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RESUMO 

 

Após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, 

iniciou-se, no Brasil, um movimento de expansão no ensino superior, e, nos anos que se 

seguiram, percebeu-se um incremento na oferta de cursos de graduação a distância, em 

consequência do credenciamento institucional de instituições de ensino superior (IES) 

públicas e privadas. Assim, tais IES deveriam passar por dois processos articulados: um de 

credenciamento institucional para EAD, e outro específico de autorização para cada curso a 

ser oferecido, além de terem de cumprir outros requisitos. As avaliações eram realizadas por 

meio de formulários específicos, denominados instrumentos de avaliação em verificação in 

loco das condições institucionais e de oferta de cursos. Esse processo para EAD ocorria de 

acordo com a política e com a regulação vigentes no momento das avaliações, de modo que 

eram percebidas mudanças recorrentes nos instrumentos de avaliação propostos, bem como a 

busca por um fundamento sobre o conceito de educação a distância e sobre quais princípios 

deveriam ser pautadas as políticas, as avaliações e todo o regramento para a modalidade. 

Nesse cenário, esta tese trata da EAD no ensino superior brasileiro, sob a ótica da avaliação e 

da regulação. Partindo das bases epistemológicas de autores que influenciaram a EAD 

brasileira, evidenciam-se tendências humanistas, tecnicistas e economicistas, que contribuem 

de forma a fundamentar a pesquisa. Apresenta-se, ao longo do trabalho, a evolução das 

políticas e os conceitos de tecnologia e de educação a distância, de forma dialética, visando a 

comprovar a interdependência entre política e tecnologia. A partir de um resgate histórico das 

formas de avaliação de cursos para a modalidade e de credenciamento institucional, no 

período pós-LDB, busca-se analisar as oscilações da regulação e suas influências. Com um 

horizonte de pesquisa que compreende os anos de 1996 até 2010, pretende-se verificar sob 

quais fundamentos foram elaborados os formulários de credenciamento e de autorização de 

cursos superiores a distância, concatenando e relacionando indicadores, diretrizes e categorias 

de análise que constam desses documentos e da legislação específica. Por fim, reunindo os 

autores à base legal, propõem-se reflexões e considerações permeadas pelas políticas e pela 

práxis geradas nesses 14 anos de educação a distância. 

Palavras-chave: Regulação. Avaliação. EAD. Tecnologia.  Políticas públicas. 



 

LOBO, Márcia Eunice. EVALUATION AND REGULATION OF DISTANCE 

LEARNING IN BRAZILIAN HIGHER EDUCATION: a perspective of the institutional 

authorization processes. 

 

ABSTRACT 

 

Just after the Policy and Foundations of National Education Law (LDB) publication, it was 

started in Brazil, a perceivable growing in the offering of face-to-face undergraduate courses 

and, in the years that followed, there was an exponential growth in distance learning 

programs, offered by higher education organizations, public and private, authorized to such 

offering. Such organizations should submit, at least, two different and complementary 

processes for approval: an institutional authorization process for distance education and a 

specific process for each undergraduate course to be offered through distance learning. There 

was a clear and recurring oscillation in the evaluation forms used in such processes and also a 

search for a unique definition for distance education in higher education, which should 

consider theoretical and methodological approaches, policies and all the rules for distance 

education. In such scenario, this thesis is the result of a research about distance education on 

Brazilian higher education, focusing on regulation and evaluation. Starting from the 

epistemological fundamental principles of authors, three different and complementary 

approaches are displayed: humanist, technicist and economicist. Such theoretical assumptions 

contribute in order to ground the research. The policies, technology and distance education 

concepts are also presented in a dialectic way, aiming to corroborate the interdependence 

between policy and technology. The main goals of this work are to analyze the oscillations in 

regulation, from 1996 until 2010, as a consequence of explicit policies in evaluation forms; 

and also to answer under which fundamentals were elaborated the evaluation forms for 

institutional authorization process and courses authorization, specifically for distance learning 

undergraduate courses. It is made through the search of a relationship between indicators, 

fundamentals and policies, and analysis categories, which are kept in the evaluation 

documents and in the specific. Finally, some reflections are made, matching the authors to the 

legal foundations, the policies to the practical experience as a researcher for more than 

fourteen years in the field of distance education.  

Key-words: Regulation. Evaluation. Distance education. Technology. Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Contexto 

 

 

A primeira metade do século XX foi um período de grandes expectativas para o 

ensino no Brasil. Nela, foram criados os principais órgãos de regulamentação educacional e 

avaliação, como o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), os 

quais, em conjunto, coordenariam a estrutura e o funcionamento do ensino superior brasileiro, 

que começava a indicar a criação de um sistema de regulação ainda segmentado por 

instituições isoladas, públicas e privadas, regidas igualmente pelo mesmo estatuto e 

submetidas ao MEC.  

A partir da segunda metade do século XX, houve um aumento pela procura de 

formação superior, gerado pelas políticas de expansão da educação. Como resposta, o governo 

criou novas faculdades e federalizou outras. Tutelou, se não todo, quase a totalidade do 

sistema superior brasileiro, gerando fortes pressões por parte dos mantenedores de 

estabelecimentos privados, sobretudo da Igreja, que competiam com o Estado no monopólio 

da educação. 

Em um contexto de mudanças, houve, no início da década de 1960, a mobilização 

dos professores universitários na busca por reformas, direcionada por princípios 

democráticos, porém logo combatida com o início do período ditatorial brasileiro, em 1964, 

quando as instituições de ensino superior (IES) foram submetidas a transformações marcadas 

pela imposição e coerção de um modelo de Estado totalitário.  

Nos anos de 1980, houve um aumento do número de IES e, respectivamente, do 

número de matrículas no ensino superior, incrementos esses orientados pelas propostas de 

globalização neoliberal da economia. Assim, 

[...] o mundo visto com um conjunto único de atividades interconectadas que 

não são estorvadas pelas fronteiras locais – provocou um profundo impacto 

político e cultural, sobretudo na sua forma atualmente dominante de um 

mercado global livre e sem controles (HOBSBAWM, 2008, p. 10). 

 

Nessa perspectiva, a educação deveria, portanto, formar a mão de obra orientada para 

o mercado livre como centro do desenvolvimento da sociedade.  
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No Brasil, esse momento histórico foi marcado por dois conflitos. O primeiro foi 

conciliar as demandas por uma formação voltada à competitividade e à meritocracia, na qual a 

qualidade do ensino superior deveria ser mediada pela eficiência das IES em formar os 

indivíduos para a empregabilidade, já que a educação seria tomada como requisito 

indispensável ao emprego formal (OLIVEIRA, 2004 apud MALANCHEN, 2007).  

Como proposta de investimento para o ensino superior cabia a orientação de que  

A alocação de recursos públicos deve se dar em função do desempenho e 

devem ser direcionados, prioritariamente, às instituições com padrões 

internacionais de pesquisa e produção acadêmica, os “Centros de 

Excelência” (ZAINKO, 2010, p. 7).  

 

E por outro lado, o segundo conflito foi constituído pelas discussões de 

enfrentamento que analisavam a educação pelo seu caráter formador e não como um bem 

econômico. 

De modo sintético, os anos de 1990 trouxeram uma série de mudanças, 

principalmente quanto à expansão, ao acesso e à organização do ensino superior, contudo com 

fundamentação em uma ideologia privatista: 

Por toda a parte o Estado passou a ser visto não mais como um elemento 

equalizador que garante interesses de todas as classes ao atuar como 

instância que assegura a reprodução do sistema qua capitalista, mas como 

um enorme corpo e burocratas caros e ineficientes que centralizam as 

decisões em seu proveito – não restando alternativa senão a privatização dos 

serviços (incluindo os de educação) e das empresas públicas (PAIVA; 

WARDE, 1994, p. 11). 

 

A necessidade de ampliação do ensino superior se deu, sobretudo, sob o pretexto de 

o sistema público não conseguir acompanhar a demanda por formação superior, e, 

precisamente, foi apenas no final dos anos de 1990 que se presenciou o aumento das IES, 

especialmente as privadas.  

Cabe observar que políticas de expansão foram incentivadas por organismos 

internacionais (OI), como o Banco Mundial (BM) e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

Assim sendo, inserido em um processo decisório, coube ao Estado articular, entre os 

diversos interesses, aqueles que correspondessem às expectativas da sociedade.  

Pautadas em um modelo de igualdade, as políticas públicas trouxeram, em sua 

fundamentação, a proposta de democratização da educação, e todas as suas ações visavam, 

como resultado prático, a atingir esse objetivo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
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Pelo entendimento de que “toda política pública é uma forma de intervenção nas 

relações sociais em que o processo decisório condiciona e é condicionado por interesses e 

expectativas sociais” (FERNANDES, 2007, p. 1), ocorreu, como alternativa, o incentivo à 

adoção da educação a distância (EAD) como forma democratizar a educação. 

Como consequência, começaram a se consolidar, dentro das universidades 

brasileiras, pesquisas e iniciativas em educação a distância, também no contexto de 

necessidade de ampliação da oferta e do alcance do ensino superior. 

Para tratar da EAD, como muito se discutirá ao longo desta tese, foi redigido o artigo 

80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (que apresentava o direito universal à educação para todos) –, iniciando 

uma nova fase da educação a distância, até então conhecida pelo uso de materiais impressos 

distribuído pelo correio e voltada à formação técnica. 

E mesmo com políticas e processos de ampliação do sistema de ensino superior, o 

país terminou a década de 1990 com a proposta de criação um Plano Nacional de Educação 

(PNE) e com a expectativa de consolidação da EAD. 

Com a intenção de diagnosticar e criar metas e diretrizes para a educação brasileira, o 

PNE foi elaborado a partir de um projeto de lei que tinha como eixos norteadores a 

Constituição Federal de 1988, a LDB, de 1996, e a Emenda Constitucional nº 14, de 1995, 

que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (BRASIL, 2001b). E, também, o Plano Decenal de Educação Para 

Todos, formulado a partir das orientações da UNESCO1. 

Esse documento iniciou sua tramitação no Congresso Nacional em fevereiro de 1998, 

e teve seu texto aprovado em 9 de janeiro de 2001 (Lei nº 10.172), trazendo consigo o 

incentivo às ações de EAD em sintonia com as propostas dos OI, como uma modalidade de 

educação em resposta ao acesso e à justiça social, mas, principalmente, como equalizadora 

entre as desigualdades e adaptada às exigências atuais da sociedade. 

Nesse documento, encontra-se a justificativa às políticas para EAD como metas 

especificadas no PNE para o ensino superior:  

11. Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, 

em nível superior, especialmente na área de formação de professores para a 

educação básica. 

12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em nível 

superior para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e 

das demais instituições de educação superior credenciadas.  

                                                 
1
 Em reunião realizada, na Tailândia, em Jomtien, no ano de 1990, que introduziu a necessidade da educação 

para todos como fundamental ao progresso social e pessoal (UNESCO, 1990).  
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13. Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos 

humanos para educação a distância. 

14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa na área de educação a 

distância (BRASIL, 2001b). 

 

E, ainda, a partir do diagnóstico apresentado pelo PNE, à EAD caberia o papel de 

agente de transformação e desenvolvimento econômico e social, visando à construção de uma 

sociedade do conhecimento (UNESCO, 1998). 

Vale notar que, no processo de universalização e democratização do ensino, 

especialmente no Brasil, onde os deficits educativos e as desigualdades regionais são tão 

elevados, os desafios educacionais existentes podem ter, na educação a distância, um meio 

auxiliar de indiscutível eficácia. Além do mais, os programas educativos podem desempenhar 

um papel inestimável no desenvolvimento cultural da população em geral, de acordo com o 

PNE (BRASIL, 2011b). 

Assim, foi proposto, inicialmente, o incentivo a ações de educação a distância, que 

visavam à formação docente, nas quais o foco, contudo, era voltado às mídias de primeira e 

segunda gerações, sobretudo o broadcasting, por meio das TVs educativas. É importante 

observar que não havia a disponibilidade da internet e das tecnologias, assim como as mídias 

consolidadas influenciaram, naquele momento, a composição das propostas para a área. 

Todavia, a evolução tecnológica já indicava ser capaz de fazer a ligação entre a regulação e as 

políticas para EAD. 

Só será permitida a celebração de contratos onerosos para a retransmissão de 

programa de EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA com redes de televisão e de 

rádio quando não houver cobertura da Televisão e de Rádio Educativa, bem 

como a elaboração dos programas será realizada pelas Secretarias Estaduais, 

Municipais ou pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2001b). 

 

Dentre as diretrizes formuladas no documento, com base na LDB, o PNE apontava a 

necessidade de ampliação do conceito de educação a distância e do uso integrado de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). E entregava, à União, seu incentivo e a 

criação de padrões de qualidade com políticas diferenciadas daquelas que incentivariam e que 

avaliariam os cursos ou programas. 

Quando se trata, entretanto, de cursos regulares, que deem direito a certificados ou 

diplomas, a regulamentação e o controle de qualidade por parte do Poder Público são 

indispensáveis e devem ser rigorosos. Há, portanto, que se distinguir, claramente, as políticas 

dirigidas para o incentivo de programas educativos em geral e aquelas formuladas para 
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controlar e garantir a qualidade dos programas que levam à certificação ou diploma (BRASIL, 

2001). 

Desse modo, foram constituídas, naquele momento, regras de avaliação que indicam, 

contudo, uma ênfase nas avaliações de oferta de cursos, nas quais são analisadas, 

principalmente, questões estruturais. 

Cabe observar que as IES privadas logo se apropriaram das políticas para o ensino 

superior, provavelmente por conta do momento de expansão do setor, iniciado imediatamente 

após a LDB, decorrente da abertura que ocorreu no país à iniciativa privada, em um primeiro 

momento para a modalidade presencial e, em seguida, para a modalidade a distância. 

Apesar do aumento na oferta da modalidade a distância ter sido mais perceptível no 

setor privado, as políticas que propiciavam a expansão da EAD nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) passaram a acontecer de modo articulado com a criação do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Esse sistema foi criado pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, com base nos 

artigos 80 e 81 da LDB, no PNE, na Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, bem como no 

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e foi publicado no Diário Oficial da União nº 

110, de 9 de junho de 2006. 

Segundo o artigo 1º do referido Decreto, “Fica instituído o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil - UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no País” (BRASIL, 2006b). 

Foram definidos como objetivos: a criação de programas para a formação docente; a 

ampliação do acesso à educação superior pública; a redução das desigualdades de oferta de 

ensino superior entre as diferentes regiões do país; o estabelecimento de amplo sistema 

nacional de educação superior a distância; o fomento ao 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. 

Entretanto, cumpre salientar que não só pela expansão da educação se alcançam 

formas mais democráticas de acesso. É necessário um conjunto que avalie esse sistema, no 

qual a avaliação seja entendida como um “processo permanente de autoconsciência, tomada 

de posição, revisão, retomada ou redirecionamento de rumos institucionais e de programas e 

atividades. Tal processo, com certeza, é fundamento indispensável para a garantia e a 

melhoria da qualidade” (MARTINS, 2005, p. 43).  



 

21 

Ante o exposto, pela ligação entre regulação e avaliação, surgiu o tema desta 

investigação. 

 

 

Tema 

 

  

Pela importância que possuem no contexto da educação a distância brasileira, a sua 

regulamentação e os instrumentos de avaliação devem ser constantemente investigados, 

analisados e postos à reflexão, pois, em seu conjunto, refletem a normatização à qual são 

condicionadas as políticas públicas e de avaliação para a área, que, em um movimento 

dialético, também contribuem para a sua evolução. Nesse sentido, cada portaria, decreto, 

referencial ou indicador tem um papel relevante na condução e no desenvolvimento da EAD 

no país. 

Contudo, a avaliação do sistema de ensino superior nasceu como uma proposta 

desarticulada, que se confundia com a regulação e com o controle centralizado no Ministério 

da Educação, visto que não havia, para o Poder Público, uma definição clara do que 

representaria para as IES um processo de avaliação. 

Dentro dessa perspectiva, começaram a surgir, na década de 1960, as primeiras 

formas de avaliação para o ensino superior, com ênfase na criação de um padrão para a 

autorização e o reconhecimento de cursos2. 

Na década de 1980, começaram a crescer os debates sobre a necessidade de um 

sistema de avaliação permanente para o ensino superior, e foi proposto o Programa da 

Reforma Universitária (PARU). Porém, o programa “teve curta duração, não teve o apoio do 

MEC, por não corresponder plenamente a seus interesses de regulação da educação superior, 

[e] vigorou até 1984” (ZAINKO, 2010, p. 3). 

Convém ressaltar que o PARU não refletia os interesses políticos do Ministério da 

Educação na formalização de controle da educação superior. As discussões sobre o sistema de 

avaliação, levantadas pela Comissão Nacional de Reformulação do Ensino Superior3, que 

deveria contar com “avaliação dos cursos, avaliação dos alunos, avaliação dos professores, 

                                                 
2
 Lei nº 4.024/61 (fixava as diretrizes e bases da educação nacional), Lei nº 5.540/68 (fixava normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média) e Decreto nº 464/69 

(estabelecia normas complementares à Lei nº 5.540/68). Todos esses diplomas foram revogados pela Lei nº 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
3
 Essa Comissão foi substituída pelo Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior (GERES), com a 

intenção de centralizar as ações de avaliação junto ao MEC. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109783/lei-5540-68
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109783/lei-5540-68
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avaliação didático-pedagógica do ensino, avaliação de servidores técnicos e administrativos, e 

avaliação das carreiras” (ZAINKO, 2010, p. 4), não resultaram senão em um tratado de 

intenções, para o qual não houve investimentos. 

Durante toda a referida década, ocorreram inúmeros seminários nacionais e 

internacionais sobre o tema, cabendo destacar, em especial, o promovido em 1987, em 

Brasília, pelo Ministério da Educação, que reuniu especialistas brasileiros e de diversos países 

do mundo. Ao final do período, o MEC passou a desenvolver um programa de apoio a 

projetos de autoavaliação universitária, enquanto várias instituições criaram os seus próprios 

sistemas de avaliação interna (MARTINS, 2005). 

Das análises desse programa e dos debates propostos, originou-se o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB)4, que tinha como proposta 

ampliar a avaliação e criar um sistema que englobasse as dimensões pedagógicas e estruturais 

das IES. 

Essa proposta foi criada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de 

Ensino Superior (ANDIFES) e pela Comissão Nacional de Avaliação5. 

Contudo, o PAIUB “restringiu-se praticamente à avaliação da dimensão „ensino‟ e, 

dentro desta, ao ensino de graduação. E não chegou a se consolidar como um sistema nacional 

de avaliação das instituições [...]” (MARTINS, 2005, p. 46). 

Vale observar que, durante as décadas de 1980 e 1990, apesar da intenção de criar 

ações de avaliação abrangentes e participativas, que ora flexibilizavam e concediam espaços 

ao debate e uma maior autonomia às IES, ora voltavam às formas centralizadoras com ênfase 

na normatização, controle e verificação, as ações e os “mecanismos concentravam-se 

basicamente nas comissões6 de visita „in loco‟” (MARTINS, 2005, p. 46).  

Dentro de uma perspectiva de melhoria da eficiência das IES, no final da década de 

1990, foi proposto um sistema inserido em um paradigma de competitividade, que permitia 

uma avaliação comparativa para as IES. 

Surgiu, então, como proposta para integrar as ações de avaliação, o Exame Nacional 

de Curso (ENC)/Provão, que, juntamente com as etapas de avaliação de credenciamento, 

recredenciamento e de condições de oferta, foi assumindo o lugar do PAIUB. Esse exame 

caracterizava-se por desenvolver etapas isoladas de avaliação: 

                                                 
4
 O PAIUB foi institucionalizado em 1993. 

5
 A Comissão Nacional de Avaliação foi criada pela Secretaria de Ensino Superior (SESu)/MEC, por meio da 

Portaria nº 130, de 14 de julho de 1993, para estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do processo de 

avaliação institucional nas universidades brasileiras. 
6
 Essas comissões foram instituídas em 1968, por decreto. 
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O Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas 

das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de procedimentos 

e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a 

eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão (Lei nº 9.131/95) 

(ZAINKO, 2010, p. 14). 

 

Esse sistema de avaliação, que tinha como principal ator o ENC, enfatizava a 

mensuração e a comparação de resultados entre as instituições, como forma de dirigir os 

investimentos para formação ou manutenção dos chamados centros de excelência, e, portanto, 

deveria pressupor uma prática avaliativa que apresentasse mais afinidade com os pressupostos 

de redução do papel do Estado no provimento de ensino superior, e que lhe possibilitasse, 

porém, manter o controle último do sistema (ZAINKO, 2010). 

No início do século XXI, ciente da necessidade de redefinir o papel do Estado junto 

às IES, surgiu a proposta do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), que foi 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e que, de forma ampla, passou a orientar 

as políticas de avaliação e também as IES na criação ou redirecionamento de seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Segundo o artigo 1º da Portaria MEC nº 2.051/2004, que regula os procedimentos de 

avaliação do SINAES: 

Art. 1º. O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e, especialmente, 

a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua 

missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 

diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional (BRASIL, 2004c). 

 

No dizer de Maria Amelia Sabbag Zainko (2010, p. 19): 

O Brasil, na concepção original do SINAES, concebe avaliação e regulação 

articuladas e comprometidas com a emancipação humana. Sua proposta de 

avaliação associa aspectos quantitativos e qualitativos sempre com caráter de 

processo formativo, não pune e nem premia. Busca uma nova qualidade: a 

qualidade social dos processos de formação, de produção do conhecimento e 

da repartição de tal conhecimento com a sociedade. 

 

Conforme se observa, a avaliação e a regulação estão propostas pelo MEC de forma 

imbricada, revelando a intenção de um processo dialético, como demonstrado pela Lei nº 

10.861/2004, que  

[...] estabelece de forma clara que os resultados da avaliação “constituirão 

referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 

superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de 



 

24 

credenciamento de instituições de educação superior e a renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação” (MARTINS, 2005, p. 62). 

 

Todavia, mesmo avançando para o desenvolvimento de um amplo e articulado 

sistema, nota-se a sobreposição da regulação à avaliação e à centralização, de modo que os 

papéis são desempenhados pelo Ministério da Educação, pelas Secretarias reguladoras e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.  

Diante do exposto, o objeto de estudo desta investigação convergiu à regulação e aos 

formulários de credenciamento e autorização de curso superior a distância. 

Assim sendo, a partir da relação entre regulação e avaliação, será investigada, nesta 

tese, a legislação especialmente de credenciamento e de autorização de cursos superiores a 

distância, e os seus respectivos instrumentos de verificação aplicados nas etapas de avaliação 

externa. Estas, cristalizadas nas práticas do Ministério da Educação na segunda metade do 

século XX e no início do século XXI, e que indicam a falta de articulação com a proposta do 

SINAES. 

Esses documentos são o resultado de uma variação de políticas e resoluções para a 

educação a distância brasileira, e se apresentam como uma evolução da Portaria nº 301, do 

Ministério da Educação, de 7 de abril de 1998, do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 

1998, e, posteriormente, do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, quando o artigo 80 

da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi finalmente regulamentado.  

A concepção inicial contida nesses formulários era oferecer uma sistemática de 

verificação e controle para o oferecimento de cursos superiores a distância. Contudo, eles 

evoluíram para formas norteadoras das avaliações de credenciamento e de autorização de 

cursos a serem usadas nas visitas realizadas in loco, e, posteriormente, apropriados pelas IES, 

tornaram-se a norma e o modelo de EAD institucionalizado pelo Ministério da Educação. 

Atualmente, esses documentos tendem a incidir diretamente nas decisões das IES 

que executam projetos a distância e, muitas vezes, representam o eixo de criação e 

implantação da EAD. 

Cumpre notar, porém, que esses instrumentos são marcados pelas constantes 

alterações e oscilações impostas pela regulação. Em analogia a um software, se tornam 

obsoletos rapidamente, necessitando de atualizações ou novas versões. Todavia, 

diferentemente de uma programação dentro de uma visão utilitária e com previsão de 

validade, os documentos propostos pelo Ministério têm caráter regulatório e fazem parte das 

políticas para a área. 
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Tais formulários tendem a abranger um contingente de aspectos, que vão de didático-

metodológicos a técnicos, e ultrapassam o pretendido inicialmente, de serem articuladores de 

ações, para se tornarem indutores de práticas, estratégias e decisões, determinando, assim, 

qual é a educação a distância que os órgãos de regulamentação aceitam como legal e legítima. 

 Consequentemente, a problematização deste estudo começou a partir do que é 

expresso e do que esses instrumentos representam para as IES. 

 

 

Problema 

 

 

O tema de pesquisa foi identificado a partir de vivência nas avaliações ad hoc pelo 

Ministério da Educação para educação a distância, anos antes do ingresso no Programa de 

Pós-Graduação em Educação e Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). 

Por meio do trabalho de campo realizado nas comissões de verificação do MEC para 

EAD em instituições públicas e privadas, foi possível perceber, nas ações e em depoimentos 

de alunos, professores e dirigentes, questões referentes às práticas no interior dos programas, 

que indicavam o descompasso entre as teorias de EAD e os projetos em execução. 

Na busca por um entendimento, surgiu o questionamento do por que as práticas em 

EAD, apesar da evolução das teorias, das tecnologias e da crescente legitimidade da área, 

eram sujeitas à padronização e à falta de uma apropriação crítica. 

Assim, as IES esboçavam a contínua busca por um conjunto de procedimentos e 

metodologias prontas e pré-definidas, e alheias a seu contexto. 

De modo sintetizado, este problema é resultado de leituras, práticas, observações e 

reflexões em educação realizadas na linha de pesquisa “Novas Tecnologias Aplicadas à 

Educação” da PUC-SP, que levaram a procurar, na regulação e nas políticas para educação a 

distância, respostas a este tema. 

Esta investigação, portanto, partiu de duas questões iniciais: 

 

a)  Como os conceitos de educação a distância e de tecnologia em constante 

alternância são expressos pelas Secretarias reguladoras e pelos órgãos de avaliação do 

Ministério da Educação; 
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b) Como as oscilações da regulamentação vão afetar a regulação das políticas para 

EAD, especialmente de avaliação. 

 

Dessa forma, a problematização desta pesquisa partiu do reconhecimento das 

oscilações da regulação para EAD e de sua influência nas políticas para a área. 

A partir dessa articulação, se evidenciou o objeto de análise deste estudo. 

Constituíram objeto desta investigação os instrumentos de avaliação de 

credenciamento e de autorização de cursos superiores a distância. 

Esses instrumentos, atualmente inseridos nas políticas de avaliação propostas pelo 

SINAES, manifestam os padrões de avaliação e as categorias de análise que o Ministério de 

Educação constrói e submete às instituições de ensino superior, por meio de práticas de 

credenciamento. 

E abordam, como exigências a serem cumpridas e avaliadas, entre outros 

indicadores: diretrizes curriculares no contexto da área; planos de financiamento e gestão; 

qualificação mínima de professores-autores e tutores; requisitos para a tutoria presencial e nos 

polos de apoio; escolha de equipamentos; quantidade de mídias; e seleção de conteúdos. 

Desse modo, tornam-se indispensáveis recursos para o desenvolvimento de projetos e 

programas de educação a distância. 

Vale dizer, ainda, que, esses documentos, mesmo analisados de forma inicial, já 

revelam algumas inconsistências quanto à sua aplicação, e, como problematização, indicam a 

falta de políticas consistentes e articuladas que orientem o desenvolvimento e as ações na 

área, evidenciando a fragilidade do conceito de EAD aceito, praticado e normatizado 

pelos órgãos de regulação.  

 

 

Objetivos 

 

 

Para auxiliar a busca de respostas para o problema proposto, foram formulados os 

objetivos a seguir elencados. 
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Objetivos gerais 

 

 

1. Analisar a evolução e as oscilações na regulação das políticas para educação a 

distância no ensino superior brasileiro, desde a sua gênese até a contemporaneidade;  

 

2. Descrever e analisar os diferentes conceitos de EAD que marcaram tais oscilações 

nas formalizações dos processos de avaliação de credenciamento institucional e de 

autorização de cursos para a modalidade. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

1. Constatar as oscilações na regulação do ensino superior para a educação a 

distância como uma consequência das políticas para a área; 

 

2. Buscar, nos paradigmas de EAD, visões distintas e complementares que 

fundamentam a construção de projetos de educação a distância; 

 

3. Discutir a tecnologia e a sua influência no contexto da regulação da EAD no 

ensino superior; 

 

4. Analisar os aspectos legais e a evolução das formas de credenciamento 

institucional para EAD; 

 

5. Analisar os mecanismos de regulação, avaliação e supervisão, a partir dos 

formulários de credenciamento institucional e de autorização de cursos superiores a distância.  
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Metodologia 

 

 

O documento como forma interpretação da realidade: pistas teóricas e metodológicas 

 

 

A ciência é produto da sociedade que a secreta, mas dialeticamente, por ação 

recíproca, contribui decisivamente para transformar, para elevar a sociedade 

onde se forja. Como essa transformação tem caráter de processo, exige um 

mediador e este é naturalmente o homem trabalhador, em qualquer ramo de 

ação, que desempenha tal papel em razão da consciência em si e do seu 

mundo. O cientista autêntico não enfeitiçado por modelos e soluções que são 

apresentados por outros, impregna-se da realidade [...] (VIEIRA PINTO, 

1969, p. 252). 
 

Dentre as diversas possibilidades de desenvolvimento desta tese, optou-se pela 

criação de um modo particular de condução do referencial teórico que sustenta este estudo, 

partindo-se do pressuposto de que as pesquisas qualitativas  

não têm um padrão único, porque admitem que a realidade é fluente e 

contraditória e os processos de investigação dependem também do 

pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos. Para este, a 

epistemologia significa os fundamentos do conhecimento que dão 

sustentação à investigação de um problema (CHIZZOTTI, 2007, p. 26). 

 

Com base no entendimento de que, em EAD, o que a define como uma forma 

diferenciada de educação, que pode se dar pela utilização de “diferentes meios 

(correspondência postal ou eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax, computador, internet 

etc.)”, e de técnicas que permitam a comunicação e as abordagens educacionais, “baseia-se 

tanto na noção de distância física entre o aluno e o professor como na flexibilidade do tempo e 

na localização do aluno em qualquer espaço” (ALMEIDA, 2003, p. 332), e também a 

condiciona, o referencial teórico proposto neste estudo partiu da percepção de que é 

necessária uma estrutura que lhe dê forma e fundamentação, bem como que lhe torne 

possível, sendo essa mesma estrutura resultado de interesses e conflitos sociais, políticos e 

econômicos os quais nem sempre se manifestam ou são facilmente identificáveis.  

Na base da EAD, encontra-se a necessidade de tecnologias que tornem possível o 

melhor nível de interação, e que, de modo concreto, lhe possibilitem a existência. Porém, 

partindo do princípio de que toda práxis tem como pano de fundo uma concepção de mundo e 

uma teoria que lhe dê sustentabilidade e explique melhor a realidade (CHIZZOTTI, 2007, p. 

26), optou-se pelo resgate dos conceitos de educação a distância. 
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Como parte integrante dessa estrutura, foram analisadas, também, as políticas para 

educação a distância e sua regulamentação, que não só a condiciona, mas também a submete. 

Desse modo, foi realizado o estudo aprofundado dessa estrutura como estratégia frente aos 

discursos consolidados e naturalizados, “buscando desnudar, desmascarar e denunciar as 

tramas que os sustentam” (SEVERINO, 2001, p. 103). 

A partir dessa visão, essa estrutura será representada, nesta tese, por meio de três 

perspectivas de análise, explicitadas a seguir: 

 

1. Os conceitos de tecnologia. Será abordado o conceito de tecnologia e suas 

variações dentro dos limites históricos e do contexto econômico que lhe atribui significação e 

aplicação.  

Para o desenvolvimento desta análise, serão apresentadas as teorias de tecnologia 

postuladas por Álvaro Vieira Pinto, como uma forma alternativa à visão fugaz da tecnologia 

como produto da técnica. Assim, localizada dentro de uma reapropriação conceitual, será 

caracterizada como uma categoria de trabalho humano, que transforma a sociedade e por ela é 

transformada.  

Serão integrados a essa abordagem aqueles autores cujas teorias se apresentam 

aderentes às propostas desta pesquisa. 

 

2. Educação a distância e sua fundamentação teórica. O estudo dos conceitos de 

educação a distância e a sua articulação analisará os paradigmas que fundamentaram o 

surgimento e a expansão da educação a distância no Brasil. Pretende-se discutir as bases 

epistemológicas que orientaram a construção e a implementação da EAD no sistema de ensino 

superior, considerando seus objetivos, sua intencionalidade e sua destinação, fundamentadas 

nas teorias de Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, Fernando José de Almeida e demais autores 

contemporâneos que buscam formas de enfrentamento aos modelos pré-estabelecidos e à 

crescente padronização das propostas para EAD.  

Tais conceitos servirão de eixos de análise para a investigação dos instrumentos de 

autorização de cursos superiores a distância. Esses eixos, por sua vez, serão abordados com a 

intenção de evidenciar os condicionamentos econômicos, políticos e sociais que envolveram o 

desenvolvimento da educação a distância no ensino superior, buscando o entendimento dos 

propósitos e das orientações sob as quais a EAD foi incorporada como uma forma 

democrática de acesso ao conhecimento e à formação superior, pois parte-se do entendimento 

de que toda prática necessita de uma teoria que lhe dê sentido. 
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3. Contexto político da EAD. Como parte da estrutura proposta, serão estudadas as 

políticas para EAD, a partir do registro histórico das leis, decretos, portarias e pareceres que 

condicionaram e determinaram seu desenvolvimento de modo articulado às formas de 

avaliação da educação a distância. 

O conjunto de leis proposto pelo Ministério da Educação para EAD e as suas formas 

de avaliação serão os focos de análise, pois se entende que, mesmo complementar à estrutura 

proposta, a regulação tem por finalidade ir além do condicionamento, tornando a EAD a ela 

submetida, pela normatização e avaliação do que é ou não passível de ser considerada uma 

proposta de trabalho pedagógico aceita em cursos superiores a distância.  

 

Vale acrescentar que, a partir do tema apresentado e de sua complexidade, e também, 

por ser tratar de uma investigação em educação, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

comprometida com a realidade e com a intencionalidade de criação de possibilidades para 

uma análise crítico-reflexiva da regulação e da avaliação da EAD no Brasil. 

A proposta desta pesquisa foi a de investigar a legislação que regula a educação a 

distância no ensino superior brasileiro e, especificamente, as formas de avaliação contidas nos 

formulários de credenciamento e de autorização de cursos superiores a distância, para, a partir 

do que é determinado, analisar a intencionalidade da norma que rege e conduz as práticas das 

IES no interior do sistema de ensino superior. 

Dessa forma, tanto o objeto de estudo quanto o problema de pesquisa conduziram à 

pesquisa documental como possibilidade de entendimento dos fenômenos que, 

especificamente, afetam a educação a distância brasileira. 

Por constituírem uma fonte rica de pesquisa, os documentos não apenas registram o 

pensamento e sua temporalidade, mas também permitem interpretações e análises particulares 

que possibilitam às ciências sociais demarcarem a evolução qualitativa e a consolidação das 

ações que reproduzem ou transformam as práticas no interior da sociedade. 

Nesta pesquisa, os documentos foram investigados por meio de pistas que foram 

tecendo o corpo de análise das questões iniciais que originaram esta investigação, e das 

decorrentes que foram emergindo e se evidenciaram como fundamentais para a reflexão a 

cerca da problematização proposta.  

O diálogo com o documento foi realizado de modo a se esgotarem as possibilidades 

de reflexão, para dele serem extraídas informações importantes e detalhadas que 

possibilitassem conexões entre cada elemento evidente ou não. Pois, sendo o documento um 
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dado do qual não há interpretações, essa interação é indispensável para dar forma e sentido ao 

texto.  

Por serem fontes primárias, muitas vezes inacabadas, esses documentos formaram 

uma composição com fontes secundárias, como publicações, artigos, reportagens, jornais on-

line, periódicos, entre outras, como forma complementar de contextualização e artifício para 

situá-los no momento histórico ao qual pertencem. 

Para um melhor aproveitamento, manuseio e seleção das fontes de pesquisa, as 

orientações de Cellard (2008 apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009) foram 

indispensáveis, cujas etapas sugeridas serão explanadas a seguir: 

 

1. O contexto. Cellard (2008 apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009) 

orienta que, em uma análise documental, deve-se levar em conta o contexto histórico, social e 

político no qual o documento foi gerado. Assim, a história que conta esse documento é mais 

profunda do que a sua análise factual, sua forma e sua apresentação.  

Nesta pesquisa, o entendimento do contexto no qual os documentos foram 

produzidos e de sua historicidade foi necessária para que não houvesse uma análise de 

documentos que pertenceram a outros momentos da educação brasileira a partir de uma 

perspectiva do presente. 

O que se buscou nesta etapa foi o entendimento do que representaram em tempos e 

espaços diferentes, de que discursos traziam e de qual a intencionalidade do que propunham, 

marcados sempre pelo momento pelo qual passava a sociedade brasileira. Portanto, todos os 

dados analisados nesta pesquisa foram contextualizados, e suas especificidades valorizadas 

como uma etapa primordial de análise crítico-reflexiva. 

 

2. Os autores. Todo documento vem marcado pelo discurso de quem o elaborou, 

pela intenção de sua produção, pela destinação, se foi produzido por interesse próprio ou 

coletivo, e pelas relações (muitas vezes de poder) que se estabeleceram para que se definisse a 

quem caberia a tarefa de redigi-los. Assim, é necessário, então, que se investiguem as fontes 

de sua produção.  

Neste estudo, foram analisados, em sua maioria, documentos oficiais que, muitas 

vezes, se configuram em construções individuais e/ou coletivas, criadas ou desenvolvidas por 

um ou mais órgãos executivos do governo com interesses e motivações distintas, como a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e a Secretaria de Ensino Superior 
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(SESu), na condição de Secretarias reguladoras, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), na condição de órgão de avaliação.  

Todos esses aspectos foram cuidadosamente levantados e analisados para que não 

ocorressem interpretações equivocadas e se pudesse entender a evolução das políticas para 

educação a distância também por meio dos envolvidos nas decisões e nas propostas que 

surgiram ao longo de aproximadamente duas décadas de regulamentação da EAD no Brasil 

(1996-2010).  

 

3. A autenticidade e a confiabilidade do texto. A análise da legitimidade do texto e 

se a sua inserção na pesquisa é válida e não comprometerá o resultado do que é proposto é um 

cuidado para quem se propõe a realizar uma pesquisa documental.  

Desse modo, foi elaborada, nesta etapa, uma seleção cautelosa daqueles documentos 

oficiais divulgados pelo Ministério da Educação.  

 

4. A natureza do texto. A partir do necessário entendimento da estrutura particular 

de produção do texto, se teológico, jurídico ou outro, o pesquisador pode tirar suas conclusões 

e tecer suas análises. 

A compreensão da natureza de um texto e o entendimento de seu sentido é que 

garantem ao pesquisador fazer inferências e conexões com outros documentos, e, desse modo, 

esta foi uma etapa que correspondeu à apropriação dos decretos, portarias e pareceres 

emitidos pelo Ministério da Educação, suas Secretarias reguladoras e supervisoras, e órgãos 

de avaliação. 

 

5. Os conceitos-chave e a lógica interna do texto. É necessário que se tenha uma 

compreensão da lógica interna do texto e de seus conceitos-chave, assim como o 

desenvolvimento de sua argumentação e suas partes principais. Ou seja, é preciso ter 

o esquema ou o plano do texto: Como um argumento se desenvolveu? Quais 

são as partes principais da argumentação? Essa contextualização pode ser 

um apoio muito importante, quando, por exemplo, comparam-se vários 

documentos da mesma natureza (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 

2009, p. 10). 
 

O entendimento do significado de cada uma das publicações oficiais serviu com pano 

de fundo para a investigação documental, pois, isoladamente, os dados não continham um 

sentido que permitisse a análise da evolução das políticas para EAD. Eles apenas 

modificavam ou transformavam uma norma, ampliavam ou restringiam uma ação, criavam 
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novos contextos ou extinguiam formas anteriores de atuação, porém, sem uma análise que 

lhes conferisse um padrão evolutivo que permitisse o acompanhamento qualitativo.  

 

Cumpre observar que a realização sistemática dessas etapas visou ao rigor necessário 

para que se pudesse extrair dos documentos investigados um texto significativo e rico em 

informações, para, a partir delas, serem feitas análises qualitativas e críticas do seu conteúdo e 

significações, bem como do que expressam, individualmente e em seu conjunto, para o 

sistema de ensino superior brasileiro e, especificamente, para educação a distância e suas 

formas de avaliação. 

Todo o esforço empreendido objetivou recriar os contextos nos quais, a partir da 

legislação, a EAD brasileira surgiu e se consolidou como uma forma de educação que visa a 

democratizar o acesso ao ensino superior, bem como avaliar as oscilações da legislação, seus 

avanços e retrocessos para educação a distância ao longo dos anos. 

Em resumo, para tanto, foi realizado um estudo da legislação que rege o ensino 

superior brasileiro, com especial atenção aos instrumentos de avaliação para credenciamento 

institucional e autorização de cursos contidos nas políticas do Sistema de Avaliação do 

Ensino Superior, com a intenção de extrair seus fundamentos e sentidos.  

Os dados foram analisados a partir de sua evolução no tempo. De forma a 

caracterizar o período de 1996 a 2010, foi proposta uma sequência da legislação, composta 

por leis, decretos, pareceres, portarias e resoluções, que ora impetravam novas exigências às 

IES, ora revogavam publicações anteriores. Assim, por meio de uma composição linear e 

imbricada desses documentos, serão ilustradas, ao longo deste trabalho, as principais 

modificações, requisitos e oscilações da legislação e suas formas de avaliação.  

Essa construção recriou a legislação para EAD e suas formas de avaliação de 

credenciamento e autorização de curso por meio de instrumentos específicos, descreveu seus 

estágios, do que se constituíam e o que analisavam, de modo a acompanhar e relatar, 

criticamente, as transformações que aconteceram ao longo de, aproximadamente, duas 

décadas. 

Foi, então, realizada uma análise crítica que parte do referencial de que: 

todo pensamento é fundamentalmente mediado por relações de poder que 

são social e historicamente constituídas; os fatos nunca estão isolados do 

domínio dos valores ou separados de alguma forma de inscrições ideológica; 

a relação entre o conceito e o objeto, entre o significante e o significado 

nunca é estável ou fixa, sempre mediado por relações sociais de produção e 

consumo capitalista [...] (CHIZZOTTI, 2007, p. 128). 
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Será apresentada, a seguir, a composição linear do conjunto de leis e suas 

ramificações que conduziram inicialmente esta pesquisa, e, a partir da qual, foram 

aprofundadas as investigações: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Composição linear do conjunto de leis que compõem a EAD e suas ramificações. 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na legislação.  

 

 

O esquema acima exposto se tornou um pano de fundo para esta tese, gradativamente 

ampliado à medida que outros critérios legais vinham sendo incorporados, e possibilitou o 

resgate da legislação e de seus meandros, avanços e retrocessos.  

Como primeiro exemplo, tem-se a evolução dos formulários de avaliação para 

credenciamento e autorização de cursos para a modalidade a distância, que sofreram os 

impactos da dinâmica de construção da legislação para EAD, o que ilustra o contexto da 

pesquisa e do problema em que foram analisadas as oscilações na legislação sobre os formas 

de avaliação das instituições pelo Poder Público. 

Partindo do princípio de que os formulários de credenciamento institucional e de 

autorização de cursos a distância são a norma para o desenvolvimento de propostas e projetos 

Detalhando o ano de 2007, tem-se: 

 

- Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007 - Estabelece 
políticas de ação para os polos de apoio presencial. 

 

- Parecer CNE/CES nº 195/2007 - Fixa diretrizes para a elaboração, 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 

dos instrumentos de avaliação para credenciamento de Instituições 

de Educação Superior, para a oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância, nos termos do art. 6º, inciso IV, do Decreto 

nº 5.773/2006. 

 
- Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007 - Estabelece 

uma série de critérios para credenciamento, recredenciamento, 
reconhecimentos de cursos das modalidades presenciais e a 

distância, resultando na modificação dos processos educacionais. 
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em EAD, pretendeu-se, nesta investigação, aprofundar a concepção da criação e da aplicação 

de tais documentos.  

As informações extraídas da legislação e dos formulários específicos que regulam e 

avaliam os processos de credenciamento institucional e de autorização de cursos superiores a 

distância, obtidas em documentos oficiais, arquivo pessoal, artigos e revistas científicas, 

permitiram construir, de forma linear, as evoluções, e ratificar se as ações institucionais para a 

modalidade a distância modificaram e/ou condicionaram tais organizações às oscilações nas 

regras daqueles processos. 

A partir de uma análise interna desses instrumentos, foram retiradas e relatadas 

aquelas categorias que compõem o conjunto de normatividades que, de forma diretiva, 

impõem execução dos processos de EAD. 

Sintetizando, vale acrescentar que, para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se 

do princípio de que é necessário certo distanciamento do pesquisador com seu objeto. Tomou-

se, ainda, como alicerce, o entendimento de que “o pesquisador faz intrusão na estrutura que é 

o objeto da sua pesquisa” (WIND, 1936 apud BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2004, p. 256). 

O distanciamento foi necessário, porém o envolvimento com o tema investigado 

mostrou-se primordial. Conforme Wind (1936 apud BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2004, p. 256): “é necessário sentir-se envolvido de um ponto de vista histórico; 

é necessário sentir-se imerso na massa das experiências passadas que fazem intrusão no 

presente sob a forma da „tradição‟”. 

Pelo interesse no tema da pesquisa e o desejo de seu desenvolvimento dentro de uma 

perspectiva qualitativa e crítica, alguns registros e experiências foram trazidos à tona, para, 

junto às teorias propostas, servirem de referencial às análises. Segundo Kincheloe e McLaren 

(2006, p. 293), “os pesquisadores críticos entram em uma investigação colocando suas 

suposições sobre a mesa, de forma que não haja confusões quanto à bagagem epistemológica 

e política que cada um traz consigo para o campo de pesquisa”. 

Na perspectiva de Kincheloe e McLaren (2006) e Wind (1936 apud BOURDIEU; 

CHAMBOREDON; PASSERON, 2004), esta pesquisa partiu de algumas pistas recebidas ao 

longo dos processos de avaliação de credenciamento institucional, de autorização de cursos de 

ensino superior a distância e de credenciamento de polos de apoio presenciais, que revelaram 

o quanto as IES são condicionadas por modelos em EAD. E, a partir de onde esses modelos 

são gerados e com quais finalidades são propostos foi um questionamento constante ao longo 

do desenvolvimento desta investigação. 
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Contudo, por se tratar de um tema inédito, e sempre polarizado por diversas correntes 

de pensamento, houve a prudência no seu desenvolvimento, pois assim como havia a 

intencionalidade de analisar e apontar os aspectos condicionantes da EAD que auxiliaram ou 

não seu desenvolvimento e que de modo concreto foram marcados por uma política para a 

área, houve também a preocupação em retratar de modo fiel o conteúdo do que foi, ou ainda é 

divulgado como normatividade para a educação a distância no Brasil, inserido em uma 

perspectiva qualitativa de investigação. Como afirma Lüdke (2004, p. 41):  

cada pesquisador, cada grupo de pesquisadores, devem estar atentos a cada 

passo dado em seu trabalho de pesquisa, para não caírem nos extremos 

igualmente indesejáveis, representados pelas posições dos que acenam com 

posições populistas e até demagógicas, de um lado, ou dos que apenas 

passeiam pelas realidades estudadas, como meros turistas ou voyeurs, como 

perspicazmente sugeriram Roman e Apple (1990). 

 

Desse modo, o que esta proposta metodológica pretende enfatizar é a estreita relação 

entre a estrutura criada para EAD e a condução da educação a distância no Brasil, que tende à 

constatação, de forma empírica, da padronização das tecnologias, dos materiais e das 

propostas pedagógicas, bem como da verticalização de decisões que deveriam ser construídas 

pelos envolvidos diretamente na condução de programas de EAD.  

Convém ponderar que a integralização desta investigação constitui um desafio, uma 

vez que, em se tratando de um tema complexo e dinâmico, faz-se necessário interromper a 

pesquisa para que ela cumpra seu papel social, gere novos estudos, incentive pesquisadores e 

forneça considerações mesmo que provisórias sobre aquelas que foram as principais ações em 

educação a distância até o ano de 2010.  

Como afirmam Lüdke e André (1986, p. 44), a própria pesquisa documental aponta a 

hora de conclusão do estudo, “pois quando a exploração de novas fontes leva a redundância 

de informação ou a um acréscimo muito pequeno, em vista do esforço despendido, é quando 

há um sentido de integração na informação já obtida, é um bom sinal para concluir o estudo”.  

 

 

Organização e apresentação do trabalho 

 

 

Diante do exposto, esta tese seguirá uma ordenação, a qual compreende as seguintes 

seções:  
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 Capítulo I – Traços teóricos da educação a distância. Este capítulo terá início 

com uma análise das bases epistemológicas da EAD, e expressará, inicialmente, a articulação 

entre educação a distância, tecnologia e política. É dessa articulação que nascerá o propósito 

do referencial teórico proposto para este estudo, e especificamente para este capítulo, que é 

inserir, em um contexto de humanização, os conceitos de educação a distância e de tecnologia 

de forma imbricada com os processos de democratização e políticas para a área;  

 

 Capítulo II – Política e tecnologia: da estrutura da EAD e seus 

condicionantes. Nesta seção, será desenvolvido o argumento sobre a estrutura da EAD e seus 

condicionantes. Abordar-se-á a tecnologia como condicionada e condicionante à legislação. 

Buscar-se-á fundamentar, assim, a tecnologia como estrutura de EAD, atrelada às políticas do 

ensino superior brasileiro, a partir de uma visão em constante mutação e inserida em um 

contexto social e histórico que também lhe atribui significado;  

 

 Capítulo III – Análise crítico-reflexiva da construção dos formulários de 

avaliação de credenciamento institucional e de autorização de cursos para EAD. Este 

capítulo terá como proposta resgatar a história do sistema de avaliação de credenciamento e 

de autorização de cursos, tecendo uma análise crítica da construção daqueles que são, hoje, os 

principais documentos de divulgação das políticas para educação a distância e as referências 

para a construção dos projetos para EAD pelas IES nacionais. Esta análise terá início a partir 

de 1990, atravessará a primeira década do século XXI, terminando nos formulários utilizados 

em 2010; 

 

 Capítulo IV – O instrumento de avaliação de autorização de cursos 

superiores na modalidade a distância: avaliação pela lógica reguladora. Este capítulo 

apresentará a avaliação pela lógica reguladora, formalizando, dentro da normatização, um 

conceito de educação a distância inserido nas políticas. Apresentar-se-á, de forma articulada à 

análise crítico-reflexiva de evolução dos formulários, a reflexão interna do conjunto de 

categorias dispostas no instrumento específico de autorização de curso superior na 

modalidade a distância, analisadas a partir dos eixos propostos no capítulo I; 

 

 Acerca do tema: incidências e perspectivas. Com base em tudo o que terá sido 

apresentado nas seções anteriores, serão expostas algumas considerações, com uma análise 
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aprofundada do cenário de evolução do sistema de avaliação de credenciamento e de 

autorização de cursos superiores a distância, conjuntamente à busca dos objetivos propostos, 

tecendo reflexões sobre as propostas para EAD no ensino superior, pela ótica da regulação ao 

longo de aproximadamente 14 anos de legislação. 
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1 TRAÇOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação 

especificamente humana, de “endereçar-se” até sonhos, ideais, utopias e 

objetivos, que se acha o que venho chamando politicidade da educação. A 

qualidade de ser política, inerente à sua natureza. É impossível, na verdade, a 

neutralidade da educação (FREIRE, 2004, p. 110).  

 

Este capítulo expressa, inicialmente, a articulação entre educação a distância, 

tecnologia e política. É dessa articulação que nasce o propósito do referencial teórico sugerido 

para este estudo, e especificamente para este capítulo, que é o de inserir em um contexto de 

humanização os conceitos de educação a distância e de tecnologia, de forma imbricada com 

os processos de democratização e as políticas para a área.  

As ideias aqui propostas permeiam toda a construção dessa investigação, pela crença 

de que toda ação, projeto ou política carrega uma intencionalidade nem sempre perceptível 

com facilidade. Portanto, é pela investigação e reflexão crítica que se afasta a superfície dos 

fatos e se encontram formas mais profundas de ler e interpretar o mundo. Pois, assim com 

anuncia Freire (2004), não basta pensar, é preciso pensar certo. 

 

 

1.1 Reflexões sobre política, educação a distância e novas tecnologias: do tecnicismo ao 

humanismo  

 

 

Em sua obra “Educação e emancipação”, Adorno (2003) avalia o quanto o 

desenvolvimento científico e tecnológico do século XX não evitou as formas de 

discriminação, barbárie e violência7 entre as sociedades. Contudo, embora o avanço da 

tecnologia, principalmente de tecnologia de informação e comunicação, não garanta, por si só, 

uma vivência harmônica entre os indivíduos, parte-se do princípio de que pode ser o veículo 

para tanto ou que pode contribuir, de modo efetivo, para o alcance de formas mais igualitárias 

de desenvolvimento humano, auxiliando a sociedade em sua transformação e emancipação 

individual e coletiva, potencialmente quando integrada à educação. 

                                                 
7
 Ver NOVAES, Adauto. Crepúsculo de uma civilização. In: ______. (Org.). Civilização e barbárie. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. O texto trata, de forma contextualizada, das consequências da modernidade no 

século XX.  
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Esclareça-se, porém, que o desenvolvimento tecnológico deve ser uma das 

preocupações do projeto revolucionário. Seria simplismo atribuir a 

responsabilidade por esses desvios à tecnologia em si. Seria uma outra 

espécie de irracionalismo, o de conceber a tecnologia como entidade 

demoníaca, acima dos seres humanos. Vista criticamente, a tecnologia não é 

senão a expressão natural do processo criador em que os seres humanos se 

engajam no momento em que forjam o primeiro instrumento com que 

melhor transformar o mundo (FREIRE, 1981 apud ALMEIDA, 2009, p. 51).  

 

Desse argumento, surge o insight que articula tecnologia da informação e 

comunicação à educação, pois se a tecnologia, nesse início de século, tem o potencial quase 

ilimitado de criação e inovação, e a educação é um ato político, inerente ao homem e à sua 

ávida curiosidade de transpor seu inédito viável, ambas intencionalmente levariam ao que 

Almeida (2009) chama de uma eficácia política e humanista.  

No dizer de Kenski (2010, p. 22): 

As mídias há muito tempo abandonaram suas características de mero suporte 

tecnológico e criaram suas próprias lógicas, suas linguagens e maneiras 

particulares de comunicar-se com as capacidades perceptivas, emocionais, 

cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas. 
 

Do mesmo modo, a educação, pelo seu caráter de descoberta e de emancipação que 

abriga possibilidades de mudanças tanto de ressignificação quanto de destinação, de sorte que 

seu ambiente pode ser “um local privilegiado de formação de um modelo de libertação, se seu 

projeto curricular e de formação supuser e trabalhar com uma política pedagógica crítica” 

(ALMEIDA, 2009, p. 39).  

Contudo, 

Sem a tecnologia não se faz a transformação do homem para um mundo 

mais democrático e humano. Mas ela sozinha não fará isso, ao contrário, 

pode mesmo impedir senão for guiada, intencionalmente por um projeto 

político-pedagógico que a isso se dedique (ALMEIDA, 2009, p. 52). 

 

Perceber os espaços de aprendizagem oportunizados pela tecnologia – e, quando se 

faz menção a ela neste estudo, está se fazendo referência às tecnologias que possibilitam a 

interação e a aprendizagem, como espaços de compilação de conteúdos, relatórios e 

padronização – não se diferencia daquela percepção de educação presencial, denunciada por 

Freire (2005d) como bancária, que transforma o aluno em um depositório de conteúdos.  

A EAD, dentro de uma visão humanista, pressupõe, em um primeiro momento, uma 

educação como direito de todos, assim como uma apropriação das TIC, com espaços para 

criação e reflexão crítica, originada por uma nova ordenação e uma mudança no enfoque de 
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ensinar e aprender a distância, contudo, desde que esta seja a intencionalidade política, de 

romper 

com a referência usual à educação a distância relacionada com a transmissão 

de informações em pacotes, quer na forma de material impresso distribuído 

pelo correio, quer em arquivos digitais enviados instantaneamente a todos os 

lugares e acessados a qualquer momento (ALMEIDA; ALMEIDA, 2005, p. 

102). 

 

Convém observar que a abordagem da EAD acima tratada traz um apelo maior, tanto 

para a organização das políticas quanto para as Instituições de Ensino Superior (IES), fato este 

originado pela facilidade de sua execução, pois exige menos criatividade e menos 

acompanhamento, e oferece eficientes formas de controle, sendo um modelo basicamente 

instrucional, com baixo investimento, e que ainda permanece no imaginário das pessoas como 

a única forma possível de se fazer educação a distância. 

A partir da regulação do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394/96, por meio do Decreto Ministerial nº 5.622/2005, observou-se uma 

ampliação na oferta de programas a distância no ensino superior. Os cursos de graduação 

então oferecidos seriam destinados a alunos ou potenciais alunos situados longe dos grandes 

centros e com menor poder econômico, os quais, se não tinham sequer o direito à educação 

formal, não teriam também acesso à tecnologia. O que gerou uma preocupação a mais para a 

área da educação: como garantir esse acesso à tecnologia como um direito de todos? 

De acordo com Almeida (2005), a falta de contato com as TIC ocasiona outra forma 

de exclusão, pois, em uma sociedade que supervaloriza a informação como mercadoria e 

consumo, conforme será analisado no capítulo II desta pesquisa, existe uma desigualdade 

entre os que têm e os que não têm acesso às formas de comunicação e informação digitais. 

Ainda segundo Almeida (2009, p. 53): 

Naquele debate de 1995, Paul Freire insistia com Papert, que esta nova 

cultura tecnológica, embora necessária e humana em sua essência, não 

poderia estancar a produção de novos oprimidos e excluídos. Além disso, 

reforçava a pergunta: a serviço de quem estão essa tecnologias?8. 

 

A preocupação de Freire, analisada por Almeida (2009), pode ser considerada uma 

projeção do que aconteceria 15 anos após esse encontro, e, somada às formas de exclusão 

acima tratadas, que de fato se concretizaram, surge a desproporção entre aqueles que têm 

acesso às TIC, delas se apropriam, reconhecem seu uso, contextualizam sua aplicação e 

                                                 
8
 Em referência ao encontro de Paulo Freire e Seymour Papert, no ano de 1995, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 
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questionam seus discursos e propostas, e os que somente consomem e absorvem o que pelas 

tecnologias é disseminado.  

Assim, padronizando atitudes, manipulando e impondo como prática e verdade uma 

lógica que desvaloriza a necessária aprendizagem de uma tecnologia como ciência da técnica9, 

tão defendida por Vieira Pinto (2005), criando o que, para Adorno (2003), é uma falsa 

consciência do que é real, vivido e experimentado pela sociedade. No dizer de Almeida (2005, 

p. 58): 

Os homens vão se tornando desiguais pela diferente apropriação que fazem 

do conhecimento tecnocientífico. Já não é mais a pequena desigualdade 

hereditária de talentos que se apresenta como origem das desigualdades 

sociais. A divisão e especialização do trabalho também aprofundam mais o 

fosso da divisão entre os que fazem sem dominar o saber, e os que sabem, 

decidem e têm o poder. 

 

Vale ressaltar que conhecimento e informação podem ser retratados como poder10 na 

sociedade do conhecimento; contudo, há ainda ideias que legitimam a exclusão e o aumento 

da distância e das diferenças sociais. Ao considerar que tais ideias não se destinam a todos, e 

só pequenos grupos podem delas tirar proveito, naturaliza-se, até por fatores biológicos11, o 

que chamam de desnecessário investimento em educação como um direito de todos. “Há uma 

certa consciência ingênua da sociedade que não deseja a educação para todos. Haveria 

categorias de homens que não deveriam ser educados ou pelo menos receber uma educação de 

segunda qualidade” (ALMEIDA, 2005, p. 63). 

Somada a essa consciência ingênua que determina um tipo de educação para cada 

tipo de grupo, encontra-se, ainda, a ideia naturalizada de que as tecnologias são dispensáveis e 

desnecessárias ao processo educativo, e que deveriam ser destinadas somente a determinados 

grupos que exercessem atividades que delas se favorecessem economicamente, sem, portanto, 

analisar o ganho que o uso crítico e contextualizado da tecnologia nos processos educativos 

tem a proporcionar, como afirma Almeida (2005, p. 67): “A linha de argumentação que vem 

                                                 
9
 Esse conceito será aprofundado no capítulo II deste estudo. 

10
 Para analisar o que de fato é o poder da informação, vide MIKALOS, Pedro. O quarto poder. Mundo e Missão, 

São Paulo, n. 88, p. 14-15, dez. 2004. Disponível em: <http://www.pime.org.br/mundoemissao/comunicpoder. 

htm>. Acesso em: 3 mar. 2011. 
11

 A obra “A Curva do Sino”, publicada em 1994, pelos autores Richard J. Herrnstein e Charles Murray, 

apresenta uma pesquisa que questiona o desperdício de ações para expandir o ensino superior. O livro defende 

a tese do desnecessário investimento em políticas que garantam educação superior como um direito de todos, 

pois, pelo resultado das pesquisas realizadas, parte dos alunos está abaixo da média cognitiva necessária para a 

integralização dos estudos, não possuindo, portanto, biologicamente, competência para realizar análises 

crítico-reflexivas e operações mais complexas, sendo essas competências cognitivas determinadas por questões 

de etnia e raça. Fonte: Wikipédia (2011f). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Herrnstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Murray_(author)
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sendo trazida até aqui aponta para a necessidade de não excluir o mundo da tecnologia de 

ponta do ambiente cultural de todos os níveis da escola no Brasil”. 

Cumpre notar que as TIC vêm ocupando e invadindo o cotidiano das pessoas, ao 

mesmo tempo em que induzem uma visão naturalizada de incapacidade frente ao que é 

imposto pela vida moderna. Contudo, de fato, estão modificando a maneira como as pessoas 

interagem, pensam individual e coletivamente, reagem a conflitos, solucionam problemas, se 

mobilizam, criticam, ou até mesmo, tomam decisões. Exemplos dessa mobilização pelas TIC 

são as campanhas eleitorais e as pesquisas de opinião via web e pela rede social Facebook, 

nos Estados Unidos e no Brasil, bem como as convocações para protestos no Oriente Médio 

em busca da derrubada das ditaduras de décadas. 

Segundo Belloni (1998, sem paginação): 

Também no campo da comunicação, um novo agente social foi se 

formando: a opinião pública e seu porta-voz, a imprensa. O espaço público 

moderno vai se constituindo como locus de discussão livre sobre as regras 

da sociedade civil e do Estado: ali se discutem livremente as cotações do 

mercado, as novidades literárias e os abusos do poder político. A imprensa, 

a mídia da época tornada possível graças a um invento revolucionário (a 

prensa tipográfica de Gutenberg), vai desempenhar um papel extremamente 

importante nesse processo de formação do cidadão autônomo. 

 

Portanto, nada mais ingênuo do que acreditar em uma tecnologia que, como 

acessório, possa ser, pertencer ou se destinar a pequenos grupos que dela possam se apropriar 

em prejuízo de outros que, de forma reflexiva a ela, nunca chegam ou chegaram a ter acesso, 

pois, com base na linha de argumentação da consciência ingênua, não a veem como um bem 

coletivo e delas não se serviram em nada. 

De acordo com Kenski (2010, p. 25): 

Esse é um dos grandes desafios para a ação da escola na atualidade. 

Viabilizar-se como espaço crítico em relação ao uso e à apropriação dessas 

tecnologias de comunicação e informação. Reconhecer sua importância e sua 

interferência no modo de ser e de agir das pessoas e na própria maneira de se 

comportarem diante de seu grupo social, como cidadãs. Apropriamo-nos 

aqui, das palavras de Umberto Eco (1996) quando diz que “nós precisamos 

de uma forma nova de competência crítica, uma arte ainda desconhecida de 

seleção e decodificação da informação, em resumo uma sabedoria nova.” 

Desenvolver a consciência crítica e fortalecer a identidade das pessoas e dos 

grupos são desafios atuais a ser enfrentados por todos nós, professores. 

 

Assim, é pelo entendimento da diretividade da educação, de sua não neutralidade e 

do fato de que não ocorre espontaneamente (são professores, pesquisadores e gestores que 

pensam e organizam soluções para que dela se extraiam os melhores resultados respaldados 
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em políticas intencionais) que surgem os questionamentos: qual a EAD que se espera e qual o 

seu papel na sociedade do conhecimento?  

Constatam-se duas possibilidades viáveis para a EAD: a primeira conta com a 

construção de uma política que oriente a um crescimento planejado, com a ampliação ou a 

redução da oferta, e com requisitos institucionais acadêmicos e pedagógicos voltados à 

valorização do homem, sua inventividade, curiosidade e conhecimento; já a segunda 

alternativa seguiria na direção inversa, fechada, instrumental e tecnicista, sem espaço para a 

ousadia proposta por Kenski (2010). 

Diante do exposto, o que se pretende com este estudo é apontar a necessária 

concretização de uma política sustentável, pensada e guiada à participação, à construção 

coletiva e às avaliações permanentes das propostas, que dependa do amplo debate sobre qual 

aluno se pretende formar e qual o currículo adequado a esse objetivo: o que atenda às 

expectativas do mercado ou o que acolha as demandas sociais por conhecimento e realização 

plena, por meio de uma educação a distância que tenha como produto final o homem bem 

formado. Isso porque, como avalia Almeida (2005), há distanciamento entre dois mundos: o 

especializado, que planeja as políticas e as ações, e o que executa o que foi proposto, tendo 

ainda um terceiro nível composto por todos os que diretamente são afetados pelas escolhas e 

decisões governamentais. Cabendo, assim, a constante vigília e o questionamento, pois, 

Os sistemas democráticos se apóiam em sucessões de delegação de poderes. 

Ora do povo para os governantes, ora destes para instituições da sociedade 

civil. Mesmo em situações revolucionárias e em regime de arbítrio, a 

legitimação de seus poderes se dá apoiada na ideologia (embora falsa) do 

caráter representativo das necessidades populares de que se investem seus 

governos. No entanto, todas as delegações se dão através dos veios políticos 

e a entrada da tecnocracia no aparato dos estados se dá pelo único argumento 

de uma eficiência rápida e fácil. Mas o modelo tecnocrático e seus 

tecnocratas passam do “fazer com facilidade” ao “impor com facilidade” 

(ALMEIDA, 2005, p. 62). 

 

Para educação a distância, toda ação só é possível pela definição de projetos políticos 

que lhe garantam legalidade e legitimidade, e toda EAD acaba marcada e condicionada pelas 

políticas, suas omissões ou suas oscilações, e são essas definições que determinarão se o 

caminho será um retrocesso aos pacotes educacionais tecnicistas, à padronização e a um 

currículo que minimamente atenda às demandas educativas ou que garanta o acesso de todas 

as camadas da sociedade ao conhecimento. 

Partir-se-á, a seguir, para a apresentação das teorias que, de modo implícito ou 

manifesto, auxiliaram a fundamentação da EAD brasileira. 
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1.2 Alguns conceitos para a educação a distância 

 

 

Embora fundamentadas em conceitos que revelam os paradigmas de cada proposta, 

as teorias em questão não são apresentadas de modo linear. Uma não substitui ou se sobrepõe 

à outra, porém, elas representam os princípios, muitas vezes contraditórios, pelos quais se 

ordenam, de forma oculta ou explícita, os projetos e as ações para EAD no interior do sistema 

de ensino superior no Brasil. 

Vale observar que nenhuma definição ou base teórica nasce ao acaso. Elas são 

compostas por anos de pesquisas, práticas e tendências em educação, e nascem como 

contraposição e crítica. Ademais, os conceitos não são definições reducionistas de fenômenos 

ou ações. Não são universais, homogêneos, garantidos, testados e aprovados como válidos. 

São guias que definem o que se pensa e se aceita como a explicação mais apropriada para 

determinadas opções em educação a distância. Nesse sentido, não se pode mensurar os 

conceitos em escalas de maior e menor grau de aceitação, utilizá-los aleatoriamente e encaixá-

los como blocos nas teorias. Eles fazem parte das escolhas, das tendências e dos conflitos em 

educação que orientam as práticas. 

Desse modo, inicia-se esta subseção, caracterizando os conceitos de educação a 

distância, e, para isso, deve-se ter em vista o entendimento da falta de um único conceito 

válido e aceito, com pretensões universalistas, e da existência de uma variedade de 

abordagens que permitem um panorama múltiplo e conflitante de possibilidades. No dizer de 

Oliveira (2003, p. 141): “A Educação a distância já tem história e seus pressupostos abarcam 

diversas concepções epistemológicas e metodológicas coexistentes até hoje”. Representam 

elas, as contradições sociais, políticas e educativas. 

Tais conceitos englobam a proposição de uma educação padronizada, voltada para 

um atendimento massificado e orientada por princípios econômicos fordistas; passam pelas 

propostas tecnicistas, com bases nos modelos instrucionais e behavioristas de ensino; e 

dividem espaços com tendências humanistas, direcionadas para uma educação a distância com 

a qualidade que realmente oriente para o desenvolvimento pleno do homem e incentive sua 

inerente curiosidade em conhecer o mundo, pois os homens, assim como afirma Freire 

(2005d, p. 31), “descobrem que pouco sabem de si, de seu „posto no cosmo‟, e se inquietam 

por saber mais”.  
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É esta percepção do homem e da mulher como seres “programados, mas para 

aprender” e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me fez 

entender a prática educativa como um exercício constante em favor da 

produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como 

uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os 

desejos, os sonhos devessem ser reprimidos [...] (FREIRE, 2004, p. 145). 

 

Optou-se, desse modo, por polarizar as discussões sobre os conceitos em EAD em 

três correntes distintas, mas paradoxalmente convergentes: as tecnocráticas/tecnicistas, as 

economicistas e as humanistas.  

Esses conceitos serão apresentados a partir das teorias propostas pelos seus principais 

representantes, que correspondem às bases epistemológicas nas quais se fundaram as 

concepções para EAD nas universidades, centros universitários ou faculdades brasileiras, e 

sobre as quais se inspiram as políticas para a modalidade, e que, de modo concreto, muitas 

vezes foram contribuindo, desfigurando, ou até mesmo, atrasando o seu desenvolvimento. 

Em síntese, a opção por resgatar essas bases epistemológicas e seus autores visa a 

fundamentar esta pesquisa e, de forma integrada, buscar, nos formulários de avaliação que 

manifestam e concretizam políticas para EAD, a presença, ausência ou prevalência desses 

conceitos, de forma a apontar a necessidade premente de uma construção coletiva, acadêmica, 

com bases humanistas e indicadores qualitativos. Partindo-se do princípio de que toda ação é 

política, constituída de intencionalidade, a educação, portanto, é a forma política de 

intervenção no mundo (FREIRE, 2004). 

E educação não vira política por decisão deste ou daquele educador. Ela é 

política. [...] A raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na 

educabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua natureza 

inacabada e da qual se tornou consciente (FREIRE, 2004, p. 111). 

 

As bases epistemológicas aqui analisadas serão retomadas no capítulo III deste 

estudo, onde, de forma articulada, sustentarão a análise crítico-reflexiva dos dados extraídos 

ao longo do processo de investigação e que se fizeram presentes durante toda a sua 

construção. 
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1.2.1 O conceito técnico de EAD: as teorias instrucionais de Michael Moore 

 

 

Professor da Penn State University, Michael Moore é considerado um dos pioneiros 

na conceitualização da EAD nos Estados Unidos. Suas ideias a respeito de uma educação a 

distância sistêmica entraram no Brasil no final dos anos de 1980, quando foi consultor do 

Ministério da Educação (MEC), e também por meio das universidades, que encontraram, em 

suas teorias, as bases epistemológicas iniciais para o desenvolvimento da EAD. 

Moore exerceu, e ainda exerce, uma forte influência sobre as políticas de 

planejamento e desenvolvimento da EAD no Brasil, e constantemente é referenciado em 

artigos e publicações científicas, o que demonstra a força ainda presente de seu pensamento 

na condução da EAD no país. 

A EAD proposta por Moore “é um subconjunto de todos os programas educacionais 

caracterizados por: grande estrutura, baixo diálogo e grande distância transacional” (MOORE, 

1990 apud BELLONI, 1999, p. 26), no qual a diminuição dessa distância é o que deve ser 

objetivado. 

Para Belloni (1999), as teorias de Moore são típicas das correntes americanas e se 

fundamentam nas propostas behavioristas, reforçando a tecnologia educacional e a estrutura 

organizacional como essência da EAD. 

Para Moore, as tecnologias educacionais devem ser conhecidas por todos os 

envolvidos nos cursos a distância – alunos e professores – os quais, por dependerem desses 

aparatos, devem conhecê-los suficientemente para compreender seus usos, potencialidades e 

limitações. Quanto ao conceito de tecnologias educacionais, Moore (2007) enfatiza que se 

tratam daquelas que demonstram seu potencial quando aplicadas à educação, e a esse conceito 

incorpora a aplicação de variadas mídias, como impressa, audiovisual, rádio, televisão e 

mídias digitais. 

Cumpre observar que Moore (2007, p. 101) tem como princípio que, em EAD, deve 

ser empregada uma combinação de mídias e tecnologias: 

Nenhuma tecnologia isoladamente tem possibilidade de atender a todos os 

requisitos de ensino e aprendizado de todo um curso ou programa completo, 

satisfazer as necessidades dos diferentes alunos ou atender às variações em 

seus ambientes de aprendizado. Usar uma mescla de mídias resulta em 

diferenças de estilo ou de capacitação no aprendizado do aluno. 

 

Desse modo, o processo de escolha de tecnologias e mídias deve ser orientado pelas 

metas que se pretende atingir. Para o autor, o uso e a seleção adequada garantem um bom 
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aprendizado, principalmente quando são aplicadas de forma combinada e complementar, de 

tal sorte que o maior “erro de uma organização ou instrutor é se restringir dogmaticamente a 

uma única mídia” (MOORE, 2007, p. 101). 

Moore (2007) conceitua educação a distância como o aprendizado planejado que 

ocorre, normalmente, em lugares diferentes, com professores e alunos separados tanto pelo 

tempo quanto pelo espaço, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, 

comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas 

especiais. A partir dessa concepção, o autor propõe que a EAD seja analisada sob uma visão 

sistêmica e integrada. 

Em analogia ao corpo humano, Moore (2007) explica que a EAD também depende 

de um sistema, no qual cada parte é determinada a desempenhar uma função harmônica com 

as demais, e cada uma representa um papel indispensável à sua subsistência. 

Porém, para a compreensão do sistema, é necessário estudar as partes do todo 

isoladamente e entender os seus efeitos nas demais, para que se possa diagnosticar, quando 

for o caso, qual delas não está operando satisfatoriamente. 
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Aprendizado
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Cultura Filosofia

História

 

Figura 2 Modelo conceitual de educação a distância de Moore. 

Fonte: Moore (2007, p. 11). 
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A partir do diagrama acima exposto, Moore (2007) explica que cada sistema é 

determinado por um subsistema, e o que aparentemente poderia ser uma decisão tomada por 

determinados grupos profissionais, torna-se uma decisão condicionada, a priori, pelo próprio 

sistema, no qual decisões anteriores já foram definidas por necessidades organizacionais e 

estruturais. 

Como exemplo, o autor analisa um grupo de professores que, ao discutir sobre 

determinado conteúdo e a quantidade de horas que levaria para os alunos receberem a 

instrução, sofre os condicionamentos de bases filosóficas, didáticas e metodológicas, assim 

como também é condicionado pela organização e pela estrutura educacional do curso a 

distância. No dizer de Moore (2007, p. 11): 

Algumas dessas influências foram determinadas pela política institucional, a 

qual é influenciada, por sua vez, por políticas estaduais e em nível federal 

[...] todas essas interações ocorrem em contextos institucionais e nacionais 

mais amplos. A instituição tem sua própria cultura baseada na visão 

compartilhada a respeito do lugar da educação na sociedade, da visão de 

corpo docente [...]. Todas essas visões estão contidas em um arcabouço 

mais amplo, que inclui a história da nação, do Estado, da instituição e da 

cultura que surgiu dessa história, e das suposições filosóficas da sociedade 

na qual o sistema de educação a distância é estabelecido. 

 

Na visão sistêmica de Moore (2007), todas as decisões devem ser tomadas pelos 

organizadores dos programas, incluindo até, e principalmente, as decisões sobre o que deve 

ou não ser ensinado em determinado curso a distância e de que modo. 

Pela sua teoria, o autor condiciona a decisão sobre o currículo escolar aos interesses 

de quem oferece o curso, induzindo à centralização e à segmentação da atividade educacional:  

Em outras palavras, quem decide o que deve ser aprendido e quando o 

aprendizado for completado satisfatoriamente? Se tais decisões são tomadas 

em sala de aula, não se trata de educação a distância. Caso sejam tomadas 

em outro lugar e comunicadas pelo instrutor ao aluno por meio de uma 

tecnologia, o programa é de educação a distância (MOORE, 2007, p. 11). 

 

Nota-se que, nessa teoria, há uma tendência mais acentuada à adequação das 

propostas pedagógicas à tecnologia e aos aspectos organizacionais da educação a distância. 

Em seu conceito, o planejamento e o desenvolvimento prévio e pré-determinado são 

elementos fundamentais ao sucesso de um programa de EAD. 

Todo o processo que envolve educação a distância é previamente elaborado, e, 

consequentemente, todo o curso deverá estar pré-produzido antes de ser implantado, com o 

objetivo da garantia da qualidade. 
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Portanto, o procedimento normal em uma abordagem sistêmica de educação a 

distância consiste em que, após os cursos serem criados e distribuídos por meio da tecnologia, 

os alunos sejam alocados pela organização de ensino a instrutores, muitas vezes referidos 

como orientadores, com os quais deverão interagir, no intuito de proporcionar uma instrução 

individualizada, com base nos materiais elaborados. 

Para Moore (2007), a interação deve auxiliar o aluno a aprender o que está disposto 

nos conteúdos dos cursos, direcionando o papel da educação a distância à distribuição seriada 

de conteúdos curriculares. 

Um conceito apresentado por Moore e Kearsley (1996), e bastante difundido pelos 

pesquisadores, refere-se à distância transacional. Para os autores, essa é uma teoria 

pedagógica da educação a distância, que resulta da relação entre professores e alunos. Essa 

relação, definida pela estrutura do curso, permite maior ou menor graus de interação, os quais, 

respectivamente, se referem a menor e maior distâncias transacionais.  

Segundo Marinho (2003, p. 103), esse conceito 

[...] diz respeito aos fatores que podem contribuir para a distância 

perceptiva/comunicacional que se estabelece entre professor e aprendiz. A 

amplitude dessa distância é medida, por um lado, pela presença/ausência de 

um diálogo educativo e, por outro, pela presença/ausência de uma estrutura 

mais ou menos limitadora. 

 

Moore articula esse conceito a definições prévias a partir dos objetivos do curso, e 

sua teoria não apresenta a pretensão de qualificar a interação, mas apenas indicar sua presença 

atrelada à proposta de organização estrutural da EAD. Nesse sentido, 

A teoria da distância transacional serviu como ferramenta que pode ser usada 

para descrever cursos de educação a distância e programas para localizar 

alguém em relação ao outro, no universo desses eventos. Ao mesmo tempo, 

fornece um enquadramento em que os investigadores podem localizar 

numerosas variáveis de estrutura, diálogo, e autonomia dos alunos, e depois 

colocar questões sobre as relações entre essas variáveis (MOORE; 

KEARSLEY, 1996, p. 211). 

 

Moore (2007) também explicita a necessidade de domínio pleno dos recursos 

tecnológicos envolvidos nos processos de EAD e salienta que os materiais devem ser 

elaborados por especialistas que dominem os processos de como tirar o melhor proveito da 

tecnologia, especialistas em conteúdos, consultores externos e o que mais demandar um curso. 

Cada um desempenha um papel separadamente dos outros, e a integração se dará pela 

estrutura proposta pela organização do projeto. E o autor conclui: 

Por fim, os especialistas em avaliação e pesquisa devem planejar o modo de 

avaliar o aprendizado individual do aluno, bem como a eficácia de todos os 
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aspectos do curso de educação a distância, a fim de assegurar que ele dê 

certo; em outras palavras, atender às necessidades dos alunos e da 

organização do ensino, e proporcionar um aprendizado com redução de 

custos (MOORE, 2007, p. 15). 

 

As fontes do conteúdo a ser ensinado e a responsabilidade por decidir o que será 

ministrado em um programa educacional são da organização que oferece o programa: 

Tendo em mente que a educação a distância requer o uso de tecnologia e que 

o planejamento e a produção de programas de mídia para transmissão por 

tecnologia são onerosos, os gerentes da organização devem escolher qual 

conteúdo específico será ensinado. Como ideal, existirá um subsistema para 

analisar o ambiente social (algumas pessoas o denominariam mercado) e 

determinar o que ensinar, com base em dados referentes às necessidades e à 

demanda (MOORE, 2007, p. 14). 

 

Para Moore (2007), um sistema de EAD é formado pelos processos que envolvem 

sua operação, classificados como: aprendizado, ensino, comunicação, criação e 

gerenciamento, e divididos em: 

 

 Uma fonte de conhecimento que deve ser ensinada e aprendida; 

 

 Um subsistema para estruturar esse conhecimento em materiais e atividades para 

os alunos, e que será chamado de cursos;  

 

 Outro subsistema que transmita os cursos para os alunos; 

 

 Professores que interajam com alunos, à medida que usam esses materiais para 

transmitir o conhecimento que possuem; 

 

 Alunos em seus ambientes distintos; 

 

 Um subsistema que controle e avalie os resultados, de modo que intervenções 

sejam possíveis, quando ocorram falhas; 

 

 Uma organização com uma política e uma estrutura administrativa, para ligar 

essas peças distintas. 
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Para representar o que propõe, o autor apresenta os esquemas abaixo: 

 

 

 

Figura 3 Modelo sistêmico para a educação a distância. 

Fonte: Moore e Kearsley (1996, p. 9). 

 

 

O esquema representado na Figura 3 foi ampliado por Moore, e a abrangência do que 

ele caracteriza como educação a distância sistêmica e integrada passou ao desdobramento dos 

sistemas, a partir do gerenciamento como indutor de toda a cadeia. 

 

 

 

Figura 4 Modelo sistêmico para a educação a distância. 

Fonte: Moore e Kearsley (1996, p. 14). 
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Como é possível perceber, Moore passou a incorporar, ao seu antigo modelo, todas 

aquelas categorias que devem estar mapeadas e definidas com antecedência pelos 

organizadores do curso.  

Assim, para o autor, estas são as principais perguntas que garantem um controle 

adequado e um resultado esperado à organização de um curso a distância, e que deverão ser 

integradas à fase de produção: 

 

 

 Que conteúdo deve ser incluído ou excluído? 

 De que forma ocorrerão a sequência e a estrutura da matéria? 

 Que mídias serão usadas para apresentar as diferentes partes do material? 

 Que estratégias de ensino serão utilizadas? 

 Quanta interação existirá entre alunos e instrutor, e entre os alunos? 

 Como o aprendizado será válido e que forma assumirá o feedback para os alunos? 

Quadro 1 Perguntas para controle e resultado de um curso a distância. 

Fonte: Moore (2007, p. 107). 

 

 

Observa-se a ênfase nas categorias organizacionais do curso e na previsão de todos 

os procedimentos educacionais. Desse modo, a etapa de criação de um curso deve ser 

orientada por um modelo de decisão, dividido em cinco ações12: análise, elaboração, 

desenvolvimento, implantação e avaliação. 

 

 Análise. Nesta etapa, estão contidas as ações de análise de conteúdo e verificação 

das aptidões específicas que os alunos deverão desenvolver, a partir da avaliação do que 

seriam os comportamentos adequados à aquisição de um novo conteúdo, que, em uma forma 

mais clara, se resumiria na criação de pré-requisitos mensuráveis de desempenho a serem 

atingidos. 

 

                                                 
12

 Embora tratadas de modo sucinto, essas etapas, no contexto deste estudo, têm como objetivo evidenciar o 

controle anunciado nas teorias de Moore, e serão utilizadas na análise crítico-reflexiva dos dados apresentados 

no capítulo III, proposta na metodologia que orienta esta investigação. 
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 Elaboração. Nesta etapa, devem ser elaborados os objetivos específicos de 

aprendizagem, a partir da articulação com a fase de análise. Aqui, são demonstrados os 

conhecimentos que se pretende ensinar, articulando-os com aquilo que se espera que o aluno 

aprenda. No dizer de Moore (2007, p. 108): 

Os encarregados de criar os cursos devem se empenhar em um esforço 

concentrado em articular aquilo que acreditam que seus alunos precisam 

aprender e de que forma esse aprendizado será demonstrado como resultado 

de seu estudo em todos os módulos.  

 

 Desenvolvimento. Durante o desenvolvimento, são elaborados os materiais de 

instrução que divulgam o necessário para se alcançar os objetivos propostos na fase anterior 

(elaboração). Nesta fase, são planejados os guias de estudo, bem como são selecionados os 

filmes, livros, fitas, esboços de teleconferências, páginas web e demais materiais que o curso 

empregar. 

 

 Implementação. Compreende uma apresentação, aos alunos, do que foi 

construído nas fases anteriores. Nesta fase, há a interação entre os estudantes e os materiais 

elaborados antecipadamente. Moore (2007) recomenda que até as interações entre os 

estudantes sejam orientadas e previstas pelos manuais e planos de ensino. 

 

 Avaliação. Nesta etapa, acontece a convergência das quatro fases anteriores de 

análise, elaboração, desenvolvimento e implementação. É verificada a eficácia de todos os 

materiais empregados no curso, e os resultados podem gerar uma intervenção no processo, a 

fim de modificá-lo ou replicá-lo. 

 

A partir das concepções de Moore, as possibilidades da EAD acabam sendo 

empregadas em uma perspectiva tradicional e tecnicista, anunciando um rígido controle 

gerencial como forma de garantia da eficiência e eficácia para transmissão de mais conteúdos 

e normas de conduta contidas em guias de estudo e manuais do aluno. 

Pela visão de Moore, o ato de educar é substituído pela transferência de 

conhecimentos entre os sistemas organizacionais e os alunos apresentados de forma abstrata. 

E os espaços planejados para a socialização e o diálogo são ocupados pela burocratização e 

automação. Afirmando, assim, a noção conservadora de educação que caracteriza a atividade 

docente apenas como um ato técnico de ensinar, despolitizando-a e transformando-a naquilo 

que Freire (2005d, p. 66) chama de educação bancária: “Desta maneira, a educação se torna 
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um ato de depositar, em que os educandos são os depositórios”. “Na visão „bancária‟ da 

educação, o „saber‟ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. [...] 

para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 

conhecimentos” (FREIRE, 2005d, p. 67).  

Com a preocupação de oferecer um modelo de cursos a distância, Moore infere em 

todos os momentos de condução dos processos educacionais, mapeando as necessidades e 

oferecendo guias de elaboração, que abrangem de aspectos gerais a itens específicos, 

divididos em categorias que compreendem desde a elaboração das equipes de trabalho à 

redação das atividades de avaliação.  

Para Coiçaud (2001, p. 53), essas propostas acabaram dificultando a entrada da 

educação a distância nas universidades, pois a ênfase na eficácia instrumental e as concepções 

behavioristas de estímulo-resposta dominavam os projetos de educação a distância na década 

de 1980, “desconhecendo a interação das dimensões psicológicas, sociais e políticas que 

perpassa todo processo educacional”, e contrapunham-se às propostas das teorias críticas da 

educação, que pretendiam romper com o imobilismo e o determinismo do processo 

educacional, empregados pelas correntes tecnicistas, voltando-se para o estudo do caráter 

histórico, ético e político do conhecimento. 

O movimento de reconceitualização curricular, o qual se desenvolveu na 

Europa e nos Estados Unidos a partir de 1974 e 1975 (com W. F. Pinar, D. 

E. Huebner, C. S. Tann, M. Apple e H. Giroux, entre outros representantes) e 

o qual adquiriu relevância na América Latina desde o início da década de 80, 

criticavam profusamente o paradigma tecnológico de educação que havia 

surgido nos Estados Unidos [...] (COIÇAUD, 2001, p. 53). 

 

Para essa corrente, os modelos de EAD baseavam-se em propostas tecnicistas que 

centralizavam a educação na técnica mecanizada, descontextualizada da prática. 

O que, para Freire e Guimarães (1986, p. 74), não pode existir em um sistema que 

busca uma educação emancipadora, na qual a técnica apresenta uma ligação única com a 

política: “Qualquer tentativa de dicotomia entre ambas é ingênua, a meu ver, porque toda 

capacidade técnica é já política. No fundo, é preciso saber a serviço de quem está esta 

capacidade técnica e, portanto contra quem ela está se fazendo”. 

Não obstante, as teorias de Moore ainda são referências em EAD e, apesar de 

apresentarem uma tendência à centralização e ao controle do processo de EAD, anunciam, de 

modo inequívoco, a necessidade de uma organização prévia, específica para a modalidade. 

Como se viu, foi evidenciado, nesta subseção, que as teorias analisadas como 

tecnocráticas ou tecnicistas avaliam os sistemas de educação a distância a partir de uma 



 

56 

estrutura organizacional pré-elaborada e definida pelos organizadores dos cursos, em uma 

abordagem vertical de tomada de decisões, tanto estratégicas quanto pedagógicas. A seguir, 

serão apresentadas as teorias propostas por Peters, representante das correntes economicistas, 

que, voltadas a modelos de produção fordistas, definiram a educação a distância como 

produto de um processo de industrialização. 

 

 

1.2.2 Fundamentos economicistas: Otto Peters e a Teoria da Produção Industrial para 

EAD 

 

 

Otto Peters foi um dos pioneiros no estudo e na caracterização da educação a 

distância (MOORE, 2007; BELLONI, 1999), e foi, também, um dos primeiros pesquisadores 

a empregar o termo “distance education” na educação formal.  

Esse autor dizia-se convencido de que os aspectos que envolvem o desenvolvimento 

e a implantação da educação a distância não são somente processos de produção industrial, 

mas, certamente, são processos de produção industrial (PETERS, 1983). 

Entende-se que os aspectos que se traduziriam em processos de produção industrial, 

na visão do autor, seriam aqueles diretamente ligados a essa área: planejamento estratégico, 

tático e operacional; pré-produção de materiais didáticos para EAD, todos em linha de 

montagem; equipe multidisciplinar; capacitação de professores-autores; revisão, diagramação, 

validação, pré-impressão, impressão e distribuição de materiais; criação de salas virtuais; 

ensalamento de alunos; integração do LMS (Learning Management Systems) com o sistema 

de controle e gestão acadêmica; capacitação de tutores e monitores de acordo com o 

dimensionamento alunos/tutor/professor-autor; entre outros aspectos não menos relevantes, 

todos sendo determinados pela relação baixo investimento e alto retorno financeiro.  

Assim, na visão pragmática de Peters (1983), mesmo não se tratando diretamente de 

processos de produção, como alguns dos acima citados, esses aspectos acabam se 

transformando em processo de produção industrial, quando se faz uso da educação a distância, 

que é, na definição desse autor, a forma mais industrializada de educação. 

Peters começou a desenvolver, então, uma comparação entre os modelos de produção 

empregados na indústria e a educação a distância. A partir dessa comparação, o autor definiu 

EAD como: 
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[...] um método racionalizado (envolvendo a definição de trabalho) de 

fornecer conhecimento que (tanto como resultado da aplicação de princípios 

de organização industrial, quanto pelo uso intensivo da tecnologia que 

facilita a reprodução da atividade objetiva de ensino em qualquer escala) 

permite o acesso aos estudos universitários a um grande número de 

estudantes independentemente de seu lugar de residência e de ocupação 

(PETERS, 1983, p. 111). 

 

Peters (1983), tratando a EAD como um processo industrial, considerava que 

métodos aplicados à produção de massa deveriam ser empregados no desenvolvimento dos 

cursos a distância. 

Em sua proposta, foram enfatizados: o planejamento, a divisão de trabalho, a 

produção em massa, a automação, a padronização e o controle de qualidade, voltados para os 

processos de desenvolvimento e entrega de cursos a distância. 

Peters (1983) sustentava que, se a EAD fosse tratada como um processo de produção, 

o sucesso de sua implantação, tanto em aspectos educacionais quanto econômicos, estaria 

garantido, pois o alto grau de desenvolvimento industrial da sociedade moderna somente teve 

êxito fundamentado nos princípios de produção e automação (mecanização, massificação da 

produção, normatização e centralização das decisões de gestão), os quais, uma vez aplicados à 

produção de programas a distância, garantiriam os mesmos ganhos da indústria. “[...] a 

relação positiva de custo/eficiência deriva das economias de escala obtidas através de longos 

ciclos de produção, da quase uniformidade de serviços e de reduções nos custos de trabalho” 

(RAGGAT, 1993 apud BELLONI, 1999, p. 12).  

Para o autor, a educação a distância é a forma mais industrializada de ensinar e 

aprender, e, quando é proposta como produto, sendo desenvolvida por meio de técnicas 

industriais, não há muita diferença entre um carro e uma aula.  

Para desenvolver a analogia entre industrialização e educação a distância, Peters 

(1983) se fundamentou nos modelos de produção fordista, predominantes nas sociedades 

industrializadas do pós-guerra. 

Como Fordismo, entende-se: 

[...] modelo industrial dominante durante o século XX, caracterizado por um 

elenco limitado de produtos estandardizados, métodos de produção de 

massa, automação usando máquinas dedicadas a produção de um produto 

determinado, força de trabalho segmentada responsável por tarefas 

fragmentadas e especializadas, controle centralizado e organização 

hierárquica e burocrática. A relação positiva de custo/eficiência devida das 

economias de escala obtidas através de longos ciclos de produção, da quase 

uniformidade de serviços e de reduções nos custos do trabalho (BELLONI, 

1999, p. 12). 
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Desse modo, o modelo proposto servia ao Estado, para atender a um mercado pós-

guerra, que necessitava de atuações mais abrangentes nos serviços públicos. Belloni (1999, p. 

10) destaca: 

Neste sentido, o modelo de Peters, aliado às possibilidades da EAD, 

possuem um forte apelo, por ser um modelo de grande abrangência 

geográfica e capaz de incorporar um número elevado de alunos. Nesta 

proposta a EAD é analisada como um produto e processo de modernidade, 

que envolve sistemas administrativos, redes de distribuição e processos de 

produção, assemelhando-se às sociedades modernas de produção em massa e 

cultura de consumo. EaD é, para este autor, uma forma de estudo 

complementar à era industrial e tecnológica – uma forma industrial de 

educação – e, portanto, o “ensinar” a distância é também um processo 

industrial de trabalho, cuja a estrutura é determinada pelos princípios do 

modelo industrial fordista, prevalente no Ocidente desde as primeiras 

décadas deste século e especialmente desde o fim da 2ª Guerra mundial, 

quando se estendeu para quase todo o planeta.  

 

Atualmente, analisar a teoria de Peters para a educação a partir dos conceitos 

fordistas pode parecer improcedente, porém, cabe ressaltar que esse modelo de produção foi 

bastante difundido, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e atingia todas as esferas 

da sociedade e suas instituições. Assim, é certo, então, afirmar que: “o modelo fordista 

estendeu-se para além dos limites da produção de bens de consumo, tornando-se um discurso 

político, uma forma de ação do estado, quase um estilo de vida” (BELLONI, 1999, p. 13). 

Vale notar que a teoria de Peters, apesar de ser passível de críticas e de apresentar 

uma visão que, de certo modo, desfigurou a EAD, auxiliou a sua expansão no Brasil, visto 

que, não só a caracterizou como um modelo industrial aplicável, como a tornou um tipo de 

educação replicável, pois defendia a reutilização dos materiais e a reprodução dos cursos, 

estimulando sua adoção, pautada, sobretudo, nos supostos ganhos de escala gerados pelo 

atendimento de massa e na redução de custos de produção, transformando-a em um atrativo 

irresistível ao mercado do ensino superior na década de 1990, em sua maioria privado. 

Segundo Moore (2007), a teoria de Peters explicava como a educação a distância é 

uma forma de estudo complementar na era industrial e tecnológica. Assim, “sua tese foi que a 

educação a distância é mais bem compreendida como a aplicação de técnicas industriais na 

transmissão de instrução” (MOORE, 2007, p. 238), e, “a não ser que métodos industriais 

sejam utilizados, a educação a distância não será bem-sucedida” (PETERS, 1983 apud 

MOORE, 2007, p. 238). 

Cumpre observar que, para Moore (2007), a teoria de Peters é uma teoria 

organizacional. Já, para Belloni (1999, p. 27-28), trata-se de uma teoria ligada à economia e 

aos modelos de produção capitalistas:  
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Peters provocou muita polêmica ao utilizar conceitos da economia e da 

sociologia industrial para definir EaD. Suas teses representam, todavia, de ir 

além das definições meramente descritivas – ou pelo menos de descrever a 

EaD pelo que ela é – e buscar a partir do contexto socioeconômico mais 

amplo as particularidades da EaD com relação ao ensino convencional e ao 

mercado de trabalho. 

 

E assim como afirma a autora, apesar de muito controversas, é inegável a 

autenticidade de suas definições. 

Ainda que não seja o único pesquisador que aponte semelhanças entre indústria e 

escola – destacam-se, também, Foucault (1926-1984) e Deleuze (1925-1995) –, Peters 

qualificou e defendeu cada uma das etapas da EAD como processos de produção de certa 

forma condicionados pelo modelo de desenvolvimento econômico vigente. Para Peters 

(1983), assim como uma indústria, a educação a distância deveria ser organizada a partir do 

seguinte sistema de gestão: 

 

a) Planejamento sistemático;  

 

b) Especialização da equipe e divisão do trabalho; 

 

c) Produção em massa de materiais; 

 

d) Automação; 

 

e) Padronização; 

 

f) Controle da qualidade.  

 

Atualmente, Peters ampliou seus conceitos e trabalha em uma perspectiva menos 

radical das teorias industriais. Contudo, continua ligado às concepções de evolução dos 

sistemas automatizados como referência para os modelos de educação a distância, e a eles 

incorporou novos valores e necessidades das chamadas sociedades pós-industriais. 

Cabe salientar que a teoria de Peters foi desenvolvida em um período de franco 

desenvolvimento tecnológico industrial e só teve receptividade pela sua aderência ao 

momento histórico em que se vivia. 
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No Brasil, suas ideias começaram a surgir a partir das décadas de 1980 e 1990, e se 

difundiram juntamente com o crescimento das instituições privadas de ensino superior.  

Na década de 1990, houve uma abertura por parte do Governo Federal, com o 

incentivo à criação de faculdades isoladas e centros universitários para o atendimento de uma 

demanda específica de alunos, já que havia um excedente de 73,9% de alunos concluintes do 

ensino médio13 que não tinham acesso ao nível superior de escolarização, dado que pode ser 

observado nos quadros a seguir.  

No Quadro 2, encontra-se representada a evolução das matrículas no Brasil, por nível 

de ensino, no período de 1970 a 1999. 

 

 

 Alunos matriculados (em mil) 

Ano Fundamental Médio Superior 

1970 15.895 1.119 425 

1975 19.549 1.938 1.073 

1980 22.598 2.819 1.377 

1985 24.770 3.016 1.367 

1991 29.203 3.770 1.565 

1995 32.543 5.313 1.717 

1996 33.131 5.739 1.869 

1997 34.229 6.405 1.965 

1998 35.793 6.968 2.125 

1999 36.060 7.767 2.378 

Quadro 2 Matrículas no Brasil, por nível de ensino, no período 

de 1970 a 1999. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Nunes, Nogueira e 

Ribeiro (2001, p. 48). 

 

 

Percebe-se o aumento do número de matrículas, com as políticas de expansão do 

ensino superior. Esse número aumentou aproximadamente 599, 53% ao longo de três décadas. 

Tal incremento foi intensificado a partir dos anos de 1990 (conforme se observa no Quadro 2, 

acima), pelas propostas de abertura ao mercado privatizado da educação, a partir da criação de 

instituições privadas de ensino superior, como faculdades e centros universitários, que 

incorporaram os alunos que até então não tinham acesso à formação superior, fosse em 

instituições que compõem os sistemas federais, estaduais ou mesmo particular de ensino. 

                                                 
13 

Estima-se que, no ano de 1995, havia, no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), 5,9% de alunos cursando o ensino superior (KIPNIS, 1996). 
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Já no Quadro 3, é apresentado o crescimento das IES no país, no período que 

compreende as décadas de 1980 e 1990. Nota-se que houve um aumento mais significativo 

entre aquelas instituições classificadas como centros, faculdades isoladas ou integradas. Mas 

as universidades também apresentaram crescimento. 

 

 

Ano Total de IES Universidades % Outras IES % 

1980 682 20 2,93 662 97,07 

1985 626 20 3,19 606 96,81 

1991 671 40 5,96 631 94,04 

1996 711 64 9,00 647 91,00 

1999 905 83 9,17 822 90,83 

Quadro 3 Crescimento das instituições privadas no Brasil, por natureza, no período 

de 1980 a 1999. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Nunes, Nogueira e Ribeiro (2001, p. 53). 

 

 

Não obstante a intensificação de propostas de expansão para o nível superior, o 

Brasil continuou, até o final da década de 1990, com uma taxa elevada de alunos sem acesso à 

matrícula, ocupando uma posição inferior a de outros países latino-americanos. 

 

 

PAÍSES NÍVEL SUPERIOR 

Canadá 88 

EUA 81 

França 51 

Áustria 48 

Itália 47 

Argentina 36 

Peru 26 

Chile 30 

Colômbia 17 

México 16 

Brasil 15 

Cuba 12 

China 6 

Quadro 4 Taxas de escolarização bruta, por nível de 

instrução, no Brasil e em outros países. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Nunes, 

Nogueira e Ribeiro (2001, p. 46). 
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Esse foi o cenário que auxiliou a expansão da educação a distância, e assim como a 

avaliou como uma forma de democratizar o acesso à formação em nível superior (fato 

inegável), também a projetou como uma forma atraente de crescimento para as novas IES e 

uma excelente oportunidade de negócio, gerado pela promessa de um baixo investimento e de 

um alto retorno. 

De forma evidente, a expectativa que a teoria de Peters criou no mercado foi a de 

que, fundamentada na replicabilidade de programas de baixo custo, garantisse a captação de 

um grande número de alunos, os quais, até então, não tinham acesso ao sistema de ensino 

superior. Todavia, essa teoria só encontrou aderência à educação por conta do momento 

histórico do país, que passava por um período de intensificação de políticas neoliberais, o que 

será mais bem aprofundado no capítulo II desta tese. 

Assim como afirma Litwin (2001), as experiências consolidadas demonstraram que, 

além da inviabilidade da intenção de produção de EAD com baixo investimento, as propostas 

ganham sustentação na qualidade do que podem oferecer e na adequação das políticas 

públicas para seu desenvolvimento. “[...] as boas propostas de educação a distância nunca 

implicaram o barateamento dos custos, mas, fundamentalmente, o compromisso do país ou da 

região com a educação pública” (LITWIN, 2001, p. 20). 

Nesse sentido, ainda como forma de enfrentamento ao paradigma economicista, e 

dentro de uma perspectiva qualitativa de análise da EAD, Litwin (2001, p. 20) define o que 

propõe como uma boa proposta de EAD: 

A produção de materiais de qualidade para o estudo, a fluidez na 

comunicação com os docentes, de modo a favorecer os processos de 

compreensão e o intercâmbio entre colegas e, com isso, encorajar o 

prosseguimento dos estudos. Em todos os casos, as propostas de educação a 

distância deram conta de um profundo sentido democratizante, seja pelo 

alcance das matrículas, seja pela atenção dedicada à satisfação das 

necessidades dos estudantes. 

 

A crítica mais contundente à educação a distância é que essa modalidade apresenta 

um atendimento massificado, tecnicista e industrial, pautado em princípios fordistas de 

produção, sendo um produto e um processo da sociedade industrializada, que, 

indubitavelmente, teve sua origem a partir das proposições dessa teoria. 

E, como analisa Litwin (2001, p. 21), o desafio da educação a distância não reside na 

produção de baixo investimento, ou na massificação e replicação dos cursos, mas no sentido 

democratizante, na qualidade da proposta pedagógica e de seus materiais, que se apoia no 

esforço em  
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não perder de vista o sentido político original da oferta, em verificar se o 

suportes tecnológicos utilizados são os mais adequados para o 

desenvolvimento dos conteúdos, em identificar a proposta de ensino e a 

concepção de aprendizagem subjacente e em analisar de que maneira os 

desafios da “distância” são tratados entre alunos e docentes e entre os 

próprios alunos. 

 

De modo sintético, a teoria de Peters enfatizava o desenvolvimento da EAD de 

maneira homônima à produção industrial, e estava fundamentada nos modelos fordistas, que 

se consolidaram nos países industrializados nos anos de 1950 e 1960. Mesmo sendo uma 

teoria que não conseguiu sustentação, pelos altos custos dos programas e também pelas 

opiniões desfavoráveis que recebeu da comunidade acadêmica, ainda é citada, atualmente, 

como uma conceituação válida para educação a distância. 

Pretende-se, a seguir, caracterizar as correntes do pensamento humanista para 

educação a distância, fundamentadas em Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire e demais autores 

contemporâneos que alicerçaram os anos de investigação e desenvolvimento desta pesquisa.  

 

 

1.2.3 Fundamentos humanistas: as teorias de Álvaro Vieira Pinto e as propostas 

contemporâneas 

 

 

Não obstante tenham influenciado pesquisas, publicações e práticas de educação a 

distância no Brasil, as teorias anteriormente tratadas têm se mostrado insuficientes em suas 

análises, e, hoje em dia, são discutidas as possibilidades da EAD além das abordagens 

economicistas ou instrucionais/tecnicistas. 

Serão abordadas, aqui, aquelas concepções que, embora diretamente não sejam 

específicas da EAD, tratam, em sentido amplo, da condução da educação dentro de teorias 

voltadas para a valorização do homem com domínio da sociedade, da história e do futuro, 

(FREIRE, 2005d).  

Assim, essa proposta compreende a análise da EAD como um objeto de emancipação 

individual e social, que, em um processo dialético, não só transforma a sociedade como por 

ela é transformada. 

Para fundamentar as teorias humanistas, serão resgatadas, a partir das publicações de 

Álvaro Borges Vieira Pinto, aquelas bases contemporâneas que influenciam a EAD no Brasil.  
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A história de Vieira Pinto (1909-1987), assim como a própria história do ensino 

superior brasileiro, foi marcada pelas oscilações políticas e econômicas que o país enfrentou 

no século XX. 

Vieira Pinto estudou Medicina, Física e Matemática; porém, se destacou como 

professor de Filosofia, carreira à qual se dedicaria, e sob a qual influenciaria, de forma 

decisiva, o rumo da educação brasileira, principalmente a partir das publicações realizadas 

após 1955, quando passou a integrar a equipe do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB)14. Como um pesquisador comprometido com a melhoria da condição de vida dos 

brasileiros no meio do século XX, se interessou, sobretudo, pelas formas mais progressistas 

de ler e interpretar o mundo. 

Das funções e cargos ocupados em órgãos de pesquisa e universidades, ao exílio 

durante a ditadura militar, resultaram ideais e trabalhos científicos de fundamentação vinda 

inicialmente de Platão, passando pelo idealismo de Kant, e finalmente pelo existencialismo e 

marxismo, que nortearam o rumo da educação, e serviram de base para a criação da 

fundamentação desta pesquisa. 

Segundo Saviani (1999, p. 47), Vieira Pinto centralizava sua concepção de um 

homem naturalizado pelo sentido do “trabalho”, e considerava a essência humana como uma 

produção histórica.  

Como estava numa transição rápida, eu assumi muitas posições 

existencialistas que não conhecia até então, e assim tive oportunidade de 

sentir o que havia de verdade nelas, não apenas no sistema que 

apresentavam, mas nos conceitos que se podiam aproveitar e procurava 

formular por mim novas maneiras de expor certas idéias de ordem 

humanista, de ordem historicista e nacionalista [...] (VIEIRA PINTO, 1981 

apud SAVIANI, 1999, p. 46). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Para o autor, a educação é um processo vivenciado pela sociedade com duplo 

sentido, no qual o indivíduo tem sua própria história e faz parte da história do grupo que 

auxilia e é auxiliado a evoluir. “Ela é um fato existencial que configura e cria o homem, é o 

processo pelo qual o homem adquire sua essência (real, social, não metafísica)” (VIEIRA 

PINTO, 2010, p. 32). 

Nesse sentido, a educação é um fato amplo que auxilia a sociedade a se reproduzir e 

se reconfigurar ao longo de sua existência, sendo ela própria determinada pelos interesses 

                                                 
14

 O ISEB foi criado em 1955 e conduziu pesquisas e publicações pautadas no desenvolvimentismo nacional. Era 

um órgão ligado ao Ministério da Educação e Cultura, e foi extinto imediatamente após o golpe militar de 

1964. Seus integrantes foram, em sua maioria, investigados pela Polícia Militar e exilados, incluindo Vieira 

Pinto, que passou um período na Iugoslávia, em seguida partiu para o Chile, retornando ao Brasil em 1968, no 

auge da ditadura militar. 
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coletivos, a exemplo, os econômicos, institucionais e científicos. E, como fato social, tem a 

dupla função de conservar o estado das coisas e originar o progresso, rompendo com o 

equilíbrio, com vistas a criar o novo. 

Para Vieira Pinto (2010), é da soma do caráter conservador da educação, 

acrescentado ao seu ideal transformador, que esta atinge o seu objetivo e cumpre o seu papel: 

a realização plena do homem. O homem só se realiza quando, consciente de sua capacidade 

de agente de transformação social, partilha suas descobertas e gera novas criações. 

Educação, todavia, é um fenômeno cultural que integra o que é produzido pela 

cultura que possibilitou o seu desenvolvimento. Ela tem como finalidade transmitir, sendo ela 

mesma transmitida e realizada pelos meios que a própria cultura dispõe.  

Implica, portanto, a conservação dos dados adquiridos e que devem ser preservados, 

bem como cria possibilidades do novo e “do progresso da cultura” (VIEIRA PINTO, 2010, p. 

36). 

Por essa via, educação é um processo exponencial que contém uma necessidade 

cumulativa, pois, segundo Vieira Pinto (2010), quanto mais o homem se educa, mais necessita 

da educação, gerando um processo contínuo de assimilação e criação, com a finalidade de 

formar para a vida social, no qual o indivíduo desempenha tarefas, e a essa dimensão se 

incorpora a educação como uma modalidade de trabalho social, visto que forma os indivíduos 

em trabalhadores. 

A educação é, por essência, concreta. O que a define é a sua realização objetiva e não 

as suas abstrações e definições a priori. Assim, como um ato concreto, o que se pensa e se faz 

em EAD leva em conta sua abrangência e destinação. Analisar a EAD distanciada dessas duas 

dimensões é negar-lhe o seu caráter formador.  

Como possibilidade humana, a educação a distância está delimitada em suas 

dimensões qualitativa e quantitativa, que, respectivamente, correspondem à qualidade do que 

tem a oferecer ao sujeito, como parte da cultura, das ciências e dos instrumentos necessários 

para a “leitura do mundo” (FREIRE, 2004, p. 8), e à quantidade de alunos que dela se 

servirão, visto que, pela visão humanista, a educação a distância corresponde à formação do 

homem pela e para a sociedade, com interesses voltados ao bem-estar coletivo. 

Assim, incorporando a característica de coletividade, é percebida como um bem que 

pertence a todos, uma vez que “a posse da idéia concretiza a conquista de um instrumento de 

transformação da realidade, pelo poder de se tornar origem da ação” (VIEIRA PINTO, 1969, 

p. 424).  
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Para atender à qualidade do que propõe, a EAD deve superar o caráter individualista 

de algumas de suas bases epistemológicas que lhe oferecem uma conotação de 

instrumentalizadora e facilitadora de práticas, nem sempre articuladas com a necessidade 

coletiva, mas impostas por interesses econômicos e políticos. Segundo Vieira Pinto (2010, p. 

42): “O homem, educado pela sociedade, modifica esta mesma sociedade como resultado da 

própria educação que tem recebido dela. Nisso consiste o progresso social, no processo de 

autogeração da cultura”. 

Valorizar determinados conceitos determina a prática implícita ou explícita do 

professor. Para Paulo Freire (2005d), ensinar e aprender estão em uma relação internamente 

articulada que tem no diálogo a metodologia fundamental de construção do conhecimento, 

onde o ponto principal é criar espaços que valorizem a construção do conhecimento. 

Contudo, se são tão indispensáveis à educação a distância, por que as concepções 

humanistas não permearam todos os processo de EAD, de sua gênese à contemporaneidade? 

Analisando o contexto da EAD, suas propostas e políticas, o que se presenciou até 

metade da primeira década do século XXI foram a segmentação do trabalho docente, a 

especialização e a separação do que é tido como pedagógico, tecnológico e de gestão. Ainda 

que compondo um mesmo processo, imbricado por origem, resultou em um sistema 

compartimentado em sua maioria, em consequência de um momento histórico e econômico 

que se vivenciava, de divisão de tarefas, fundamentado em uma relação de alta eficiência e 

baixo custo de produção.  

Foi pelo incentivo à aquisição de materiais didáticos e instrucionais, desenvolvidos 

por empresas rotuladas como especializadas, detentoras de sistemas de ensino e modelos, as 

quais, supostamente, se adequariam ao perfil de qualquer público, que, nessa época, se 

evidenciou a busca de uma solução milagrosa, sem que se pensasse em EAD a partir de uma 

construção científica, amadurecida por discussões e reflexões acadêmicas, de investimento em 

formação docente, de investimento em tempo de apropriação das tecnologias e do saber fazer 

em EAD.  

Havia apenas a pressa em importar ou adquirir um modelo eficaz de diminuição de 

custos e atendimento em larga escala, que comportasse quantitativamente formas de 

armazenagem e transferência de conteúdos.  

Nesses modelos economicistas e tecnicistas em sua maioria, havia a ênfase na 

distribuição curricular dos conteúdos por meio da tecnologia e nas formas de entrega dos 

materiais, possíveis de serem percebidas pela quantidade de publicações envolvendo temas 
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que versavam sobre ambientes virtuais de aprendizagem e sua relação com os conteúdos e 

sobre questões logísticas nos sistemas de educação a distância. 

Relatando processos semelhantes com os discutidos em EAD, cabe trazer para este 

trabalho as observações feitas por Paulo Freire, em seus diálogos com Sérgio Guimarães, em 

que foram abordadas questões relativas à elaboração de materiais audiovisuais e ao uso da 

tecnologia nos processos educacionais na década de 1980. É importante observar a atualidade 

das considerações feitas por Freire e Guimarães (1986, p. 89) em uma época anterior à 

expansão da educação a distância no ensino superior brasileiro: 

O próprio momento de confeccionar um material é altamente pedagógico, 

político enquanto prática. A prática de fazer, de criar, de pensar, de projetar 

um material adequado, que corresponda melhor às condições concretas, 

sociais da população de uma área; a prática de executar, de avaliar, de medir 

a utilidade e a eficiência de um material, é uma prática profundamente 

pedagógica. 

 

Para Freire, é preciso evitar a separação entre pensar, programar, executar, criar os 

materiais e aplicá-los, evitando, assim, o surgimento daquilo que ele denomina “indústria 

para” separada da prática pedagógica (FREIRE; GUIMARÃES, 1986, p. 90). É importante 

ressaltar que essa é uma prática que se torna cada vez mais comum nos processos de 

desenvolvimento dos materiais didáticos para educação a distância, nos quais, por meio de 

empresas especializadas uma equipe produz, pensa e planeja, e outra põe em execução o que 

foi elaborado em fases anteriores, materializando a industria para observada por Freire há 

aproximadamente 25 anos atrás.  

Porém, afastando-se o determinismo presente na sociedade moderna, conforme será 

analisado no capítulo II deste estudo, espera-se que, pelas possibilidades que a modalidade 

apresenta e pelo próprio momento histórico da educação brasileira, seja este um período de 

integração entre o fazer docente de criação de materiais e conteúdos e a criatividade no uso e 

apropriação da tecnologia. Que, em resumo, corresponde a uma adequada formação docente 

para EAD, que se concretiza pelo esperado incentivo das políticas propostas. 

De acordo com Vieira Pinto (2010, p. 38, grifo do autor): 

Excetuando a etapa primitiva, todos os tipos de sociedade têm produzido um 

conceito de educação, que naturalmente reflita as peculiaridades de sua 

estrutura e os interesses de seus grupos dirigentes. Por isso, não é possível 

conceber em abstrato um “modelo” de educação e pretender levá-lo à 

prática. A educação real tem sido sempre a educação que era possível em 

determinada formação histórico-social, dada a etapa em que se encontrava o 

processo de seu desenvolvimento (qualidade e quantidade das forças de 

trabalho, adiantamentos técnicos, natureza e fim dos objetos produzidos, 

etc.). 



 

68 

Contudo, mesmo em um momento histórico de desenvolvimento de teorias, técnicas 

e tecnologias propício à criatividade, originalidade e experimentação, a finalidade 

transformadora de apropriação e de criação da educação pode permanecer fora dos espaços 

onde há educação a distância, se não forem oferecidas condições objetivas por meio de 

políticas de democratização da EAD e valorização de suas propostas e ações. Políticas que 

não só lhe garantam a legalidade, mas que lhe ofereçam legitimidade perante a sociedade.  

Como resultado da falta de um pensamento reflexivo e de espaços de debate, tem-se 

o risco de uma ênfase ainda maior nas formas instrucionais de EAD, de modo que, para 

ocupar o vazio originado pela escassez de momentos de produção e criatividade, sejam 

inseridas atividades programadas, com destaque para a transmissão dos conteúdos curriculares 

(potencializada em EAD pela capacidade de armazenamento e distribuição oferecida pela 

tecnologia), que podem transformar a relação entre professores e alunos naquilo que Freire 

(2005d, p. 66) conceitua como concepção bancária da educação, como já mencionado 

anteriormente:  

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador depositante. Em lugar de 

comunicar-se o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, 

meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 

 

Essa abordagem, de valorização tecnicista do conteúdo, que há muito permeia as 

propostas de EAD, acaba se contrapondo com a visão de uma prática com intencionalidade, 

pois nega o caráter político da educação e sua finalidade transformadora, e dá ênfase à 

técnica, à normatização, à robotização e à padronização. Por essa concepção, o aluno passa a 

ser uma abstração, e como afirma Vieira Pinto (2010), não se pode educar um homem sem um 

prévio conceito ideal de homem. 

No dizer de Freire (2005c, p. 38): 

O educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se um 

depósito do educador. Educa-se para arquivar o que se deposita. [...] Mas o 

curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu poder de 

criar, se faz menos homem, é uma peça. O destino do homem deve ser criar 

e transformar o mundo, sendo o sujeito de sua ação. 

 

A partir das teorias de Vieira Pinto (2010) e de Freire (2007), as concepções 

ingênuas entendem os conteúdos curriculares como formas inertes de conhecimentos a serem 

transmitidos pelos professores e, no caso da EAD, a serem disponibilizados por meio das 

tecnologias de comunicação e informação. 
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Tanto na modalidade presencial, como expressivamente na modalidade a distância, a 

discussão sobre os conteúdos curriculares e suas formas de apropriação adquire um papel 

central de análise sobre a função social da educação e sua definição.  

Propostas pedagógicas e metodologias nas quais o professor tenha clareza da função 

que exerce e decida como pode desempenhá-la de forma a garantir a aprendizagem perpassam 

políticas que visam a uma formação para educação a distância que incentive a discussão sobre 

as formas originais de construção de espaços para a criação, inovação e integração entre 

tecnologia, currículo e o fazer docente.  

Assim, segundo Vieira Pinto (2010, p. 45): 

É aqui onde se coloca o grande problema, a divergência (de larga 

repercussão histórica) entre educação “humanista” e educação “tecnológica”. 

O que se decide com isto, é o conceito que o pedagogo tem da natureza do 

homem, de seu papel na sociedade, e em última análise, do conceito de 

sociedade para a qual deve preparar o educando. 

 

A educação não é sintetizada pela transmissão de conhecimento, ou não deveria ser, 

contudo, seria imprudente excluir da educação seu caráter conservador e transmissor da 

cultura criada, que é relevante ao desenvolvimento da sociedade. O mais aproximado do real 

seria analisar como esses conhecimentos são apropriados pelos estudantes na educação a 

distância. Os homens não são “seres de adaptação, do ajustamento” (FREIRE, 2005d, p. 68). 

Portanto, afirma-se na sua natureza específica pela permanente adaptação do mundo a si, que 

obriga evidentemente ao conhecimento das qualidades das coisas e das leis dos fenômenos 

[...] (VIEIRA PINTO, 1969, p. 425). 

A educação, seja formal ou não, não pode ser reduzida à transferência de conteúdos, 

e todo esforço de Moore (2007) e das teorias tecnicistas em pré-definir como o aluno deveria 

aprender, que tipo de conteúdos deveriam ser ensinados, como deveriam ser apresentados e de 

que forma poderiam ser verificadas as aprendizagens, “em nenhum” momento levavam em 

conta que o próprio conteúdo tem um caráter dinâmico e que “cada aluno absorve 

diferentemente a matéria distribuída” (VIEIRA PINTO, 2010, p. 46). 

A expectativa de uma EAD criada e desenvolvida pela ação direta de professores, 

gestores e alunos se dá pelas condições objetivas que vêm se evidenciando no país, com o 

crescente incentivo de pesquisas para a área, projetos e discussões acadêmicas, assim como 

pelo interesse crescente de alunos e docentes em fazer parte desse processo. 

Como sustenta Vieira Pinto (2010, p. 11), a educação está ligada à existência 

humana, e ocorre em toda a sua duração; é um ato intencional e um processo “pelo qual a 

sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses”.  
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Portanto, uma EAD que ofereça oportunidades de uma aprendizagem 

contextualizada, crítica e capaz de gerar transformações no indivíduo, e que garanta a 

qualidade da formação em nível superior deve estar respaldada em uma concepção que vá 

além do tecnicismo e da memorização, e que não centralize o processo nos meios pelos quais 

são disponibilizados os materiais ou nas tecnologias como equipamentos mecânicos e 

eletrônicos “ahistóricos” (FREIRE, 2005c, p. 17).  

Nessa concepção, o diferencial está em uma aprendizagem com a tecnologia, a partir 

do entendimento de que são mais do que equipamentos que propiciam não só formas de 

aprendizagens diversificadas, formas de comunicação e interação outrora impossíveis, mas 

artefatos que resultaram do desenvolvimento humano e social, fruto da criatividade humana, 

por ela produzida, e a ela destinada. Nesse sentido:  

O ensino, embora separado da aprendizagem no tempo e no espaço, constitui 

um ato com intencionalidade explícita, comprometido com um processo de 

aprendizagem caracterizado pela “multidirecionalidade, livre expressão do 

pensamento e aprendizagem colaborativa” (ALMEIDA, 2001 apud 

ALMEIDA; ALMEIDA, 2005, p. 102).  

 

A partir dessas dimensões referidas por Vieira Pinto e pelos teóricos estudados, se 

traduzem aquelas concepções humanistas a serem tratadas como essenciais nos processos de 

educação a distância.  

De modo sintético, fundamentada em uma visão humanista, a educação a distância 

caracteriza-se por: (1) ser uma construção humana; (2) estar condicionada às possibilidades 

tecnológicas e aos processos históricos; (3) ser práxis, resultado de teorias e ações que a 

tornam real e passível de mutações; e (4) ter a responsabilidade de, por meio de seu currículo, 

“transmitir e perpetuar a parte da cultura que se tornou necessária e cristalizou-se em 

símbolos inteligíveis, instrumentos aperfeiçoáveis, saberes fundamentais e obras admiráveis” 

(ARENDT, 1972, 1979 apud PONCE, 2006, p. 7). 

O conceito de educação a distância aqui proposto, encontra seu alicerce na 

dialogicidade (FREIRE, 2005d, p. 89). A expectativa de apresentar uma EAD fundamentada 

no diálogo, na intencionalidade, na ação e na reflexão só será concretizada pelo incentivo à 

criação de espaços de discussão e formação, que perpassam propostas políticas que visem a 

um desenvolvimento contínuo para a área e a uma definição de sua função e destinação, 

voltadas para o pleno desenvolvimento humano. 

Após as reflexões acerca das teorias para EAD, parte-se para a exploração dos eixos 

de análise que serão articulados de modo crítico-reflexivo, com os formulários de 

credenciamento e autorização de cursos superiores a distância, e que, de modo concreto, 
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apresentam uma intencionalidade mesmo que de forma oculta, manifestando e divulgando as 

políticas e propostas para a área. 

 

 

1.3 Das concepções tecnicistas ao humanismo: eixos de análise 

 

 

Serão destacadas, a seguir, algumas categorias retiradas dos autores pesquisados 

neste estudo, as quais possibilitarão nortear a análise dos dados, do contexto e dos conceitos 

extraídos dos formulários que explicitam as políticas e as intenções do Ministério da 

Educação para educação a distância, e que permitem buscar, nesses documentos, suas 

coerências e incoerências internas como resultado das oscilações da regulação para EAD. 

 

 

1.3.1 Pela visão tecnicista 

 

 

 Decisões tomadas pelos organizadores dos programas. As fontes do conteúdo a 

ser ensinado e a responsabilidade por decidir o que será ministrado em um programa 

educacional são da organização que oferece o curso; 

 

 Distribuição seriada de conteúdos curriculares. Ênfase no controle e na 

distribuição por meio das TIC dos conteúdos escolares pelos organizadores do programa de 

EAD; 

 

 Incentivo à segmentação e à especialização do trabalho docente. Ênfase na 

elaboração dos conteúdos por especialistas da área, especialistas em conteúdos, consultores 

externos e especialistas em tecnologia; 

 

 Criação de uma estrutura pré-definida e pré-testada. Ênfase na estrutura 

composta por etapas que compreendem:  
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a) Análise de conteúdos e aptidões específicas para definição de atitudes 

comportamentais que se transformam em pré-requisitos mensuráveis de desempenho a serem 

atingidos; 

 

b) Elaboração de objetivos específicos de aprendizagem, com a intenção de 

demonstrar os conhecimentos que se pretende ensinar e quais as metas a serem atingidas pelos 

estudantes, divididos em módulos; 

 

c) Desenvolvimento dos materiais de instrução que divulgam o necessário para se 

alcançar os objetivos propostos na fase de elaboração. Ênfase no planejamento de guias de 

estudo, na seleção de materiais de apoio audiovisuais e/ou em formato digital, nos esboços de 

teleconferências, páginas e ferramentas web e nos demais materiais que o desenho 

instrucional do curso prever, antecipadamente; 

 

d) Implementação do que foi construído nas fases anteriores. Ênfase na interação 

entre os estudantes e os materiais que foram elaborados por especialistas em etapas anteriores, 

por meio dos recursos tecnológicos disponíveis; 

 

e) Avaliação da eficácia de todos os materiais empregados no curso, 

determinando sua adequação ou replicabilidade. 

 

 

1.3.2 Pela visão economicista 

 

 

 Planejamento, divisão do trabalho, produção em massa, automação, 

padronização e controle de qualidade. Ênfase nos processos de desenvolvimento e de 

entrega de cursos a distância (pré-produção e produção de materiais didáticos e infraestrutura 

de Tecnologia de Informação (TI), bem como dimensionamento de serviços de tutoria); 

 

 Desenvolvimento de produtos para EAD por meio de técnicas industriais e de 

automação. Ênfase nas formas industrializadas de planejar, de ensinar e de aprender por meio 

da tecnologia; 
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 Modelos de fundamentação fordista. Ênfase na expectativa da replicabilidade 

de programas de baixo custo, atendimento massificado e baixo investimento; 

 

 Formas de desenvolvimento da educação análogas à indústria. Contendo as 

etapas de planejamento estratégico (identificação de demanda, definição de metas 

institucionais para o atendimento, dimensionamento da capacidade produtiva); planejamento 

tático (seleção de fornecedores, seleção e capacitação de equipe segmentada, definição de 

instalações, cronogramas de médio prazo); e planejamento operacional (entrega do produto, 

execução dos cursos, logística e distribuição).  

 

 

1.3.3 Pela visão humanista 

 

 

 Concepção inequívoca de que “ensinar não é transferir conhecimentos” 

(FREIRE, 2004, p. 47). Ênfase nas propostas pedagógicas e metodologias, de modo que o 

professor tenha clareza da função que exerce e autonomia para decidir como desempenhá-la 

de forma a construir a aprendizagem; 

 

 Concepção inequívoca de que ensinar em EAD exige o domínio do que a 

condiciona. Ênfase na apropriação da tecnologia e na criação dos materiais como momentos 

pedagógicos e políticos, evitando a separação entre o planejamento de um material, o seu 

desenvolvimento e o seu uso pelos alunos e professores; 

 

 Integração entre planejamento, criação, desenvolvimento e execução dos 

projetos para educação a distância. Ênfase na contextualização das propostas dos cursos 

superiores a distância; 

 

 Formação do homem pela e para a sociedade, com interesses voltados ao 

bem-estar coletivo. Ênfase nas dimensões qualitativas e quantitativas da educação a distância 

de modo integrado. Seleção e organização do currículo pelos envolvidos nos projetos em 

EAD; 
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 Criação de espaços docentes para a reflexão e discussão sobre o papel do 

homem na sociedade e sua formação integral. Ênfase nas reflexões acerca dos conteúdos 

curriculares e nas variadas formas de apropriação e redefinição, sua intencionalidade e 

contextualização; 

 

 Propostas de liberdade didático-pedagógica. Ênfase na oportunização de 

espaços para criatividade, originalidade e experimentação em EAD, que avaliem de modo 

crítico as formas originais de construção de um saber fazer em EAD, com vistas para a 

criação, inovação e integração entre tecnologia, currículo e prática docente; 

 

 Investimento na formação pedagógica. Ênfase na formação docente para EAD, 

com a criação de competências técnica e científica para o uso das TIC na educação a 

distância, dentro de uma postura crítico-política (ALMEIDA, 2005, p. 29). 

 

Como se verificou, as teorias que ofereceram uma base epistemológica para a EAD 

polarizaram-se entre aspectos organizacionais, econômicos e sociais.  

Constatou-se, também, que os conceitos têm se mostrado insuficientes em suas 

análises ora tecnicistas/tecnocráticas ora economicistas, ora meramente interpretativas, e 

ratificou-se que, atualmente, discutem-se as possibilidades da EAD distanciadas das 

abordagens economicistas ou instrucionais. 

Fechando a primeira década do século XXI, pode-se afirmar que, pela qualidade das 

interações e dos avanços (que ainda não se esgotaram) dos suportes tecnológicos, as teorias 

relatadas nesta pesquisa como humanistas se aproximam cada vez mais da EAD, de modo que 

a distância está praticamente reduzida a uma significação mais conceitual do que concreta. 

O capítulo seguinte contemplará o estudo da tecnologia como fundamental à 

educação superior a distância, de forma contextualizada às demandas da chamada sociedade 

do conhecimento.  

 

 



 

75 

2 POLÍTICA E TECNOLOGIA: DA ESTRUTURA DA EAD E SEUS 

CONDICIONANTES  

 

 

Na verdade, a tecnologia é a humanidade adensada; sua construção é fruto de 

uma longa série histórica de eventos do mundo do trabalho. Sendo a 

tecnologia trabalho humano condensado, ela é posse de todos. A luta para 

reapropriar-se dela é um amplo espaço das políticas educacionais 

(ALMEIDA, 2009, p. 55). 

 

Este capítulo apresenta duas abordagens complementares. A primeira analisa e 

conceitua a tecnologia contextualizada à educação a distância e à sociedade do conhecimento, 

de modo que o conceito de tecnologia será estudado dentro de um momento histórico de 

globalização e políticas públicas para o ensino superior. 

A segunda insere esses conceitos e a sua apropriação na regulamentação do ensino 

superior, por meio de decretos, portarias ministeriais e instrumentos de avaliação. Essa 

abordagem apresenta as políticas que inserem as tecnologias presentes na EAD de modo 

indissociado, partindo da legislação que rege o ensino superior, que concretiza e manifesta as 

políticas propostas pelo Ministério da Educação em seus instrumentos de avaliação da IES. 

Assim, a proposta deste capítulo é analisar a tecnologia em constante mutação 

inserida em um contexto social e histórico que lhe atribui significado, a condiciona e por ela é 

também condicionado, em uma relação dialética. 

 

 

2.1 A temporalidade da tecnologia: a história da técnica na sociedade de informação  

 

 

Em seu texto “La pregunta por la técnica”, Heidgger (1994) avalia a importância de 

se questionar a essência da técnica como uma necessidade moderna de sair do oculto em um 

momento histórico marcado pelas relações entre o homem e a tecnologia que ele produz. 

Porém, para se analisar a tecnologia como característica essencial dos dias atuais, 

como sugerem Brunner (2004), Hobsbawm (2007) e Heidgger (1994), é preciso caracterizar 

que tempo é esse. 

Na visão histórica proposta por Hobsbawm (2007), em sua “Era dos Extremos”, 

vive-se, hoje em dia, em uma época na qual, sem soluções para os problemas do Breve Século 

XX, sobram perguntas e faltam respostas. 
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Essa análise, feita pelo autor, poderia parecer um tanto simplificada, se não fosse 

contextualizada com a forma como a sociedade atual analisa os fenômenos sociais, na qual os 

indivíduos, presos em uma aparente realidade determinada, irreformável, não fazem relações 

entre o passado e futuro, pois este já não lhes pertence, e se, conforme por ele mesmo 

relatado, no Século Breve, as pessoas não assistissem, muitas vezes de modo síncrono, 

mesmo sem entender ou compreender o que estava acontecendo, a quedas de sistemas 

políticos e econômicos, massacres e barbáries. E isso, somente se forem contados os últimos 

30 anos da história, irrefutavelmente possibilitados pelas tecnologias de informação e 

comunicação. Como afirma Chauí (2004, p. 151): 

[...] tudo se passa aqui, sem distâncias, diferenças nem fronteiras – e a 

compreensão do tempo – tudo se passa agora, sem passado e sem futuro. Na 

verdade, fragmentação e dispersão do espaço e do tempo condicionam sua 

reunificação sob um espaço indiferenciado e um tempo efêmero, ou sob um 

espaço que se reduz a uma superfície plana de imagens e sob um tempo que 

perdeu a profundidade e se reduz ao movimento de imagens velozes e 

fugazes. 

 

Ainda segundo Chauí (2004, p. 151), perdeu-se, hoje, “a dimensão do futuro como 

possibilidade inscrita na ação humana como poder para determinar o indeterminado e para 

ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o sentido delas”.  

Os indivíduos passaram pelo século XX, e pelo seu desenvolvimento tecnológico, 

um tanto maravilhados, como sugere Vieira Pinto (2005), ou descrentes e desconfiados, como 

se lê em Adorno (2003), em suas críticas ao caráter velado de dominação que a tecnologia 

impõe. Dominação daqueles economicamente mais fortes e, portanto, tecnologicamente mais 

avançados, sobre os mais pobres. “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria 

dominação, é o caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena” (ADORNO, 2003, p. 9). 

Um período com promessas de uma globalização, que, por meio de uma economia 

liberal e internacionalizada (também possibilitada pela tecnologia), finalmente concederia a 

“todos” os indivíduos, acesso a “todos” os bens de consumo e serviços, e que, por 

inviabilidade prática e também por produzir mais desigualdades, implicou apenas um “acesso 

mais amplo, mas não equivalente para todos, mesmo em sua etapa teoricamente mais 

avançada” (HOBSBAWM, 2009, p. 66). 

Trata-se de um tempo em que se confundem o real e o virtual (SILVA, T., 1999); em 

que o conhecimento que compõe o legado a ser transmitido de geração a geração perde o seu 

significado e passa a uma abstração, sendo não mais qualificado por vivências, mas por 

frações e bytes. Mas, também, um tempo de mudanças, no qual a tecnologia quebrou o 



 

77 

paradigma da escassez de informação e condicionou novas tendências à sociedade. De acordo 

com Brunner (2004, p. 24): 

Sabe-se que, ao longo da história, a informação sempre foi escassa e de 

difícil acesso. Desde a invenção da escrita, a parte mais valiosa e 

interessante esteve depositada em textos que só eram acessíveis para uma 

pequeníssima minoria, além disso, até o começo do século XIX os níveis de 

analfabetismo ainda eram extraordinariamente altos no mundo inteiro. Foi só 

com a imprensa que uma verdadeira renovação se deu, ao ficar a escrita 

registrada em textos que poderiam ser reproduzidos facilmente. Mas também 

os livros e periódicos demoraram a se massificar e só nas últimas décadas 

experimentaram uma explosão. Assim, por exemplo, enquanto a Biblioteca 

da Universidade de Harvard levou 275 anos para reunir seu primeiro milhão 

de livros, reuniu o último milhão em apenas cinco anos.  

 

Porém, como consequência de um oportunismo econômico, saiu-se de um paradigma 

de escassez para uma tendência de consumo informacional. “O acesso a novas informações 

tornou-se epidemia social. A preocupação do consumidor tecnológico é de ampliar 

permanentemente sua „base de dados‟ e sua „velocidade de acesso às informações‟” 

(KENSKI, 2003, p. 27). 

É importante avaliar que, desse acúmulo de informações, facilitadas principalmente 

pelo armazenamento e disseminação oferecidos pela internet, foi criada a necessidade do 

“consumo do fato”. Adquirir, em um breve instante, um maior número de informações, é uma 

condição do homem moderno e conectado.  

A atividade de aprender é quantificada, a experiência vivida é minimizada e a 

construção do conhecimento passa a se apresentar como um processo de produção exterior ao 

homem, expressa em uma lógica de lucro econômico imediato. “A indústria estimula seu 

desejo oferecendo-lhe sistematicamente novos produtos, gadgets eletrônicos, criando um ciclo 

permanente de instabilidade tecnológica, a necessidade de aprendizado continuado, a 

dependência global” (KENSKI, 2003, p. 28). 

A partir da percepção de Brunner (2004), essa democratização da informação15 

oferece a possibilidade real de se ampliar a destinação da educação para todos e ao longo da 

                                                 
15

 Contudo, mesmo que, aparentemente, a informação seja pública, pertença à humanidade e se apresente em 

quantidade, os donos da história são os mesmos. Assim, o que a tecnologia tende a massificar é contado a 

partir de um ponto de vista que tende à homogeneização e a uma parte de um todo conveniente. Traz-se como 

exemplo uma passagem do livro de Dowbor (2001, p. 68), “Tecnologias do conhecimento: os desafios da 

comunicação”: “Bill Gates, com a imagem degradada pelos processos antitruste, lançou um livro em 1999, 

Business @ the Speed of Thought, com algumas idéias e muita cosmética. A revista Time, de imensa 

circulação, colocou Gates na sua capa, e ofereceu gentilmente seis páginas de resenha do seu livro, o que 

constitui uma generosidade impressionante. Dando uma olhadinha nos bastidores, constata-se que a revista 

Time é publicada pela Time-Warner, sendo que a Warner Books é a editora do livro, e a Time Warner tem 

importantes conexões econômicas com a Microsoft, que por sua vez está articulada com um sem-número de 

áreas empresariais. [...] a Time explica naturalmente que o livro é muito interessante”. 
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vida. Mas, cabe aqui destacar, se refletidas e transformadas as formas de interação com a 

tecnologia, bem como sobre que tipo de conhecimento, por quem foi definido e para quem ele 

servirá – aspectos sobre os quais essa tecnologia deverá ser erguida. 

Considerado em conjunto, calcula-se que o conhecimento (de base 

disciplinar, publicado internacionalmente) levou 1750 anos para se duplicar 

pela primeira vez, desde o começo da era cristã, para depois voltar a dobrar 

de volume, sucessivamente, em 150 anos, 50 anos e agora a cada 5 anos, 

estimando-se que para o ano de 2020, se duplicará a cada 73 dias 

(BRUNNER, 2004, p. 26). 

 

Além de aprender a lidar com a homogeneização e a padronização ocasionadas pela 

tecnologia (HOBSBAWM, 2009), a sociedade – em especial a escola – terá como desafios: 

organizar seu currículo de modo crítico e intencional, bem como administrar e selecionar 

informações e conhecimentos gerados em disciplinas que, de modo significativo, auxiliem 

aqueles que delas se utilizem, porém em processos contínuos, ao longo da vida. 

Uma sociedade em que, para se desenvolver, é preciso um nível 

progressivamente mais alto de conhecimento necessita de auto-

aprendizagem ao longo de toda vida, pois não cabe pensar na figura dos 

sujeitos escolarizados para sempre. Na sociedade do conhecimento, as 

pessoas livres e emancipadas precisam ter acesso permanente à informação 

com a máxima disponibilidade (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 111). 

 

Considerando-se as potencialidades, os recursos e a abrangência da EAD, o que 

propõe Gimeno Sacristán (2007) pode ser atingido por meio dela, pois a EAD pode 

democratizar os espaços escolares e pode propiciar formação integral do homem, 

especialmente no ensino superior, se forem discutidas políticas que permitam um 

amadurecimento de propostas às ações das IES. 

Corre-se o risco da padronização e homogeneização, e, por isso, a EAD deverá 

propor alternativas que superem o pré-determinado e a imposição burocrática e diretiva da 

regulação, que limita e supõe práticas de valorização da técnica e dos conteúdos curriculares. 

Isso, em um cenário no qual a inovação e a originalidade em EAD possibilitem a valorização 

do homem a partir da proposta de Freire (2005d) de uma teoria dialógica para educação, 

destacando o caráter conservador (PONCE, 2006) que a educação carrega, defendendo a 

necessidade de preservar aquilo que é importante ao desenvolvimento cultural e histórico da 

humanidade, sendo: “[...] de responsabilidade da escola transmitir e perpetuar a parte da 

cultura que se tornou necessária e cristalizou-se em símbolos inteligíveis, instrumentos 

aperfeiçoáveis, saberes fundamentais e obras admiráveis” (ARENDT, 1972, 1979 apud 

PONCE, 2006, p. 7). 
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É um tempo conceituado pela sociedade da informação, tão usualmente proclamada 

nos meios de comunicação de massa e difundida na ideologia da globalização como uma 

sociedade que amplamente tem acesso à ilimitada quantidade de informação, ela mesma 

supervalorizada e homogênea, e definida por Castells (1999, p. 46) como uma sociedade 

informacional, que, por conta da interação com as novas possibilidades tecnológicas, se 

tranformou em uma sociedade economicamente situada e condicionada, que faz uso da 

tecnologia da informação para interagir onde o “processamento e a transmissão de informação 

se convertem nas fontes fundamentais da produtividade e do poder”. 

Assim, espera-se, também, um tempo no qual o debate sobre as tecnologias de 

comunicação para educação a distância supere as imposições econômicas e as ideologias 

exageradas dos pesquisadores, os quais, situados em dois eixos de análise, a defendem como a 

única possibilidade de melhoria da educação, ou a ela resistem de forma persistente.  

É preciso superar os argumentos que tendem a avaliar, de forma positiva ou negativa, 

a “invasão” da tecnologia nos espaços educacionais, para o entendimento do conceito amplo 

de tecnologia, de sua essência inerente ao homem, como produto do homem e processo da 

cultura, portanto, indissociável de sua existência. 

Assim sendo, entender a EAD é compreender os condicionamentos objetivos 

impostos pela separação entre o ato de ensinar e de aprender, seja pelo tempo, seja pelo 

espaço, na tentativa de criar o que Prado e Almeida (2003, p. 75) chamam de “um quadro de 

valores comuns, novos conhecimentos coletivamente e práticas pedagógicas socializadas, 

refletidas e reelaboradas em conjunto”. 

Da mesma forma, entender a educação para tecnologia dentro de uma visão 

humanista passa pela compreensão de que cada artefato contém uma história, como resultado 

do desenvolvimento humano. 

 

 

2.2 Tecnologia e EAD: uma relação dialética 

 

 

A tecnologia sempre esteve presente na sociedade, transmitindo, reproduzindo, 

transformando, ou até mesmo condicionando sistemas de organização social, sofrendo as 

tensões e pressões sociais. 

Do osso utilizado como ferramenta pelos primeiros humanóides até o 

ambiente cotidiano em que vivemos, a trajetória humana tem 
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paradoxalmente seus avanços e seus limites, ligados ao uso das tecnologias. 

Marx já se referia a essa dualidade quando dizia que “toda tecnologia lança 

possibilidades para a emancipação e dominação” (KROCKER; 

WEINSTEIN‟S, 1994 apud KENSKI, 2003, p. 25). 

 

Se for aceito o conceito de hominização, no qual o homem é produzido pela cultura 

e, simultaneamente, produz a cultura (CORTELLA, 2009), é necessário aceitar, também, que 

a tecnologia está presente nessa relação e que, por meio dela, o homem cria melhores 

condições de sobrevivência, produz conhecimentos e os registra, conserva e compartilha, bem 

como gera novas tecnologias. 

Partindo do princípio de autores como Bento Silva (2007), que amplia a noção de 

tecnologia, sugerindo que a própria invenção da linguagem seja entendida como um processo 

tecnológico que marcou o desenvolvimento humano originado pela concepção de conceituar, 

criar, ordenar ideias e transmiti-las a outros indivíduos, tem-se que o seu processo evolutivo 

está condicionado a uma relação dialética entre o homem produtor e o receptor. Pois, “o 

processo de evolução de uma tecnologia é claramente um processo evolutivo e não um 

processo revolucionário, que segue uma sucessão lógica de eventos que é determinada por 

uma conjugação de fatores econômicos, sociais e culturais” (DAMÁSIO, 2007, p. 38). 

Contudo, o processo evolutivo de uma tecnologia não se apresenta livre de tensões e 

pressões; não é um processo espontâneo de transformação. Há sempre uma intenção anterior à 

ação.  

E são essas ações intencionais que resultam no produto final da técnica, que incidirá 

em novas intenções e ações que tendem a alterar processos sociais. Porém, sozinhas, elas não 

determinam transformações na sociedade, visto que necessitam de outros agentes. Elas 

condicionam, conforme afirma Lévy (1999), os fenômenos culturais e sociais, e ainda podem 

refletir interesses econômicos e políticos. Desse modo, são também condicionadas por 

relações de controle e poder.  

Uma técnica não é nem boa, nem má (isto depende dos contextos, dos usos e 

dos pontos de vista), tampouco neutra (já que é condicionante ou restritiva, 

já que de um lado abre e de outro fecha o espectro de possibilidades). Não se 

trata de avaliar seus “impactos”, de situar as irreversibilidades às quais um 

de seus usos nos levaria, de formular os projetos que explorariam as 

virtualidades que ela transporta e de decidir o que fazer com ela (LÉVY, 

1999, p. 26). 

 

Como o autor explica, acreditar em uma consciência “livre” para seu uso e 

“autônoma” seria ilusório. O mais próximo do real seria afirmar que a prática do estudo 

adequado e reflexivo sobre seu uso, um domínio mínimo de seu potencial dentro de uma 
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perspectiva que melhor se encaixe ao contexto real, bem como a noção exata do papel social 

que essa tecnologia desempenhará, lhe garantiriam uma aplicação intencional, menos 

instrumental e livre de manipulações. No dizer de Dowbor (2001, p. 9): “As tecnologias em si 

não são ruins. Fazer as coisas com menor esforço é positivo. Mas a tecnologia sem a 

educação, conhecimentos e sabedoria que permitam organizar seu real aproveitamento, 

levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior escala os mesmos erros”.  

De modo singular, durante as guerras, as tecnologias costumam apresentar grandes 

avanços em decorrência de ideais armamentistas – conforme será mais bem aprofundado na 

próxima subseção deste trabalho –, hoje tão sofisticados e precisos que superam a ficção e 

fazem “O Fim da Eternidade”, de Isaac Asimov, publicado em 1955, parecer uma 

possibilidade real e próxima. Isso em decorrência de uma política para a manutenção do poder 

de Estados os quais investem no desenvolvimento de novos produtos que, no pós-guerra, se 

disseminam, com os mais variados fins e aplicações, em áreas diversificadas, que vão da 

Medicina à Meteorologia, da distribuição on-line de notícias aos sistemas de transporte e 

movimentação de cargas. E não são necessárias pesquisas e investigações profundas para 

validar tal argumentação; basta um olhar, mesmo que superficial, para se perceber o quanto 

essas inovações mudam radicalmente a forma de organização da sociedade.  

“A guerra, com suas demandas de alta tecnologia, preparou vários processos 

revolucionários para posterior uso civil” (HOBSBAWM, 2007, p. 260). Ainda referindo-se ao 

período pós-guerra (1935 em diante), o autor escreve:  

Contudo, o que mais nos impressiona nesse período é a extensão em que o 

surto econômico parecia movido pela revolução tecnológica. Nessa medida 

multiplicaram-se não apenas produtos melhorados de um tipo preexistente, 

mas outros inteiramente sem precedentes, incluindo muitos quase 

inimagináveis antes da guerra (HOBSBAWM, 2007, p. 260). 

 

É interessante avaliar que as ponderações acima retratadas adquirem um significado 

real e próprio, pois a mesma tecnologia tão presente e essencial nos dias de hoje, que tanto 

auxiliou o processo de globalização da economia no século passado e que, neste século, foi 

também responsável pela disseminação da crise originada pelo colapso da bolsa americana, é 

tida, atualmente, como imprescindível nos sistemas de educação a distância.  

A suposição de um consenso da importância de práticas reflexivas sobre o uso das 

tecnologias pressupõe a inclusão de análises quanto à garantia de acesso e compartilhamento 

dos meios tecnológicos, uma vez que os mesmos não podem e não devem ser exclusivos ou 

tão herméticos que, de modo oculto, o seu uso acentue as diferenças e crie processos de 

exclusão social homônimos aos econômicos. 



 

82 

Todavia, o cuidado na aceitação de análises deterministas de tecnologia apenas como 

reprodutora e indutora de relações de poder, não se faz só pela simples negação de sua 

capacidade de democratizar ou efetivamente melhorar a qualidade das ações, conforme 

analisa Dowbor (2001), mas pelo encurtamento reflexivo que a responsabiliza, unicamente, 

pelas formas de exploração na sociedade. Como bem observa Vieira Pinto (2005, p. 230): 

Tal atitude pessimista faz-se necessária aos propagandistas do status quo por 

que inocenta os setores dominantes e também acena para a consciência das 

massas com esperanças de que podem vivamente sensibilizá-las, oferecendo 

dois resultados preciosos para os autores da mistificação. Por um lado, tais 

esperanças, fortemente sopradas, servem para conter o descontentamento 

popular impedindo-o de chegar a graus mais perigosos, ao desviarem a 

atenção das massas no exame das verdadeiras causas do seu estado. E por 

outro lado, sob a capa das promessas messiânicas de transformações sociais, 

decorrentes do progresso da tecnologia humanizada, a difusão desse artefato 

tecnológico favorece a conservação do estado de coisas existentes.  

 

Desde que Adorno lançou sua obra “Educação e emancipação”, em 1947, os debates 

sobre o “contato” entre escola e tecnologia têm se estabelecido entre os educadores, situados 

em posições antagônicas, e, passados 63 anos, esse debate permanece, conforme já foi 

analisado. 

Talvez por esse motivo as discussões em educação estejam tão presentes, sempre 

compostas por interrogações, as quais, embora por vezes se apresentem de forma exagerada, 

são discursos coerentes, se for levada em conta a variedade de recursos tecnológicos que são 

apresentados como pacotes ou fórmulas de modernização de teorias e práticas educacionais, o 

que se intensifica quando a proposta compreende a educação a distância. 

Modernização essa apresentada sob o pretexto de situar a escola no seu tempo, 

sugerindo, falsamente, que o uso instrumental da tecnologia, por si, garante a professores e 

alunos a inserção na sociedade da informação, pois, “uma das coisas mais lastimáveis para o 

ser humano é ele não pertencer a seu tempo. É sentir, assim, um exilado no tempo” (FREIRE; 

GUIMARÃES, 1986, p. 14), e que, muitas vezes, mascara intenções de lucro imediato e 

constante gerado pela necessidade de manutenção e de atualizações de softwares e hardwares 

de empresas que veem, nessa necessidade, uma oportunidade de comercializar seus produtos. 

Brunner (2004, p. 17) destaca que: 

Em torno desse contato, existe hoje um verdadeiro fervilhar de conceitos e 

iniciativas, de políticas e práticas, de associações e organismos, de artigos e 

livros. As esperanças se misturam com frustrações; as utopias, com as 

realidades. Os governos medem seu grau de sintonia com a sociedade da 

informação baseando-se no número de escolas conectadas e na proporção de 

computadores por alunos. Os especialistas avaliam e criticam, os professores 

têm de se adaptar a exigências até ontem desconhecidas, e os empresários 
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oferecem produtos, serviços, marcas, experiências e ilusões em um mercado 

educacional cada vez mais amplo e dinâmico. 

 

Na educação, sob a ideologia hegemônica, as tecnologias de informação e 

comunicação se transformam em uma promessa de melhoria qualitativa do ensino, visto que, 

com custos mais baixos, geram a integração em rede em um mundo globalizado e 

competitivo. E isso levou à corrida por informatização da rede escolar brasileira. Como avalia 

Damásio (2007, p. 127): 

As concepções instrutivas são predominantes na relação entre tecnologia e 

educação. É de acordo com programas instrutivos que se estruturam a maior 

parte dos usos de tecnologia em contextos educativos que observamos no 

passado e podemos continuar a observar no presente. 

 

De modo sintético, é importante observar que a evolução das tecnologias só foi 

possível pelo contexto próprio e particular de avanço dos sistemas de telecomunicação e de 

processamento de dados, sua fusão e disseminação, o que, de forma dialética, alimenta 

também o desenvolvimento da sociedade.  

Incorporadas pelas empresas para melhor divisão das tarefas e controle de sistemas 

de distribuição, na expectativa de tornar ágeis os processos de comunicação, sua difusão para 

a educação seria uma consequência do seu uso e apropriação pela sociedade. Essas 

tecnologias foram, então, ocupando espaços nas instituições, entre elas a escola. 

De acordo com Damásio (2007), o uso da tecnologia na educação foi evoluindo de 

sistemas de suporte ao professor no ensino de conteúdos a formas construtivistas de 

aprendizagem – como o Logo16 – e de participação e colaboração proporcionadas 

particularmente pela internet, que, no Brasil, transformou a estrutura da educação a distância. 

 

 

                                                 
16

 “A linguagem Logo foi desenvolvida em 1967, tendo como base a teoria de Piaget e algumas ideias da 

Inteligência Artificial (Papert, 1980). Inicialmente, essa linguagem foi implementada em computadores de 

médio e grande porte (PDP 11 e PDP 10, respectivamente), fato que fez com que, até o surgimento dos 

microcomputadores, o uso do Logo ficasse restrito às universidades e aos laboratórios de pesquisa. As crianças 

e professores se deslocavam até esses centros para usarem o Logo e, nessas circunstâncias, os resultados das 

experiências com essa linguagem se mostraram interessantes e promissores. Na verdade, foi a única alternativa 

que surgiu para o uso do computador na educação com uma fundamentação teórica diferente, passível de ser 

usado em diversos domínios do conhecimento e com muitos casos documentados que mostravam a sua 

eficácia como meio para a construção do conhecimento através do uso do computador.” (VALENTE; 

ALMEIDA, 1997, sem paginação). 
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2.3 Política e tecnologia na educação a distância: produtos e processos da cultura 

 

 

Há aproximadamente 14 anos, entrou em vigor a primeira legislação17 que fez 

referência à educação a distância no Brasil. Precisamente em 20 de dezembro de 1996, essa 

modalidade de ensino passou a ser citada na lei – Lei nº 9.394, conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, ainda que de modo pouco explícito quanto 

à sua definição ou destinação.  

Segundo o artigo 80 da LDB: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada [...]” (BRASIL, 1996). 

Não obstante a reflexão ainda limitada sobre o objeto da EAD, a legislação já 

demonstrava preocupação com a tecnologia e seu acesso, indiscutivelmente essencial nos 

processos de ensino e aprendizagem a distância, conforme se apresentará no capítulo III desta 

tese. 

A conceituação de educação a distância só veio a acontecer dois anos depois, a partir 

do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamentou o artigo 80 da Lei nº 

9.394/96 e que, novamente, enfatizou o uso da tecnologia, dessa vez contido no conceito de 

EAD, imbricado, portanto, com a educação que o Poder Público acreditava ser possível de se 

fazer a distância. E assim reza o decreto: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, inciso IV da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 80 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

DECRETA: 

Art. 1º. Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação (BRASIL, 1998a). 

 

Cabe acrescentar que, embora a legislação para EAD tenha surgido há mais de uma 

década, as experiências e pesquisas na educação são anteriores, assim como as discussões 

sobre as potencialidades e usos da tecnologia na modalidade, e a LDB se constituiu, de certa 

forma, defasada e incompleta em relação às demandas no ensino superior.  

                                                 
17

 Com a promulgação da Lei nº 9.394, em 20 de dezembro de 1996, a EAD passou a ser regulamentada como 

alternativa de formação, conforme será aprofundado no capítulo IV desta tese. 
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Como as datas são mais importantes para fins didáticos ou jornalísticos 

(HOBSBAWM, 2009), este estudo, nesta etapa, ficará restrito à teorização e aos conceitos de 

tecnologia e sua percepção na educação a distância e nas políticas para a área.  

No conceito de EAD contido na LDB de 1996, observa-se a ênfase à tecnologia e aos 

processos burocráticos que passaram a ser exigidos para sua implementação:  

[...] 

§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996).  

 

Apesar de, naquele momento da história, as propostas de uso da tecnologia estarem 

inseridas unicamente em um paradigma de broadcasting já difundido no país e bastante 

conhecido particularmente pelo uso da televisão, não houve condições de sua implementação 

nem interesses de disponibilização dos meios tecnológicos por políticas públicas, apenas o 

entendimento de que o funcionamento da EAD seria condicionado por uma estrutura 

tecnológica. 

Segundo Valente (2003), broadcasting é uma das abordagens empregadas na EAD. 

O que difere esse sistema das outras classificações é o grau de interação entre alunos e 

professores de um curso. “Na broadcasting, a informação é enviada ao aprendiz, via internet, 

e não existe nenhuma interação entre ele e o docente. É a relação comumente denominada 

„um para todos‟” (VALENTE, 2003, p. 30). Basicamente, esse é o modelo empregado no 

sistema brasileiro de televisão18. 

Nos últimos anos do século XX, mais precisamente a partir da LDB de 1996, houve 

incentivo do Poder Público para a expansão do ensino superior, culminando na ampliação da 

oferta de vagas e na criação de novas faculdades, centros universitários e universidades, 

conforme foi demonstrado no Quadro 3 (Crescimento das instituições privadas no Brasil, por 

natureza, no período de 1980 a 1999), apresentado no capítulo I desta pesquisa. 

Após a expansão da modalidade presencial, iniciou-se, por volta de 1998, o 

credenciamento institucional para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância. 

                                                 
18

 Há, no Brasil, o Telecurso 2000, um sistema de educação a distância bastante difundido no país. Criado em 

1978, a partir de uma parceria entre a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto Marinho, é mantido, 

atualmente, pala Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e pela Fundação Roberto Marinho. 

O Telecurso é composto por teleaulas, com duração de 15 minutos, que podem ser assistidas em casa ou em 

telessalas, divididas por matérias, com apoio de material didático, contendo a programação das últimas séries 

do Ensino Fundamental e Médio. É exibido pela Rede Globo e pelas TVs educativas, TV Cultura, Canal 

Futura, e também pela TV Aparecida e Rede Vida. Fonte: Wikipédia (2011e). 
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Assim, o Ministério da Educação, com base no artigo 80 da LDB, começou a construção de 

políticas para a modalidade. 

Na época, já se percebia que a evolução tecnológica condicionava a legislação e, de 

certa forma, orientava as políticas que iam absorvendo e tendo de se adaptar às inovações e 

possibilidades como consequência do avanço da tecnologia. 

Segundo Vieira Pinto (1969, p. 520), o mundo é caracterizado pelo surgimento do 

novo, é dinâmico, sendo condicionado pela “eclosão de ocorrências históricas”. E, 

sendo um processo, nele emergem constantemente novas configurações, 

ocorrem fatos inéditos e inclusive se manifestam leis originais, que não 

podiam ter vigência antes que os acontecimentos ou objetos a que se refere 

viessem à existência (VIEIRA PINTO, 1969, p. 520). 

 

Como se observa pela LDB, a tecnologia orientou a legislação, quando a concepção 

do uso do satélite (na abordagem broadcasting) era aceita e usual, apesar de apresentar 

investimentos de implantação e operacionais que exigiam alto volume para diluir seus custos, 

gerando escala.  

Segundo Gonçalves (2003, p. 46), houve uma série de programas que iniciaram uma 

cultura de tele-educação no país. Foi criado o Programa Nacional de Tele-educação (Prontel), 

que estabeleceu o Plano Nacional de Tecnologias Educacionais (Planate), o qual, 

posteriormente, originou o Projeto Minerva (via radiodifusão).  

No Quadro 5, a seguir, encontram-se elencadas as principais iniciativas de uso da 

abordagem broadcasting e de abordagens mais interativas na EAD: 

 

 

Principais iniciativas em EAD 

TV Escolar de São Luís do Maranhão 

 TV Universitária do Recife 

 TVE do Rio de Janeiro 

TV Cultura de São Paulo 

Projeto Saci do Rio Grande do Norte 

Tele-escola da Fundação Padre José de Anchieta 

TVE e supletivos de primeiro e segundo graus 

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB) 
 

Iniciativas em rede em EAD 

Consórcio Interuniversitário de Educação Continuada e a Distância 

UNIREDE 

Quadro 5 Iniciativas em EAD. 

Fonte: Gonçalves (2003, p. 46). 



 

87 

Contudo, das mídias que oportunizaram o desenvolvimento da EAD, o impresso foi 

o mais usual, reproduzindo um desenho consolidado e difundido no Brasil pelo Instituto 

Universal Brasileiro19, que ainda se encontra em atividade, ofertando cursos de capacitação 

profissional on-line. As redes de satélite, os polos de recepção e as teleaulas eram, muitas 

vezes, no ensino superior, a orientação a ser reproduzida e copiada pelas IES que se 

credenciavam a cada ano, porém, com o avanço da internet, foram também se modificando as 

formas de uso das tecnologias na EAD. 

Em relação à internet e às mudanças de paradigma tecnológico, surgiram, em 1945, 

nos Estados Unidos e na Europa20, os primeiros computadores com aplicações militares, que 

tinham como finalidade calcular e armazenar programas. Todo o investimento feito no 

período da Segunda Guerra Mundial multiplicou-se consideravelmente durante a Guerra Fria, 

com pesquisas desenvolvidas originalmente para a defesa do espaço aéreo norte-americano. 

Ainda que essas pesquisas tenham ficado restritas ao cenário militar até o final dos anos de 

1950 e meados dos anos de 1960, iniciaram o desenvolvimento das mais variadas tecnologias 

com as quais se lida diariamente. 

Um dos exemplos disso, é que originou a internet, há mais de 40 anos. O 

Departamento de Defesa Americano, a partir da sua agência de pesquisa – Department of 

Defense/Advanced Research Projects Agency (DOD/ARPA) –, construiu um sistema de 

comunicação, cujo objetivo era conectar os computadores a partir de tecnologias com suporte 

à troca e ao compartilhamento de informações, em um modelo descentralizado e distribuído. 

Assim, se os Estados Unidos fossem atingidos, as informações armazenadas ali não estariam 

perdidas.  

Segundo Lévy (1999, p. 31): 

No início dos anos 60 os computadores ainda eram grandes máquinas de 

calcular, frágeis, isoladas em salas de refrigeradas que cientistas em 

uniformes brancos alimentavam com cartões perfurados e que de tempos em 

tempos cuspiam listagens ilegíveis. 

 

Aos poucos, o governo norte-americano observou a importância e o potencial da 

tecnologia de comunicação criada, e fomentou novas pesquisas que possibilitaram mudar seu 

                                                 
19

 “O Instituto Universal Brasileiro foi fundado em 1941 e é um dos pioneiros no ensino a distância no Brasil. 

Com o tempo, veio a se tornar a maior escola do gênero no país. Ele faz parte da primeira geração de ensino a 

distancia, o ensino por correspondência, caracterizado pelo material impresso e distribuído por meio de 

empresas de correio, modalidade na qual ele é destaque no Brasil. O Instituto possui cursos profissionalizantes 

livres de suplência e cursos oficiais supletivos de ensino fundamental e médio (antigos 1º e 2º graus). 

Atualmente, possui cerca de 200 mil alunos matriculados.” Fonte: Wikipédia (2011c). 
20

 Embora Inglaterra e Estados Unidos tenham, por alguns anos, disputado o monopólio tecnológico, é evidente a 

defasagem da tecnologia europeia em relação à americana, ainda que, em alguns momentos, tenham sido 

complementares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_dist%C3%A2ncia
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foco e diversificar suas aplicações, passando do contexto da Guerra Fria e do ideal de defesa 

militar, com estudos unicamente realizados por cientistas militares, às pesquisas científicas 

financiadas juntamente com as universidades, com foco em tecnologias de processamento de 

dados e sistemas de comunicação. 

Com o projeto de interligar computadores em rede por linhas telefônicas, surgiu a 

Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), que, depois de comprovar por 

meio de pesquisas em conjunto com as universidades a viabilidade de execução dessa 

interligação, expandiu-se a partir da década de 1970, ainda que com forte influência militar.  

No Brasil, até os anos de 1980, não houve experiências significativas com o uso de 

computadores. Apenas em 1983, com a criação do padrão brasileiro de informática, é que 

começaram as discussões sobre as tecnologias de processamento de dados e comunicação.  

Transitando ora por interesses políticos e/ou governamentais de operadoras de 

telecomunicações estatais, ora por interesses comerciais, principalmente os impostos pelos 

estados americanos, as discussões e arranjos duraram quase 10 anos, e culminaram com a 

abertura do mercado para a entrada de microcomputadores estrangeiros, até então proibidos 

pela política de reserva de mercado da informática21. 

A partir de 1988, após discussões mantidas em escalas estatais, surgiram as primeiras 

redes oficiais no Brasil, as quais ligavam algumas universidades e centros de pesquisa, 

sobretudo das regiões Sul e Sudeste, com organizações internacionais. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) foi pioneira 

no uso de redes interligadas a instituições brasileiras e americanas, e se encarregou do registro 

e da distribuição do domínio .br22 e da disponibilização de Internet Protocols (IPs)23.  

A partir de 1991, após a superação de barreiras entre academia e empresas estatais, 

as redes começaram a ser usadas, embora em menor escala e destinadas à pesquisa. Só a partir 

de 1995 foi iniciada a propagação de seu uso e, em 1997, surgiu a internet com uma finalidade 

                                                 
21

 “A Política Nacional de Informática (PNI), Lei nº 7.232, foi aprovada em 29 de outubro de 1984, pelo 

Congresso Nacional, com prazo de vigência previamente estabelecido em 8 anos e visando a estimular o 

desenvolvimento da indústria de informática no Brasil através do estabelecimento de uma reserva de mercado 

para as empresas de capital nacional. A idéia de instituir uma reserva de mercado para fabricantes nacionais de 

produtos de informática começou a tomar forma na primeira metade da década de 1970, durante a vigência do 

Regime Militar, dentro do espírito vigente de „Brasil Grande Potência‟. A justificativa é que, protegidos da 

concorrência com as multinacionais do setor (IBM, Burroughs, HP, Olivetti etc.), os fabricantes brasileiros 

poderiam desenvolver uma tecnologia genuinamente nacional e estariam plenamente aptos para competir em 

pé de igualdade com suas concorrentes estrangeiras quando a reserva de mercado terminasse.” Fonte: 

Wikipédia (2011d).  
22

 “Domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. O nome de 

domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na Internet. 

Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números.” Fonte: Wikipédia (2011a). 
23

 IP, de forma genérica, é um endereço que indica o local de um determinado equipamento (normalmente 

computadores) em uma rede privada ou pública. Fonte: Wikipédia (2011b). 
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comercial, impulsionada pelas empresas e pelos computadores domésticos, saindo do uso 

exclusivo das universidades e órgãos de pesquisa. 

Com a criação da web, a internet se difundiu e se popularizou como fonte de 

pesquisa, venda de serviços, criação de redes virtuais, acesso a jornais e demais usos. 

Segundo Carvalho (2006, p. 124), “A internet seguiu seu caminho rumo à 

popularização e à medida que começou a ser assunto de TV, jornais e revistas, despertou 

interesses (e intrigas) na disputa pelo recém-criado, mercado brasileiro”.  

Atualmente, os computadores estão presentes em todos os seguimentos da sociedade, 

e o Brasil apresenta índices altos de consumo dessa tecnologia. Sejam desktops ou laptops, os 

computadores pessoais se desenvolveram pelo uso e pelas condições tecnológicas que 

permitiram tal avanço. 

No dizer de Damásio (2007, p. 38): “O processo de evolução de uma tecnologia é 

claramente um processo evolutivo e não um processo revolucionário, que segue uma sucessão 

lógica de eventos que é determinada por uma conjugação de fatores econômicos, sociais e 

culturais”. 

Cumpre salientar que tanto as tecnologias de processamento e comunicação quanto a 

internet continuam a evoluir. Novos serviços e aplicações estão sendo desenvolvidos, 

propostos e incorporados. À medida que as tecnologias evoluem, novos usuários se conectam 

a partir de dispositivos novos e variados que surgem a todo o momento. Exemplos desse 

cenário são as redes móveis, tablets, celulares, televisão, vídeo, compartilhamento de 

arquivos, aplicações em nuvem etc. 

Ou seja, atualmente, a Internet assume um papel extremamente relevante, na 

medida em que disponibiliza meios que permitem maior liberdade 

espaço/temporal, autonomia na aprendizagem, livre acesso a conteúdos, 

comunicação, colaboração e interação em nível global, requisitos deste novo 

modelo (RAMOS, 2010, sem paginação). 

 

Com a evolução tecnológica, ilustrada pelo aumento da velocidade e pela redução 

proporcional dos custos que a internet proporcionava, a regulação passou a considerar a web 

como requisito, e os ambientes virtuais de aprendizagem começaram a se consolidar, a 

exemplo do MOODLE, software de arquitetura aberta (open source), que evoluiu e passou a 

ser utilizado em maior escala, inclusive pelas iniciativas governamentais, como a 

Universidade Aberta do Brasil. Esses avanços condicionaram a legislação ao longo desses 

anos (1996-2010), que seguiu a evolução tecnológica. Os ambientes virtuais e o ambiente da 

Tecnologia da Informação eram o foco dos avaliadores ad hoc, os quais eram orientados pelo 

MEC para tal, conforme será aprofundado no capítulo III deste estudo. 
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Ante o exposto, a importância da tecnologia não é posta em questão, e isso não 

significa lhe situar dentro de um determinismo histórico, alheio ao homem e à sociedade, 

impassível de questionamentos e críticas. Ao contrário, a atitude de caracterizá-la como 

essencial está inserida em uma visão de mundo que a compreende como produto e processo 

da cultura inerente e necessária à sobrevivência da humanidade. Para Vieira Pinto (2005, p. 

224): 

Os suportes, no mundo de hoje, são o sedimento de técnicas e objetos 

artificiais que recobrem a superfície da realidade física e social com que o 

homem tem contato. Deste modo, o pensamento, ao tentar elaborar a 

compreensão do mundo, tem de fazê-lo entendendo por “mundo” cada vez 

mais o conjunto de objetos artificiais, filhos da técnica, que lhe estão ao 

alcance da mão, e por essa via, da reflexão. 

 

Desse modo, serão analisadas as concepções que orientam a definição da tecnologia 

como meio, tais como: “veículo para comunicar mensagens” (MOORE, 2007, p. 7), ou como 

produto da era industrial (PETERS, 1983), para, a partir de novos olhares, apresentar 

alternativas que ampliem os conceitos instrumentais meramente descritivos e que a elevem a 

uma ciência da técnica (VIEIRA PINTO, 2005), dotada de intencionalidade, mais humana e 

convergente a novas possibilidades de EAD, tão necessárias hoje em dia.  

E por isso nunca experimentaremos nossa relação para com a sua essência 

enquanto somente representarmos e propagarmos o que é técnico, 

satisfizermo-nos com a técnica ou escaparmos dela. Por todos os lados, 

permaneceremos, sem liberdade, atados a ela, mesmo que a neguemos ou a 

confirmemos apaixonadamente. Mas de modo mais triste estamos entregues 

à técnica quando a consideramos como algo neutro; pois essa representação, 

à qual hoje em dia especialmente se adora prestar homenagem, nos torna 

completamente cegos perante a essência da técnica (HEIDEGGER, 2007, p. 

376). 

 

A proposta é analisar a tecnologia à luz de teorias que ofereçam alternativas à visão 

econômica, atualmente hegemônica, e à crescente homogeneização e padronização, também 

por ela induzidas aos programas de educação a distância.  

Por concepções hegemônicas podem ser entendidas aquelas visões que resumem a 

tecnologia a um instrumento de valor, fixado pela facilidade de comercialização e quantidade 

de dinheiro por meio dela obtido, afastado da práxis e facultado do processo também artístico 

que a originou, ou ainda a um produto final da técnica que, pela sofisticação dos processos 

empregados, lhe assegure um alto valor de comercialização e limite, assim, sua destinação, 

fundada naquilo que Paulo Freire e Sérgio Guimarães (1986) chamam de concepção 

consumista de mundo, tornando-a, simbolicamente, sinônimo de status. Tecnologia que venha 
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a seduzir e a gerar demandas pelo seu consumo, em uma sociedade que, na época da 

“civilização tecnológica”, “extasia-se diante do que faz” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 35). 

Como bem define esse autor: 

O homem maravilha-se diante do que é produto seu porque, em virtude do 

distanciamento do mundo, causado pela perda habitual da prática de 

transformação matéria da realidade e da impossibilidade de usar os 

resultados do trabalho executado, perdeu a noção de ser o autor de suas 

obras, as quais por isso lhe parecem estranhas (VIEIRA PINTO, 2005, p. 

35). 

 

A interpretação da tecnologia como produto final da técnica, inerte e espontânea, de 

onde se extrai o seu processo de criação, tira do homem a originalidade de sua obra e o que 

ela representa. Seu valor se resume ao produto final fixado pelo grau de sofisticação ou 

rentabilidade com sua comercialização, de onde o homem não tira proveito do que faz 

(VIEIRA PINTO, 2005), tão pouco tem o direito de avaliar a necessidade de sua produção. 

Como resultado, o indivíduo é surpreendido por novas invenções e aparatos, que, ao 

tempo de serem lançados, já são imediatamente substituídos por novos modelos, os quais, 

com novas funcionalidades, condenam à obsolescência os anteriores, sem que tenham 

esgotado suas reais possibilidades, e imprimem uma lógica de consumo por tecnologia. 

Lógica essa que, em uma avaliação apressada, acaba por defini-la. Contudo, como avalia 

Adorno (2003, p. 9), “isso não deve ser atribuído a uma lei de desenvolvimento da técnica 

enquanto tal, mas a sua função na economia contemporânea”. 

Em contrapartida, em uma visão humanista e crítica desse processo, a tecnologia está 

inserida na cultura; é um produto e processo da cultura, pertence ao homem, e este é quem 

deveria determinar sua origem, validade e destinação, demonstrando o seu potencial de 

democratizar, em espaços reais e virtuais, formas de trabalho e conhecimento, nas quais a 

relação entre tecnologia e sociedade ocorre dentro de um processo produtivo. Os homens, 

Por um lado, contribuem, pela técnica empregada ou a descobrir, para 

constituir a sociedade com os caracteres peculiares que apresenta e situá-la 

no curso do tempo; e por outro lado, a sociedade, no grau de avanço cultural 

e econômico em que se acha, dá-lhes a possibilidade de aplicar as técnicas 

de fabricação e de montar os laboratórios em centros de pesquisa de onde 

saíram novas tecnologias (VIEIRA PINTO, 2005, p. 283).  

 

Analisando especificamente as tecnologias de informação e comunicação, Almeida 

(2005, p. 47) observa que “o culto à razão do fim do século achou seu avatar no computador. 

Símbolo da racionalidade máxima, o computador encarna o que há de mais caro ao mundo 

ocidental”.  
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Mas essa racionalidade não está bem definida, por vários motivos que vão da 

prevalência da imposição econômica em prejuízo das necessidades sociais, ao controle 

hegemônico sobre as escolhas que deveriam ser individuais, ao que o autor se refere como 

“vitória técnico-política de determinados grupos” (ALMEIDA, 2005, p. 47). 

Desse modo, as definições usuais de tecnologia pertencem a esses grupos que 

possuem o seu domínio instrumental, mas não o interesse em evidenciar a intencionalidade 

daquilo que produzem. “Não se detém na elaboração da teoria da técnica, por que esta se 

identifica para eles como os bens dela resultantes, não exigindo por isso explicações que se 

alcem acima do plano meramente utilitário” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 236). 

Parte-se do entendimento de que, para EAD, essa discussão é necessária e 

imprescindível. Com os avanços nas telecomunicações, a queda de barreiras geográficas, o 

aumento da capacidade de transmissão via web e da compactação de vídeo com qualidade, e 

também com a disponibilidade maior de ferramentas de apoio ao ensino e à aprendizagem on-

line, não há processo de educação a distância que não envolva o uso da tecnologia como 

forma principal de interação. Entende-se, ainda, que a aderência das propostas de Vieira Pinto 

(2005) às discussões sobre tecnologia para educação a distância é evidente. 

Para Vieira Pinto (2005), em primeiro lugar, é necessário entender a tecnologia como 

um ato humano, próprio e singular, e analisá-la como um logos da técnica, que, composta por 

teoria, ciência, estudo e discussão, tem como objetivo intencional a produção de algo novo.  

O homem é biologicamente compelido a criar, e a criação da técnica é um ato 

humano. Toda tentativa de desumanizar a criação da tecnologia consiste em um exercício de 

representá-la como produto inerte e não como obra desenvolvida pelo intelecto, a partir das 

experiências que o homem adquire no seu ato de hominização (VIEIRA PINTO, 2005), e que 

tem como finalidade motora o domínio cada vez mais ativo do mundo. 

Nasce dessa conexão, conforme o autor, o entendimento de tecnologia como a 

ciência da técnica, que nasce da articulação entre a técnica intencional e seus resultados, e que 

também afeta a vida dos homens, surgindo, dessa forma, a necessidade do entendimento de 

suas significações: 

Se a técnica configura um dado da realidade objetiva, um produto da 

percepção humana que retorna ao mundo em forma de ação, materializando 

em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural, compreende-

se que tenha obrigatoriamente de haver a ciência que o abrange e explora, 

dando em resultado um conjunto de formulações teóricas, recheadas de 

complexo e rico conteúdo epistemológico (VIEIRA PINTO, 2005, p. 221). 
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Como resultado, a historicidade da técnica se mescla com a própria história do 

homem, o único que a produz por necessidade de existência, e somente a ele é dada a 

capacidade de perceber suas limitações e necessidades de eventuais substituições e inovações. 

Não podendo, assim, ser uma atividade imposta por mecanismos exteriores a ele (VIEIRA 

PINTO, 2005). 

Portanto, cabe ao homem projetar, criar e avaliar a tecnologia em benefício da 

coletividade, e não a partir de interesses econômicos ou imposições comerciais e políticas.  

Parte-se do princípio de que, para EAD, não há como impor o uso 

descontextualizado da tecnologia, e, embora neste início de século, a padronização esteja cada 

vez mais presente nos processos de educação a distância, isso significa avaliar novas formas 

de ação e projetos voltados para a integração qualitativa das tecnologias de informação e 

comunicação, impondo-se sobre a quantitativa, pois, caso contrário, as propostas de EAD 

correm o risco de passarem a ser avaliadas pela quantidade de tecnologias que empregam e 

não pela sua qualidade e pelos espaços de apropriação que são criados nesses projetos. Como 

resultante, a originalidade em EAD tende a desaparecer. 

Cabe esclarecer que, nesta tese e neste capítulo, o tema tecnologia está sendo 

abordado sob o enfoque humanista, por duas razões fundamentais: (1) a tecnologia se faz 

presente em todos os formulários que serão apresentados nos capítulos seguintes, e é citada na 

legislação específica para EAD; e (2) por ser estruturante da EAD, estar contida nela e ser 

impossível sua dissociação, tanto que não raras vezes se confundem tecnologia e EAD como 

um único processo.  

À integração do surgimento da educação a distância na legislação e políticas para a 

área e suas bases epistemológicas acrescentou-se a discussão sobre a necessidade de 

redefinição da significação da tecnologia para EAD, a partir dos princípios de Vieira Pinto. 

Parte-se da necessidade de uma contextualização da tecnologia em uma narrativa 

temporal que lhe insere nas instabilidades e mutações da sociedade, muitas vezes geradas, 

conforme foi analisado neste capítulo, pelo próprio processo de criação de uma nova 

tecnologia. 

Caminha-se, assim, para a fase na qual serão apresentadas as políticas para EAD a 

partir da regulação proposta para a área, e serão articuladas as evidências até aqui expostas 

junto às análises dos formulários de credenciamento institucional e de autorização de curso, e 

que compreendem as categorias às quais a educação a distância não apenas é condicionada, 

mas submetida. 
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2.4 Regulamentação da EAD no Brasil: o contexto e as políticas 

 

 

No Brasil, a regulamentação do sistema superior de educação foi sempre uma tarefa 

exclusiva do Poder Público. Consta da primeira Constituição promulgada, assim como da 

Constituição Federal de 1988, que é papel do Governo Federal, por definição, as formas de 

normatização do sistema de ensino superior brasileiro, o qual, a partir de 1996, com a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passou a incorporar um novo 

tipo de educação mediado pela tecnologia, diferenciado do modelo já consolidado na 

sociedade, e que, portanto, necessitaria de uma regulação também diferenciada. 

Pela necessidade e urgência, deveriam ser criadas formas próprias de legislação que 

não rompessem com o modelo tradicionalmente empregado, mas dirigissem a EAD ao 

atendimento de um maior número de alunos que, até o final dos anos de 1990, não tinham 

acesso ao ensino superior. 

Assim, será discutido, nesta subseção, o processo de criação da legislação específica 

para educação a distância, que, de modo tão evidente, condicionou seu crescimento 

imediatamente após o período de publicação da Lei nº 9.394/96. 

O estudo da legislação integraliza o referencial proposto para o entendimento da 

estrutura que compõe a EAD, porém, diferentemente das tecnologias que a mediam e de suas 

bases epistemológicas, a educação a distância se torna, pelo conjunto de leis, além de 

condicionada, submetida e constantemente avaliada.  

 Partir-se-á agora, então, para a segunda abordagem deste capítulo, que insere os 

conceitos e a apropriação na regulamentação do ensino superior, por meio de seus decretos, 

portarias ministeriais e instrumentos de avaliação.  

A intenção é criar um panorama de origem e contextualização do percurso das 

políticas para EAD. 

 

 

2.4.1 O que veio com a LDB: a criação 

 

 

Retornando ao artigo 80 da LDB: 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, e de educação continuada. 
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§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 

será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de 

educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 

respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre 

os diferentes sistemas. 

§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996). 

 

À unanimidade da aceitação de que essa lei representa o marco que introduziu a 

EAD na escolarização, se junta a percepção de que, a partir dela, tantas significações e 

interpretações foram possíveis. 

É importante observar que, no final da década de 1990, havia a necessidade imediata 

de se definir as formas de incentivo e do que tratava a educação a distância. E a preocupação 

inicial da legislação foi, de modo geral, estabelecer a EAD como uma alternativa regular e 

formal de educação superior.  

Embora esse dispositivo legal acima citado tenha levantado uma série de críticas 

quanto ao emprego da palavra “ensino”, quando deveria se referir à “educação”, esse fato não 

seria o principal motivo, tão pouco poderia vir a ser o indutor do excesso de normatizações 

que surgiriam a seguir.  

E, ainda assim, a partir de suas proposições, pode-se afirmar que, naquele momento, 

começou a ser delineado um conceito de educação a distância que a vinculava às formas de 

tele-educação e broadcasting. Porém, foi um conceito unilateral, pois não houve um amplo 

debate sobre a EAD, suas potencialidades, sua definição e sua destinação. Surgiu de sessões 

ministeriais, a partir das quais seria fixado o rumo da EAD, desde o seu surgimento na Lei nº 

9.394/96 até os dias atuais. 

Cumpre explicitar que a LDB, em seu artigo 87, caracterizava o uso da EAD como 

uma forma operacional. Tal dispositivo instituiu a “Década da Educação”, e previa, em seu § 

4º, que, até o seu fim, todos os professores admitidos deveriam ser “habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço”, e, para isso, os estados, municípios, o 

Distrito Federal e a União deveriam realizar programas de capacitação para todos os 

professores em exercício, utilizando, também, os recursos da educação a distância (BRASIL, 
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1996), evidenciando que a legislação para EAD estava inserida em um contexto de interesses 

sociais e de governo.  

Desse modo, como mantenedor de um sistema que integra universidades, centros 

universitários e faculdades, o Governo Federal instituiu, a partir do artigo 80, uma série de 

portarias e decretos que viriam a preencher as lacunas da LDB e oferecer padrões às ações 

que as IES estavam empregando. 

Em linhas gerais, o artigo 80 tentava definir quem poderia oferecer EAD, porém sem 

um critério mínimo que pudesse orientar as ações iniciais, antes ou após o credenciamento 

institucional para a modalidade.  

Quanto às normas de credenciamento e de autorização de curso, esse artigo, em seu § 

3º, não apresentou diretrizes para sua efetivação, apenas apontou que essa ação caberia aos 

respectivos sistemas de ensino24.  

Dois anos após a publicação da LDB, surgiu o primeiro decreto que viria a regular a 

EAD, o Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e, complementar a ele, foram 

publicados a Portaria Ministerial nº 301, de 7 de abril de 1998, e o Decreto nº 2.561/98, de 27 

de abril de 1998, propostos para suprir o vazio deixado pelo artigo 80 da LDB. Tratando, 

respectivamente, da normatização dos procedimentos de credenciamento e da alteração da 

redação dos artigos 11 e 12 do Decreto nº 2.494/98 (os quais distribuíam as competências 

para o credenciamento institucional entre o Governo Federal e os estados), tais diplomas, 

todavia, foram integralmente revogados pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

que será analisado mais adiante. 

                                                 
24

 Somente cinco anos da publicação da LDB, houve a regulamentação do § 3º do artigo 80, pelo artigo 16 do 

Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, a seguir transcrito: “Para fins de cumprimento dos art. 9º e 46º da Lei 

9.394 de 1996, o Ministério da Educação coordenará a avaliação de cursos, programas e instituições de ensino 

superior” (BRASIL, 2001a). O MEC deveria coordenar a cooperação, com os sistemas de ensino estaduais, 

quando fosse o caso. Esse decreto ainda previa as formas de avaliação dos cursos e instituições de ensino 

superior, e foi revogado, integralmente, em 9 de maio de 2006, pelo Decreto nº 5.773, que dispôs sobre o 

exercício das funções de regulação e tentou oferecer uma atuação mais significativa para a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED) nessa etapa de avaliação, visto que, até aquela data, a Secretaria não era 

diretamente envolvida nas avaliações. Assim, foi previsto que, quanto à EAD, caberia à SEED: “I - exarar 

parecer sobre os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições específicas para oferta de 

educação superior a distância, no que se refere às tecnologias e processos próprios de educação a distância; II - 

exarar parecer sobre os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 

educação a distância, no que se refere às tecnologias e processos próprios de educação a distância” (BRASIL, 

2006a). Esses dois incisos foram modificados, poucos meses depois, pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro 

de 2007, que concedeu à SEED maior poder de atuação e decisão sobre todos os processos de EAD, com a 

seguinte redação: “I - instruir e exarar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de 

instituições específico para a oferta de educação superior a distância, promovendo as diligências necessárias; II 

- instruir e decidir os processos de autorização, reconhecimento de instituições específico para a oferta de 

educação superior a distância, promovendo as diligências necessárias” (BRASIL, 2007a). Não caberia somente 

ao Conselho Nacional de Educação a função de avaliar os processos de credenciamento e autorização inicial 

de cursos; isso se tornou competência, por esse Decreto, também da Secretaria de Educação a Distância, que 

passou a poder decidir sobre o credenciamento ou não de IES para EAD.   
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Apesar da breve duração, o Decreto nº 2.494/98 foi a primeira tentativa de 

regulamentação do artigo 80 da LDB, trazendo uma segunda definição para EAD. Assim, 

educação a distância seria: “uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação” (BRASIL, 1998a). 

Percebe-se que, na segunda tentativa de conceituar a educação a distância, não foram 

inseridos professores ou alunos, e a EAD se transformou em sua definição mais básica: 

autoaprendizagem mediada pela tecnologia.  

Esse Decreto passou a limitar em cinco anos a atuação em EAD da instituição, 

podendo esta ter ou não seus processos renovados após avaliação, e propunha que as 

avaliações deveriam obedecer a procedimentos, critérios e indicadores próprios, expedidos 

pelo Ministro da Educação, e que começariam a ser propostos a partir da Portaria nº 301/98.  

Em seu artigo 7º, exigia, também, que a avaliação do aluno fosse presencial. Tal 

providência buscava garantir a autenticidade e a credibilidade da modalidade. Para esses 

momentos, o Decreto previa, em seu artigo 8º, § 3º, que as IES poderiam “estabelecer 

parcerias, convênios ou consórcios com instituições especializadas no preparo profissional, 

escolas técnicas, empresas ou outras adequadamente aparelhadas” (BRASIL, 1998a), e, assim, 

pela variação da interpretação desse parágrafo, essas parcerias se deram sem uma definição 

clara do que caberia a cada uma das partes. 

Outro aspecto a ser analisado é o que pedia o mesmo artigo 8º, em seu § 1º: “Será 

exigência para credenciamento dessas Instituições a construção e manutenção de banco de 

itens que será objeto de avaliação periódica” (BRASIL, 1998a). 

Contudo, não foi especificado do que se tratavam esses bancos de itens, e de que 

forma deveriam ser mantidos. E a única coisa que se sabia é que, pela sua suposta 

importância, deveriam ser avaliados periodicamente. 
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O mesmo Decreto propôs, também, a equivalência entre os diplomas expedidos pelos 

cursos presenciais e a distância, o que, na primeira década no novo século, gerou tantas 

controvérsias entre o Ministério da Educação e os órgãos de classe que regulam as atividades 

profissionais25,26. 

Para tratar das regras e da normatização dos procedimentos para o credenciamento de 

instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional tecnológica a 

distância, ainda no ano de 1998, em 7 de abril, foi proposta a Portaria Ministerial nº 301, 

conforme previsto no Decreto nº 2.494/98. Essa Portaria, em seu artigo 2º, fixava os seguintes 

critérios para o credenciamento institucional para EAD:  

I - Breve histórico que contemple localização da sede, capacidade financeira, 

administrativa, infra-estrutura, denominação, condição jurídica, situação 

fiscal e parafiscal e objetivos institucionais, inclusive da mantenedora; 

II - Qualificação acadêmica e experiência profissional das equipes 

multidisciplinares – corpo docente e especialistas nos diferentes meios de 

informação a serem utilizados – e de eventuais instituições parceiras; 

III - Infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de informação 

e meios de comunicação que pretende adotar; 

IV - Resultados obtidos em avaliações nacionais, quando for o caso; 

V - Experiência anterior em educação no nível ou modalidade que se 

proponha a oferecer (BRASIL, 1998d). 

 

                                                 
25

 “Cursos de biologia a distância denunciados pelo Conselho Federal de Biologia (CFBio) serão 

supervisionados pelo MEC. Caso as exigências legais não estejam sendo cumpridas, será solicitada a 

interrupção do curso. As afirmações foram feitas pelo secretário de Educação a Distância do Ministério da 

Educação, Carlos Eduardo Bielschowsky, durante audiência da presidente do Conselho Federal de Biologia 

(CFBio), Maria do Carmo Brandão Teixeira, no Ministério da Educação, esta semana, em Brasília. „Em casos 

específicos, concordamos com o conselho, porque de fato os alunos estariam inaptos a exercer a profissão. No 

entanto, o CFBio não pode punir estudantes que fazem cursos a distância de qualidade, que oferecem 

laboratórios e até uma carga horária maior do que o exigido por lei. Temos que avaliar caso a caso para não 

tomar uma decisão baseada em apenas uma situação irregular‟, disse Bielschowsky. Na reunião, Maria do 

Carmo Brandão esclareceu que a decisão do CFBio se baseou na análise de currículos de cursos de biologia e 

destacou um caso específico verificado no Rio Grande do Sul. Segundo a presidente, o conselho identificou o 

não-cumprimento de requisitos básicos legais para cursos a distância, como falta de laboratório, em curso de 

biologia oferecido no estado. Diante desse cenário, o CFBio decidiu pela publicação de uma resolução que 

veta o registro do diploma de estudantes de biologia na modalidade a distância. Ficou acordado que a 

presidente irá levar o assunto para a próxima reunião do Conselho Federal de Biologia, no final deste mês, 

para que o colegiado discuta uma possível revisão da resolução. Para o secretário de Educação a Distância, a 

reunião foi muito importante porque ficou claro que o conselho manifestou não ter preconceito com a 

modalidade a distância e sim preocupação com a qualidade de cada curso oferecido.” – Notícia veiculada no 

portal do MEC, em 24 de junho de 1998, com o título “MEC e Conselho Federal de Biologia discutem registro 

(BRASIL, 1998c). 
26

 “Em junho de 2008, o Conselho Federal de Biologia (CFBio) orientou as regionais a não registrarem 

graduados em ensino a distância. A decisão do CFBio ocorreu – depois de cinco alunos formados por 

universidades públicas do consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio (Cederj) 

solicitarem registro ao Conselho Regional de Biologia da 2ª Região. O registro foi negado e o órgão federal 

publicou a resolução que proibia formados em ensino a distância de se registrarem como biólogos. Na semana 

passada, uma decisão da 6ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu a resolução do CFBio. Pela 

liminar, o registro é garantido aos alunos.” – Notícia veiculada no Estado de São Paulo, em 10 de fevereiro de 

2010, com o título “Justiça derruba proibição do Conselho Federal de Biologia” (ESTADÃO.COM.BR, 2010). 

http://educalivre.wordpress.com/2010/02/10/justica-derruba-proibicao-do-conselho-federal-de-biologia/


 

99 

Essa foi a primeira demonstração da intenção de se criar instrumentos específicos 

para a EAD, visando à avaliação de credenciamento e de autorização de cursos. 

De modo geral, essa Portaria exigia que se integrasse, aos requisitos citados acima, 

um projeto, apresentando: o estatuto da IES e a definição de um modelo de gestão; a descrição 

de funções e cargos; as atribuições acadêmicas e administrativas; a definição de qualificação 

dos cargos e sua duração; as formas de acesso aos cargos diretivos ou de coordenação; e a 

composição de órgãos colegiados. Além disso, a Portaria também exigia que o projeto listasse 

os cursos presenciais autorizados e reconhecidos, mas não condicionava tal exigência ao 

pedido de credenciamento da IES. 

No âmbito do curso de graduação a distância, o projeto deveria descrever os 

objetivos, o currículo e sua estrutura, as ementas, a carga horária estimada, o material didático 

e os meios instrucionais. 

A Portaria especificava, ainda, no seu artigo 3º, inciso IV, o detalhamento da 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento do projeto: 

[...] instalações físicas, destacando salas para atendimento aos alunos; 

laboratórios; biblioteca atualizada e informatizada, com acervo de periódicos 

e livros, bem como fitas de áudio e vídeos; equipamentos que serão 

utilizados, tais como: televisão, videocassete, audiocassete, equipamentos 

para vídeo e teleconferência, de informática, linhas telefônicas, inclusive 

linhas para acesso a redes de informação e para discagem gratuita e 

aparelhos de fax à disposição de tutores a alunos, dentre outros; (BRASIL, 

1998d). 

 

E já previa a necessidade da descrição da política de suporte aos professores, 

definindo a figura do tutor como professor, conforme o inciso V do mesmo dispositivo: 

V - descrição clara da política de suporte aos professores que irão atuar 

como tutores e de atendimento aos alunos, incluindo a relação numérica 

entre eles, a possibilidade de acesso à instituição, para os residentes na 

mesma localidade e formas de interação e comunicação com os não-

residentes; (BRASIL, 1998d). 

 

Quanto à composição do quadro de profissionais, apontava para a criação de equipes 

multidisciplinares, de docentes a técnicos responsáveis, com qualificação e experiência em 

EAD. Contudo, pedia somente a indicação de atividades extracurriculares, assim como de 

aulas práticas e realização de estágios, bem como do processo seletivo e da avaliação do 

desempenho do aluno.  

Nota-se, pela generalidade do tratamento dos estágios e das aulas práticas, que o 

Ministério da Educação ainda não havia delimitado a ação da educação a distância e não sabia 

como tratá-la quanto aos momentos que exigem encontros presenciais.  
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Ainda quanto ao processo de avaliação, foram mantidas as comissões de 

credenciamento, que seriam especialmente designadas pela Secretaria de Ensino Superior 

(SESu), pela Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC)27 – quando se tratasse 

respectivamente de educação superior e profissional –, e pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), para analisar os projetos e as condições de infraestrutura in loco. Após a 

visita, a Comissão deveria elaborar um relatório, detalhando das condições da IES, 

recomendando ou não o seu credenciamento. 

Esse processo ficava como atribuição da SESu, de acordo com a Portaria nº 640, de 

13 de maio de 1997, que tratava do credenciamento de faculdades, institutos e escolas 

superiores. Todo o trâmite era realizado por essa Secretaria, que também estabelecia padrões, 

critérios e indicadores de qualidade (BRASIL, 1997). 

A Portaria nº 301/98 também autorizava instituições que não compusessem o quadro 

de IES credenciadas no sistema federal de educação a solicitar credenciamento para EAD, 

desde que atendessem aos requisitos pedidos no projeto acima descrito e aos fixados pelo 

artigo 2º da Portaria nº 640/9728.  

Os parâmetros propostos pela Portaria nº 301/98 passaram a integrar os primeiros 

formulários de verificação in loco para o credenciamento institucional e a autorização de 

cursos para a modalidade. Ainda de forma ampla e aberta quanto às diferentes propostas 

acadêmicas e pedagógicas para a modalidade, e muito ligada ao credenciamento das IES para 

a educação presencial.  

A Portaria nº 301/98 foi revogada com a publicação da Portaria nº 4.361, de 29 de 

dezembro de 2004, que instituiu o sistema Sistema de Acompanhamento de Processos das 

Instituições de Ensino Superior (SAPIEnS), a partir do qual o Ministério da Educação 

informatizou seus processos, e, assim, todos os pedidos de autorização, credenciamento, 

reconhecimento (tanto presenciais como a distância), remanejamento de vagas, transferência 

de mantença, entre outras solicitações, deveriam ser protocolizados por meio desse sistema29. 

Segundo o artigo 1º da Portaria nº 4.361/2004: 

§ 1º. O SAPIEnS/MEC é um sistema informatizado que possibilita a 

inserção de documentos, despachos e relatórios nos respectivos processos, 

por meio da Internet com utilização de tecnologias de informação, de forma 

a permitir a interação entre as instituições de educação superior e os órgãos 

                                                 
27

 Atualmente, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). 
28

 Pela legislação proposta até o ano de 2010, só IES credenciadas, com cursos autorizados e Índice Geral de 

Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC) igual ou superior a três podem requerer credenciamento 

para EAD. 
29

 Anos mais tarde, o sistema SAPIEnS do MEC foi substituído pelo e-MEC, que propôs uma série de 

modificações quanto ao trâmite nas Secretarias.  
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do Ministério da Educação, visando a tramitação dos processos, o 

acompanhamento e o controle.  

§ 2º. As informações constantes dos arquivos do SAPIEnS/MEC constituem, 

para todos os fins legais, a base de dados oficial do Ministério da Educação, 

em relação aos processos mencionados no caput deste Artigo (BRASIL, 

2004e). 

 

Com a publicação da Portaria nº 4.361/2004, houve a inserção, na legislação, da 

obrigatoriedade da especificação dos polos de apoio presencial: 

Art. 3º. Os processos listados no artigo 1º desta portaria, conforme suas 

especificidades, para serem protocolizados no SAPIEnS/MEC deverão 

conter: 
[...] 

VII - a descrição da infra-estrutura, corpo docente, tutoria, plataforma de 

educação a distância, metodologia, equipes multidisciplinares, parcerias e 

pólos, bem como outros elementos específicos para educação superior a 

distância (BRASIL, 2004e). 

 

Por essa Portaria, foi definido, também, que os pedidos de credenciamento e de 

autorização de cursos a serem solicitados por meio do SAPIEnS deveriam constar das 

exigências do artigo 20 do Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 200130, quanto à regularidade 

fiscal, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), estatuto, aderência dos dirigentes à 

educação superior, entre outros aspectos, assim como deveriam apresentar Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) – o mesmo do presencial –, estatuto, regimento interno e 

os projetos pedagógicos de cada curso. 

Em 2005, quase 10 anos após a publicação da LDB, surgiu o Decreto nº 5.622, de 19 

de dezembro, que revogou o Decreto nº 2.494/98 e regulamentou o artigo 80 da Lei nº 

9.394/96, atualizando-o e adequando-o à evolução das IES e às estratégias das políticas do 

Estado naquele momento.  

 

 

2.4.2 Depois da Lei, o Decreto: a consolidação 

 

 

O Decreto nº 5.622/2005, assim como o anterior, apresentou um novo conceito de 

educação a distância, que acabou compondo a diversidade que se criou, tanto em sua prática 

quanto em sua definição: 

                                                 
30

 Esse Decreto tratava dos exames nacionais de cursos e das normas de credenciamento das IES quanto à sua 

forma, e designava funções e competências aos órgãos deliberativos do MEC. De modo geral, mudou as regras 

que até então vigoravam sobre a avaliação de cursos (BRASIL, 2001a).  
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Art. 1º. Para fins desse Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 

tecnológicos de informação e comunicação com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 

(BRASIL, 2005a). 

 

Não só pela nova conceituação, esse Decreto marcou a condução da nova fase da 

educação a distância no país, pois, além de inserido em um novo contexto político, 

representou o marco de transição entre duas formas de governo. 

Desse modo, o Decreto nº 5.622/2005 foi marcado pelo aumento do papel do Estado 

na regulação, controle e avaliação da EAD e de todo o sistema de ensino superior, inclusive o 

estadual, que, até então, não tinha uma definição clara de onde deveriam tramitar seus pedidos 

de credenciamento. 

Esse Decreto ainda reafirmou a obrigatoriedade de momentos presenciais 

imediatamente ao conceito de EAD.  

Além da fixação de encontros presenciais, o Decreto em questão também definiu que 

as avaliações fossem realizadas presencialmente, e, embora a Portaria nº 301/98 já previsse 

essa exigência, o novo diploma legal foi além, e condicionou a prevalência da avaliação 

presencial sobre as demais formas de avaliar o aluno a distância. 

Contudo, dentre as inovações, o Decreto nº 5.622/2005 determinou que somente 

instituições já credenciadas para a educação superior presencial poderiam requerer 

credenciamento para a modalidade a distância, o que não havia sido até então tratado pelos 

decretos e portarias pós-Lei nº 9.394/96. 

Nesse Decreto, também foi expandido o papel do polo de apoio presencial31, que 

passou a funcionar como uma unidade complementar à sede da IES e deveria se submeter a 

um processo de avaliação in loco, semelhante ao de credenciamento institucional. 

Embora não faça parte do tema desta pesquisa, o polo, ao longo do processo de 

consolidação da EAD, vem sofrendo uma série de modificações quanto à sua definição e, 

atualmente, desempenha papel essencial na visão do Ministério nos processos de educação a 

distância. Os polos foram definidos, em um primeiro momento, como: “unidades operativas 

no País ou no exterior, que poderão ser organizadas em conjunto com outras instituições, para 

a execução descentralizada de funções pedagógico-administrativas do curso, quando for o 

caso” – Decreto nº 5.622/2005, artigo 12, inciso X, alínea “c” (BRASIL, 2005a).  

                                                 
31

 O nome polo, atualmente, traz variadas conotações, porém, percebe-se que, mesmo contido nas políticas como 

apoio às atividades presenciais e a distância, foi o que mais sofreu impactos das oscilações da legislação. 
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Em 2007, a partir da publicação da Portaria Normativa nº 40, o polo passou a 

integrar a delimitação da abrangência geográfica juntamente com a sede. Assim como, pelo 

Decreto nº 6.303/2007, deveria se submeter a processos de avaliação in loco, nos moldes das 

disposições da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, que instituiu as providências legais de 

visita in loco para as instituições de educação superior, obrigando cada polo a passar por 

processos similares ao de credenciamento institucional. 

Além disso, o Decreto nº 5.622/2005 fixou a duração dos cursos a distância à mesma 

dos cursos presenciais. E manteve o dispositivo do Decreto nº 2.494/98 que limitava a 

validade do credenciamento por cinco anos, até 2007, quando entrou em vigor o Decreto n
o 

6.303, que condicionava o prazo de duração do credenciamento ao proposto pelo Decreto n
o
 

5.773, de 9 de maio de 2006. Tal validade foi extinta e integrada ao ciclo avaliativo do 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

Dentre as medidas propostas, a que mais se evidencia foi a vinculação integral da 

EAD às diretrizes da Lei n
o
 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o SINAES32. 

Começou a ser traçada, também, uma política de interiorização do ensino superior. 

Após a expectativa de uma legislação abrangente e completa que não oferecesse 

tantas portarias e decretos que substituíam integralmente as formas anteriores ou só 

modificavam sua redação conduzindo para interpretações diversas, a regulação para EAD 

continuou a ser marcada pelo excesso de decretos e portarias que vão sendo incorporados ao 

conjunto da legislação já consolidada ou que a revogam integralmente. 

E mesmo sendo uma das legislações mais representativas para EAD, o Decreto n
o
 

5.622/2005 ainda teve alguns de seus artigos substituídos, em 2006, pelo Decreto nº 5.773, 

que ampliou o papel do Estado como regulador, supervisor e avaliador único das IES. Esse 

Decreto definiu a criação de novos instrumentos de avaliação de credenciamento e 

autorização de cursos a distância, assim como ampliou o papel da Secretaria de Educação a 

Distância também como um órgão regulador e avaliador das IES. 

                                                 
32

 Dentro do SINAES, estão contidas as avaliações das IES, dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

Segundo o MEC, o sistema avalia todos os aspectos que orbitam em torno desses três eixos: o ensino, a 

pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente e as instalações. São instrumentos de avaliação do SINAES: a) autoavaliação da IES; b) avaliação 

externa; c) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade); d) avaliação dos cursos de graduação; e e) 

instrumentos de informação (censo e cadastro). Com os resultados obtidos, é traçado um panorama da 

qualidade dos cursos e instituições de educação superior no país. Os processos avaliativos são coordenados e 

supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A 

operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas IES, para orientação da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social; pelos órgãos governamentais, para orientar políticas públicas; e pelos 

estudantes, pais de alunos e instituições acadêmicas, bem como pelo público em geral, para orientar suas 

decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições (BRASIL, 2004b). 
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 Nesse momento, já é visível a intenção do MEC em regular a oferta e o crescimento 

de cursos a distância, de forma a minimizar ou corrigir irregularidades que vinham ocorrendo. 

No ano seguinte, para controlar e ordenar a expansão dos polos de apoio presencial, 

ou centros de apoio acadêmico – como algumas IES identificavam esses pontos remotos de 

presença institucional –, foi publicada a Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007.  

Essa Portaria estabeleceu políticas imediatas de ação para os polos de apoio 

presencial, sugerindo agregá-los ou reduzi-los em número, com a intenção de, posteriormente, 

passar a credenciar cada polo por instituição e manter os seus endereços atualizados no MEC. 

Ao final do mesmo ano, por meio da Portaria Normativa nº
 
40, de 12 de dezembro de 

2007, que instituiu o sistema e-MEC33, foram estabelecidos novos critérios para 

credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de cursos das modalidades presenciais e 

a distância, resultando em algumas modificações dos processos de tramitação para EAD. 

É interessante observar que o objeto da Portaria nº 40/2007 seria a substituição de um 

sistema pelo seu modelo mais avançado; porém, ela trouxe um resumo desses 14 anos de 

legislação para EAD, reafirmando o que deveria ser preservado e, portanto, entrar no sistema, 

e aquilo que deveria ser acrescentado a ele. 

Por essa Portaria, a tramitação dos processos das IES e dos cursos passou a ser 

realizada somente por meio eletrônico, dentro do sistema e-MEC. 

Em 2008, foi publicada a Portaria Normativa nº 12, de 5 de setembro, instituindo o 

Índice Geral de Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC). Em seu artigo 1º, 

transcrito a seguir, passava-se a centralizar as avaliações dos cursos superiores, tanto 

presenciais quanto a distância:  

Art. 1º. Fica instituído o Índice Geral de Cursos da Instituição de Educação 

Superior (IGC), que consolida informações relativas aos cursos superiores 

constantes dos cadastros, censo e avaliações oficiais disponíveis no Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e na Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BRASIL, 

2008). 

 

Pela legislação atual, só podem entrar com pedidos para credenciamento e 

autorização de cursos superiores a distância as IES que tenham um Índice Geral de Cursos 

igual ou superior a três. Os pedidos em que a IES apresentar IGC inferior a três são 

imediatamente arquivados pela SEED. 

                                                 
33

 Sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação 

da educação superior no sistema federal de educação (BRASIL, 2007h). 
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Em 2009, foi publicada a Portaria nº 10, de 2 de julho, que fixou os critérios para 

dispensa de avaliação in loco para os cursos das modalidades presencial e a distância. Em seu 

artigo 2º, transcrito a seguir, a Portaria dispensa da visita para autorização de cursos (os 

pedidos que tramitarem após o credenciamento institucional e a autorização do primeiro curso 

superior a distância) aquelas IES que apresentarem avaliação satisfatória no conceito de 

avaliação externa e no IGC mais recentes: 

Art. 2º. Nos pedidos de autorização de cursos superiores, na modalidade a 

distância, os objetivos da avaliação in loco poderão ser considerados 

supridos, dispensando-se a visita pelo INEP por decisão da Secretaria de 

Educação a Distância - SEED, após análise documental, mediante despacho 

fundamentado, se a instituição de educação superior tiver obtido avaliação 

satisfatória, expressa no conceito da avaliação institucional externa - CI e no 

Índice Geral de Cursos - IGC mais recentes, iguais ou superiores a 4 

(quatro), cumulativamente (BRASIL, 2009). 

 

Essa Portaria modificou a redação de dois dispositivos da Portaria nº 40/2007, em 

seu artigo 8º, transcrito abaixo: 

Art. 8º. O art. 11º da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

passa a vigorar acrescido dos §§ 5º e 6º, com a seguinte redação:  

§ 5º. A reduzida proporção de cursos reconhecidos em relação aos cursos 

autorizados e solicitados é fundamento suficiente para o arquivamento do 

processo.  

§ 6º. A ocorrência de conceito da avaliação institucional externa - CI ou 

Índice Geral de Cursos - IGC menor que 3, em conjunto com a análise 

documental, poderá prover a SEED de elementos suficientes à formação de 

juízo sobre a ausência de condições para credenciamento institucional para a 

modalidade de EAD e de credenciamento de novos pólos de apoio 

presencial, ante as insuficiências já indicadas em relação à oferta de 

educação presencial, podendo constituir, justificadamente, motivação 

suficiente para o arquivamento dos pedidos respectivos, pela SEED, 

independentemente de realização de visita de avaliação in loco pelo INEP. 

(BRASIL, 2009). 

 

Ao analisar as mudanças na regulamentação que rege o ensino superior e a educação 

a distância, foco desta investigação, foi possível perceber que, ao longo dos últimos 14 anos, 

as IES foram condicionadas e se submeteram às oscilações da regulação e das políticas, e 

muitos de seus processos de credenciamento e de autorização de cursos para a modalidade a 

distância passaram por diferentes, e em muitos casos contraditórios, requisitos.  

Neste capítulo, foram apresentadas as oscilações da legislação criada 

especificamente para a EAD, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da 

regulamentação de seu artigo 80 por meio do Decreto nº 5.622/2005 e das demais portarias e 

resoluções que constituíram as bases para a criação dos formulários de credenciamento 
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institucional e de autorização de cursos para EAD, os quais serão analisados com maior 

profundidade no capítulo seguinte deste estudo.  

Assim, será realizada uma análise crítico-reflexiva da criação dos formulários de 

credenciamento institucional e de autorização de cursos superiores a distância. Sobre estes 

últimos, será também apresentada uma análise aprofundada de suas dimensões e categorias, 

para se verificar sob quais paradigmas foram criados, a qual concepção de EAD induzem as 

IES, bem como a sua intencionalidade.  
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3 ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA DA CONSTRUÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE 

AVALIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL E DE AUTORIZAÇÃO 

DE CURSOS PARA EAD 

 

 

O mundo não forma um cenário estático, nem um campo onde se produzem 

fenômenos sempre iguais e uniformes, e muito menos espaços onde se 

desenvolvem ciclos de eterno retorno. Ao contrário, é um processo de 

evolução contínua, cujo traço distintivo e permanente se encontra no 

aparecimento do novo (VIEIRA PINTO, 1969, p. 520). 

 

Este capítulo se propõe a resgatar a história do sistema de avaliação de 

credenciamento e de autorização de cursos, tecendo uma análise crítica da construção 

daqueles que são, hoje, os principais documentos de divulgação das políticas para educação a 

distância e as referências para a construção dos projetos para EAD pelas IES nacionais. 

A construção desse resgate só foi possível pelas observações feitas ao longo da 

experiência em EAD, pelos registros mantidos das avaliações realizadas, pelos extratos de 

documentos que abordavam as formas de avaliação praticadas pelo MEC, pelo registro da 

legislação, e também pelas informações valiosas daqueles que atuavam no desenvolvimento 

de políticas e processos para EAD no final dos anos de 1990. 

Esta análise começa a partir de 1990, atravessa a primeira década do século XXI, 

terminando nos formulários utilizados em 2010, buscando provar que os mesmos são 

resultados das oscilações da legislação e, por conseguinte, da regulação, e que manifestam 

tendências humanistas, economicistas e humanistas. Perceber-se-á, ao longo do capítulo e das 

análises que se seguem, que tais tendências ora se manifestam declaradamente, ora são 

implícitas.  

Assim, se os formulários analisados são resultados das políticas, da regulação e de 

suas oscilações, descontinuidades e/ou inconstâncias, buscam-se evidências e impactos disso 

em seu conteúdo explícito e implícito, convergindo o que foi pesquisado e registrado no 

capítulo I desta tese com o conteúdo disposto no capítulo II, que abordou as políticas, a 

tecnologia, as definições e os conceitos da EAD no cenário do ensino superior brasileiro. 
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3.1 Uma parte da história 

 

 

Quando a educação a distância foi elevada à categoria de educação formal, com o 

mesmo reconhecimento legal empregado no ensino presencial, não só o desconhecimento do 

seu significado quanto a pressa na sua implantação causaram uma série de interpretações 

hipotéticas, as quais, por sua vez, resultaram em práticas tão equivocadas quanto a má 

interpretação poderia permitir.  

O início da modalidade no país foi marcado pela lógica própria da década, laissez 

faire, laissez aller, laissez passer, típica do modelo econômico liberal dos anos de 1990 e que, 

na EAD, de modo concreto, materializava-se no senso de que “se não é proibido pela Lei nº 

9.394/96, então é permitido”, e também pelo padrão adotado em sua implantação, a ser mais 

bem explorado a seguir. 

De modo geral, as IES condicionaram a educação a distância à possibilidade de 

crescimento não só do seu número absoluto de alunos, mas à manutenção de uma atitude 

competitiva perante o mercado, em que, respaldadas no apelo gerado pelo paradigma 

economicista de Peters (2004), que garantia o sucesso do empreendimento, fundamentado na 

produção industrial (massificação, baixo investimento, replicabilidade e lucro), encontravam 

um modelo efetivo de aumentar seu crescimento, com base na escalabilidade de seus modelos 

de negócios, produzindo uma vez e aplicando inúmeras vezes o mesmo processo. 

Todavia, apesar do aparente determinismo econômico, algumas instituições de 

ensino superior buscaram alternativas ao paradigma de Peters (2004), centrando suas ações 

em formas individualizadas de comunicação com o aluno e na superação das dificuldades 

impostas pela separação tempo/espaço. 

Como resultado natural, as IES acabaram utilizando critérios subjetivos para a 

implantação de seus projetos de EAD, que caminhavam em duas direções: ou tendiam a ir 

além da normatização e oferecer propostas de interiorização de uma educação a distância de 

qualidade, com bons materiais, tecnologias apropriadas, professores pesquisadores e espaços 

de comunicação; ou simplesmente reproduziam necessidades de atendimento mínimo a uma 

legislação também mínima, que, naquele momento, se concentrava em apresentar a EAD 

como uma forma operacional de elevar o número de alunos matriculados no sistema de ensino 

superior.  

A autorregulamentação das IES pretendida pelo governo, e inserida nas políticas 

neoliberais que se instituíram no país na década de 1980 e se intensificaram nos anos de 1990, 
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não aconteceu, e o que resultou foi o crescimento desordenado de cursos de graduação a 

distância. 

O que, de fato, as políticas geraram, além da expansão mal orientada, foi o 

condicionamento da próxima década à criação de políticas para EAD, predominantemente 

voltadas para a contenção do aumento da oferta e para formas punitivas das ações irregulares. 

Em síntese, coube ao Poder Público, mantenedor do sistema de ensino superior, criar 

um processo que, ao mesmo tempo, legalizasse e legitimasse a educação a distância junto à 

sociedade. Assim, baseado em um modelo credencialista, o MEC, ao longo desses 14 anos de 

reconhecimento da EAD, foi definindo formas de avaliação dos processos e de atuação junto 

às IES. 

Pelo modelo proposto, o credenciamento para EAD é necessário para que a 

universidade, centro universitário ou faculdade do sistema federal ou estadual de ensino 

superior possa oferecer cursos nessa modalidade.  

Atualmente, a IES se submete a etapas de avaliação, nas quais são analisados, entre 

outros aspectos, seus documentos e a adequação à legislação, e, principalmente, suas 

condições estruturais e didático-pedagógicas. Essas condições são verificadas pelo uso de 

formulários de avaliação de credenciamento e de autorização de curso, que serão o foco desta 

parte do estudo. 

Esses formulários foram concebidos pelo Ministério da Educação para orientar a 

avaliação no momento em que se realizam as visitas in loco, porém, adquiriram tripla função: 

divulgam as políticas de governo para a modalidade, dirigem o olhar do avaliador e, 

sobretudo, orientam a IES na construção de seus projetos. 

Será analisado, a seguir, em um primeiro momento, o período que compreende os 

anos iniciais de expansão da EAD, desde 1996, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, até o ano de 2002, com a criação de um formulário único, que 

integrava tanto o processo de credenciamento institucional quanto o de autorização de curso 

superior a distância. Em seguida, a análise se estenderá até 2007, com o processo de criação 

dos modelos que substituíram esse instrumento, chegando até 2010, com os formulários que 

estão em uso atualmente. 
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3.2 O recorte de um período 

 

 

3.2.1 1996-2002 

 

 

A partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96) e, posteriormente, do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que 

regulamentou o artigo 80 da LDB, a intenção inicial do MEC foi construir um instrumento 

específico para EAD.  

Assim, a Secretaria de Ensino Superior, origem de todos os processos, juntamente 

com a Secretaria de Educação a Distância, compuseram um grupo de especialistas para 

discutir formas de avaliação institucional para educação a distância e conduzir os processos e 

programas.  

Por esse grupo, foram tratadas as potencialidades da tecnologia e as características 

dos materiais didáticos para a modalidade, e também aspectos que, nos termos da legislação 

vigente à época, pudessem oferecer um referencial à educação a distância. 

Contudo, a intenção não se concretizou, e a avaliação para credenciamento e 

autorização de cursos EAD se tornou homônima à do ensino presencial, com algumas 

especificidades a serem observadas. Consequentemente, os formulários que resultaram foram 

os mesmos já usados nos processos anteriores à EAD, adaptados à nova modalidade. 

Tratava-se de um processo de avaliação incipiente, baseado na tentativa de 

identificar mecanismos que fossem específicos da educação a distância, ainda que estes não 

estivessem claros nem para o governo, tampouco para as IES. 

Eram verificados: o atendimento à legislação, a infraestrutura física, as instalações, 

os laboratórios de informática, a existência de um corpo docente adequado à titulação exigida 

(que, para EAD, se fazia mediante carta de compromisso de futura disponibilidade dos 

docentes aos cursos), as tecnologias mediadoras e os materiais didáticos empregados no 

projeto do curso, assim como o próprio projeto de EAD da instituição. Eram documentos 

extensos, que não tinham relação com EAD, e permitiam várias interpretações sobre o que se 

devia ou não oferecer nos programas.  

Os avaliadores analisavam, principalmente, as potencialidades da plataforma de 

Tecnologia da Informação (TI) – expressão adotada na época – e a metodologia que seria 

aplicada. Para isso, eram empregados fatores subjetivos, já que não se contava com 
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experiências consolidadas ou parâmetros de avaliação específicos para a educação a distância 

no Brasil, conforme foi abordado na análise detalhada da legislação. 

Os processos, no final da década de 1990, ainda não apresentavam uma definição 

clara quanto à atribuição de vagas às IES, e não existia a figura do polo de apoio presencial 

atrelada ao credenciamento. A estrutura para a avaliação era a da própria universidade, centro 

universitário ou faculdade presencial. O parâmetro, portanto, era o próprio curso presencial. 

Pela falta de definição de critérios específicos para EAD, diferentes experiências 

ocorreram, e, como as IES não precisavam definir ou informar se teriam ou não polos, 

também não necessitavam explicar de que forma estes seriam geridos. Algumas IES 

ofereciam polos em condições precárias, enquanto outras proporcionavam uma série de 

recursos e demonstravam a preocupação com a qualidade da infraestrutura e do atendimento 

oferecido ao aluno. 

O resultado foi a disparidade34, não só do conceito do que era, de fato, um polo, mas, 

acima de tudo, do que ele deveria vir a ser. E esse é apenas um exemplo da abertura que a 

legislação apresentava. 

Também não eram determinadas a quantidade de vagas e a localidade onde 

ocorreriam os momentos presenciais, caso a proposta contasse com esse tipo de atividade. 

Além disso, as IES tinham a possibilidade de definir quantos alunos poderiam ser 

incorporados ao seu modelo. Nessa forma de avaliação, muito se definia depois de tramitado 

o processo, e as IES regulavam boa parte da implantação do projeto de acordo com o que 

entendiam como EAD. 

Como sobravam questionamentos, a prática comum era a consulta pela IES ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE) ou à Secretaria de Ensino Superior, quanto ao que 

poderia ou não ser feito em EAD.  

Em resumo, mais do que oferecer um documento para o credenciamento e a 

autorização de curso, esse período caracterizou-se pela criação de um conjunto de 

procedimentos para as avaliações das instituições e para os processos de EAD no interior do 

Ministério da Educação.  

 

                                                 
34

 Enquanto algumas IES faziam parcerias com faculdades, centros universitários ou outros campi ligados à 

mesma mantenedora, outras se associavam em parceiras representadas por micro, pequenas ou médias 

empresas com representatividade local, pois viam, nesse contexto, uma oportunidade de entrada em um 

negócio em plena expansão, sem apresentar a mínima aderência à educação. 
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3.2.2 2002-2007 

 

 

Pela necessidade observada de padrões específicos que avaliassem as IES quanto à 

sua capacidade estrutural e pedagógica, foi proposto, pela SESu, um instrumento de 

credenciamento institucional, aglutinado ao de autorização de curso. De sua construção, 

participaram docentes-avaliadores e representantes dos órgãos de regulação. 

Criados como um avanço da Portaria nº 301, de 7 de abril de 1998, analisada, 

detalhadamente, no capítulo II desta investigação, os formulários de credenciamento faziam 

parte de políticas específicas para EAD, e se mostravam como um progresso para a avaliação, 

visto que, até aquele momento, os programas de educação a distância eram avaliados pelos 

mesmos critérios do ensino presencial. 

Esses formulários eram compostos de dimensões que conduziam as avaliações 

externas, e tinham como proposta servir de referencial para o planejamento e a organização de 

programas de EAD. 

Por esse novo modelo, o processo continuava a cargo da SESu, que o encaminhava 

ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), para a designação 

conjunta da Comissão que efetuaria a avaliação in loco. Como no modelo anterior, todo o 

processo era iniciado e retornava à SESu para ser finalizado. 

Depois de analisado, o processo era encaminhado ao Conselho Nacional de 

Educação, para que este homologasse parecer a partir dos relatórios gerados pelos 

avaliadores.  

À SEED competia apenas articular, entre políticas e experiências, propostas para a 

EAD. Atualmente, o papel da SEED foi ampliado e lhe competem não só o ordenamento e o 

acompanhamento da EAD, mas, também, a participação ativa em todas as etapas de 

credenciamento institucional e autorização de cursos. 

Neste segundo momento da EAD no Brasil (2002-2007), ainda não havia um 

documento específico para o credenciamento. Esse processo tramitava em conjunto com o 

processo de autorização de curso e era realizado pela mesma equipe de avaliadores, com base 

na Portaria nº 301/98. E, embora tal Portaria não determinasse que esses dois processos 

fossem realizados pelo mesmo instrumento, essa parece ter sido a lógica condutora das 

práticas de avaliação a partir de 2002. 

Também neste período houve a tentativa de definir parâmetros para a avaliação. 

Além disso, toda legislação que regulava a educação a distância passava por uma 
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reorganização, pois se iniciava, concretamente, a expansão do ensino superior privado e 

crescia o número de alunos matriculados em cursos a distância.  

Dentro dessa proposta de discussão e definição da EAD, foi criado um formulário 

que refletiu as políticas do MEC, e a ele coube ordenar todo o processo interno das IES, para 

organizar a educação a distância dentro das instituições35. 

Para a criação desse documento, não foi previsto um modelo de tramitação. Ele não 

passava pelos órgãos de regulação e não era aprovado por meio de portaria. Simplesmente, 

era criado pelo INEP e operacionalizado pela SESu. 

No formulário, para a realização da visita in loco, as formas de avaliação foram 

divididas entre critérios essenciais e complementares, e continham somente os indicadores 

Atende e Não Atende, conforme ilustrado a seguir, no Quadro 6 (Resumo de avaliação da 

Comissão quanto ao atendimento dos aspectos essenciais).  

O formulário apresentava 10 dimensões. Cada dimensão era aprovada pelo 

atendimento a todos os requisitos essenciais e ao menos 75% dos critérios complementares. 

Não havia previsão de aplicação de conceitos e notas, e era autorizado o curso que obtivesse 

aprovação em todas as dimensões. 

Nesse documento, foram inseridas as exigências da legislação quanto à previsão da 

EAD no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Às instituições que buscassem o 

credenciamento para EAD, e cujo PDI não contemplasse tal intenção, passou a ser permitido 

aditar o mesmo, incluindo, em seus planos quinquenais, a oferta de cursos na modalidade a 

distância. Além disso, passou a integrar o pedido de credenciamento e o PDI aditado, a 

explicitação do número de vagas anuais pretendidas pela IES, por curso. 

A partir do PDI, eram pressupostos essenciais: o projeto pedagógico do curso (PPC), 

a visão estratégica do cenário, a estrutura organizacional e um plano de gestão. Como critério 

complementar, era exigida a experiência anterior em EAD. 

Na segunda dimensão, era analisada a organização curricular, o conhecimento da 

legislação, a coerência dos conteúdos com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), as 

referências sob as quais eram organizados os espaços educacionais, a caracterização dos 

futuros alunos, o dimensionamento da carga horária, as bibliografias atualizadas, assim como 

as ementas adequadas, os espaços para estágio, entre outros aspectos que eram tidos como 

essenciais. Os critérios complementares contemplavam somente a análise dos potenciais das 

TIC. 

                                                 
35

 Cf. Anexo A desta tese (Formulário de verificação in loco das condições institucionais). 
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Para cada dimensão, eram propostos padrões a serem atendidos, e não havia a 

imposição ou sobreposição de mídias ou propostas de modelos para EAD.  

No quadro a seguir, apresenta-se um extrato do referido formulário: 

 

 

 

Dimensão 

 

Atende Não Atende 

1 Integração da educação superior a distância no plano de 

desenvolvimento institucional 
  

2 Organização curricular   

3 Equipe multidisciplinar   

4 Materiais educacionais   

5 Interação entre alunos e professores   

6 Avaliação da aprendizagem e avaliação institucional   

7 Infraestrutura de apoio   

8 Gestão acadêmica/administrativa   

9 Convênios e parcerias   

10 Sustentabilidade financeira   

Quadro 6 Resumo da avaliação da Comissão quanto ao atendimento dos aspectos essenciais.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos formulários de verificação in loco das condições institucionais 

(BRASIL, 2010c). 

 

 

Vale observar que os formulários eram documentos mais flexíveis quanto à proposta 

de organização do curso, assim como à interação entre avaliador e IES, conforme se apresenta 

a seguir, pelas orientações gerais para os avaliadores: 
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Orientações gerais para os avaliadores: 

 

1) A Comissão deverá deixar claro, quando houver recomendações, se elas impedem a 

autorização/reconhecimento/credenciamento, ou se tratam apenas de sugestões de melhorias.  

2) No caso de serem definidas “diligências”, a Comissão deve definir claramente o prazo máximo de 

atendimento das mesmas pela IES, bem como se bastará uma análise do atendimento “em papel” ou se deverá 

ocorrer nova visita da Comissão. 

3) A Comissão deve evitar a contradição de manifestar-se favoravelmente em suas conclusões ao mesmo 

tempo em que o relatório define ressalvas e diligências. 

4) A Comissão deve definir claramente o número de vagas recomendado e justificar sua decisão. 

5) A Comissão deve definir claramente a abrangência geográfica (se for além do Estado, explicitar polos e a 

necessidade de visitar polos). 

6) A Comissão deve definir claramente os percentuais de tutorias presenciais. 

Quadro 7 Orientações aos avaliadores ad hoc. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos formulários de verificação in loco das condições institucionais 

(BRASIL, 2010c). 

 

 

Contudo, esses formulários eram instrumentos que não conseguiam direcionar a 

EAD, e se transformaram em etapas burocráticas a serem cumpridas pelas instituições que 

continuavam apresentando a mesma interpretação da legislação das formas anteriores à sua 

implantação. 

Concretamente, até o final de 2006, a oferta de cursos a distância em polos de apoio 

presencial ou centros de apoio, como também eram denominados pelas IES, continuou 

demonstrando crescimento desenfreado, pondo em risco a qualidade do ensino e a 

credibilidade da EAD junto à sociedade, o que gerou uma série de consultas e denúncias de 

alunos junto ao MEC e à Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). 

 

 

3.2.3 2007-2010 

 

 

Como medida de contenção desse crescimento desordenado de cursos a distância em 

polos de apoio presencial, o Ministério da Educação publicou, em 10 de janeiro de 2007, a 

Portaria Normativa nº 2, que determinava critérios mais rígidos para a abertura de novos polos 
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e estipulava prazo para as IES com polos considerados irregulares fecharem ou os 

aglutinarem, o que forçou a uma redução do número absoluto de polos e não de alunos. 

Ainda em 2007, novas propostas de criação de formulários de credenciamento e de 

autorização de cursos foram introduzidas. E novos documentos foram operacionalizados36.  

Os formulários, agora criados pelo INEP, passaram a integrar o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), articulando essa etapa à avaliação do curso e do 

desempenho dos estudantes.  

Esses formulários passaram a ser usados pelo MEC na terceira fase de um processo 

de autorização (segundo o artigo 20 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006), que 

considera quatro etapas:  

 

 1ª etapa: considera a protocolização do pedido de credenciamento junto ao e-

MEC; 

 

 2ª etapa: é constituída pela análise documental; 

 

 3ª etapa: compreende a avaliação in loco realizada pelo INEP, por meio de seu 

banco de avaliadores; e 

 

 4ª etapa: homologação. 

 

Para atender à terceira fase, foram, então, elaborados três instrumentos: 

 

a) Credenciamento institucional; 

 

b) Autorização de curso; e 

 

c) Credenciamento de polos37. 

 

                                                 
36

 Os formulários encontram-se nos Anexos B e C deste trabalho (respectivamente, Instrumento de 

credenciamento institucional para oferta da modalidade de educação a distância e Instrumento de autorização 

de curso para oferta na modalidade a distância). 
37

 Nesta pesquisa, não será introduzido o estudo dos padrões para o credenciamento de polos, embora tenha sido 

analisada a política para sua implantação. 
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E cada um desses instrumentos continha dimensões específicas para avaliações in 

loco. 

Pelas diretrizes propostas pelo SINAES (Lei nº 10.861/2004), a construção de um 

referencial básico de orientação e, logicamente, de autorização para os processos de regulação 

e supervisão da educação superior, tem como objetivo a melhoria da qualidade da educação.  

Nesse fundamento, o MEC compôs, por meio de suas Secretarias, propostas para o 

desenvolvimento de formulários próprios para cada etapa de credenciamento e de autorização 

de cursos.  

Uma ação importante foi a separação dos documentos, seguida de um fluxograma 

para a tramitação e a integração entre as Secretarias e o Conselho Nacional de Educação, de 

modo que cada etapa do processo passou a ter um trâmite específico e, pela primeira vez, o 

documento foi homologado por Portaria Ministerial. 

Apresentado abaixo, o fluxograma proposto pelo MEC, pela Lei nº 10.861/2004, 

para a elaboração dos formulários, considera o âmbito do SINAES e o artigo 58 das Diretrizes 

da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

 

 

 

Figura 5 Fluxograma de tramitação dos instrumentos da EAD. 

Fonte: Nunes, Barroso e Fernandes (2008, p. 4). 
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De modo sintético, foram elaboradas diretrizes pela CONAES, a partir das 

dimensões propostas pela lei do SINAES, pela SEED e pela SESu, articuladas com outras 

políticas normativas e avaliativas.  

Essas diretrizes foram, então, encaminhadas ao CNE (Lei nº 9.131, de 24 de 

novembro de 1995), que se pronunciou favorável às diretrizes (Parecer CNE/CES nº 195, de 

13 de setembro de 2007). Após esse processo, coube ao INEP operacionalizar os formulários, 

e, para isso, elaborou dimensões e categorias de análise, tanto para os instrumentos de 

credenciamento institucional como para os de autorização de cursos. 

Apresentar-se-á, a seguir, no formato de quadros, a compilação dos documentos 

aprovados pelo Parecer CNE/CES nº 982, de 31 de janeiro de 2007, e decretados pela Portaria 

nº 1.050, do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, em 8 de 

novembro de 2007, que tratam, respectivamente, da aprovação das diretrizes e da aprovação 

dos instrumentos de credenciamento institucional e de autorização de cursos. Foram 

agrupadas as diretrizes propostas pela CONAES, SEED e SESu, e aprovadas pelo CNE, bem 

como as dimensões e categorias de análise elaboradas pelo INEP. 

Nos quadros apresentados, foram agregadas, na coluna da esquerda, as diretrizes para 

a construção dos instrumentos de credenciamento institucional e de autorização de curso; e, 

no eixo central, incluíram-se os indicadores. Para as categorias de análise (coluna à direita), 

foram consideradas aquelas que representam o atendimento integral ao que a legislação prevê, 

equivalentes à nota máxima.  

A concatenação das diretrizes com os indicadores e critérios de análise dos 

formulários contida nesta investigação foi a alternativa mais viável de apresentar, de forma 

articulada e original, todas as propostas do MEC compiladas nos formulários. 
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(continua) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EAD 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Programa para formação e 

capacitação permanente dos 

tutores e missão institucional 

para atuação em EAD. 

1.1 Missão institucional. 

Quando é possível constatar que a IES 

tem plenas condições de cumprir sua 

missão para atuação em EAD, tal como 

definida em seu PDI, no seu regimento 

e nos documentos que estabelecem seus 

compromissos com o Poder Público. 

Planejamento de programas, 

projetos e cursos a distância. 

1.2 Planejamento de programas, 

projetos e cursos a distância. 

Quando a IES comprova, plenamente, 

os requisitos e as condições necessárias 

para a implementação do planejamento 

de programas, projetos e cursos na 

modalidade de educação a distância, 

compatíveis com o prazo de vigência 

do credenciamento institucional. 

Plano de gestão para a 

modalidade da EAD. 

1.3 Plano de gestão para a 

modalidade da EAD. 

 

Quando a IES apresenta garantia de 

cumprimento do Plano de Gestão da 

Modalidade da EAD, que contempla e 

detalha, totalmente, as ações 

administrativas e acadêmicas, com o 

respectivo cronograma de execução. 

Unidade responsável para a 

gestão da EAD. 

1.4 Unidade responsável para a 

gestão de EAD. 

Quando a IES comprova a existência de 

unidade específica, responsável pela 

gestão acadêmico-operacional da 

modalidade de educação a distância, 

contemplada no organograma da IES, e 

seu trabalho é realizado, plenamente, 

em parceria com as demais unidades e 

departamentos da instituição. 

Planejamento de avaliação 

institucional (autoavaliação) 

para EAD. 

1.5 Planejamento de avaliação 

institucional (autoavaliação) 

para EAD (avaliação do modelo 

de educação superior a distância 

adotado, que se traduz como 

uma soma dos itens anteriores, 

combinada com a análise de 

indicadores como fluxo dos 

alunos (evasão, repetência, 

frequência etc.), tempo de 

integralização do(s) curso(s), 

interatividade, entre outros). 

Quando a IES comprova a existência de 

processo pleno de avaliação 

institucionalizada, aplicada contínua e 

periodicamente, cujos resultados 

contribuem para correções e melhoria 

na atuação da instituição, inclusive na 

EAD. 

Representação docente, de 

tutores e discente. 

1.6 Representação docente, de 

tutores e discente. 

Quando a instituição possui regras 

plenamente institucionalizadas que 

permitem uma representação ampla de 

professores, tutores e estudantes nos 

seus órgãos colegiados, de modo a 

proporcionar reflexões e debates, 

visando ao aperfeiçoamento dos 

processos e à gestão da modalidade de 

educação a distância. 
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(continuação) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EAD 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Estudo para implantação dos 

polos de apoio presencial. 

1.7 Estudo para implantação 

dos polos de apoio presencial. 

Quando a IES justifica, de forma 

plenamente convincente, a localização 

dos polos, a partir de estudos que 

consideram a distribuição geográfica, a 

demanda reprimida por educação 

superior, a população do ensino médio 

regional, a demanda por cursos 

superiores, as taxas bruta e líquida de 

matriculados na educação superior e os 

indicadores estabelecidos no PNE. 

Experiência da IES com a 

modalidade de educação a 

distância. 

1.8 Experiência da IES com a 

modalidade de educação a 

distância. 

Quando a IES comprova experiência, 

anterior ao credenciamento de, pelo 

menos 3 (três) anos na oferta de ações, 

na modalidade de educação a distância, 

na forma de cursos livres, capacitação 

interna de pessoal, entre outros. 

Experiência da IES com a 

utilização de 20% da carga 

horária dos cursos superiores 

presenciais na modalidade de 

educação a distância. 

1.9 Experiência da IES com a 

utilização de 20% da carga 

horária dos cursos superiores 

presenciais na modalidade de 

educação a distância. 

Quando a IES comprova, em pelo 

menos 3 (três) cursos de graduação 

presencial, a adequada utilização de 

20% da carga horária ofertada na 

modalidade de educação a distância, há 

mais de 1 (um) ano. 

Sistema para gestão acadêmica 

de EAD. 

1.10 Sistema para gestão 

acadêmica da EAD (sistema de 

gestão de atos acadêmicos, que 

possibilita o controle de todas 

as operações resultantes dos 

atos acadêmicos, garantindo 

precisão e rapidez das 

informações). 

Quando a IES apresenta sistema 

plenamente informatizado de gestão 

acadêmica dos alunos de EAD, com 

controle dos processos respectivos, 

integrados ao sistema geral de gestão 

acadêmica. 

Sistema de controle de 

produção e de distribuição de 

material didático (logística). 

1.11 Sistema de controle de 

produção e de distribuição de 

material didático (logística). 

Quando a IES tem sistema pleno de 

controle de produção e de distribuição 

de material didático, com equipe 

técnica dedicada, bem como dispõe de 

estratégias alternativas para atender aos 

estudantes em situações diversas e 

adversas. 

Recursos financeiros. 1.12 Recursos financeiros. 

Quando, à luz das evidências locais, a 

IES demonstra possuir recursos 

financeiros para realizar, plenamente, 

os investimentos previstos no seu PDI. 
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(continuação) 

DIMENSÃO 2: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA EAD 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Programa para formação e 

capacitação permanente dos 

docentes. 

2.1 Programa para formação e 

capacitação permanente dos 

docentes. 

Quando existe previsão de política de 

capacitação para a educação a distância 

dos docentes e de acompanhamento de 

seus trabalhos, com plenas condições 

de implementação. 

Programa para formação e 

capacitação permanente dos 

tutores. 

2.2 Programa para formação e 

capacitação permanente dos 

tutores. 

Quando existe previsão de política de 

capacitação para a educação a distância 

dos tutores e de acompanhamento de 

seus trabalhos, com plenas condições 

de implementação. 

Produção científica. 2.3 Produção científica. 
Quando há plena previsão de política 

de estímulo à produção científica. 

Titulação e formação do 

coordenador de EAD da IES. 

2.4 Titulação e formação do 

coordenador de EAD da IES. 

Quando o coordenador de EAD possui 

doutorado e experiência de magistério 

superior de, no mínimo, 4 (quatro) 

anos, sendo pelo menos 3 (três) anos 

em educação a distância. 

Regime de trabalho do 

coordenador da EAD da IES. 

2.5 Regime de trabalho do 

coordenador de EAD da IES. 

Quando o regime de trabalho previsto 

para o coordenador de EAD 

contemplar, pelo menos, 40 (quarenta) 

horas semanais, plenamente dedicadas 

à coordenação. 

Corpo técnico-administrativo 

para atuar na gestão em EAD 

2.6 Corpo técnico-

administrativo para atuar na 

gestão em EAD. 

Quando todos os profissionais técnico-

administrativos têm qualificação ou 

experiência profissional de, pelo 

menos, 1 (um) ano para atuar na gestão 

da modalidade de educação a distância. 

Corpo técnico-administrativo 

para atuar na área de 

infraestrutura tecnológica em 

EAD. 

2.7 Corpo técnico-

administrativo para atuar na 

área de infraestrutura 

tecnológica em EAD. 

Quando todos os profissionais técnico-

administrativos têm qualificação ou 

experiência profissional de, pelo 

menos, 1 (um) ano para atuar na área de 

infraestrutura tecnológica em EAD. 

Corpo técnico-administrativo 

para atuar na área de produção 

de material didático para EAD. 

2.8 Corpo técnico-

administrativo para atuar na 

área de produção de material 

didático para EAD. 

Quando todos os profissionais técnico-

administrativos têm qualificação ou 

experiência profissional de, pelo 

menos, 1 (um) ano para atuar na área de 

produção de material didático para 

EAD. 

Corpo técnico-administrativo 

para atuar na gestão das 

bibliotecas dos polos regionais. 

2.9 Corpo técnico-

administrativo para atuar na 

gestão das bibliotecas dos polos 

regionais. 

Quando todos os profissionais técnico-

administrativos têm qualificação ou 

experiência profissional de, pelo 

menos, 1 (um) ano para atuar na gestão 

de um sistema de bibliotecas com 

diferentes unidades. 

Regime de trabalho. 2.10 Regime de trabalho. 

Quando todo pessoal técnico-

administrativo atuante na EAD tem 

previsão de contrato em tempo parcial 

ou integral. 
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  (continuação) 

DIMENSÃO 2: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA EAD 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Política para formação e 

capacitação permanentes do 

corpo técnico-administrativo. 

2.11 Política para formação e 

capacitação permanentes do 

corpo técnico-administrativo. 

Quando existe previsão de políticas de 

capacitação para a educação a distância 

e de acompanhamento do trabalho, com 

plenas condições de implementação. 

DIMENSÃO 3: INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Diretrizes para construção dos 

instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Instalações administrativas. 3.1 Instalações administrativas. 

Quando as instalações administrativas 

envolvidas nas atividades de EAD 

atendem, plenamente, aos requisitos 

de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, 

conservação e comodidade necessária à 

atividade proposta. 

Infraestrutura de serviços. 3.2 Infraestrutura de serviços. 

Quando há previsão, na instituição ou 

em suas proximidades, de infraestrutura 

de serviços plenamente adequados ao 

atendimento do corpo social envolvido 

nas atividades de EAD, como por 

exemplo, alimentação, transportes, 

comunicação, estacionamento, entre 

outros. 

Recursos de TIC (audiovisuais e 

multimídia). 

3.3 Recursos de TIC 

(audiovisuais e multimídia). 

Quando a IES comprova os recursos de 

TIC (audiovisuais, incluindo 

multimídia) em quantidades 

plenamente satisfatórias para atender 

às necessidades de professores, tutores, 

técnicos e estudantes envolvidos nas 

atividades de EAD. 

Plano de expansão e atualização 

de equipamentos. 

3.4 Plano de expansão e 

atualização de equipamentos. 

Quando existe plano de expansão e de 

atualização de equipamentos 

envolvidos nas atividades de EAD, 

previsto no PDI, com plena capacidade 

de execução. 

Biblioteca: instalações para 

gerenciamento central das 

bibliotecas dos polos regionais e 

manipulação do acervo que irá 

para os polos regionais. 

3.5 Biblioteca: instalações para 

gerenciamento central das 

bibliotecas dos polos regionais e 

manipulação do acervo que irá 

para os polos regionais. 

Quando as instalações para o 

gerenciamento central das bibliotecas 

dos polos regionais e a manipulação 

central do acervo que atende os polos 

regionais satisfazem plenamente os 

requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, conservação e    

comodidade necessária à atividade 

proposta. 
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  (conclusão) 

DIMENSÃO 3: INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Diretrizes para construção dos 

instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Biblioteca: informatização do 

sistema de bibliotecas (que 

administra as bibliotecas dos 

polos regionais). 

3.6 Biblioteca: informatização 

do sistema de bibliotecas (que 

administra as bibliotecas dos 

polos regionais). 

Quando a informatização do sistema de 

bibliotecas (que administra as 

bibliotecas dos polos regionais) atende 

plenamente as necessidades de registro 

e de utilização. 

Biblioteca: política de 

aquisição, expansão e 

atualização do acervo das 

bibliotecas dos polos regionais. 

3.7 Biblioteca: política de 

aquisição, expansão e 

atualização do acervo das 

bibliotecas dos polos regionais. 

Quando a instituição apresenta uma 

excelente política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo das 

bibliotecas dos polos regionais, 

considerando a proposta pedagógica 

dos cursos e a demanda dos docentes. 

REQUISITOS LEGAIS 

Diretrizes para construção dos 

instrumentos de 

credenciamento institucional 

Dispositivo legal Explicitação do dispositivo 

 

Condições de acesso para 

portadores de necessidades 

especiais (Decreto nº 

5.296/2004, a vigorar a partir de 

2009). 

A IES apresenta condições de acesso 

para portadores de necessidades 

especiais? 

 

Convênios, parcerias e acordos 

celebrados com outras 

instituições nacionais e/ou 

internacionais que sejam 

necessários à execução dos 

cursos de EAD. 

A IES comprova a totalidade das 

informações do PDI quanto a 

convênios, parcerias e acordos, 

mediante a apresentação de todos os 

instrumentos relativos, devidamente 

assinados pelos proponentes, dos quais 

constem as obrigações mútuas relativas 

ao objeto de vinculação institucional? 

Quadro 8 Formulário de credenciamento institucional para EAD.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base no respectivo formulário (BRASIL, 2010c). 
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(continua) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.1 Categoria de análise: Projeto Pedagógico do Curso: Aspectos Gerais  

(Fonte de consulta: PPC, PDI, DCN, entre outras) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Contexto socioeducacional. 
1.1.1 Contexto 

socioeducacional. 

Quando o projeto pedagógico do curso 

considera a população do ensino médio 

na área de abrangência pretendida, a 

quantidade de vagas ofertadas na 

educação superior, a demanda pelo 

curso, as taxas bruta e líquida de 

matriculados na educação superior, as 

metas do PNE e a pirâmide populacional 

de maneira plenamente adequada. 

Objetivos do curso. 1.1.2 Objetivos do curso. 

Quando os objetivos do curso estão 

plenamente definidos, indicando os 

compromissos institucionais em relação 

ao ensino, à pesquisa, à extensão e ao 

perfil do egresso. 

Perfil do egresso. 1.1.3 Perfil do egresso. 

Quando o perfil do egresso está 

plenamente definido e mantém 

coerência com os objetivos do curso e 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(quando houver). 

Número de vagas. 1.1.4 Número de vagas. 

Quando o número de vagas proposto 

para o curso está plenamente 

dimensionado em relação ao corpo 

docente e à tutoria, bem como às 

condições de infraestrutura da IES, 

especialmente às que dizem respeito ao 

atendimento aos estudantes nos polos de 

apoio presencial. 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.2 Categoria de análise: Projeto Pedagógico do Curso: Formação  

(Fontes de consulta: PPC e DCN) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Conteúdos curriculares. 1.2.1 Conteúdos curriculares. 

Quando os conteúdos curriculares são 

relevantes, atualizados e coerentes com 

os objetivos do curso e o perfil do 

egresso, contando com pleno 

dimensionamento da carga horária para o 

seu desenvolvimento, incluindo 

atividades complementares, plenamente 

definidas e articuladas com o processo 

global de formação. 
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  (continuação) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.2 Categoria de análise: Projeto Pedagógico do Curso: Formação  

(Fontes de consulta: PPC e DCN) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Metodologia. 1.2.2 Metodologia. 

Quando a metodologia definida para 

desenvolver as atividades do curso está 

plenamente comprometida com a 

interdisciplinaridade, com o 

desenvolvimento do espírito científico e 

com a formação de sujeitos autônomos e 

cidadãos. 

Compatibilização entre as 

tecnologias de informação e 

comunicação e o curso 

proposto. 

1.2.3 Compatibilização entre as 

tecnologias de informação e 

comunicação e o curso 

proposto. 

Quando são propostas diferentes 

tecnologias de comunicação e 

informação plenamente compatíveis ao 

curso e às disciplinas, bem como às 

características dos estudantes potenciais. 

Formação inicial em EAD. 1.2.4 Formação inicial em EAD. 

Quando o curso prevê, para o seu início, 

conteúdo específico com o objetivo de 

prover a formação inicial e a 

familiarização do estudante com a 

metodologia da educação a distância, 

disponibilizando informações detalhadas 

do módulo introdutório e do módulo 

específico para cada disciplina/semestre. 

Ementas e bibliografias dos 

conteúdos são adequadas e 

atualizadas em relação à(s) 

área(s) do conhecimento em 

que se inserem. 

1.2.5 Ementas e bibliografias 

dos conteúdos são adequadas e 

atualizadas em relação à(s) 

área(s) do conhecimento em que 

se inserem. 

Quando as ementas e bibliografias dos 

conteúdos do curso estão plenamente 

adequadas e atualizadas em relação à(s) 

área(s) do conhecimento em que se 

inserem. 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.3 Categoria de análise: Materiais Educacionais 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Material didático impresso. 
1.3.1 Material didático 

impresso. 

Quando o material didático impresso está 

em consonância com o projeto 

pedagógico do curso, com plena 

abordagem do conteúdo específico da 

área, indica bibliografia complementar, 

atende às especificidades da modalidade 

de EAD, em particular quanto à 

dialogicidade da linguagem, como 

promotor da autonomia de estudo, e está 

pronto para a primeira metade do curso. 
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  (continuação) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.3 Categoria de análise: Materiais Educacionais 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Material didático audiovisual 

para rádio, TV, computadores, 

DVD-ROM, VHS, telefone 

celular, CD-ROM. 

1.3.2 Material didático 

audiovisual para rádio, TV, 

computadores, DVD-ROM, 

VHS, telefone celular, CD-

ROM. 

Quando a instituição comprova material 

didático audiovisual que atenda às 

especificidades da modalidade de EAD 

(dialogicidade, autonomia e linguagem 

própria), em consonância com o projeto 

pedagógico do curso, com ampla 

abordagem do conteúdo específico da 

área, disponível em, pelo menos, 3 (três) 

mídias distintas, e o material está pronto 

para a primeira metade do curso. 

Material para internet (web). 
1.3.3 Material para internet 

(web). 

Quando a instituição comprova material 

didático para internet que atenda às 

especificidades da modalidade de EAD 

(dialogicidade, construção da autonomia 

e linguagem própria), em consonância 

com o projeto pedagógico do curso, com 

plena abordagem do conteúdo específico 

da área, e o material está pronto para a 

primeira metade do curso. Além disso, 

um excelente ambiente de aprendizagem 

deve servir de suporte ao material 

didático, com interface amigável, 

facultando uma aprendizagem 

significativa. 

Articulação e 

complementaridade dos 

materiais impressos, materiais 

audiovisuais ou materiais para 

internet (web). 

1.3.4 Articulação e 

complementaridade dos 

materiais impressos, materiais 

audiovisuais ou materiais para 

internet (web). 

Quando há, comprovadamente, plena 

articulação entre todos os materiais 

educacionais, e esses materiais 

apresentam relação de 

complementaridade. 

Materiais educacionais 

propiciam a abordagem 

interdisciplinar e 

contextualizada dos 

conteúdos. 

1.3.5 Materiais educacionais 

propiciam a abordagem 

interdisciplinar e 

contextualizada dos conteúdos. 

Quando os materiais educacionais 

possibilitam plena abordagem 

interdisciplinar e contextualizada, 

favorecendo a integração de todos os 

conteúdos ofertados no âmbito do curso. 

Guia geral para o estudante. 
1.3.6 Guia geral para o 

estudante. 

Quando está previsto um guia geral, 

divulgado em diferentes suportes, com 

informações claras e completas sobre a 

EAD, os objetivos a serem alcançados no 

curso, as formas de interação entre 

docentes, tutores e alunos, bem como 

explícitas, detalhadamente, as normas 

referentes à avaliação e demais 

orientações para o curso. 
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(continuação) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.3 Categoria de análise: Materiais Educacionais 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Guia de conteúdos (módulos, 

unidades etc.) para o 

estudante. 

1.3.7 Guia de conteúdos 

(módulos, unidades etc.) para o 

estudante. 

Quando há previsão de guia, 

estabelecendo, a cada período letivo, um 

cronograma geral para os conteúdos 

(módulos, unidades, disciplinas etc.), 

divulgado em diferentes suportes, com 

informações claras e completas sobre a 

dinâmica do processo de ensino-

aprendizagem e as formas de interação 

entre docentes, tutores e alunos, 

explicitando, detalhadamente, o modelo 

de avaliação e demais orientações. 

Mecanismos para 

autoavaliação nos materiais 

educacionais pelo estudante. 

1.3.8 Mecanismos para 

autoavaliação nos materiais 

educacionais pelo estudante. 

Quando os materiais educacionais 

apresentam mecanismos claros, 

coerentes e abrangentes de 

autoavaliação pelo estudante. 

Sistema de avaliação prévia de 

materiais educacionais (pré-

testagem). 

  

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.4 Categoria de análise: Interação em Educação a Distância 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise (critério para 

pontuação máxima) 

Mecanismos gerais de 

interação. 

1.4.1 Mecanismos gerais de 

interação. 

Quando o projeto do curso tem 

plenamente definidas e especificadas as 

formas de interação entre docentes, 

tutores e estudantes, e as tecnologias que 

serão utilizadas. Além disso, a tecnologia 

adotada atende plenamente ao perfil dos 

estudantes potenciais. 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.5 Categoria de análise: Avaliação em Educação a Distância, Avaliação do Corpo 

Docente/Tutoria e Avaliação dos Materiais Educacionais 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise (critério para 

pontuação máxima) 

Processo continuado de 

avaliação de aprendizagem 

(inclusive recuperação). 

 

1.5.1 Processo continuado de 

avaliação de aprendizagem 

(inclusive recuperação). 

 

Quando o processo de avaliação do 

estudante estabelece uma estratégia de 

avaliação continuada ao longo de todo o 

desenvolvimento do curso, com critérios 

de promoção pré-estabelecidos, em cuja 

composição do resultado final as 

avaliações presenciais devem prevalecer 

sobre as demais formas de avaliação, e 

essa estratégia é plenamente adequada. 
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  (continuação) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.5 Categoria de análise: Avaliação em Educação a Distância, Avaliação do Corpo 

Docente/Tutoria e Avaliação dos Materiais Educacionais 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise (critério para 

pontuação máxima) 

Sigilo e segurança nas 

avaliações dos estudantes. 

1.5.2 Sigilo e segurança nas 

avaliações dos estudantes. 

O curso dispõe de plenos mecanismos 

que garantem segurança e sigilo no 

processo de avaliação, relativos à 

elaboração, reprodução e aplicação das 

avaliações, visando à plena 

confiabilidade e credibilidade do 

processo e dos resultados. 

Avaliação do material 

didático. 

1.5.3 Avaliação do material 

didático. 

Quando há previsão de processos de 

avaliação e revisão periódicos e 

continuados dos materiais educacionais, 

plenamente adequados para garantir a 

melhoria dos mesmos no aspecto 

científico, cultural, ético, estético, 

didático-pedagógico, motivacional, sua 

adequação aos estudantes e às TIC 

utilizadas, sua capacidade de 

comunicação, entre outros. 

Avaliação da infraestrutura de 

tecnologia. 

1.5.4 Avaliação da 

infraestrutura de tecnologia. 

Quando há previsão de processos de 

avaliação e revisão periódicos e 

continuados da infraestrutura de 

tecnologia e do suporte tecnológico e 

instrumental dos cursos, com previsão 

periódica de rotinas de teste, com 

vistas à renovação, manutenção e 

disponibilização contínua aos estudantes. 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

2.1 Categoria de análise: Administração Acadêmica 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise (critério para 

pontuação máxima) 

Titulação e formação do 

coordenador do curso. 

2.1.1 Titulação e formação do 

coordenador do curso. 

Quando o coordenador possui graduação 

e doutorado na área do curso, e 

experiência de magistério superior de, no 

mínimo, 4 (quatro) anos, sendo pelo 

menos 2 (dois) anos em educação a 

distância. 

Regime de trabalho do 

coordenador do curso. 

2.1.2 Regime de trabalho do 

coordenador do curso. 

Quando o regime de trabalho do 

coordenador do curso contemplar, pelo 

menos, 40 (quarenta) horas semanais 

totalmente dedicadas à coordenação. 

Participação efetiva da 

coordenação do curso em 

órgãos colegiados. 

2.1.3 Composição e 

funcionamento do colegiado de 

curso ou equivalente. 

Quando o colegiado previsto nos 

documentos oficiais da instituição tem 

constituição e atribuições que lhe 

conferem expressiva representatividade e 

importância nas decisões sobre assuntos 

acadêmicos do curso. 
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  (continuação) 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

2.1 Categoria de análise: Administração Acadêmica 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise (critério para 

pontuação máxima) 

Tempo de experiência 

profissional. 

2.1.4 Tempo de experiência 

profissional. 

Quando o coordenador do curso 

apresenta experiência profissional 

superior a 5 (cinco) anos na área do 

curso. 

Núcleo de apoio didático 

pedagógico aos docentes. 
  

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

2.2 Categoria de análise: Perfil dos Docentes  

(Fontes de consulta: PPC e documentação própria da IES) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Titulação acadêmica. 2.2.1 Titulação acadêmica. 

Quando, pelo menos, 80% dos docentes 

previstos para a primeira metade do 

curso têm titulação em programas de 

pós-graduação stricto sensu reconhecidos 

pela CAPES ou revalidada por 

universidades brasileiras, e todos 

possuem formação específica nos 

conteúdos que serão ministrados. 

Experiência acadêmica no 

ensino superior e experiência 

profissional. 

2.2.2 Experiência acadêmica na 

educação superior e experiência 

profissional. 

Quando todos os docentes previstos para 

a primeira metade do curso têm, pelo 

menos, 5 (cinco) anos de experiência 

acadêmica na educação superior ou 

profissional fora do magistério na área 

do curso. 

Qualificação/Experiência em 

EAD. 

2.2.3 Qualificação/Experiência 

em EAD. 

Quando, pelo menos, 50% dos docentes 

previstos para a primeira metade do 

curso possuem qualificação específica 

em educação a distância ou experiência 

mínima de 1 (um) ano em EAD. 

Regime de trabalho. 2.2.4 Regime de trabalho. 

Quando, pelo menos, 60% do corpo 

docente indicado para a primeira metade 

do curso proposto têm previsão de 

contrato em tempo parcial ou integral. 

Produção intelectual. 2.2.5 Produção intelectual. 

Quando, pelo menos, 50% do corpo 

docente previsto para a primeira metade 

do curso têm, em média, nos últimos 3 

(três) anos, 3 (três) produções por 

docente. OBS.: Considerar como 

produção: livros, capítulos de livros, 

artigos em periódicos especializados, 

textos completos em anais de eventos 

científicos e produções técnicas 

relevantes. 
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  (continuação) 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

2.3 Grupo de indicadores: Corpo de Tutores  

(Fonte de consulta: PDI, PPC, Estatuto e Regimento Interno) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Titulação dos tutores. 2.3.1 Titulação dos tutores. 

Quando todos os tutores previstos para a 

primeira metade do curso são graduados, 

sendo que 50% têm titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto 

sensu, e a atuação de cada um no curso é 

condizente com sua formação acadêmica. 

Qualificação dos tutores em 

EAD. 

2.3.2 Qualificação dos tutores 

em EAD. 

Quando, pelo menos, 50% dos tutores 

previstos para a primeira metade do 

curso possuem qualificação específica 

em educação a distância ou experiência 

mínima de 1 (um) ano em EAD. 

Regime de trabalho. 2.3.3 Regime de trabalho. 

Quando, pelo menos, 60% do corpo de 

tutores indicado para a primeira metade 

do curso proposto têm previsão de 

contrato em tempo parcial ou integral. 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

2.4 Categoria de análise: Condições de Trabalho  

(Fontes de consulta: PDI e Termos de Compromisso assinados pelos docentes com a IES) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Equipe docente/tutores para 

atendimento aos estudantes 

nas atividades didáticas. 

2.4.1 Equipe docente/tutores 

para atendimento aos estudantes 

nas atividades didáticas. 

Quando a equipe de docentes e de tutores 

envolvidos nas atividades de ensino 

aprendizagem de cada conteúdo 

(disciplina, módulo etc.) está 

plenamente estruturada em termos 

quantitativos e qualitativos, garantindo 

forte interação, flexibilidade e qualidade 

no atendimento ao estudante na 

realização de suas atividades. 

Relação tutores/estudantes 

para atendimento aos 

estudantes nas atividades 

didáticas. 

2.4.2 Relação tutores/estudantes 

para atendimento aos estudantes 

nas atividades a distância. 

Quando a relação entre o número de 

tutores e o de estudantes está 

plenamente adequada e coerente com a 

proposta de atividades para os conteúdos 

(disciplina, módulo etc.), e apresenta, de 

forma equilibrada, o binômio 

quantidade/qualidade no atendimento, 

incluindo flexibilidade no horário. 

Relação tutores/estudantes 

para atendimento nas 

atividades presenciais 

(inclusive as obrigatórias). 

2.4.3 Relação tutores/estudantes 

para atendimento nas atividades 

presenciais (inclusive as 

obrigatórias). 

Quando a relação entre o número de 

tutores e o de estudantes está 

plenamente adequada e coerente com a 

proposta de atividades para os conteúdos 

(disciplina, módulo etc.) nas atividades 

presenciais, e apresenta, de forma 

equilibrada, o binômio 

quantidade/qualidade no atendimento, 

incluindo flexibilidade no horário. 
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  (conclusão) 

DIMENSÃO 3: INSTALAÇÕES FÍSICAS 

3.1 Categoria de análise: Instalações Gerais  

(Fontes de consulta: Decreto nº 5.296/2004 e PDI) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Sala de professores, sala de 

tutores e sala de reuniões. 

3.1.1 Sala de professores, sala 

de tutores e sala de reuniões. 

Quando as instalações para docentes 

(salas de professores, sala de tutores e de 

reuniões) estão equipadas segundo a 

finalidade e atendem plenamente aos 

requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessária à 

atividade proposta. 

Gabinetes de trabalho para 

professores. 

3.1.2 Gabinetes de trabalho para 

professores. 

Quando o curso oferece gabinetes de 

trabalho, pelo menos, para o coordenador 

do curso, professores de tempo integral e 

professores de tempo parcial, 

plenamente equipados segundo a 

finalidade (computador conectado à 

internet é imprescindível). 

Instalações para a equipe de 

tutores. 

3.1.3 Instalações para a equipe 

de tutores. 

Quando o curso oferece instalações de 

trabalho para a equipe de tutores, 

plenamente equipados segundo a 

finalidade (computador conectado à 

internet para todos é imprescindível). 

Recursos de TIC (audiovisuais 

e multimídia). 

3.1.4 Recursos de TIC 

(audiovisuais e multimídia). 

Quando o curso demonstra possuir 

recursos de TIC (audiovisuais e 

multimídia) em quantidades plenamente 

adequadas para atender professores, 

tutores, técnicos e estudantes. 

DIMENSÃO 3: INSTALAÇÕES FÍSICAS 

3.2 Categoria de análise: Biblioteca  

(Fonte de consulta: PPC e PDI) 

Diretrizes para construção 

dos instrumentos de 

credenciamento institucional 

Indicador 
Critério de análise 

(critério para pontuação máxima) 

Livros da bibliografia básica e 

complementar para consulta 

docente e tutores. 

3.2.1 Livros da bibliografia 

básica e complementar. 

Quando os livros da bibliografia básica e 

complementar que atendem aos 

programas das disciplinas dos primeiros 

90% do tempo de duração do curso estão 

disponíveis para consulta dos docentes e 

tutores do curso. 

 3.2.2 Periódicos especializados. 

Quando existe assinatura de periódicos 

especializados, indexados e correntes, 

sob a forma impressa ou informatizada, 

abrangendo as principais áreas temáticas 

do curso, distribuídos adequadamente 

entre as principais áreas do curso, a 

maioria deles abrangendo os últimos 3 

(três) anos. 

Quadro 9 Formulário de autorização de curso para EAD.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base no respectivo formulário (BRASIL, 2010a). 



 

132 

Vale observar que esses quadros não representam os formulários na forma como são 

disponibilizados pelo MEC/INEP. Eles são resultado desta pesquisa e se apresentam como a 

compilação da legislação que os originou. Portanto, constituem a base de comparação com as 

teorias, autores, histórico do ensino superior e demais reflexões exploradas até este capítulo.  

Pela primeira vez, esses formulários foram homologados pelas Portarias MEC nº 

1.047 e nº 1.050, ambas de 7 de novembro de 2007. Sistematicamente, tratam do 

credenciamento institucional, do credenciamento de polo e da autorização de curso. No ano de 

2010, foram verificadas algumas alterações quanto à redação, assim como a inserção de 

categorias de análise, que serão estudadas a seguir.  

O MEC, conforme já abordado anteriormente, é responsável pela regulação, 

avaliação e supervisão, e delega, ao INEP, a avaliação e a formação dos avaliadores ad hoc. 

Assim, o INEP possui a função de orientar seus avaliadores – presentes no Banco de 

Avaliadores (BASis)38 – em eventos presenciais, apresentando os formulários a serem 

utilizados nas visitas in loco, esclarecendo eventuais dúvidas e, principalmente, explicando e 

orientando a respeito de itens específicos.  

Nesses encontros presenciais, possivelmente por razões didáticas, o INEP toma por 

base o mínimo necessário para a aprovação de um processo de credenciamento e autorização 

de curso, que seria o conceito três39. Percebe-se, contudo, pela prática e pela interação com 

avaliadores institucionais e gestores do ensino superior brasileiro, que as IES também tomam 

esse conceito como referência, de forma a balizar seus investimentos e toda a condução do 

processo de credenciamento institucional para EAD, ou de autorização e/ou reconhecimento 

de cursos. 

Pela proposta do Ministério da Educação, a conceituação que serviu de base para a 

construção dos documentos foi orientada pelas seguintes definições: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Vide BRASIL. Ministério da Educação. BaSis. Brasília, 2011. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/ 

avaliador/>. Acesso em: 3 mar. 2011.  
39

 Cf. Anexos B e C desta tese (respectivamente, Instrumento de credenciamento institucional para oferta da 

modalidade de educação a distância e Instrumento de autorização de curso para oferta na modalidade a 

distância). 

http://emec.mec.gov.br/%20avaliador/
http://emec.mec.gov.br/%20avaliador/
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Dimensão: agrupamentos de grandes traços ou características referentes aos aspectos do curso sob os 

quais se emite juízo de valor e que, em seu conjunto, expressam sua totalidade. 

Categoria de análise: constituem os desdobramentos das Dimensões, organizadas, cada uma também 

em níveis, de acordo com as características consideradas mais pertinentes, em função dos processos 

futuros de verificação local. Expressam a situação em que se encontra a instituição com respeito a cada 

dimensão. 

Grupo de indicadores: conjunto de características comuns usadas para agrupar, com coerência e 

lógica, evidências da dinâmica acadêmica dos cursos. Não é objeto de pontuação ou avaliação. 

Indicadores: desdobramentos das categorias de análise, também organizados em subitens, em função 

de sua interdependência. São aspectos (quantitativos e qualitativos) que possibilitam obter evidências 

concretas que, de forma simples ou complexa, caracterizam a realidade dos múltiplos institucionais que 

retratam. Cada indicador relaciona-se a um conjunto de aspectos que serão submetidos, in loco, à 

verificação do atendimento.  

Indicadores aos quais é atribuída a condição NSA (não se aplica): são aqueles cujo atendimento é 

opcional ao Centro Universitário ou à Faculdade, como forma de assegurar o respeito à suas 

identidades e diversidades. [...] 

Critérios: são os padrões que servem de base para comparação, julgamento ou apreciação de um 

indicador. 

Indicadores imprescindíveis: representam condições obrigatórias para o acesso e a permanência no 

sistema de educação superior. Esses indicadores, definidos pela legislação em vigor, exigem o conceito 

3, no mínimo, para aprovação; caso contrário, a instituição deverá cumprir a diligência definida pela 

Comissão de Avaliação Externa, devidamente justificada, com a indicação explícita dos indicadores 

imprescindíveis a serem atendidos, em até 180 dias (Portaria MEC nº 300, de 2006). 

Quadro 10 Definições. 

Fonte: Nunes, Barroso, Fernandes (2008, p. 30-31). 

 

 

É importante revelar que esses formulários foram elaborados, segundo o MEC, em 

sintonia com os Referenciais de Qualidade para EAD, propostos em 2003 e reformulados em 

2007, e passaram por uma consulta pública nos meses de junho a agosto de 2007. Atualmente, 

pela legislação vigente, esses documentos são usados por todas as IES, independente de seu 

enquadramento no sistema de ensino superior.  

Um fato relevante é que, pelo Decreto nº 5.773/2006, a avaliação serviria de 

referencial básico, sobre o qual não resultaria a atribuição de conceitos, e seus efeitos seriam 

meramente autorizativos. A autorização e o credenciamento se dariam com base em 

pareceres. 

Contudo, esse Decreto foi revogado integralmente e sua nova redação conduziu ao 

oposto. No período aproximado de um ano, foram homologados dois decretos, 

diametralmente opostos. E assim ficou a sua redação final: “A avaliação, como referencial 

básico para a regulação de instituições e cursos, resultará na atribuição de conceitos, conforme 

uma escala de cinco níveis” – Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 

2007a). 
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Integrando-se ao Decreto nº 6.303, quanto à valoração dos itens de avaliação 

contidos nas dimensões, foi estipulada, para ambas as etapas, de avaliação institucional e de 

avaliação de autorização de cursos, a aplicação de conceitos, subdivididos em escalas de cinco 

níveis: “Sendo os níveis 4 e 5 indicativos de pontos fortes, os níveis 1 e 2 indicativos de 

pontos fracos e o nível 3 indicativo do mínimo aceitável” – artigo 32 da Portaria MEC nº 

2.051/2004 (BRASIL, 2005c). 

Pelo histórico de criação dos documentos, percebe-se, atualmente, uma maior 

transparência nos processos de criação e implantação dos mesmos. Há uma preocupação por 

parte dos órgãos regulatórios do Ministério da Educação em oferecer à sociedade as formas e 

os fundamentos a partir dos quais os formulários são pensados, operacionalizados e 

homologados. 

Vale observar que, até 2007, os formulários não eram articulados às políticas do 

sistema de ensino superior. Não eram considerados documentos com força de lei, sendo 

produzidos somente com a função de orientar os avaliadores e de servir de base para os seus 

pareceres ad hoc. Todavia, adquiriram essa força de lei, a partir de um trâmite formal entre as 

Secretarias de regulação e o INEP, que garantiram sua homologação e publicação por meio de 

portarias ministeriais no Diário Oficial da União. A partir do que está contido nesses 

documentos é que as IES planejam as suas ações e investimentos. 

Essa falta de articulação entre a EAD e o sistema de ensino superior brasileiro se 

refletiu na criação de um processo paralelo de educação a distância dentro de uma mesma 

instituição, conforme foi tratado nesta pesquisa. 

Percebe-se que os formulários ainda são complexos, divididos em dimensões para 

aspectos outrora subjetivos. Passaram de documentos de orientação interpretativa e mais 

abertos à participação dos avaliadores a documentos herméticos e de orientação basicamente 

quantitativa, nos quais a escala três (mínimo aceitável) credencia e autoriza a IES. 

É conveniente observar a mudança de postura do Ministério da Educação também 

em relação às atividades dos avaliadores. Se, nos modelos anteriores, a interação era 

incentivada, conforme se percebe pelo Quadro 7 (Orientações aos avaliadores ad hoc), 

apresentado anteriormente, essa interação, atualmente, é sujeita a sanções. 
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Assim, pela Portaria Ministerial nº 40/2007, as avaliações40 devem ser seguidas 

exatamente como orientam os formulários de avaliação, e se apresentam como um “registro 

fiel e circunstanciado das condições concretas de funcionamento da instituição ou curso”, 

sendo vedado “à comissão de avaliação fazer recomendações ou sugestões às instituições 

avaliadas, ou oferecer qualquer tipo de aconselhamento que influa no resultado da avaliação, 

sob pena de nulidade do relatório, além de medidas específicas de exclusão dos avaliadores do 

banco, a juízo do INEP” – Portaria nº 40/2007 (BRASIL, 2007h). 

Após a análise dos três formulários, destacam-se as características principais 

presentes nos modelos de 2007: 

 

 São criados como parte das políticas de regulação e avaliação para EAD, de 

forma integrada às políticas para o ensino superior.  

Os documentos anteriores não tinham um método formalizado. Não havia um 

registro ou formas claras de sua construção. Os processos eram concebidos no interior 

sistema.  

Mas, cumpre notar que essa formalização não se apresenta como burocratização. 

Percebe-se, na tramitação proposta, a intenção de deixar o processo transparente e articulado.  

Com a construção do SINAES, têm como proposta estarem em sintonia com as 

demais formas de verificação e avaliação. 

 

 São documentos específicos a cada etapa avaliativa de credenciamento e de 

autorização de curso. 

No padrão criado a partir de 2002, havia apenas um documento para as duas 

avaliações, o que deixava o processo extenso e repetitivo, pois, para cada nova proposta de 

curso, seriam pedidos os mesmos documentos para o credenciamento institucional.  

Nos modelos apresentados a partir de 2007, são avaliados, de forma autônoma, as 

condições institucionais e os cursos, quanto à verificação in loco. Todavia, são etapas que 

                                                 
40

 Convém tratar, aqui, da Portaria nº 1.027, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre o banco de avaliadores do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e pede como formação mínima a titulação em nível de 

doutorado, assim como produção acadêmica e intelectual, e ainda, dispõe: o “Art. 5º. [...] § 1º. Avaliadores de 

instituições de educação superior devem demonstrar experiência em gestão educacional de, no mínimo, três 

anos, em cargos equivalentes a reitoria, pró-reitoria, presidência, diretoria, coordenação, chefia, assessoria, 

participação em comissões e colegiados, dentre outros. § 2º. Avaliadores de cursos de graduação devem 

demonstrar experiência profissional em ensino, pesquisa ou extensão, em nível superior, de no mínimo cinco 

anos. § 3º Os avaliadores indicados deverão apresentar, ainda, informações quanto à experiência anterior em 

avaliações de cursos ou instituições de educação superior ou em atividades que comprovem conhecimento da 

educação superior brasileira, bem como quanto à eventual experiência em educação a distância ou em 

educação tecnológica” (BRASIL, 2006c). 
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ocorrem de modo articulado e dependente: não há processo de credenciamento sem 

autorização de, ao menos, um curso, assim como não existe autorização de curso sem 

credenciamento. 

 

 Formalizam, dentro da normatização, um modelo de educação a distância. 

Em ambos os documentos (credenciamento e autorização de curso), houve a 

preocupação com a forma de aprovação e legitimação dos formulários. Houve o cuidado, por 

parte do MEC, em estabelecer um sistema de tramitação entre os órgãos de regulação, porém, 

internamente, não são apresentadas mudanças que reorientem a EAD a formas abertas ou a 

inovações.  

Especificamente no documento de autorização de cursos, nota-se a tendência à 

padronização da EAD a ser oferecida e à centralização das decisões estratégicas e 

pedagógicas pelo MEC agora na SEED. 

Cumpre dizer que essa característica de padronização e centralização será mais bem 

explorada e discutida criticamente na análise interna dos documentos. 

 

 Apresentam um caráter de contenção às políticas anteriores.  

A maior dificuldade será integrar, dentro de uma política de refreamento, o projeto 

de expansão do ensino superior público a distância, proposto principalmente pela criação da 

UAB, no interior do sistema que compõe as IFES. 

Assim como as políticas atuais, esses formulários se apresentam mais como uma 

forma de conter o que foi proposto anteriormente, do que de propor diretrizes futuras. Vejam-

se, por exemplo, todas as ações de descredenciamento e os termos de ajuste de conduta 

(TACs), que trazem redução de vagas oferecidas, impossibilidade de realizar novos processos 

seletivos, reorganização, aglutinação e, até mesmo, fechamento de polos de apoio presencial. 

Pode-se observar, também, que existe um incentivo da adoção da modalidade a 

distância no ensino presencial pela inserção da Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, 

nas categorias de análise dos instrumentos de avaliação de credenciamento.  

Essa Portaria, publicada no Diário Oficial da União em 13 de dezembro de 2004, 

Seção 1, página 34, baseada no disposto no artigo 81 da Lei nº 9.394/96, e no artigo 1º do 

Decreto nº 2.494/98, passou a permitir, em seu artigo 1º, que as instituições de ensino superior 

introduzissem, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizassem a modalidade 

semipresencial, como uma política de incentivo a EAD.  
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Assim, a partir daquela data, com base no mesmo artigo, e em seus parágrafos, a 

modalidade semipresencial foi caracterizada como: “quaisquer atividades didáticas, módulos 

ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de 

recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias 

de comunicação remota” – artigo 1º, § 1º, da Portaria nº 4.059/2004 (BRASIL, 2004b). 

As IES poderiam ofertar as disciplinas referidas no caput do artigo, integral ou 

parcialmente, desde que essa oferta não ultrapassasse 20% da carga horária total do curso, 

respeitadas as avaliações presenciais. 

Surgiu, também, no artigo 2º dessa Portaria, um direcionamento para a forma de 

oferta das disciplinas dos cursos e também a necessidade da tutoria, indicando mais do que 

uma orientação:  

Art. 2
o
. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir 

métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado 

de tecnologias de informação e comunicação para a realização dos objetivos 

pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e atividades de tutoria 

(BRASIL, 2004b). 

 

O parágrafo único desse artigo já demandava docentes qualificados em nível 

compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica para os 

momentos presenciais e os momentos a distância. Surgia, pela primeira vez, ao longo do texto 

do documento, o termo “a distância”, substituindo a palavra “semi-presencial”. Isso poderia 

indicar uma tendência à convergência na legislação.  

Essa portaria, denominada pelas IES como “dos 20%” ainda está em vigor e 

demonstra-se, de certo modo, adequada ao momento e às necessidades das IES e dos alunos.  

Contudo, junto às IFEs, essa prática não se concretizou, tornando-se só uma intenção 

da legislação. Segundo Almeida (2005, p. 20): 

a EAD na universidade, não é (embora possa vir a ser) uma forma de 

vulgarizar ou superficializar o ensino, mas uma ocasião de abrir aos alunos e 

mestres uma janela para o estudo assíncrono, para o desenvolvimento de 

escrita mais contínua, para os estudos colaborativos em redes de 

participação, para as habilidades de manipulação de novas e múltiplas 

linguagens, entre outras vantagens nas quais o ensino presencial não é tão 

ágil. 

 

Apesar do incentivo à experiência com a educação a distância na educação 

presencial, como se percebe na Dimensão 1 - “Organização Institucional para Educação a 

Distância” / Indicador 1.9 - “Experiência da IES com a utilização de até 20% da carga 

horária dos cursos superiores presenciais na modalidade de educação a distância” / Critério 
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de análise: “Quando a IES comprova, em pelo menos um curso de graduação presencial a 

adequada utilização de mais de 15% da carga horária ofertada na modalidade de educação a 

distância, há mais de um ano”41, nas instituições de ensino superior federais, essa política não 

se concretizou, pois, ao mesmo tempo em que o Poder Público regula, não consegue articular 

no interior de suas mantidas suas próprias políticas, facultando ao sistema federal de ensino 

superior espaços importantes para a descoberta das vantagens às quais se refere Almeida 

(2005). 

Pode-se perceber pela evolução do sistema de avaliação de credenciamento e de 

autorização de curso superior a distância que houve a intenção por parte do Poder Público em 

inseri-los em uma política que envolvesse etapas de análise internas e externas, compondo um 

sistema para avaliação do ensino superior. 

Os próprios documentos foram sendo atualizados, modificados e, por conseguinte, 

suas formas de construção evoluindo ao longo do estabelecimento da EAD no interior da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Assim, como parte de um processo de avaliação, podem auxiliar as IES na melhoria 

e orientação contínua de seus cursos e programas de EAD, se forem oferecidos como 

instrumentos adequados e articulados às demais políticas para educação a distância e a formas 

qualitativas de análise.  

Retomando os formulários, cabe observar que a análise dos mesmos aponta para 

acertos e retrocessos, frutos de um processo contínuo de aperfeiçoamento dos instrumentos de 

avaliação e das políticas de Estado para o Ensino superior e para a EAD. 

A seguir, serão analisados os instrumentos de avaliação de autorização de cursos 

superiores a distância, em sua construção interna.  

 

 

                                                 
41

 Cf. Anexo B deste trabalho (Instrumento de credenciamento institucional para oferta da modalidade de 

educação a distância).  
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4 O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSOS 

SUPERIORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: AVALIAÇÃO PELA LÓGICA 

REGULADORA  

 

 

É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil, mas é possível, que 

vamos programar nossa ação político-pedagógica (FREIRE, 2004, p. 79). 

 

Conforme foi observado, os instrumentos de credenciamento e de autorização de 

curso formalizam, dentro da normatização, um conceito de educação a distância, no instante 

em que o Poder Público vai além da orientação de avaliação inserida nas políticas, e passa a 

induzir a tendência à centralização do direcionamento da EAD a partir de seus pressupostos. 

Dessa relação, nasce a necessidade de um pensar sobre o que internamente esses 

documentos vêm propondo às IES, especialmente às IES privadas (pois consta que a maior 

parte das IFES foram credenciadas por decretos, para o atendimento às políticas de 

democratização e interiorização do ensino superior), como forma condutora da educação a 

distância.  

Como alternativa de investigação, surge, neste capítulo, de forma articulada à análise 

crítico-reflexiva da evolução dos formulários realizada no capítulo III, a reflexão interna do 

conjunto de categorias dispostas no instrumento específico de autorização de curso superior 

na modalidade a distância. 

Assim, serão resgatados, de modo integrado, os eixos que perpassam as teorias 

tecnocrática/tecnicista e economicista, baseadas nos modelos fordistas de produção, e as 

teorias humanistas, fundamentadas nas ideias de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire, 

apresentadas no capítulo I desta tese. E serão retirados do formulário de autorização os 

extratos que, de forma linear, aproximam as exigências feitas às IES brasileiras às suas 

práticas.  

 

 

4.1 A partir do texto: a institucionalização de uma prática 

 

 

Os instrumentos de avaliação in loco são resultados das ações de controle e 

verificação criadas pelo Estado a partir da década de 1960, que se fundamentaram na criação 

de um padrão para o oferecimento do ensino superior. 
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Esse processo, passando por diversas propostas de modificação ao longo de 50 anos 

de debates das políticas de avaliação, sofreu transformações derivadas dos conflitos entre as 

diversas concepções sobre o papel do ensino superior que se instalaram no Brasil em 

diferentes contextos e interesses políticos e econômicos. 

Assim, apesar de sua permanência em todas as propostas, convém observar que esses 

instrumentos não se mantiveram estáticos. Ao longo dos anos, sofreram as oscilações e as 

alternâncias de políticas e resoluções para a educação brasileira. Contudo, sempre estiveram 

fundamentados em um conjunto de princípios de base regulatória. 

Para EAD, resultaram das evoluções da Portaria nº 301, do Ministério da Educação, 

de 7 de abril de 1998, do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e, a seguir, do Decreto 

nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, pelo qual o artigo 80 da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional foi finalmente regulamentado. 

Segundo o INEP (2009, p. 24): 

Nessa linha, a avaliação se realiza como atividade predominantemente 

técnica, que busca a mensuração dos resultados produzidos pelas instituições 

em termos de ensino [...] sua ênfase recai sobre indicadores quantitativos que 

promovem um balanço das dimensões mais visíveis e facilmente 

descritíveis. 

 

Dentro dessa perspectiva, serão destacados, nos quadros a seguir, os extratos das 

dimensões que compreendem, respectivamente, a verificação didático-pedagógica, o corpo 

docente e o corpo de tutores, e as instalações físicas, nas avaliações de autorização de cursos 

superiores a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

(continua) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Contexto educacional. 

Quando o projeto pedagógico do curso considera a 

população do ensino médio na área de abrangência 

pretendida, a quantidade de vagas ofertadas na educação 

superior, a demanda pelo curso, as taxas bruta e líquida de 

matriculados na educação superior, as metas do PNE e a 

pirâmide populacional de maneira suficiente. 

Objetivos do curso. 

Quando os objetivos do curso estão suficientemente 

definidos, indicando os compromissos institucionais em 

relação ao ensino e ao perfil do futuro egresso. 

Perfil do egresso.  

Quando o perfil do futuro egresso está suficientemente 

definido e mantém coerência com os objetivos do curso e 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais (quando houver). 

Número de vagas.  

Quando o número de vagas proposto para o curso está 

dimensionado e atende suficientemente em relação ao 

corpo docente e à tutoria, bem como às condições de 

infraestrutura da IES, especialmente às que dizem respeito 

ao atendimento aos estudantes nos polos de apoio 

presencial. 

Conteúdos curriculares.  

Quando os conteúdos curriculares são suficientes, 

relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do 

curso e o perfil do egresso. 

Metodologia. 

Quando a metodologia definida para o desenvolvimento das 

atividades do curso está suficientemente comprometida 

com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do 

espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos 

e cidadãos. 

Compatibilização entre as tecnologias de 

informação e comunicação e o curso proposto.  

Quando são propostas diferentes tecnologias de 

comunicação e informação suficientemente compatíveis ao 

curso e às disciplinas, bem como às características dos 

estudantes potenciais. 

Formação inicial em educação a distância.  

Quando o curso disponibiliza módulo introdutório 

(familiarização com a linguagem, os procedimentos e os 

instrumentos tecnológicos utilizados) que promova 

nivelamento do conhecimento necessário para o 

desenvolvimento de cursos na modalidade a distância. 

Atualização e adequação das ementas e 

bibliografias dos conteúdos propostos.  

Quando as ementas e bibliografias dos conteúdos do curso 

estão suficientemente adequadas e atualizadas em relação 

à(s) área(s) do conhecimento em que se insere(m).  

Material didático impresso.  

Quando o material didático impresso está em consonância 

com o projeto pedagógico do curso, com suficiente 

abordagem do conteúdo específico da área, indica 

bibliografia complementar, atende parcialmente às 

especificidades da modalidade de EAD (dialogicidade, 

autonomia e linguagem própria), e está pronto para a 

primeira metade do curso. 
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(continuação) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Material didático audiovisual para rádio, TV, 

computadores, DVD-ROM, VHS, telefone 

celular, CD-ROM.  

Quando a instituição comprova material didático 

audiovisual que atenda às especificidades da modalidade de 

EAD (dialogicidade, autonomia e linguagem própria), em 

consonância com o projeto pedagógico do curso, com 

ampla abordagem do conteúdo específico da área, 

disponível em mídia única, e pronto para a primeira metade 

do curso. 

Material para internet (web).  

Quando a instituição comprova material didático para 

internet que atenda às especificidades da modalidade de 

EAD (dialogicidade, construção da autonomia e linguagem 

própria), em consonância com o projeto pedagógico do 

curso, com suficiente abordagem do conteúdo específico da 

área, e pronto para a primeira metade do curso, 

disponibilizado em adequado ambiente de aprendizagem. 

Articulação e complementaridade dos materiais 

impressos, materiais audiovisuais ou materiais 

para internet (web).  

Quando há, comprovadamente, suficiente articulação entre 

todos os materiais educacionais, e esses materiais 

apresentam relação de complementaridade. 

Materiais educacionais propiciam a abordagem 

interdisciplinar e contextualizada dos 

conteúdos.  

Quando os materiais educacionais possibilitam uma 

suficiente abordagem interdisciplinar e contextualizada, 

favorecendo a integração de mais da metade dos 

conteúdos ofertados no programa do curso. 

Guia geral para o estudante.  
Quando está previsto um guia com informações gerais 

sobre a modalidade a distância e o curso.  

Guia de conteúdos (módulos, unidades etc.) 

para o estudante.  

Quando há previsão de guia estabelecendo, a cada período 

letivo, um cronograma geral para os conteúdos (módulos, 

unidades, disciplinas, entre outros), que traz informações 

suficientes sobre a dinâmica do processo de ensino-

aprendizagem e as formas de interação, e que explicita o 

modelo de avaliação e demais orientações. 

Mecanismos para autoavaliação dos estudantes 

nos materiais educacionais.  

Quando os materiais educacionais apresentam mecanismos 

satisfatórios de autoavaliação pelo estudante.  

Sistema de avaliação prévia de materiais 

educacionais (pré-testagem).  

Quando, pelo menos, 50% de todos os materiais didáticos, 

orientações e recursos tecnológicos a serem utilizados no 

curso passam por processo de avaliação prévia (pré-

testagem), com o objetivo de identificar necessidades de 

ajustes, visando ao aperfeiçoamento. 

Mecanismos gerais de interação. 

Quando o projeto do curso prevê formas suficientes de 

interação entre docentes, tutores e estudantes, com uso de 

tecnologias que atendem o perfil dos estudantes potenciais.  

Processo continuado de avaliação de 

aprendizagem (inclusive recuperação).  

Quando o processo de avaliação do estudante estabelece 

uma estratégia de avaliação continuada ao longo de todo o 

desenvolvimento do curso, com critérios de promoção 

preestabelecidos, em cuja composição do resultado final as 

avaliações presenciais devem prevalecer sobre as demais 

formas de avaliação, e essa estratégia atende, minimamente, 

mas em condições suficientes. 
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(conclusão) 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Sigilo e segurança nas avaliações de 

aprendizagem dos estudantes.  

Quando o curso prevê suficientes mecanismos que 

garantem segurança e sigilo no processo de avaliação, 

relativos à elaboração, reprodução e aplicação das 

avaliações, visando à confiabilidade e à credibilidade do 

processo e dos resultados. 

Avaliação do material educacional.  

Quando há previsão de processos de avaliação e revisão dos 

materiais educacionais suficientes para garantir a melhoria 

dos mesmos no aspecto científico, cultural, ético, estético, 

didático-pedagógico e motivacional. 

Avaliação da infraestrutura de tecnologia.  

Quando há previsão de processos de avaliação e revisão 

periódicos da infraestrutura de tecnologia e do suporte 

tecnológico e instrumental dos cursos, com previsão de 

rotinas de teste satisfatórias para garantir a manutenção e a 

disponibilização contínua aos estudantes. 

Quadro 11 Extrato dos critérios de análise correspondentes ao conceito três do instrumento de autorização de 

curso - Dimensão 1. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no formulário de autorização de curso para EAD (BRASIL, 2010a). 

 

 

(continua) 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

Titulação e formação do coordenador do curso.  

Quando o coordenador possui graduação na área do curso e 

titulação obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu, além de experiência de magistério superior de, no 

mínimo, 2 (dois) anos. 

Regime de trabalho do coordenador do curso.  

Quando o regime de trabalho previsto para o coordenador 

do curso contemplar, pelo menos, 20 (vinte) horas semanais 

dedicadas totalmente à coordenação. 

Composição e funcionamento do colegiado de 

curso ou equivalente.  

Quando o colegiado de curso previsto nos documentos 

oficiais da instituição tem constituição e atribuições que lhe 

conferem relativa representatividade e importância nas 

decisões sobre assuntos acadêmicos do curso. 

Tempo de experiência profissional do 

coordenador do curso.  

Quando o coordenador do curso apresenta experiência 

profissional de, no mínimo, 2 (dois) anos, na área do curso. 

Núcleo de apoio didático-pedagógico aos 

docentes.  

Quando há previsão de implantação de assessoria didático-

pedagógica aos professores do curso no primeiro ano de 

credenciamento para EAD. 

Titulação acadêmica dos docentes.  

Quando, pelo menos, 60% dos docentes previstos para a 

primeira metade do curso têm titulação em programas de 

pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES ou 

revalidada por universidades brasileiras, e, pelo menos, 

75% de todos os docentes previstos têm formação 

específica nos conteúdos que serão ministrados. 
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(conclusão) 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E CORPO DE TUTORES 

Experiência acadêmica na educação superior e 

experiência profissional.  

Quando, pelo menos, 50% dos docentes previstos para a 

primeira metade do curso têm, pelo menos, 2 (dois) anos de 

experiência acadêmica na educação superior ou profissional 

fora do magistério, na área do curso. 

Qualificação/experiência em educação a 

distância. 

Quando, pelo menos, 30% dos docentes previstos para a 

primeira metade do curso possuem qualificação específica 

em educação a distância ou experiência mínima de 1 (um) 

ano em EAD.  

Regime de trabalho.  

Quando, pelo menos, 1/3 do corpo docente indicado para a 

primeira metade do curso proposto tem previsão de contrato 

em tempo parcial ou integral. 

Produção intelectual.  

Quando, pelo menos, 50% do corpo docente previsto para a 

primeira metade do curso têm, em média, nos últimos 3 

(três) anos, 1 (uma) produção por docente. 

Titulação dos tutores.  

Quando todos os tutores previstos para a primeira metade 

do curso são graduados, e a atuação de cada um no curso é 

condizente com a respectiva formação acadêmica. 

Qualificação dos tutores em educação a 

distância.  

Quando, pelo menos, 30% dos tutores previstos para a 

primeira metade do curso possuem qualificação específica 

em educação a distância ou experiência mínima de 1 (um) 

ano em EAD.  

Regime de trabalho.  

Quando, pelo menos, 1/3 do corpo de tutores indicado para 

a primeira metade do curso proposto tem previsão de 

contrato em tempo parcial ou integral. 

Equipe docente/tutores para atendimento aos 

estudantes nas atividades didáticas. 

Quando a equipe de docentes e de tutores envolvidos nas 

atividades de ensino aprendizagem de cada conteúdo 

(disciplina, módulo etc.) está suficientemente estruturada 

em termos quantitativos e qualitativos, garantindo forte 

interação, flexibilidade e qualidade no atendimento ao 

estudante na realização de suas atividades. 

Relação tutores/estudantes para atendimento 

nas atividades a distância.  

Quando a relação entre o número de tutores e o de 

estudantes está adequada suficientemente, porém suficiente 

e coerente com a proposta de atividades para os conteúdos 

(disciplina, módulo etc.), e apresenta, de forma equilibrada, 

o binômio quantidade/qualidade no atendimento, incluindo 

flexibilidade no horário.  

Relação tutores/estudantes para atendimento 

nas atividades presenciais (inclusive nas 

obrigatórias).  

Quando a relação entre o número de tutores e o de 

estudantes está suficiente e minimamente suficiente com a 

proposta de atividades para os conteúdos (disciplina, 

módulo etc.), e em relação ao binômio 

quantidade/qualidade no atendimento, incluindo 

flexibilidade no horário. 

Quadro 12 Extrato dos critérios de análise correspondentes ao conceito três do instrumento de autorização de 

curso - Dimensão 2. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no formulário de autorização de curso para EAD (BRASIL, 2010a). 
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DIMENSÃO 3: INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Sala de professores, sala de tutores e sala de 

reuniões.  

Quando as instalações (salas de professores, sala de 

tutores e de reuniões) estão equipadas segundo a 

finalidade e atendem suficientemente aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessárias à atividade 

proposta. 

Gabinetes de trabalho para professores.  

Quando o curso oferece gabinete de trabalho, pelo menos, 

para o coordenador do curso, equipado segundo a 

finalidade (computador conectado à internet é 

imprescindível). 

Instalações para a equipe de tutores.  

Quando o curso oferece instalações de trabalho para a 

equipe de tutores suficientemente equipadas segundo a 

finalidade (computador conectado à internet para todos é 

imprescindível).  

Recursos de tecnologias de informação e 

comunicação (audiovisuais e multimídia).  

Quando o curso demonstra possuir recursos de TIC 

(audiovisuais, incluindo multimídia) em quantidades 

suficientes para atender às necessidades de professores, 

tutores, técnicos e estudantes.  

Laboratórios especializados no polo para a 

realização de atividades presenciais (inclusive 

das obrigatórias). 

Quando está prevista a implantação de laboratórios 

especializados com regulamento específico, destinados à 

realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente 

de atendimento das demandas da primeira metade do(s) 

curso(s). 

Livros da bibliografia básica e complementar.  

Quando os livros da bibliografia básica e complementar 

que atendem aos programas das disciplinas dos primeiros 

75% do tempo de duração do curso estão disponíveis para 

consulta dos docentes e tutores do curso, na sede. 

Periódicos especializados.  

Quando existe assinatura de periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma impressa ou 

informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas do 

curso.  

Livros da bibliografia básica no polo.  

Quando o acervo atende aos programas das disciplinas da 

primeira metade do(s) curso(s), em quantidade suficiente, 

na proporção de 1 (um) exemplar para até 12 (doze) 

alunos, previstos para cada turma, referentes aos títulos 

indicados na bibliografia básica – mínimo de 3 (três) 

bibliografias –, e é atualizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

Livros da bibliografia complementar no polo de 

apoio presencial.  

Quando o acervo atende, suficientemente, às indicações 

bibliográficas complementares feitas pelos programas das 

disciplinas. 

Quadro 13 Extrato dos critérios de análise correspondentes ao conceito três do instrumento de autorização de 

curso - Dimensão 3. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no formulário de autorização de curso para EAD (BRASIL, 2010a). 
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Nos quadros acima, estão analisadas as categorias do formulário de autorização de 

curso, referentes ao mínimo necessário (conceito três) em fase concorrente ao processo de 

credenciamento institucional, no caso do primeiro curso, e posterior ao mesmo, no caso de 

IES já credenciada. Cabe reforçar que, segundo a legislação, o conceito três é o mínimo para 

que a IES obtenha a autorização para ofertar o curso pretendido.  

No formulário, há também uma tabela de pesos atribuídos às categorias (como são 

tratadas pela Secretaria reguladora – SESu ou SETEC), conforme se verifica no Anexo C 

desta tese (Instrumento de autorização de curso para oferta na modalidade a distância). 

A dimensão Organização Didático-Pedagógica contém 23 indicadores e tem peso 40; 

já as dimensões Corpo Docente e Corpo de Tutores tem 16 indicadores e peso igual a 45. A 

dimensão Instalações Físicas, por sua vez, tem nove indicadores e peso 15. Conforme se 

observa nos três quadros acima, há uma predominância de aspectos organizacionais que, 

embora necessários, se mantêm, na forma de ordenação e controle, próximos aos propostos 

por Moore (2007) nas suas teorias de decisões verticalizadas. 

Inicialmente, a dimensão Organização Didático-Pedagógica traduz a necessidade do 

levantamento do contexto econômico, abrangência, quantidade de vagas, pirâmide 

populacional da localidade para possível identificação de demanda, definição de metas 

institucionais que visam ao atendimento, e dimensionamento da capacidade produtiva e da 

equipe. 

É possível notar que há uma ênfase na pré-definição de objetivos, tanto do curso 

quanto da disciplina, revelando, também, uma preocupação com a forma como devem ser 

abordados os conteúdos. 

Para a distribuição dos conteúdos curriculares, o instrumento sugere a criação de 

módulos que garantam o adequado sequenciamento no interior das disciplinas.  

Assim, devem ser desenvolvidos materiais de instrução que contenham guias de 

estudo, materiais de apoio audiovisuais e/ou em formato digital, esboços de teleconferências, 

páginas e ferramentas web, e demais materiais que o projeto do curso preveja, 

antecipadamente (pelo formulário, esse prazo é de um ano), para verificação in loco de sua 

adequada elaboração e aderência.  

Percebe-se que os conteúdos curriculares preponderam sobre os demais, pela 

incidência de itens relacionados à sua avaliação e às formas pelas quais eles serão entregues: 

“Quando os conteúdos curriculares são suficientes, relevantes, atualizados e coerentes com 

os objetivos do curso e o perfil do egresso”; “Quando o curso disponibiliza módulo 

introdutório (familiarização com a linguagem, os procedimentos e os instrumentos 
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tecnológicos utilizados) que promova nivelamento do conhecimento necessário para o 

desenvolvimento de cursos na modalidade a distância”; e, ainda, “Quando a instituição 

comprova material didático audiovisual que atenda às especificidades da modalidade de EAD 

(dialogicidade, autonomia e linguagem própria), em consonância com o projeto pedagógico 

do curso, com ampla abordagem do conteúdo específico da área, disponível em mídia única, e 

pronto para a primeira metade do curso” (ver Quadro 11). 

Essa dinâmica não necessariamente está relacionada às exigências específicas da 

EAD, mas está fundada em um nível mais amplo nas proposições de sistemas quantitativos e 

classificatórios de valorização de resultados, conforme já estudado, e que permearam a 

construção das políticas de avaliação para educação na década de 1980.  

Tais políticas determinam o valor da educação pelo nível de eficiência e eficácia das 

IES, e destacam formas mensuráveis de avaliação, como critério de promoção, em sintonia 

com os pressupostos das teorias tecnicistas e instrucionais que discutem ensino e 

aprendizagem por meio de formas eficientes de transmissão de informações e de como 

organizá-las para garantir adequadamente as experiências necessárias ao alcance dos objetivos 

propostos.  

Desse modo, uma educação de qualidade é medida pela quantidade de conteúdos e 

informações passadas aos alunos, fundamentadas em uma concepção bancária (FREIRE, 

2004). 

Ainda cabe observar a presença do paradigma de divisão do trabalho, contido no 

modelo anterior (Formulário de verificação in loco das condições institucionais, constante do 

Anexo A desta tese), pois, não raro, “Equipe multidisciplinar” era traduzida como equipe de 

profissionais terceirizados. Como resultado, a ação docente em EAD condicionou-se a uma 

avaliação fragmentada em etapas de criação e execução.  

Convém ressaltar que os instrumentos de avaliação anteriores a 2007 orientavam a 

criação de políticas de formação permanente para os profissionais das IES, que se 

manifestavam como uma possível esfera de aprendizagem e troca de experiências. Já na nova 

versão, há a previsão de implantação de assessoria didático-pedagógica aos professores do 

curso no primeiro ano de credenciamento.  

Pela linha de raciocínio seguida, os instrumentos de autorização de curso apresentam, 

de forma contextualizada às exigências da regulação e às formas de avaliação, as etapas as 

quais Moore (2007) classifica como indispensáveis à execução de um curso ou programa de 

EAD, que são: 
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1. A análise de conteúdos e aptidões específicas para a definição de atitudes 

comportamentais a serem reforçadas ou não; 

 

2. A elaboração de objetivos específicos de aprendizagem, com a intenção de 

demonstrar os conhecimentos que se pretende ensinar e quais as metas que o professor espera 

que os alunos atinjam ao final de cada disciplina, divididos em módulos; 

 

3. O desenvolvimento dos materiais de instrução que divulguem o necessário para o 

alcance dos objetivos propostos, como se pode perceber pela ênfase na pré-elaboração e no 

planejamento de guias de estudo e de materiais didáticos de apoio a partir de um nível de 

previsibilidade pré-delimitado ao primeiro ano de curso. 

 

Embora exista uma convergência aos conceitos de tecnologia como condicionante da 

EAD, o documento insere um apelo quantitativo de uso e apropriação da mesma, quando 

classifica e avalia pelo número de mídias a serem empregadas, conforme se observa pelo 

extrato a seguir: 

 

 

1.3.2  Material Didático 

Audiovisual para 

Rádio, TV, 

Computadores, 

DVD-ROM, VHS, 

Telefone Celular, 

CD-ROM. 

5  

Quando a instituição comprova material didático audiovisual que 

atenda especificidades da modalidade de EAD (dialogicidade, 

autonomia e linguagem própria), em consonância com o projeto 

pedagógico do curso, com ampla abordagem do conteúdo específico 

da área, disponível em, pelo menos, três (3) mídias distintas e o 

material está pronto para a primeira metade do curso.  

4  

Quando a instituição comprova material didático audiovisual que 

atenda especificidades da modalidade de EAD (dialogicidade, 

autonomia e linguagem própria), em consonância com o projeto 

pedagógico do curso, com ampla abordagem do conteúdo específico 

da área, disponível em, pelo menos, duas (2) mídias distintas e o 

material está pronto para a primeira metade do curso.  

3  

Quando a instituição comprova material didático audiovisual que 

atenda especificidades da modalidade de EAD (dialogicidade, 

autonomia e linguagem própria), em consonância com o projeto 

pedagógico do curso, com ampla abordagem do conteúdo específico 

da área, disponível em mídia única e o material está pronto para a 

primeira metade do curso.  

2  

Quando a instituição comprova material didático audiovisual com 

atendimento parcial à especificidade da modalidade de EAD 

(dialogicidade, autonomia e linguagem própria) ou em parcial 

consonância com o projeto pedagógico do curso.  

1 

Quando a instituição apresenta material didático audiovisual que não 

atende à especificidade da modalidade de EAD ou não está em 

consonância com o projeto pedagógico do curso.  

Quadro 14 Item 1.3.2 do instrumento de autorização de curso para EAD. 

Fonte: Instrumento de autorização de curso para oferta na modalidade a distância (BRASIL, 2010a, p. 6). 
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 É também evidente a manutenção das reflexões sobre as formas de 

complementaridade e interdisciplinaridade na condução da formação superior a distância, 

contidas no instrumento anterior e mantidas no modelo atual. Contudo, como salienta 

Almeida (2005, p. 50): “A interdisciplinaridade supõe como ponto de partida a união e como 

meta uma possibilidade de projeto integrador das ciências. Esse projeto só pode acontecer no 

caso de se visar a integração de várias dimensões da sociedade, que em sua essência produz 

um saber e um poder fragmentados”.  

Assim, na dimensão Organização Didático-Pedagógica, categoria de análise 

“Materiais Educacionais”, Indicador 1.3.5 “Materiais Educacionais Propiciam a Abordagem 

Interdisciplinar e Contextualizada dos Conteúdos”, nota-se que o critério de análise “Quando 

os materiais educacionais possibilitam uma suficiente abordagem interdisciplinar e 

contextualizada, favorecendo a integração de mais da metade dos conteúdos ofertados do 

programa do curso” (BRASIL, 2010c, p. 8)42 representa mais do que uma categoria com 

pontuação três: é uma meta a ser atingida. Ainda pela argumentação de Almeida (2005, p. 

50): “A integração interdisciplinar do conhecimento – que é mais do que o saber, pois supõe 

decisões, reflexão, criação e descoberta – só é possível numa sociedade aberta à participação 

de todos”. 

Um critério que também merece atenção encontra-se na mesma dimensão 

Organização Didático-Pedagógica, categoria de análise “Materiais Educacionais”, Indicador 

1.3.1 “Material Didático Impresso”: “Quando o material didático impresso está em 

consonância com o projeto pedagógico do curso, com suficiente abordagem do conteúdo 

específico da área, indica bibliografia complementar, atende parcialmente às especificidades 

da modalidade EAD (dialogicidade, autonomia e linguagem própria), estando prontos para a 

primeira metade do curso” (BRASIL, 2010c, p. 6)43. 

Em um primeiro momento, analisando a dialogicidade do material impresso, cumpre 

ressaltar que uma mídia elaborada na abordagem um para muitos, não se adequaria aos 

conceitos de dialogicidade propostos por Freire. Como dialogicidade, Freire (2005c, p. 68) 

entende uma característica da prática docente que emerge em “Uma relação horizontal de A 

com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (jaspers). Nutre-se de amor, de 

humanidade, de esperança, de fé, de confiança”. E por ser práxis, Freire (2004, p. 24) afirma 

que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.  

                                                 
42

 Vide Anexo C desta tese (Instrumento de autorização de curso para oferta na modalidade a distância). 
43

 Idem. 
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O material impresso tem uma série de vantagens que o indicam como uma das 

principais mídias nos processos de EAD. Suas características de fácil leitura, adequação a 

qualquer situação e facilidade de acesso, pois não apresenta as exigências impostas pelas 

tecnologias de comunicação e informação, são indiscutíveis. Foi essa também a mídia que 

consolidou um modelo de educação a distância e auxiliou a expansão da EAD no Brasil, 

conforme já foi analisado.  

Porém, para procurar em seu interior uma característica dialógica, necessário se faz 

refletir sobre o conceito de dialogicidade entendido pelos documentos das políticas públicas 

que tratam do tema. Em especial, pelos documentos para a aprovação dos cursos em EAD.  

Diferentemente de outras mídias, como as digitais de comunicação e informação que 

permitem interação, o impresso carrega consigo a desvantagem de ser hermético. Seu uso 

pode ser dialógico, contudo é o homem que provoca a dialogicidade, nas suas relações. Essa 

característica deve ser atribuída aos docentes, às aulas e aos espaços de trocas, reflexão, ação 

e síntese. A partir dessa perspectiva, eis um conceito dialógico: 

participar de um ambiente virtual significa atuar nesse ambiente, expressar 

pensamentos, tomar decisões, dialogar, trocar informações e experiências e 

produzir conhecimento. Cada pessoa busca as informações que lhe são mais 

pertinentes, internaliza-as, apropria-se delas e as transforma em uma nova 

representação, ao mesmo tempo que transforma-se e volta a agir no grupo 

transformado e transformando o grupo (ALMEIDA, 2001 apud ALMEIDA, 

2003, p. 2). 

 

Pela abordagem de EAD proposta acima, é preciso buscar orientações que conduzam 

os projetos ou programas de educação a distância a uma concepção inequívoca de que 

“ensinar não é transferir conhecimento” (FREIRE, 2004, p. 47), o que parece ainda 

impregnado nas propostas e dimensões dos formulários de autorização de cursos superiores a 

distância. 

Em última análise, internamente, esses documentos apresentam uma série de 

conceitos implícitos para o desenvolvimento da EAD, que poderiam ser uma indicação de 

abordagens de educação a distância. E apontam a falta de políticas consistentes e de 

articulação com outras etapas no interior do sistema de avaliação, propostas como 

“movimentos seqüenciais e complementares” (ZAINKO, 2005, p. 77), que devem objetivar: 

a auto-avaliação, como auto-conhecimento, que pressupõe uma análise 

interna; e a avaliação externa ou o olhar externo advindo de um grupo de 

especialistas que, a partir do conhecimento dos resultados do movimento 

interno e dos documentos produzidos pela auto-avaliação, aprofunde as 

análises, ressaltando os pontos fortes, e ajude a comunidade acadêmica a 

melhorar, compreender e buscar na reavaliação uma visão positiva [...]. 
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Cabe observar que esses documentos explicitam não só a fragilidade dessa etapa de 

avaliação em desacordo com as propostas qualitativas e processuais que compõe o SINAES, 

como a inconstância do projeto de EAD aceito, praticado e normatizado pelos órgãos de 

regulação.  

Assim, convém demonstrar que toda ação tem uma intencionalidade, que de forma 

oculta ou manifesta, impõe padrões, almeja resultados e induz decisões, as quais 

concretamente definem e direcionam o papel social da educação a distância, bem como seu 

papel no ensino superior brasileiro. 

Percebe-se que ainda há espaços para políticas que garantam a viabilização de 

reflexões acerca dos conteúdos curriculares e das variadas formas de apropriação e 

redefinição da intencionalidade e da contextualização da EAD no país, com ênfase na 

criatividade, originalidade e experimentação, que valorizem as formas originais de construção 

de um saber fazer em EAD integrando tecnologia, currículo e prática docente.  

Contudo, sua concretização passa pela formação para EAD, e não somente pela 

formação de professores por meio da educação a distância, conceito presente nas políticas 

públicas para a área, para a criação de competências técnica e científica para o uso das 

tecnologias de informação e comunicação, dentro de uma postura crítico-política, conforme 

orienta Almeida (2005), e que conduza não só à democratização do ensino superior, mas à 

democratização também dos espaços de aprendizagem para professores e estudantes a 

distância. Nessa abordagem, 

ensinar é organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades, 

identificar as representações do pensamento do aluno, atuar como mediador 

e orientador, fornecer informações relevantes, incentivar a busca de distintas 

fontes de informação, realizar experimentações, provocar a reflexão sobre 

processos e produtos, favorecer a formalização de conceitos, propiciar a 

interaprendizagem e a aprendizagem significativa do aluno (ALMEIDA, 

2003, p. 2). 

 

Este capítulo integralizou a estrutura de formação da educação a distância, 

abordando conceitos, ações e políticas. Dessas políticas dependem as IES e, por 

consequência, aqueles que delas se apropriam no reconhecimento da EAD como uma 

modalidade de educação que, de forma idêntica ao ensino presencial, funda-se na formação do 

homem para a geração de novos saberes a serem democraticamente compartilhados e 

destinados à transformação da sociedade. A partir dessa concepção dialética da educação é 

que se insere a necessidade de uma formação fundamentada em princípios humanistas para a 

EAD como alternativa à visão de educação como mercadoria. 
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ACERCA DO TEMA: INCIDÊNCIAS E PERSPECTIVAS  

 

 

 As considerações que se evidenciaram na construção desta investigação partiram de 

uma proposição de Santos (2005, p. 114), considerando que “A universidade do século XXI 

está certamente menos hegemônica, mas não menos necessária do que foi nos séculos 

anteriores”. 

Assim, para analisar o ensino superior a distância, esta tese propôs dois objetivos 

gerais e cinco específicos.  

A seguir, serão resgatados os objetivos e as ponderações que buscaram reflexões e 

respostas aos mesmos, como resultado do encontro da abordagem teórica pesquisada com a 

problematização.    

O primeiro objetivo geral buscava analisar a evolução das oscilações na regulação 

das políticas para EAD no ensino superior brasileiro, desde a sua gênese, com a publicação da 

LDB, até a contemporaneidade. O segundo objetivo era descrever e analisar os diferentes 

conceitos de educação a distância que marcaram tais oscilações nas formalizações dos 

processos de avaliação de credenciamento institucional e de autorização de cursos para a 

modalidade. 

No que tange aos objetivos específicos, os mesmos resumiam-se em: a) constatar as 

oscilações na regulação do ensino superior para a educação a distância como uma 

consequência das políticas para a área; b) buscar, nos paradigmas de EAD, visões distintas e 

complementares que fundamentam a construção de projetos de educação a distância; c) 

discutir a tecnologia e a sua influência no contexto da regulação da EAD no ensino superior; 

d) analisar os aspectos legais e a evolução das formas de credenciamento institucional para 

EAD; e, finalmente, e) analisar os mecanismos de regulação, avaliação e supervisão, a partir 

dos formulários de credenciamento institucional e de autorização de cursos superiores a 

distância.  

Como contribuição, este estudo partiu das metas propostas nos objetivos para 

oferecer subsídios à reflexão acerca das políticas para EAD, da regulação e do sistema de 

avaliação de credenciamento e de autorização de cursos superiores a distância, apontando a 

necessidade de reformulação dos critérios de avaliação das instituições de ensino superior 

inseridos nos instrumentos de análise das condições institucionais e pedagógicas, para uma 

melhor articulação entre as políticas propostas e as formas de avaliação. 
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Atualmente, o ensino superior brasileiro conta com um sistema que compreende 

regulação, supervisão e avaliação, no qual a SESu e a SETEC regulam e supervisionam, 

cabendo ao INEP todo o sistema de avaliação. Foi precisamente sobre esta etapa que a 

presente pesquisa se concentrou. Contudo, foi importante indicar as políticas de expansão 

observadas ao longo dos 14 anos de regulação da EAD, para depois partir para a análise da 

criação de um sistema de avaliação para o ensino superior. 

Em busca de uma síntese, esta tese pretendeu analisar detidamente a estrutura a partir 

da qual a EAD praticada pelas IES é pensada, planejada e executada, o que resultou também 

na análise entre a coerência de suas pretensões e os princípios que são anunciados. 

A análise sobre a avaliação de credenciamento e de autorização de cursos superiores 

a distância revelou o quanto são fragmentadas as políticas para a modalidade, que, pela 

legislação, foi empregada como uma forma utilitária de garantir a equidade social. 

Devido a essa desarticulação, os decretos, portarias e pareceres que regulam a EAD 

estão em constante oscilação, e as políticas construídas são, predominantemente, de curto e, 

algumas vezes, de médio prazo. 

Assim, por todas as formas que a legislação assumiu ao longo desses 14 anos, 

algumas práticas foram cristalizadas pelas instituições de ensino superior e se tornaram 

comuns. 

Nesse sentido, as IES deram um tratamento independente à EAD, criando estruturas 

paralelas para a mesma mantida, nas quais somente os diplomas são idênticos aos da 

modalidade presencial. A gestão acadêmica, pedagógica, e até mesmo a administração dos 

cursos e programas de EAD, são diferenciadas: contam com organograma, equipes e 

orçamentos específicos. 

Cabe observar que se faz necessária a construção de políticas consistentes que 

orientem o desenvolvimento e as ações para a EAD, fundamentadas em um conceito amplo e 

aceito, discutido e amadurecido pela comunidade acadêmica e pela sociedade. Tal conceito 

deve ser articulado com a tecnologia e estar de acordo com a necessidade e com as 

características dos alunos para os quais os programas a distância são destinados.  

Sob a ótica da tecnologia e sua influência na legislação, percebeu-se o quanto foi 

importante sua evolução também para a regulação dos programas de educação a distância. A 

tecnologia condicionou uma nova fase da EAD, independente das abordagens broadcasting 

inseridas tanto na LDB quanto no próprio Plano Nacional de Educação.  

Cumpre notar que as políticas evoluíram em sintonia com os avanços tecnológicos. 

Ainda que haja ênfase nos materiais impressos, as TIC, do ponto de vista da legislação, são 
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indispensáveis à qualidade dos programas, e sobre elas recai uma série de requisitos de 

avaliação inseridos nos formulários. Assim sendo, a reflexão que se propõe é que os aspectos 

avaliados incidem sobre requisitos quantitativos, e não orientam concretamente a apropriação 

reflexiva das TIC. 

Quanto ao incentivo junto ao sistema federal de ensino, cumpre observar que este só 

se concretizou com a publicação do Decreto nº 5.800/2006. 

A partir da criação da Universidade Aberta do Brasil, ocorreu o incentivo da entrada 

efetiva do sistema público federal na educação a distância. Como resultado, o Poder Público 

está tentando equilibrar, entre políticas para IES públicas e privadas, formas de supervisão, 

regulação e avaliação da educação.  

De fato, o MEC não criou uma nova universidade fundada em novas metodologias e 

inovações, mas congregou a experiência das universidades do sistema público federal nos 

modelos propostos pela SEED para a educação a distância.  

Contudo, a UAB, como política de Estado para o ensino superior e para apoiar o 

atendimento das metas fixadas no PNE, proporcionando a interiorização da educação, por 

meio dos polos presenciais, levou à universidade pública na qual não havia a intenção para 

um investimento do Estado na criação de uma IFES ou mesmo de um campus avançado da 

mesma. 

A criação da UAB e de uma política para a constituição de seus polos de apoio 

presencial fixou um padrão mínimo a ser seguido por todas as IES credenciadas para EAD e 

que, em seus programas a distância, contassem com polos. 

Percebe-se, porém, que, em função de a gestão financeira da UAB estar condicionada 

aos recursos federais, há o risco de corte na dotação orçamentária anual, o que pode 

comprometer uma política e uma estratégia de Estado para reduzir desigualdades, como 

estabelece o PNE.  

Convém ressaltar, também, como avaliado nos capítulos II e III, na análise e 

construção das políticas para EAD, a importância conferida pelo Poder Público aos polos de 

apoio presencial, que estão presentes nos formulários e são vistos como uma unidade 

descentralizada da matriz.  

Vale dizer que, atualmente, existe um formulário específico denominado 

credenciamento de polo de apoio presencial, nos moldes dos formulários de credenciamento 

institucional para EAD. 

Dentro das políticas para educação a distância, cumpre comentar, ainda, que a 

Portaria nº 4.059/2004 ampliou o conceito de EAD também para o ensino presencial como 
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outra política de incentivo à modalidade, e que também está inserida no documento de 

credenciamento institucional como uma forma de avaliação de experiências anteriores em 

educação a distância. 

Essa Portaria não foi modificada desde a sua publicação, o que pode indicar a sua 

adequação. A oferta de até 20% da carga horária dos cursos reconhecidos na modalidade a 

distância é uma possibilidade e não uma obrigação da IES. Talvez esse fato também justifique 

a sua continuidade; contudo, nas IFES esse incentivo não foi acolhido. 

No cenário da evolução tecnológica e da ampliação do acesso às TIC no ensino 

superior, essa Portaria incentivou as IES privadas a utilizar as ferramentas de EAD, na 

tentativa de apropriação das mesmas.  

O que se percebe como implícito nos formulários, no que tange à Portaria nº 

4.059/2004, é o conceito de que uma IES que já utiliza 20% da carga horária em seus cursos 

presenciais reconhecidos terá maior domínio do uso das TIC e maior maturidade para a oferta 

de cursos totalmente a distância, respeitadas as avaliações presenciais e a legislação. 

Pode-se afirmar que, pelo fato de essa Portaria ter se mantido inalterada na legislação 

desde 2004, ela não apresenta oscilações e oferece certo nível de segurança para a sua 

aplicação. Nesse sentido, essa Portaria e a sua continuidade deveriam ser um exemplo para 

toda a regulação do ensino superior a distância. 

Retomando o olhar para a proposta de avaliação da qualidade da EAD, convém 

ratificar sua ênfase regulatória e de controle com foco nas verificações de condição de oferta.  

Assim, entre todas as formas que poderia tomar essa etapa de avaliação, configura-se 

mais como a legitimação de uma técnica padronizada e formalizada pelo MEC, do que como 

uma etapa que resulta em melhorias, seja no Projeto Político Pedagógico da IES, seja no 

desenvolvimento da EAD junto às IES, ou mesmo nas políticas para a área. 

Desse modo, não há o alcance de uma função formativa da avaliação como um 

“processo permanente de autoconsciência, tomada de posição, revisão, retomada ou 

redirecionamento de rumos institucionais e de programas e atividades” (MARTINS, 2005, 

p.43), imprescindíveis à melhoria da qualidade da educação a distância, como previsto ou 

desejado nas políticas construídas com essa intenção.  

Essas avaliações, então criadas a partir de um paradigma tecnicista, conforme se 

observou ao longo desta tese, ainda são predominantes, e o Estado por muito tempo elaborou 

(e ainda elabora) suas metas condicionadas a um paradigma qualitativo.  
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Por meio da análise realizada, também se conclui que não há uma distinção entre 

avaliação e regulação. Embora a orientação política do PNE fosse de um sistema articulado, 

porém com papéis bem definidos e delimitados, de modo prático isso não ocorre. 

A ênfase nas teorias tecnicistas, contidas nos documentos de avaliação de 

autorização de curso e manifestadas pelos critérios e indicadores referentes à administração 

dos conteúdos nos ambientes de aprendizagem e materiais impressos ou digitais analisados no 

capítulo IV dessa tese, reforça o quanto a discussão está desfocada daquilo que é essencial em 

EAD, e acaba refletindo “o afã ingênuo de se buscar o melhor método para se produzir a 

melhor cartilha” (VIEIRA PINTO, 2010, p. 47). 

Entende-se que a reflexão da qualidade do que é oferecido em EAD deve ser 

articulada com o perfil do aluno que se pretende formar.  

As ações do MEC acabaram por sofrer condicionamentos das práticas e usos da EAD 

na sociedade, contudo essas práticas só ocorrem pela forma como se tratam os processos em 

EAD, pelos próprios órgãos de regulação que estabeleceram critérios imediatos de correção 

àquelas práticas por ele oportunizadas. 

A regulação para a EAD, no caso específico dos formulários de autorização de 

cursos, conferiu força de lei aos mesmos, pois as IES passaram a tomar cada critério e 

requisitos como bases para os seus projetos.  

O fato que se observa nas avaliações in loco é a tendência em manter o conceito 

mínimo necessário para obter a autorização, o que, veladamente, acaba por não criar nem 

inovar em EAD, acarretando um possível risco de estender essa visão aos alunos, ou seja, 

prover uma educação que atenda minimamente às demandas sociais. 

A educação a distância oferecida a partir de 1996, com a sua regulamentação para os 

mais de 700.000 alunos atualmente matriculados (LOBO; LOBO, 2010), se apresenta na 

forma de ajuste das políticas anteriores e não parece capaz de articular propostas de 

reorientação e condução da EAD, de modo a integrar conceitos e escolhas entre tecnologias e 

meios para o atendimento qualitativo dos estudantes. Pois, a “dimensão política de um projeto 

não se encontra apenas e principalmente na clareza de seus discursos, mas na competência e 

grau de poder de realizar transformações substantivas [...]” (ALMEIDA, 2005, p. 107). 

Nesse sentido, quanto mais o Estado tenta controlar e centralizar todas as práticas e 

direcioná-las nas propostas da SEED, menos parece capaz de impor a condição da qualidade 

da educação a distância, que supere o mínimo aceitável e direcione os projetos com a 

orientação de elevar o nível do que é produzido no interior das instituições, sejam elas 
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públicas ou privadas, faculdades, centros universitários ou universidades, oferecendo 

condições concretas para materializar as políticas. 

E, quanto mais regula (por meio de decretos e portarias normativas), menor parece 

ser a sua capacidade de articular políticas que legitimamente integrem a modalidade ao padrão 

de qualidade daquelas IES reconhecidas pelo seu comprometimento com a qualidade da 

educação.   

Em síntese, após a análise de toda a legislação, da leitura das políticas e do “debate” 

com os autores, chega-se à conclusão que, atualmente, o que vem orientando os projetos de 

EAD no ensino superior não é exatamente a regulação, as políticas ou a supervisão às quais a 

EAD é submetida, mas os formulários de credenciamento e de autorização de cursos, que 

ocupam espaços que deveriam ser destinados a novas propostas e políticas que incentivassem 

inovações, reflexões e outras práxis.  

Enquanto o Ministério da Educação centraliza a avaliação da EAD nas etapas 

credencialistas, praticadas por um longo período, em um primeiro momento para o ensino 

presencial, e, na sequência, para educação a distância, impõe como orientação os formulários 

de credenciamento e de autorização de cursos superiores. 

Porém, esses documentos estão tão fragmentados quanto a sua construção permitiu. 

Assim, condicionados a interesses políticos e econômicos, refletiam as intenções de governo 

em cada período e sofriam constantes alterações, de modo que eram inseridas ou retiradas 

categorias de análise, com a finalidade de atender e servir às expectativas de determinados 

grupos hegemônicos. 

Foram elaborados e conservados dentro de uma proposta quantitativa, desarticulada 

com a realidade da EAD e das IES que a praticam, e cabe notar que, nos documentos 

analisados, não há um nexo interno que conduza a abertura à criatividade, à originalidade e à 

apropriação da EAD como espaço de aprendizagem. 

Esses mesmos formulários, como não são resultantes de políticas sólidas e perenes, 

não têm um nível de amadurecimento que garanta a condução de uma educação fundamentada 

em princípios humanistas. São reproduções de modelos anteriores, com alterações que, 

embora importantes, ainda não oferecem espaços para criação, originalidade, apropriação 

docente, apropriação da tecnologia nem liberdade para criar uma práxis em EAD. 

Até mesmo as IES públicas, pela suposta autonomia, estão sujeitas a essas oscilações 

e à ausência de políticas constantes e sólidas. Ainda há uma percepção de constante avanço e 

retrocesso para a educação a distância. 
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Mesmo quando há uma intenção explícita em uma proposta de avanço para a área, há 

sempre resistência à mudança, pois a EAD, desde a sua gênese, teve uma apropriação muito 

específica e particular, principalmente pelas IES privadas, faculdades e centros universitários, 

contudo, com representatividade política. 

Entende-se, portanto, que a qualidade da educação a distância será garantida pela 

qualidade das políticas propostas, tanto em nível técnico como político, e por condições 

concretas para sua implantação. 

Diante de todo o exposto, finaliza-se este estudo a partir das considerações de Santos 

(2005, p. 114): a universidade é “a instituição que liga o presente ao médio e longo prazo 

pelos conhecimentos e pela formação que produz e pelo espaço público privilegiado de 

discussão aberta e crítica que constitui”. Compreende-se que, inserida em um ideal de 

democratização da educação superior, a qualidade não depende necessariamente das formas 

de regulação, embora por elas seja afetada, mas, primordialmente, depende de um sistema de 

avaliação capaz de orientar as IES no entendimento de seu papel, fundamentado e articulado 

às políticas para a educação superior e, em especial, para a EAD.  

 

 

Antes de concluir, mais uma modificação  

 

 

E como prova da afirmação de que as conclusões são provisórias, no final de 2010, 

mais precisamente em 29 de dezembro, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007, foi consolidada, e, em seus artigos 70, 71 e 72, revogou 119 portarias. Dentre as quais, 

se destacam as seguintes: Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, que dispunha sobre os 

procedimentos do SINAES; Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007, que tratava 

dos procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância, 

especificamente dos polos de apoio presencial; Portaria Normativa nº 10, de 2 de julho de 

2009, que regulava os critérios para dispensa de avaliação in loco; e a própria Portaria 

Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, consolidada e publicada com o mesmo número. 

De forma geral, não houve modificações significativas, porém, essa consolidação da 

Portaria Normativa nº 40 chegou em um momento de mudanças de governo, quando outras 

modificações importantes começam a ser implementadas: a criação de uma nova Secretaria 

para a regulação e avaliação do ensino superior, a extinção da SEED e a proposta de criação 
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de novos instrumentos para credenciamento, recredenciamento institucional, autorização e 

reconhecimento de cursos superiores a distância.  

Ao se observar a legislação que corresponde à instituição do e-MEC (Portaria nº 

40/2007), percebe-se o quanto o Ministério da Educação preocupou-se em centralizar as ações 

de EAD no interior do sistema. Assim, uma portaria que teria como objeto um sistema 

informatizado incidiu em todo o processo de avaliação de credenciamento e de autorização de 

curso a distância, tratando de forma diretiva as ações das IES, reafirmando aquelas que 

deveriam ser mantidas e incorporando novos critérios para a autorização de cursos superiores 

a distância e para o credenciamento institucional, conforme foi estudado nos capítulos II e III. 

A proposta de criação de novos instrumentos chega após a conclusão deste trabalho e 

reforça o argumento da existência de oscilações e consequências na normatização, na 

regulação e na avaliação no ensino superior.  

Contudo, tais alterações somente poderão ser consideradas como evolução na medida 

em que incorporarem uma visão humanista para a tecnologia e que também apresentem um 

conceito discutido e amadurecido para a EAD.  

Espera-se, portanto, que, fundamentados em um novo ideal para a educação a 

distância, esses formulários finalmente se articulem ao SINAES e reflitam o amadurecimento 

da área, em consequência desses quase 15 anos de experiências, práticas e pesquisas em EAD. 
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ANEXO A – Formulário de verificação in loco das condições institucionais 
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ANEXO B – Instrumento de credenciamento institucional para oferta da modalidade de 

educação a distância 
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ANEXO C – Instrumento de autorização de curso para oferta na modalidade a distância 
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