão dos programas de formação inicial e continuada de professores da educação
básica.

Além da UAB, podem ser citadas, no período 2001-2006, como ações
governamentais visando à formação inicial e continuada a distância de professores, em nível
médio ou superior: i) Proformação, certifica em nível médio os chamados “professores leigos,
desde 1999; ii) Pró-Letramento, formação continuada para professores que atuam nas séries
iniciais do ensino fundamental; iii) Proinfantil, curso em nível médio, na modalidade Normal, para
professores de creches e pré-escolas públicas e e da rede privada sem fins lucrativos; e, iv) Pró-
Licenciatura, programa de formação inicial desenvolvido em parceria com IES públicas,
comunitárias e confessionais, dirigido a professores em exercício nas séries finais do ensino
fundamental e no ensino médio.

Com relação ao incentivo à pesquisa em EAD, cumpre mencionar a
existência do Programa de Apoio à Pesquisa em EAD – PAPED. E, quanto à formação de
recursos humanos para a educação a distância, o papel que a Universidade de Brasília e,
posteriormente, a UniRede desempenharam nesse aspecto. A Unirede, que reúne um consórcio
de universidades públicas, assim como o Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do
Rio de Janeiro-CEDERJ, que conta com a participação de seis universidades públicas do Rio de
Janeiro, foram experiências de consórcios bem-sucedidos em EAD que certamente contribuíram
para o desenho e implantação da UAB.

Cremos que foram abordadas nesta parte informações relevantes para a
análise do cumprimento das metas nº 8, 9, 11, 12, 13 e 14, da parte de Educação a Distância e
Tecnologias Educacionais do Plano Nacional de Educação. Grosso modo, elas abordam questões
relacionadas à formação a distância e à pesquisa em EAD e têm um caráter mais qualitativo,
vez que não trazem dados numéricos a serem alcançados.

                                                          
16 MEC/SEED. Relatório de Gestão 2005.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, buscamos oferecer subsídios para estabelecer um cenário do
atual estágio de cumprimento das metas da educação a distância e novas tecnologias educacionais
inseridas no Plano Nacional de Educação.  Com exceção da meta nº 22, que estende a essa
modalidade o disposto no PNE para a educação infantil, formação de professores, educação de
jovens e adultos, educação indígena e educação especial, e, que tem um cunho mais transversal,
foram comentadas meta a meta todas as temáticas incluídas no Plano.

Dentre as ações mais recentes, destacam-se o novo decreto
regulamentador do artigo 80 da LDB, o Decreto nº 5.622, de 2005, cuja abrangência estende-se
aos cursos a distância de pós-graduação stricto sensu, viabilizando o crescimento da oferta dos
programas de mestrado e doutorado a distância, e a criação da Universidade Aberta do Brasil.

Essa universidade deverá oferecer, prioritariamente, cursos de
licenciatura e de formação inicial e continuada a professores da educação básica. O sucesso e a
consolidação da UAB poderão propiciar o salto na  formação em nível superior de que tanto
necessita o magistério público, de modo a contribuir para agregar ganhos de qualidade aos
sistemas de ensino.

Por fim, destacamos a oferta de infra-estrutura tecnológica às escolas
públicas, cujo processo de compra e instalação de equipamentos urge que seja acelerado, e,
sobretudo, viabilizado o acesso à rede mundial. Quanto às capacitações, a tendência apontada, ao
longo desses anos, de convergência das mídias fez com que as capacitações segmentadas fossem
naturalmente substituídas por uma visão mais integradora, o que, numa eventual revisão do PNE,
implicaria atualizar várias metas.
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