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RESUMO:  

 

No Brasil, o grande desafio é levar educação com qualidade para reproduzir um efeito 
duradouro no desenvolvimento local. Este estudo pretende analisar a contribuição da política 
nacional de ensino a distância ao processo de desenvolvimento socioeconômico no Brasil e 
em Bragança Paulista, no período de 1998-2010. Objetiva, também, apresentar a Educação de 
Ensino a Distância (EAD) como um dos mecanismos na busca pela diminuição das 
desigualdades sociais. A estratégia adotada na pesquisa foi a revisão bibliográfica, e sua 
realização resultou na análise das principais alterações socioeconômicas na vida dos egressos 
de um curso superior a distância realizado em Bragança Paulista. Analisa-se, ainda, no plano 
nacional de banda larga, a expansão da infraestrutura tecnológica de acesso à internet desde 
seu início, em 2003, já que sua expansão tem reflexo direto na EAD, por tratar-se de uma 
modalidade de ensino apoiada nas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(NTIC’s). Quanto maior for sua disseminação, mais assertiva será a política nacional de 
educação a distância. Os resultados apontaram a inclusão dos respondentes pela facilitação e 
ampliação do acesso ao ensino superior por habitantes da periferia; menor investimento aos 
estudos; inserção de parcela da sociedade que estava fora do processo educativo por causa da 
idade; e melhoria no nível de renda. Além da inclusão dos indivíduos, pela ascensão e 
mobilidade social decorrentes da maior escolaridade e formação, houve contribuição ao 
desenvolvimento local pela disponibilidade de trabalhadores mais qualificados. 
 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Local. Educação a distância. Tecnologias Educacionais. 
Políticas Públicas. 



CONTRIBUITIONS TO THE STUDIES OF THE NATIONAL POLIC Y ON 

DISTANCE EDUCATION. THE REPRESENTATIVE CASE OF SMAL L 

MUNICIPALITY: BRAGANÇA PAULISTA 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, the challenge is to bring quality education to play a lasting effect on local 
development. This study discusses the contribution of national policy on distance education to 
the socio-economic development process in Brazil and Bragança Paulista in period 1998-
2010. It also aims to present distance education as one of the search engines by reducing 
social inequalities. The strategy adopted in the research was a literature review resulted in the 
analysis description of the main socio-economic changes of the sample population graduates 
of higher distance education in the Bragança Paulista. Analizes also in national broadband 
plan (PNBL), in particular in the expansion of its technology infrastructures necessary to 
internet connection, since the implementation in 2003, its expansion has direct reflex on the 
EAD, because it is a type of education supported by the new information and communication 
technologies (NICT). The larger the coverage area of access to broadband internet, the more 
inclusive the national policy on distance education will be. The results pointed the inclusion 
through of facilitation and expansion of access to higher education, lower investment studies; 
insertion of society that was out of the educational process due to age; and improvement in 
income level. Besides the inclusion of individuals through the rise and social mobility due to 
more education and training, contribution to local development was the availability of more 
skilled workers. 
 

 

Keyword:  Local Development. Distance Education. Public Policies. Educational 
Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Diante do acirramento da internacionalização das economias, a preocupação dos países em 

relação ao desenvolvimento não somente da economia, mas da sociedade como um todo passa 

a ser maior e, localmente, as regiões e as cidades também vêm demonstrando grande 

preocupação com o tema. 

As cidades, até mesmo as regiões, por terem uma escala territorial reduzida, delimitadas 

pelo seu corte político-administrativo, têm maiores chances de conseguir internamente 

mobilização suficiente para promover o desenvolvimento quando alinhadas nesse sentido. 

Apesar de sua reduzida delimitação há características diversas, e o contexto em que estão 

inseridas tornam mais complexas a mensuração e a classificação do nível de desenvolvimento 

em que se encontram. 

Quer pelo aprofundamento das relações comerciais, quer pela própria competição entre 

cidades no sentido de atrair investimentos privados, os governantes voltam a atenção ao 

planejamento para o desenvolvimento local. Essa preocupação com o desenvolvimento local 

passou a ser maior principalmente em 1990, em razão do relatório mundial do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Pode-se entender o desenvolvimento local como um processo endógeno, que ocorre por 

meio da reprodução numa escala menor de um projeto mais amplo dentro do território 

nacional, e o município passa a ser o indutor da melhoria da qualidade de vida da sociedade 

quando dispõe de capacidade econômica e especialização.  

Nesse sentido, motivadas pela urgência de transformação interna, ou pela criação de 

condições de sustentabilidade, as cidades têm de buscar seu desenvolvimento de forma 

consistente e duradoura, contemplando um maior número de habitantes e possibilitando às 

novas gerações irem além. É quando a educação se destaca pelo que representa não apenas 

para o cidadão, em razão do seu caráter social e inclusivo, mas à sociedade e ao 

desenvolvimento: um forte impacto, dado o seu caráter sistêmico.  

Essas buscas envolvem a distribuição da renda, os índices de redução da pobreza, os 

acréscimos nos salários, a maior produtividade do trabalho, a repartição dos benefícios 

gerados, a melhoria das condições de trabalho e habitacionais, e o melhor acesso à saúde e à 

educação, o foco deste estudo. Além disso, haverá, por fim, mais tempo para o lazer e a 

consequente melhora na qualidade de vida, ou seja, o alcance do desenvolvimento 

socioeconômico. 
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Quando observada a educação, em particular o conhecimento tratado com um fator de 

produção, tem-se a geração e/ou melhoria de produtos ou materiais, o que produz efeitos 

externos positivos em relação às possibilidades de produção de outras empresas, repercutindo 

favoravelmente na economia como um todo, por meio de um círculo virtuoso de 

desenvolvimento. 

Ao tecer uma ligação entre desenvolvimento, seja ele local, regional, ou nacional, e 

educação, esta se mostra de fundamental importância por impulsionar a maior fonte de 

riqueza do momento: as inovações e o avanço tecnológico em geral.  

A educação, como propulsora para o desenvolvimento, supõe a necessidade de elevar os 

indicadores educacionais e a urgência em promover o desenvolvimento local na mesma 

velocidade e qualidade em todas as regiões do Brasil. Por isso, é legítima no País a 

modalidade de ensino a distância na oferta do ensino formal, embora tardiamente associada às 

novas tecnologias disponíveis. 

A Política Nacional de Ensino a Distância (PNED), em sua realização, esbarra em muitos 

obstáculos. Um deles é o conjunto de dúvidas, questionamentos, incertezas e preocupações 

com a qualidade do ensino ofertado, principalmente em função da velocidade do crescimento 

do EAD em todos os níveis, seja em número de instituições seja no ingresso de novos alunos. 

Outro obstáculo é a dificuldade em promover a democratização da educação e o 

desenvolvimento das regiões, apesar das distâncias. 

Pelo exposto vê-se que não há como dissociar a educação do desenvolvimento, sabendo 

que é possível avaliar a sua importância na contribuição para o processo de desenvolvimento 

pela observação da capacidade de transformação da dinâmica de uma região.  

A elevação dos indicadores de emprego, renda e os sociais, relacionados diretamente com 

os fatores de produção tidos como tradicionais e os considerados modernos, dentre eles o 

conhecimento, o capital simbólico e os fatores sócio-históricos conceituados como capital 

social, é que demonstra os avanços alcançados.  

Diante da modalidade de ensino a distância, que traz em seu bojo a flexibilidade de tempo 

e custo; o levar a educação aos pontos mais longínquos na mesma velocidade e qualidade; a 

possibilidade da formação contínua e continuada; a melhora da qualificação profissional; e a 

capacidade inclusiva, é que surgem as inquietações que desencadearam a presente pesquisa: a 

política nacional de ensino a distância contribuiu efetivamente com o processo de 

desenvolvimento socioeconômico no Brasil e Bragança Paulista no período de 1998-2010? 

Essa questão constitui o problema da pesquisa. 

 



15 

 

1.1 Justificativa 

 

A motivação para a escolha do tema nasceu dos caminhos trilhados na minha vida 

profissional, que possibilitaram a aquisição de conhecimentos sobre a política nacional de 

ensino a distância, sua implantação e os resultados no estado de São Paulo, colocando-me na 

privilegiada posição de observador participante de um processo nos seus passos ainda iniciais 

e que apenas mereceu ser abordado por existir, até o momento, um número reduzido de 

trabalhos acadêmicos. 

Assim, as justificativas da relevância no desenvolvimento deste trabalho podem ser 

enumeradas conforme a sequência seguinte:   

 

 

1. o ensino a distância no Brasil passou a ter maior importância no desenvolvimento 

social e econômico do País, principalmente após sua oferta no ensino superior, em 

1998, em razão das Novas Tecnologias de Comunicação (NTIC´s); 

2. a modalidade apresenta como característica a flexibilidade de tempo e custo; permite 

que seja levada a educação aos locais mais longínquos na mesma velocidade e 

qualidade; e possibilita a formação contínua e continuada, a melhoria da qualificação 

profissional e, sobretudo, a inclusão social;  

3. a Política Nacional de Ensino a Distância, em sua realização, esbarra em muitos 

obstáculos, como a qualidade de ensino ofertada em função da velocidade do 

crescimento da modalidade, em todos os níveis;  

4. em 2010 foi criado o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) que, apesar de todos os 

esforços e empenho, ainda não conseguiu expandir a infraestrutura tecnológica de 

acesso à internet banda larga fixa de forma igualitária pelo País; 

5.  a política pública do PNBL tem como uma de suas características a de fundamentar-

se numa ferramenta tecnológica de suporte não apenas para expandir a EAD aos 

pontos mais longínquos do País, mas para garantir melhor qualidade e desempenho no 

processo ensino-aprendizagem; e  

6.  a necessidade de alinhamento entre as duas políticas do PNBL e a EAD, 

relativamente novas no Brasil e ainda carentes de maiores e aprofundadas discussões 

acadêmicas, despertou o interesse e a motivação no desenvolvimento desta pesquisa.     
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1.2 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a política nacional de ensino a distância 

enquanto fator de diminuição das desigualdades no processo de desenvolvimento 

socioeconômico.  

 

1.3 Objetivos Específicos  

 

• Avaliar a relação entre os objetivos e os resultados da EAD.  

• Verificar os índices oficiais de inclusão dos indivíduos pela ascensão e mobilidade 

social decorrentes da maior escolaridade e formação. 

• Verificar se houve efetiva contribuição ao desenvolvimento local pela disponibilidade 

de trabalhadores mais qualificados. 

• Comparar a difusão da conexão à internet via banda larga fixa e o acesso à EAD em 

estados e regiões mais e menos inseridos no circuito de desenvolvimento econômico e 

social do País. 

 

1.4  Metodologia 

 

Este estudo baseia-se no pensamento de autores que, como Santos e Candeloro (2006, p. 

69), ao tratar de metodologia da pesquisa partem do conceito de método como “o caminho 

para se chegar ao fim” e metodologia de pesquisa como “[...] a explicitação do método que 

será utilizado para a consecução da pesquisa”. 

De acordo com esse pensamento, a natureza do problema e os paradigmas adotados 

determinam o tipo da pesquisa que, no caso deste estudo é de natureza exploratório-descritiva 

a fim de investigar, identificar, explicar e explorar o problema da pesquisa e, para tal, faz uso 

de levantamento e pesquisa bibliográfica. 

Ainda quanto à natureza e seu delineamento este estudo é também bibliográfico, pois 

envolve a revisão bibliográfica em busca de elementos para subsidiar a investigação a partir 

de fontes primárias, de materiais impressos e editados eletronicamente referentes ao ensino a 

distância e acesso a rede mundial de computadores via banda larga. 

A pesquisa contou, também, com o apoio de fontes como a Constituição Federal do Brasil, 

de 1988, e a legislação emanada do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério das 

Comunicações. Fontes secundárias em pesquisas de documentação direta e indireta 
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permitiram o embasamento teórico-metodológico relacionado ao objetivo proposto, bem 

como o apoio à análise dos dados coletados. 

 

 

Tabela 1. Pesquisa de fontes secundárias 

Pesquisa de fontes 
secundárias 

 
Fontes de documentos 

 
Tipos de documentos 

 

Pesquisa Documental 

(impressa e eletrônica) 

 

Arquivo privado e público 

- Documentos oficiais: anuários, editoriais, leis, 

decretos, portarias federais, relatórios e home page. 

 

Fontes estatísticas 

- SEADE, INEP, IBGE, DIEESE, TELEBRÀS, 

Banco Mundial, Associações e Universidades. 

Outras fontes Participação em Congressos e Anais 

 

 

Pesquisa Bibliográfica 

(impressa e eletrônica) 

 

Imprensa escrita 

 

- Livros, dicionários e revistas especializadas. 

Meios audiovisuais - Dicionários 

 

Publicações 

 

- Dissertações, Teses e artigos científicos.  

Material cartográfico - Mapas 

Fonte: Adaptada de Lakatos e Marconi, 1996 
 

Foi realizada, também, pesquisa em documentos legais de amparo às políticas nacionais de 

banda larga e de ensino a distância. Posterior a essa etapa, houve tratamento de análise e 

estruturação dos dados coletados conforme descrito a seguir:  

 

 a) identificação e comparação da evolução e disseminação da infraestrutura tecnológica e 

do volume de acessos à rede mundial de computadores e de seu custo no Brasil em 

comparação a outros países de similar condição econômica;  

b) análise da modalidade EAD no ensino superior por estado e região, buscando-se apurar 

a evolução histórica do ingresso de alunos e sua distribuição; a criação de novos cursos; a 

abertura de unidades, polos de atendimento; e os dados referentes à evasão escolar; e 

c) comparação e análise da expansão da infraestrutura tecnológica de conexão à internet, 

do número de acesso, e dos preços nas regiões do País com o aumento de polos de apoio 

ao estudante EAD, do percentual de evolução de novos alunos, e de evasão discente por 

região.  

 



18 

 

1.5  Estrutura do trabalho 

 

Estruturalmente este estudo organiza-se em seis capítulos. O primeiro traz a introdução, 

onde são definidos os objetivos, os aspectos que justificam a sua realização e a classificação 

metodológica empregada.  

O segundo capítulo aborda a revisão de literatura referente à relação entre a educação e 

desenvolvimento e traz os conceitos de desenvolvimento socioeconômico, regional e local e 

sua organização no Brasil, fazendo correlação com a importância da ampliação, reformulação 

e investimentos na educação e os retornos apresentados dada a expansão dessas ações no 

território local. Trabalhos indispensáveis como os de Melchior (1987), Alfred Weber (1909), 

Amaral filho (1996), Milani (2004), Castells e Borja (1996), Haveri (1996), Thurow (2001) e 

Furtado (1964), figuram nesse capítulo. 

O terceiro capítulo descreve a evolução do ensino a distância pelo mundo, dando destaque 

a países tidos como pioneiros na oferta dessa modalidade no ensino superior, como Inglaterra, 

Turquia, e Canadá e entre outros. Descreve, em seguida, a evolução do ensino à distância no 

Brasil, destacando três momentos da sua história: antes da sua regulamentação, pelo artigo 80 

da Lei Federal de n.º 9.394/96, pós sua oferta no ensino superior em 1998 e, conseguinte, na 

criação do segundo Referenciais de Qualidade em 2007.  

O quarto capítulo dedica-se à política de acesso à internet e à difusão da infraestrutura 

tecnológica de acesso a banda larga fixa no País e o EAD, com destaque ao Plano Nacional de 

Banda Larga. Também figuram nessa seção os decretos de n.º 4.733/03 e n.º 7.175/10, que 

tratam de situar a proposta da política de governo. 

No quinto capítulo apresenta-se o levantamento cronológico do ensino a distância no País, 

passando pelo panorama da sua oferta no ensino superior. Mais adiante, no mesmo capítulo,  

apresentam-se os aspectos educacionais e os alunos da modalidade EAD do município de 

Bragança Paulista, São Paulo, e a análise e interpretação de parte da pesquisa realizada por 

uma empresa com os alunos formandos de um polo de ensino superior a distância na cidade 

Bragança Paulista, demonstrando as transformações socioeconômicas ocorridas na vida dos 

entrevistados.    

O último capítulo, o sexto, com base na articulação dos resultados obtidos tece algumas 

considerações sobre a investigação realizada e busca encaminhar a resposta ao problema 

desencadeador do estudo, procurando demonstrar que o EAD é capaz de diminuir as 

disparidades educacionais: trata-se de um instrumento facilitador e ampliador do acesso à 
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educação, bem como de alcance do desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Educação e desenvolvimento 

 

A educação, até há pouco tempo era considerada apenas como mais um indicador, entre 

outros, para mensurar-se o nível de desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Na 

atualidade considera-se um fator preponderante àquelas nações postulantes à melhoria de seus 

índices de crescimento econômico, capaz de impulsionar a maior fonte de riqueza do 

momento: as inovações e o avanço tecnológico em geral, como se depreende da citação de 

Thurow:         

 

O conhecimento gera os grandes avanços básicos de tecnologia que criam as 
condições de desequilíbrio nas quais são possíveis altos retornos e altas taxas 
de crescimento. O conhecimento permite que, de um momento para outro, 
coisas novas sejam feitas de novas maneiras. (THUROW, 2001, p. 96)  

 

O conhecimento, quando gerado no setor produtivo, é aplicado na geração e/ou melhoria 

de produtos ou materiais; na implantação de novas máquinas e equipamentos, otimizando a 

linha de produção; e na criação de novos métodos de gestão e organização da produção e seus 

processos. Considerado o conhecimento enquanto um dos fatores de produção, os 

investimentos para obtê-lo devem ocorrer proporcionalmente àqueles feitos em capital fixo e 

em educação dos trabalhadores.   

A criação de novos conhecimentos por uma dada empresa produz efeitos externos 

positivos sobre as possibilidades de produção de outras empresas, porque o conhecimento não 

pode ser perfeitamente patenteado ou mantido secreto. O mais importante é que a produção de 

bens de consumo, como função do estoque de conhecimento e de outros insumos, exibe 

retornos crescentes, mais precisamente, o conhecimento pode ter um produto marginal 

crescente. (ROMER, 1986)   

Por outro lado, o conhecimento adquirido pela educação representa não apenas ao cidadão, 

mas também à sociedade e ao desenvolvimento econômico um forte impacto em razão do seu 

caráter sistêmico. Esse impacto repercute positivamente na economia como um todo, por 

meio de um círculo virtuoso de crescimento. 

Os investimentos em educação, treinamento e qualificação profissional aumentam, não 

apenas, a capacidade da força de trabalho, trazendo, em consequência, o aumento da 

produtividade, da renda do produtor e do trabalhador como, principalmente, contribui no 
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processo formativo do ser humano. O aumento da produtividade, mais relacionado ao 

investimento em capital humano do que ao capital físico, proporcionará aumento dos 

rendimentos de seu detentor, conforme a Tabela 2, a seguir, demonstra. 

 

Tabela 2. Distribuição do pessoal ocupado por classe de rendimento mensal em relação à 
quantidade de anos de estudo no Brasil – 2010. 

 
 

Classe de rendimento 
Anos de estudo 

 

Sem 
instrução 
e menos 
de 1 ano 

 
1 a 3 
anos 

 
4 a 7 
anos 

 
8 a 10 
anos 

 
11 a 14 
anos 

 
15 anos 
ou mais 

Até 0,5 salário mínimo 
23,4 18,7 13,7 10,2 3,7 0,5 

Mais de 0,5 a 1 salário mínimo 27,0 26,9 24,5 23,4 15,9 3,4 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 19,3 25,7 32,6 37,5 39,1 13,4 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 3,5 5,3 8,2 10,3 14,9 13,7 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 1,7 2,4 4,9 6,5 12,8 23,0 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 0,6 0,9 1,6 2,4 6,2 22,2 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 0,2 0,2 0,3 0,5 1,5 13,0 

Mais de 20 salários mínimos 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 4,7 

Sem rendimento 23,0 18,3 12,8 7,4 3,0 1,3 

Sem declaração 1,3 1,4 1,4 1,5 2,4 4,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE – Pnad, DIEESE, 2011 
 

Desse modo, fica claro que, particularmente em relação ao cidadão e até mesmo ao 

governo, quanto maior o investimento em educação maior será a autonomia. 

Consequentemente, a necessidade individual do amparo público, entre outros, sofrerá           

redução, ou seja, aproximadamente 45,6% das pessoas que estudaram pelo período de 1 a 3 

anos ganham até um salário mínimo, enquanto que para aquelas com 15 ou mais anos de 

estudo a maior concentração de rendimento está entre mais de três a cinco salários mínimos, 

representando 23,0% dessa faixa de anos de estudo. É lícito, portanto, supor que o primeiro 

grupo carece de maior assistência do poder público que o último.  
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[...] os indivíduos que investem em si próprios obtêm maiores possibilidades 
de escolha e, em função disso, aumentam o nível de renda e de bem-estar. 
Assim, os gastos com educação, públicos e privados, constituiriam 
investimentos, por serem aplicados na geração de capacidade produtiva futura, 
incorporada no homem (SCHULTZ, 1973, p. 35) 

 

Ao entender a existência da desigualdade salarial como parte do sistema capitalista, 

conclui-se que isso ocorre em razão da existência de dependência entre os níveis de 

desigualdade educacional e salarial e do incremento de valor monetário atribuído pelo 

mercado de trabalho a cada ano adicional de escolaridade. 

Barros, Henriques e Mendonça (2002) afirmam que a principal influência direta da 

educação na economia é a desigualdade salarial, ocasionada pela falta de investimento em 

educação, que age na mesma fronteira que a desigualdade social, em que um indivíduo com 

baixa ou nenhuma escolaridade terá, em tese, um salário mais baixo, assim como piores serão 

suas condições de vida e participação no mercado. 

Para que um país atinja o desenvolvimento é necessário haver mudanças qualitativas em 

toda a estrutura social, seja na vida das pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas, 

como define Celso Furtado: 

 

[...] um processo de mudança social pelo qual um número crescente de 
necessidades humanas – preexistentes ou criadas pela própria 
mudança – são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema 
produtivo decorrente da introdução de inovações tecnológicas. 
(FURTADO, 1964, p. 29). 

 

Essa mudança somente é possível pela combinação de investimentos: a) públicos: retorno 

à sociedade dos impostos recolhidos do que é entendido como bem-estar social; b) privados: 

atendimento às necessidades mercadológicas; e, c) do próprio cidadão. Tal combinação 

permitirá ao País alcançar o desenvolvimento econômico. 

Quando analisados os dados a seguir, referentes à taxa de desemprego segundo o nível de 

escolaridade nas regiões metropolitanas e Distrito Federal, pode-se observar que efetivamente 

tais mudanças qualitativas relacionadas à educação permitem ao cidadão ter maior expectativa 

em manter-se no mercado de trabalho, mesmo em um cenário de instabilidade econômica.  
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Tabela 3. Total de desempregados com um determinado nível de escolaridade nas regiões metropolitanas 
e Distrito Federal – 2010. 

               

Nível de escolaridade SP P. 
Alegre 

BH Salvador Recife DF Fortaleza 

Analfabeto (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Fundamental Incompleto 10,5 9,1 8,4 16,7 15,0 15,4 7,7 

Fundamental completo 14,7 10,6 10,3 18,9 17,7 18,3 9,7 

Ensino Médio Incompleto 24,7 17,0 18,6 26,4 27,4 28,7 17,1 

Ensino Médio Completo 12,4 8,6 8,1 17,8 18,3 12,7 10,7 

Ensino Superior incompleto 11,2 7,4 9,1 13,9 12,7 15,2 11,7 

Ensino Superior completo 5,4 3,9 3,9 7,6 6,0 5,6 (2) 

Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego, 2011 
Notas: 1. Incluem alfabetizados sem escolarização. 

2. A amostra não comporta desagregação para essa categoria. 
 

Observa-se, também, que pessoas com o ensino superior completo, mas desempregadas 

em 2010 compreendem, em média, aproximadamente 4% do total da população 

economicamente ativa (PEA). Quando consideradas apenas as que possuem o ensino 

fundamental incompleto, o percentual médio de desempregados na soma das regiões 

metropolitanas é significativamente mais elevado, atingindo 11%. Conclui-se que aqueles 

com apenas o fundamental incompleto representam aproximadamente três vezes mais o 

volume de desempregados que os indivíduos com o superior completo.  

Segundo Schultz (1973), a teoria do capital humano aponta a melhoria da educação 

individual como responsável pela elevação da produtividade, e é plenamente abordada nas 

teorias sobre desenvolvimento econômico. Tal comprovação, entretanto, não é simples, 

porque o capital humano envolve outros elementos de difícil mensuração, como a qualidade 

da educação. 

Em 2006 foi realizada uma pesquisa, pelo Banco Mundial (BID) no Brasil, denominada 

Avaliação da Economia do Conhecimento no Brasil, com o objetivo de explicar a baixa 

velocidade da expansão dos índices de desenvolvimento econômico do País em relação a 

outros países na América Latina e, até mesmo, a países de similar grau de desenvolvimento, 

como a Índia e China. Os resultados apontaram que a melhoria da eficiência e da eficácia da 

educação será atingida com um sistema de ensino centrado em estudo e treinamento mais 

afinados ao setor industrial. 
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A Tabela 4, a seguir, mostra o levantamento realizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC) entre os anos de 1992 e 2010, relacionando a 

variação das exportações, a evolução do crescimento do PIB e a taxa de analfabetismo no 

Brasil, que denotam a importância nos investimentos em educação. 

 

 

Tabela 4. Variação da taxa de analfabetismo em relação à das exportações e do PIB no 
Brasil. 

Ano 

 
Variação 

exportação (%) 

 
Variação anual (%) 
Crescimento PIB no 

Brasil 

 
Taxa de analfabetismo das 
pessoas de 15 anos ou mais 

de idade 
1992 13,2 - 0,54 17,2 
1993 7,7 4,92 16,4 
1994 12,9 5,85 - 
1995 6,8 4,22 15,6 
1996 2,7 2,66 14,7 
1997 11,0 3,27 14,7 
1998 -3,5 0,13 13,8 
1999 -6,1 0,79 13,3 
2000 14,7 4,36 - 
2001 5,7 1,31 12,3 
2002 3,7 1,93 11,8 
2003 21,1 1,1 11,5 
2004 32,0 5,7 11,2 
2005 22,6 3,2 10,9 
2006 16,5 4,0 10,4 
2007 16,6 6,1 10 
2008 23,2 5,2 9,8 
2009 -22,7 -0,6 9,6 
2010 32,0 7,5 9,4* 

                Fonte: IBGE e Min. do Desenv. e Com. Exterior, 2011. 
              Obs. Todas as variações são em relação ao período anterior, (-) o educacional; Taxa de analfabetismo      
              estimada das pessoas de 15 anos ou mais de idade.  

 

Ao analisar os dados em relação ao pior desempenho de variação do crescimento do PIB 

no país, resultado negativo de 0,54% no ano de 1992, e correlacionando à taxa de 

analfabetismo no mesmo ano, identifica-se uma taxa de 17,2% de analfabetos.  

Já em 2010, quando ocorreu melhor desempenho, o PIB apresentou uma variação de 

crescimento de 7,5%, aproximadamente 58 vezes em relação a 1998, a pior evolução positiva 

da série.  

Quando observada nos mesmos anos, 1998 e 2010, a taxa de analfabetismo apresentou 

redução de aproximadamente 32%. É possível, portanto, para esse cenário apresentado, 

identificar e justificar o incremento nos investimentos em educação, um dos elementos, pelos 

resultados positivos na expansão da atividade econômica como um todo. 
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2.1.1 Desenvolvimento socioeconômico  

 

Apesar da dificuldade em estabelecer-se um entendimento único em relação ao conceito 

de desenvolvimento econômico, pode-se caracterizá-lo pelos seus aspectos qualitativos com 

base nos pensamentos de Rostow (1974), como frutos de resultados positivos do crescimento 

econômico e de seus desdobramentos na sociedade. 

Esses aspectos envolvem a distribuição da renda; os índices de redução da pobreza; os 

acréscimos nos salários; a maior produtividade do trabalho e a repartição dos benefícios 

gerados; a melhoria das condições de trabalho e habitacionais; o melhor acesso à saúde e à 

educação, que é o foco deste trabalho, além de mais tempo para o lazer e a melhora na 

qualidade de vida. 

Pelo exposto, concluí-se que há possibilidade de vislumbrar um maior alcance do 

desenvolvimento econômico, o que também afirma Maia:   

 

a ideia do desenvolvimento econômico se liga a processos dinâmicos de 
ruptura das condições econômicas vigentes. Como esses processos 
pressupõem alguma forma de acumulação de capital que a financie, o 
fenômeno do desenvolvimento está relacionado com as economias 
capitalistas. ( MAIA, 2006)  

  

O desenvolvimento é, portanto, qualitativo, caracterizado pelos avanços de um conjunto 

de variáveis, apresentando crescimento proporcional e na mesma velocidade dos demais 

indicadores econômicos. 

Em tese, não há como desvincular o que se entende por desenvolvimento econômico e por 

desenvolvimento socioeconômico, já que o segundo se caracteriza pela inclusão, no primeiro, 

da variável melhoria na qualidade de vida e dos princípios de capital social.  

Pode-se entender que a distância entre ambos está no uso da terminologia: enquanto 

desenvolvimento econômico é usual nas teorias econômicas e no meio acadêmico, 

desenvolvimento socioeconômico aparece no cotidiano das cidades.  

De acordo com Nazzari (2003), as formas e os exemplos de capital social envolvem as 

congregações baseadas na organização comunitária, relacionada à participação cívica em 

questões de meio ambiente; educação e problemas da comunidade de extensões municipais; e 

cooperativas de auxílio mútuo, entre outras. 

Nesse contexto adota-se, neste estudo, o entendimento de Perroux  apud Gomes (1964, p. 

652) sobre desenvolvimento socioeconômico: “O desenvolvimento é a combinação das 
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transformações mentais e sociais de uma população que a torna apta a fazer crescer 

cumulativamente e de uma forma durável o seu produto real global.” 

 

2.1.2 Desenvolvimento local 

      

Assim como é notória a preocupação dos países em relação ao desenvolvimento não 

somente da economia, mas da sociedade como um todo, localmente as cidades também vêm 

demonstrando grande preocupação com o tema. Cada vez mais estão buscando mecanismos e 

concentrando esforços no sentido de melhorarem sua capacidade de arrecadação de impostos, 

de atração de investimentos públicos e privados, de atender à legislação e, principalmente, de 

promover o bem-estar social.  

Essa preocupação passa a ser maior principalmente em 1990, com o relatório mundial do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ao colocar que o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) tende a relativizar o Produto Nacional Bruto (PNB) por 

habitante enquanto medida universal do desenvolvimento, o que tem forte significado 

simbólico (MILANI, 2004). 

Conseguinte ao aprofundamento das relações comerciais, induzidas pelo aumento da 

competição entre empresas e, internamente, pela própria competição entre cidades no sentido 

de atrair investimentos privados, os governantes voltam a atenção ao planejamento para o 

desenvolvimento local, conforme apresentam Buarque e Bezerra:  

 

Apesar de constituir um movimento de forte conteúdo interno, o 
desenvolvimento local está inserido em uma realidade mais ampla e 
complexa, com a qual interage e da qual recebe influências e pressões 
positivas e negativas. Dentro das condições contemporâneas de globalização 
e intenso processo de transformação, o desenvolvimento local representa 
também alguma forma de integração econômica com o contexto regional e 
nacional, que gera e redefine oportunidades e ameaças. (BUARQUE; 
BEZERRA, 1994, p. 9)   

 

O desenvolvimento local, segundo Castells e Broja (1996), traduz-se na vontade conjunta 

da sociedade que dá sustentação e viabilidade política a iniciativas e ações capazes de 

organizar as energias e promover a dinamização e transformação da realidade. Desse modo, é 

necessário o estabelecimento de prioridades e orientações para o desenvolvimento de todos os 

setores. 
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As cidades, por terem uma escala territorial reduzida, delimitada pelo seu corte político-

administrativo, têm maiores chances de conseguir internamente mobilização suficiente para 

promover o desenvolvimento quando alinhadas nesse sentido. Como descreve Haveri apud 

Buarque: “as comunidades procuram utilizar suas características específicas e suas qualidades 

superiores e se especializar nos campos em que têm uma vantagem comparativa com relação 

às outras regiões” (BUARQUE, 2001, p.18) 

Com o entendimento dessa capacidade local mobilizadora, o grande desafio localmente é 

identificar os recursos existentes:   

 

Alguns recursos são fáceis de identificar e avaliar, tais como os financeiros e 
os que têm uma expressão física. Outros são menos visíveis e difíceis de 
estimar, como é o caso do capital humano (isto é, as capacidades individuais, 
o conhecimento, postura e capacidade de iniciativa e decisão existentes) ou 
da reputação (GRANT, 1991; FREITAS SANTOS, 1997, p. 114-135) 

 

Por isso, pode-se afirmar que os recursos são a fonte da competência dos territórios, 

enquanto as competências constituem a origem da vantagem competitiva desses mesmos 

espaços (GRANT, 1991; KANTER, 1995; MAILLAT, 1995; FREITAS SANTOS, 1997).  

Já em relação ao desenvolvimento local, é compreendido como um processo endógeno 

que ocorre pela reprodução, numa escala menor, de um projeto mais amplo dentro do 

território nacional, e quando o município dispõe de capacidade econômica e especialização, 

esse processo endógeno passa a ser o indutor da melhora da qualidade de vida da sociedade. 

Nesse cenário de extrema competição, o governo local precisa buscar a composição com 

municípios vizinhos e, até mesmo, com aqueles com características similares para atrair 

investimentos que promovam a contínua especialização das atividades econômicas local. Se 

necessário for, buscar a reestruturação socioeconômica, contando com a mobilização e as 

iniciativas dos atores locais em torno de um projeto de bem comum. 

Por depender da urgência e dos reflexos, positivo ou negativo, gerados pelas 

externalidades, isso pode até fazer com que o desenvolvimento alcançado não seja suficiente 

para atingir toda a estrutura socioeconômica e cultural, impactando diretamente nas 

oportunidades, no dinamismo econômico e até na qualidade de vida.  

Nesse sentido, quer motivadas pela urgência de transformação interna, quer pela criação 

de condições de sustentabilidade, as cidades têm de buscar o desenvolvimento local de forma 

consistente e duradoura, contemplando um maior número de habitantes e atendendo às futuras 

gerações.  
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Na visão de Kornhauser (2001), a educação é o cimento da construção do 

desenvolvimento humano sustentável. É preciso, portanto, elaborar estratégias e programas de 

educação relacionados com o ambiente, com abrangência tanto no ensino escolar como na 

educação informal, que adotem a perspectiva da educação permanente a ser desenvolvida 

pelos poderes públicos, pelo setor produtivo, pelo comércio e pelas comunidades locais. 

O investimento público, privado, e até a parceria entre público e privado, em educação, 

tornam-se, dentro desse processo de desenvolvimento local, uma valiosa ferramenta de 

formação e especialização, garantidora da continuidade do processo e formadora de 

indivíduos que possam participar, de forma ativa, das iniciativas capazes de adequar ou 

transformar o cenário socioeconômico, gerando dinâmicas construtivas. 

 

2.1.3 Desenvolvimento Regional 

 

Sem querer diminuir a importância das ações realizadas em anos anteriores, ficou 

estabelecido um momento histórico relevante em relação às ideias de regionalismo que é o 

ano de 1929, ano da depressão econômica em decorrência da qual ficaram evidentes as 

disparidades entre as regiões nos países industrializados.  

Em contrapartida, ocorreu a revolução keynesiana e o avanço das técnicas e práticas de 

planejamento, propiciando a elaboração de políticas na diminuição dessas disparidades e no 

reordenamento do espaço em vários países industrializados, bem como a criação de 

instituições específicas para a implementação de tais políticas. 

Voltada as atenções ao reordenamento do espaço, passa-se a pensar no espaço não apenas 

como território, mas como ator principal, parafraseando Simões Lopes (1979, p.23) que se 

refere ao espaço como algo que não tem nada a ver com “uma página branca” sobre a qual se 

inscrevem as ações dos grupos e das instituições. Já Crevoisier (1995, p. 5) defende uma 

noção de território que inclui a dimensão física e, simultaneamente, assimila-o a “uma 

estrutura interpretativa das interações socioeconômicas”. 

Na década de 1950, observando o que ocorria na Itália, preocupada com o ritmo de 

desenvolvimento desproporcional entre a região Norte, mais desenvolvida, e o Sul do País, 

um conjunto de medidas políticas de aceleração industrial foi estabelecido e criada a Cassa 

Del Mezzogiorno, que contemplava, dentre outras medidas, o incentivo fiscal.  

Os países considerados periféricos, como os das Américas Latina e Sul, acompanhando 

essa tendência de planejamento e preocupados com o desenvolvimento desigual de suas 
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regiões, passaram a criar programas de promoção do desenvolvimento regional, 

principalmente após a década de 1970. Dentre eles destaca-se o caso brasileiro, com a criação 

da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para a promoção das regiões Norte e Nordeste.  

Com a expansão e massificação do ideário regional consolida-se a busca por 

entendimentos sobre o assunto, que se desdobraram em duas escolas de pensamento e, 

consequentemente, na teoria do desenvolvimento regional.   

A primeira escola, associada à teoria da localização de Alfred Weber (1909), representa 

uma abordagem sistemática para o entendimento das vantagens em razão das características 

geográficas das localidades receptoras de investimentos, com os modelos de equilíbrio 

econômico. Ela trata o comportamento da produção, consumo e formação de preço, adaptado 

ao pensamento econômico neoclássico, servindo de base para a construção da ciência 

regional, bem como na elaboração de um conjunto de técnicas de análise regional.  

A segunda escola é estabelecida pelo desenvolvimento do conceito de polo de crescimento 

e do papel central da empresa motriz para o crescimento desses polos. Permite a Perroux 

(1967), na teoria dos polos de crescimento, conceber as diferentes naturezas do espaço e 

classificá-las como espaço homogêneo, espaço polarizado e espaço plano.    

Boudeville (1969) posteriormente adaptou para região homogênea, região polarizada e 

região plana, que serviram de base e critério para a regionalização do território e para o 

estabelecimento de políticas regionais. 

 

Embora essas duas "escolas" partissem de proposições teóricas e analíticas 
distintas, elas têm em comum a ideia de relações interindustriais ou insumo-
produto, como elemento central no processo de desenvolvimento regional e 
da criação de externalidades. Em torno dessas duas "escolas", foram 
derivadas várias linhas de interpretação e de ação à escala mundial. (DINIZ, 
2009, p. 227-249) 

 

Apoiadas nessas linhas de interpretações surgiram correntes de pensamento favoráveis e 

desfavoráveis que levam as atividades das políticas de desenvolvimento regional sucumbir, 

dentre outras razões, em face da não aceitação político-ideológica da intervenção do Estado 

na economia e, até mesmo, da nova visão do papel do Estado, componente da teoria 

neoliberal.  

Uma nova corrente de pensamento, denominada territorialista ou do desenvolvimento 

endógeno, surgiu em decorrência do esgotamento da visão funcionalista do desenvolvimento 

regional, que naquele momento era incapaz de explicar os avanços das estruturas produtivas 
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complexas, principalmente das posteriores à Segunda Guerra Mundial e presentes em diversos 

territórios, acrescido, mais adiante, da crise do modelo fordista de produção, destacando-se o 

surgimento de outros modelos de mobilidade espacial e ordenamento do território, frutos da 

necessidade de novas regiões industriais:  

 

O desenvolvimento endógeno, por seu turno, é um paradigma que parte da 
ideia básica de que o sistema produtivo dos países cresce e transforma-se 
utilizando o potencial de desenvolvimento existente nos territórios, isto é, 
nas regiões e cidades, mediante os investimentos concretizados pelas 
empresas e entidades públicas, debaixo do controle das comunidades locais, 
e tomando como meta derradeira a melhoria do nível de vida da população 
desses mesmos territórios. (STÖHR, 1981; VÁSQUEZ BARQUERO, 1998, 
p. 73-95) 

 

Pode-se entender esse modelo de desenvolvimento como um processo de dentro para fora, 

ou de baixo para cima, pela reunião das potencialidades existentes no local. Segundo Amaral 

Filho (1996), trata-se de um modelo associado ao perfil e à estrutura do sistema produtivo 

local, a um sistema com coerência interna, aderência ao local e sintonia com o movimento 

mundial dos fatores. 

O aspecto novo do processo, o desenvolvimento regional endógeno, está no fato de a sua 

definição ser estruturada a partir dos próprios atores locais, e não mais pelo planejamento 

centralizado. Essa estruturação é realizada por meio de um processo já definido por Boisier 

(1988) como organização social regional, que tem como característica marcante a ampliação 

da base de decisões autônomas por parte dos atores locais. (AMARAL FILHO, 1996)  
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3 EVOLUÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA  

 

3.1 No mundo 

 

Muitos autores, a exemplo de Alves (1998), datam o surgimento do EAD no século XV, 

quando Johannes Guttenberg inventou a imprensa na Alemanha, utilizando caracteres móveis 

para a composição de palavras. Até aquele momento a produção de livros, realizada 

manualmente, era extremamente onerosa, dificultando o acesso ao universo do conhecimento.     

Há outras citações uma tentativa de estabelecer um curso por correspondência na 

Inglaterra, com direito a diploma, em 1880 (NISKIER, 1999). Tal ideia, rejeitada pelas 

autoridades locais, obrigou os autores da proposta a irem para os Estados Unidos, 

encontrando espaço na Universidade de Chicago.  

Em 1882, surgiu o primeiro curso universitário EAD naquela instituição, com material 

enviado pelo correio. Depois, em 1906, a Calvert School, em Baltimore, EUA, tornou-se a 

primeira escola primária a oferecer cursos por correspondência: “Os cursos à (sic) distância 

ganham impulso no fim do século XIX, e em 1930, 39 universidades americanas os 

ofereciam”. (LITWIN, 2005, p. 118). 

De acordo com Alves (1998), a difusão do EAD no mundo deve-se principalmente à 

França, Espanha e Inglaterra, pois os centros educacionais desses países contribuíram bastante 

para que outros pudessem adotar os modelos desenvolvidos. Litto, apud Kurc (2009) destaca 

que, ao contrário do que acontece no Brasil, onde há um histórico de controle governamental 

sobre o ensino superior, em outras nações havia possibilidades de inovação e, assim, o 

desenvolvimento de cursos e também de estratégias de ensino ocorreu mais rapidamente. 

A primeira universidade baseada totalmente no conceito de ensino a distância foi a Open 

University (OU), na Inglaterra, que surgiu no final dos anos de 1960. A OU iniciou seus 

cursos em 1970 e em 1980 já contava com 70.000 alunos, dos quais 6.000 se graduavam a 

cada ano. Ao longo de 35 anos de existência incorporou as novas tecnologias desenvolvidas e 

popularizadas, como vídeos e computadores pessoais nos anos de 1980, e a Internet nos anos 

de 1990.  

A Open University forneceu referências para o surgimento de universidades abertas em 

vários outros países do mundo, entre as quais pode-se citar a Anadoulou University, na 

Turquia; a Open Polytechnic, na Nova Zelândia; a Indira Ghandi National Open University, 

na Índia; e a Open Universität Heerlen, na Holanda. 
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Quando se fala em Universidade Aberta, isso não significa que seu acesso seja irrestrito. 

Ao contrário, há um sistema de seleção bastante criterioso. É aberta “de modo a tornar 

possível a ampliação do ensino superior não só para um maior número de estudantes, mas, 

também, para aqueles que não possuíam os requisitos necessários para o acesso ao ensino 

superior.” (CORRÊA, 2005, p. 19). 

Vários países também desenvolveram sistemas de EAD para lidar com suas condições 

específicas que, frequentemente, desafiam a educação da população local. Niskier (1999) cita 

o Canadá, que foi o primeiro país do mundo a utilizar satélites de telecomunicações só para o 

ensino, dada a sua vasta extensão territorial formada por regiões geladas a maior parte do ano 

e de difícil acesso por terra.   

Nesse país surgiu o sistema Schoolnet, utilizando cabos, Internet e Intranet, e investindo 

na capacitação e treinamento de professores e especialistas. Outros países gelados, como 

Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, têm populações dispersas pelos seus territórios e 

altíssimos níveis de educação básica. A Noruega, por exemplo, tem experiências com EAD 

desde 1914, quando foi criada a NKS – Distance Education Nettstudier, que atualmente utiliza 

videoconferência para aprendizagem a distância. 

Além do Canadá, outras nações com vastas extensões geográficas também encontraram na 

EAD muitas soluções para seus problemas educacionais, como a Austrália onde 

aproximadamente 30% da população vivem espalhadas em grandes áreas. A Universidade de 

Queensland foi criada em 1910, oferecendo cursos por correspondência. Durante a Primeira 

Guerra Mundial esses cursos começaram a chegar às áreas isoladas do país e mais tarde, em 

1929, teve início o serviço de rádio.  

Em 1990 surgiu o Consórcio Nacional de Educação a Distância, um órgão criado pelo 

governo australiano para organizar o ensino pós-secundário. A Espanha apresentou um 

exemplo interessante com a criação da Universidade Nacional de Educação a Distância 

(UNED), em 1973.  

Tal projeto "visou romper com a uniformidade dos centros educativos, aceitando a 

pluralidade e diversificações das instituições" (NISKIER, 1999, p.227). Já Portugal tem, 

assim como a Inglaterra, sua própria Universidade Aberta, criada em 1988. Além do Brasil, 

outros países da América Latina, como Bolívia e Argentina, têm realizado experiências com 

EAD. 

Pode-se perceber que o EAD passou por uma primeira consolidação no início do século 

XX e, posteriormente, com o desenvolvimento dos meios de comunicação. Na segunda 

metade do mesmo século houve condições para a ampliação dos projetos existentes e para o 



33 

 

surgimento de novos projetos. Atualmente, com a utilização de satélites e da própria internet, 

as barreiras geográficas não são mais impedimento para a educação. 

Como já foi dito, o EAD não é recente. Assim, listam-se a seguir as datas mais 

importantes relativas à modalidade, desde seu início até 1991, para que se tenha uma ideia de 

sua abrangência, segundo Corrêa (2005, p. 17-19).   

 

Quadro 1: Evolução do ensino a distância pelo mundo 
Ano Evolução do EAD 
1728 foi criado pelo professor Cauleb Phillips, em Boston nos EUA, o curso de 

taquigrafia, publicado semanalmente no jornal Gazeta de Boston; 
1829 na Suécia, o Instituto Líber Hermondes ofereceu um curso por correspondência a 

150.000 usuários; 
1840 no Reino Unido, a Faculdade Sir Isaac Pitman foi a primeira escola por 

correspondência da Europa: 
1856 em Berlim foi criada a primeira escola de línguas por correspondência, uma 

iniciativa de Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt; 
1892 nos EUA foi criada a Universidade de Chicago, Divisão de Ensino por 

Correspondência, para preparação de docentes no Departamento de Extensão; 
1898 em Malmoe, outra vez na Suécia, Hans Hermod publicou o primeiro curso de 

línguas e técnicas comerciais por correspondência, início do famoso Instituto 
Hermod; 

1922 na União Soviética o ensino por correspondência atinge 350.000 usuários; 
1948 na Noruega foi criada a primeira legislação para escolas por correspondência; 
1969 no Reino Unido aconteceu a fundação da Universidade Aberta, atendendo a 

200.000 alunos; 
1977 na Venezuela ocorreu a fundação da Universidade Nacional Aberta; 
1978 na Costa Rica foi criada a Universidade Estadual à Distância; 
1984 na Holanda ocorreu a implantação da Universidade Aberta; 
1985 a fundação da Associação Europeia das Escolas por Correspondência (AEEC); 
1985 na Índia foi implantado a Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi, que atinge 

242.000 alunos; 
1987 resolução do Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas na Comunidade 

Européia; 
1987 fundação da Associação Européia de Universidades de Ensino à Distância; 
1988 em Portugal, fundação da Universidade Aberta; 
1990 a implantação da rede Européia de Educação a Distância, baseada na declaração de 

Budapeste; e, 
1991 elaboração do relatório da Comissão sobre Educação Aberta e a Distância na 

Comunidade Européia.  
 

Pode-se ver que o EAD é bastante antigo e avança no mundo, enquanto que no Brasil ela 

progride lentamente conforme a ser apresentado. 
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3.2 No Brasil 

 

No Brasil, o EAD teve início, documentadamente, na década de 20. O seu processo de 

evolução histórica compara-se ao de outros países pelo mundo, marcado pelo surgimento e 

disseminação dos meios de comunicação. Primeiro houve a etapa do ensino por 

correspondência, pela transmissão radiofônica e depois televisiva; depois com o uso da 

informática, até chegar aos atuais processos de utilização conjugada de meios: a telemática e a 

multimídia.  

No início, o rádio era um avançado instrumento de comunicação e, por conseguinte, 

tornava-se instrumento de transmissão de conhecimento. A Rádio SENAC, com o programa 

Rádio-Escola, é um exemplo. Segundo informa o site do MEC: “o Rádio-Escola desenvolve 

ações, nas escolas públicas ou comunidades, que visem à utilização dessa mídia na difusão e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas, além de fornecer insumos para o exercício 

docente.”  

Mais precisamente na década de 60 é possível identificar a existência de programas 

educativos à distância. No Ministério da Educação e Cultura foi criado o Programa Nacional 

de Teleducação (PRONTEL), ao qual competia coordenar e apoiar a educação pelos meios de 

comunicação.   

Esse programa foi posteriormente substituído pela Secretaria de Aplicação Tecnológica 

(SEAT), que também foi extinta. Em 1995, dentro do próprio Ministério, foi criada a 

Secretaria de Ensino a Distância (SEED) que, por sua vez, também foi extinta em 2010. 

Algumas de suas atividades foram absorvidas pela Secretaria de Educação Básica (SEB), e 

outras para uma nova secretaria a ser criada. 

Inúmeras iniciativas foram tomadas ao longo dos anos no sentido de difundir e ampliar o 

acesso à educação, como é o caso do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) do 

Rio de Janeiro em conjunto com a Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC, que 

criaram um curso de especialização em didática aplicada à educação tecnológica na 

modalidade EAD. 

Não se pode deixar de citar as experiências da Fundação Roberto Marinho (FRM), 

inicialmente com a criação do Telecurso 2º Grau e do Supletivo de 1o Grau transmitidos em 

recepção livre pela televisão e acompanhados por materiais impressos adquiridos em bancas 

de jornal. Posteriormente foi criado o Telecurso 2000.  

O programa ‘Um salto para o Futuro’, da Fundação Roquete-Pinto, lançado em 1991, 

utiliza-se do que é denominado multimeios: material impresso, rádio, televisão, fax e telefone. 
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Um dos primeiros a utilizar o sistema de comunicação via satélite, esse programa permitiu 

ampla interação entre as partes envolvidas, por meio da formulação de questões ou 

apresentação de suas experiências ao vivo ou via telefone e fax. A partir de setembro de 1995 

o programa passou a integrar a grade de programação da TV Escola.  

A seguir apresenta-se a evolução histórica do EAD no Brasil, a partir do ano de 1923, 

quando os registros da EAD apontam: 

 

Quadro 2: Evolução do ensino a distância no Brasil 
Ano Evolução do EAD 

1923/1925 criação da rádio Sociedade do Rio de Janeiro; 
1923 criação da fundação Roquete Pinto Radiodifusão; 
1939 lançamento de cursos por correspondência na Marinha e Exército; 
1941 lançados cursos por correspondência de formação profissional básica no Instituto 

Universal Brasileiro; 
1967/1974 por iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) foi criado o 

Projeto Saci, um Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares, em 
caráter experimental, com o objetivo de estabelecer um sistema de tele-educação 
com o uso do satélite; 

1970 cursos via rádio em cadeia nacional no Projeto Minerva; 
1974 na TVE do Ceará são lançados cursos de quinta a oitava séries, com material 

televisivo, impresso e com o apoio de monitores (professores); 
1976 no SENAC foi criado o Sistema Nacional de Teleducação, com cursos 

ministrados com material instrucional, que alcançou, em 1995, 2 milhões de 
alunos atendidos; 

1979 a UnB veicula cursos por jornais e revistas. Em 1989 se transformou no Cead 
que, em 1992, teve seu primeiro curso com o uso de softwares, cd rom´s, e 
lançou o BrasilEAD; 

1980 a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT) passa a oferecer 
cursos direcionados ao aperfeiçoamento de recursos humanos, utilizando 
material instrucional; 

1991 a fundação Roquete Pinto lança o programa ‘Um salto para o Futuro’, para a 
formação continuada de professores do ensino fundamental; 

1993 o SENAI do Rio de Janeiro cria o Centro de Educação a Distância. Inicialmente 
com os cursos de Noções Básicas de Qualidade Total e Elaboração de Material 
Didático Impresso. Em 1997 passa a ministrar cursos à distância para empresas 
sediadas na Argentina e Venezuela; 

1995 a empresa  MultiRio da Prefeitura do Rio de Janeiro cria cursos dirigidos a 
professores e alunos de quinta a oitava séries, através de programas televisivos e 
materiais impressos; 

1995 foi criado o Programa TV Escola – SEED/MEC; 
1996 foi legitimado, pelo artigo 80 da LDB o ensino a distância no Brasil; 
1998 surgem os primeiros cursos de pós- graduação à distância; 
2000 a Rede de Educação Superior a Distância (UNIREDE) lança um consórcio que 

reúne 68 instituições públicas do Brasil; 
2003 é oficializado o primeiro referencial de qualidade do ensino a distância; e 
2005 o crescimento no número de ingressantes nos cursos de graduação na modalidade 

a distância chega a 407% no ano. 
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Quando comparado o histórico do Ensino a Distância brasileiro com o de outros países 

pode-se ver quão atrasado o País se encontra. Ao observar países como Venezuela e Costa 

Rica, que têm programas em EAD baseados na Open University de Londres, e são, como a 

última, referência em todo o mundo no que diz respeito ao EAD, o atraso é confirmado. 

Segundo dados do Banco Mundial, em 1995, quando o Brasil pertencia ao grupo das dez 

maiores economias do mundo, havia 26,3 computadores para cada 1.000 habitantes. Para o 

mesmo grupo de pessoas nos EUA o percentual era de 406,7 computadores, enquanto a média 

mundial era de 182 computadores.  

Em 2009, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), na 20ª Edição da Pesquisa 

Anual do Uso de Informática existia um PC para cada três habitantes no Brasil, o que amplia 

ainda mais o acesso ao conhecimento nas áreas mais distantes do País. 

 

3.2.1 Legislação do EAD no Brasil 

 

Neste item será abordada a legislação pertinente à modalidade EAD no Brasil, com 

comentários de alguns artigos e parágrafos mais ligados ao tema deste trabalho.  

Para atingir o objetivo foi traçado, a seguir, o percurso legal do EAD no Brasil desde o 

Capítulo III, Título VIII da Constituição Federal do Brasil (CFB) de 05/10/1988, sobre a 

Educação em geral até a implementação específica na LDB. 

Não foram desprezados os Decretos e Portarias que surgiram da necessidade de 

regulamentação do EAD no País, como os correspondentes à Lei 9.394/ 96, o Decreto n.º 

5.622/2005, e a Portaria Normativa no 2/2007, encontrados na íntegra nos Anexos deste 

trabalho.  

De início, é preciso lembrar que a CFB de 1988 descentralizara as políticas públicas tanto 

na esfera administrativa quanto financeira, afetando, em geral, a educação no setor público. Já 

a Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), legaliza o ensino a distância.  

Fruto da ampliação do acesso à Internet e da difusão do uso de computadores no País, 

principalmente após 1993, a LDB beneficiou-se da ação das empresas que desencadearam o 

processo de educação corporativa, mas não só a LDB traz em seu bojo a regulamentação 

como também complementa o sistema de ensino na modalidade a distância, como o art. 1º e 

parágrafos apresentam: 
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Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 

 

Dentro da perspectiva do segundo parágrafo, inúmeras iniciativas vêm sendo tomadas, 

desde então, no sentido de gerar e especializar a mão de obra para o mercado. As instituições 

de ensino interessadas em ofertar educação nessa modalidade, em particular no ensino 

superior, além de atender às disposições do capítulo IV que trata sobre o ensino superior, têm 

de atender à legislação especifica da própria LDB, no art. 80 do capítulo VIII, que trata das 

disposições gerais.  

Ao abordar no XXIV Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), a Educação a Distância (EAD): uma solução ou um 

problema?, Benakouche (2000) ressalta ser a primeira vez que o EAD merece, na legislação 

educacional brasileira, um artigo específico, caso do art.80 da LDB que define: 

 

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.  
§ 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 diplomas 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. 

 

Esse parágrafo foi, posteriormente, ampliado pelo decreto n.º 5.773/06, que trata da 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.  

 

§ 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. 
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Houve a necessidade de ser mais específico em relação à nova modalidade de ensino no 

País. Uma caracterização mais detalhada foi feita pelo Decreto n.º 5.622/2005, marco 

norteador do EAD no Brasil, em nossa opinião, pois o art. 80 da LDB, apesar de ser a pedra 

fundamental da modalidade, não mais atendia às questões da área.  

Por sua importância, vale destacar o art.1º, do capítulo I, das Disposições Gerais do 

Decreto n.º 5.622/2005:  

 

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 e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. 

  

Quanto à organização, em termos de metodologia, gestão e avaliação específicas ao EAD, 

o Decreto prevê a obrigatoriedade de momentos presenciais nas avaliações de estudantes, nos 

estágios obrigatórios e na defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos em Lei. 

O Decreto aborda, igualmente, as atividades realizadas presencialmente em laboratórios de 

ensino, conforme o primeiro artigo e seus parágrafos.  

O art. 2º abre a possibilidade de ser ofertada o ensino à distância em todos os níveis e 

modalidades educacionais, a saber, da educação básica ao doutorado. O Decreto prevê, ainda, 

a obediência à legislação na criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e 

programas a distância nos mesmos moldes dos respectivos cursos na modalidade presencial. 

Na verdade, legitima a modalidade EAD trazendo-lhe maior credibilidade, ao que parece. 

O reforço a essa posição aparece no Art. 5º, que garante validade nacional aos diplomas e 

certificados de cursos e programas a distância, desde que emanados por instituições 

credenciadas pelo MEC. O credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas a 

distância em ensinoo superior considera, além da sede da instituição, os espaços 

descentralizados, que são os polos de apoio presencial. 

O parágrafo 3º do artigo 9º trata dos procedimentos para aumentar o número de polos de 

apoio presencial, no entanto desde o segundo semestre de 2008 está suspensa a abertura de 

novos polos de apoio presencial para aquelas instituições que ainda não atenderam às novas 

determinações do MEC, estabelecidas pelo Termo de Saneamento assinado por cada uma das 

instituições que oferecem o EAD. Caso que não se aplica, até o momento, à oferta de cursos 

de pós- graduação. 

O 4º parágrafo é de interesse abordar por causa da definição da estrutura física e dos 

recursos humanos necessários e adequados ao funcionamento dos polos com qualidade. A 
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alínea X do artigo 12 descreve os serviços de suporte e infraestrutura que o polo de 

atendimento presencial precisa ter. O mesmo artigo conceitua o polo de apoio presencial 

como unidade operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento descentralizado de 

atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a 

distância.  

Anterior a essa nova redação do referido Decreto, tais instalações, situadas fora do espaço 

físico da Instituição de Ensino Superior (IES), foram, inicialmente, denominadas Centro 

Associado (CA) ou Centro Acadêmico (CA). Eles não dispunham, de acordo com a legislação 

vigente à época, de autonomia para realizar certos procedimentos, considerados exclusivos às 

IES.   

Em obediência às diretrizes curriculares nacionais, os projetos pedagógicos de cursos e 

programas na modalidade a distância têm de descrever, além das atividades presenciais 

obrigatórias anteriormente referidas, como é feito o controle de frequência dos estudantes 

nessas atividades. 

O parágrafo 3º do art. 15 é de extrema importância, uma vez que apesar dos objetivos 

serem os mesmos, o projeto pedagógico da instituição presencial interessada na oferta de 

cursos EAD, o formato do curso e os meios necessários para o seu funcionamento, tanto 

presencial como a distância, dependem da autorização dos órgãos competentes. 

Outro ponto a ser considerado é com relação às penalidades e sanções, conforme descrito 

no artigo 17, em que poderão incorrer os ofertantes de EAD caso não atendam tanto à lei 

existente como aos respectivos decretos e portarias, além do estabelecido nos Referenciais de 

Qualidade. 

Mais adiante, o artigo 26 trata das possibilidades de promover essa modalidade de ensino 

por meio de parcerias de instituições de ensino com outros interessados em qualquer parte do 

território, atendidos, é claro, os dispositivos do MEC. O artigo é, sem dúvida, de suma 

importância, pois permite o surgimento de polos de apoio presencial nos pontos mais distantes 

do País, atingindo, desse modo, um maior número de pessoas. 

Dentro da perspectiva de ampliar não só o acesso, mas também os meios que promovam a 

educação, de acordo com o Decreto n.º 5.622/2005, art. 32, e em consonância com o art. 81 da 

Lei 9.394/96, é permitida tanto a abertura de instituições quanto de cursos em caráter 

experimental na modalidade a distância.  
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4 O EAD E A POLÍTICA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO  

4.1 Política Nacional de Comunicação 

 

A evolução dos referenciais e normativos que tratam do sistema de comunicação no Brasil 

é anterior ao ano de 1962, no entanto para estabelecer um recorte histórico neste estudo a Lei 

Federal n. 4.177/62, considerada um marco nas políticas públicas de comunicação, que foi a 

instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações, será o início.  

Após o Código Brasileiro de Telecomunicações foram impetradas inúmeras iniciativas 

para, principalmente, organizar, mediar, classificar as ações na área de comunicação, no 

intuito de estabelecer uma política nacional de comunicação. Dentre essas iniciativas 

destacam-se o Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e o Sistema Nacional de 

Telecomunicações. 

Esses órgãos são responsáveis pela promoção e difusão do sistema de telecomunicação no 

País, com a criação do Ministério das Comunicações, pelo Decreto-Lei Federal n. 200/67; a 

criação da Agência Nacional de Telecomunicações, pelo Decreto Federal n. 9.472/97, e, por 

último, do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), criado em 2010 pelo Decreto Federal n. 

7.175, a ser tratado adiante com mais ênfase.  

As iniciativas tomadas pelo poder público, em relação às políticas de comunicação, são 

das mais diversas ordens e interesse, quer pelo acirramento do processo de globalização da 

economia a exigir uma sociedade mais atuante e consumista, assim atendendo ao interesse do 

mercado, quer pela necessidade de promover o desenvolvimento econômico e a inclusão 

social pelos meios de comunicação. São esses os princípios que permeiam essa política 

pública. 

 

4.2 A internet no Brasil 

 

Conceitualmente pode-se entender a internet como um mecanismo de disseminação da 

informação e como meio para colaboração e interação entre indivíduos e computadores, 

independentemente de localizações geográficas. É necessária, para sua operacionalização, 

uma ampla infraestrutura tecnológica complexa e global, servindo como uma plataforma para 

criação de novas plataformas.  

Em 1970 iniciou-se o a popularização do uso da internet pela sociedade civil no mundo 

enquanto no Brasil, ocorre apenas na década de 1990. A conexão pode ser realizada de duas 
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maneiras: a) por conexão discada, banda estreita, com uso compartilhado da linha telefônica; 

e b) por conexão de alta velocidade, a banda larga, que pode apresentar melhores resultados. 

Nos últimos anos diversas tecnologias de conexão à internet, via banda larga, foram 

estabelecidas, destacando-se os cabos de transmissão de televisão; satélites e antenas 

parabólicas; rede de energia elétrica; e ondas de rádio frequência, por rádio, sem fio. 

Com tantos diferentes meios de conexão existentes, a dificuldade está em defini-los. 

Aborda-se, neste trabalho, a banda larga que, consensualmente, está associada à velocidade da 

conexão estabelecida. De acordo com o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) pode-se 

entendê-la como “um acesso com escoamento de tráfego tal que permita aos consumidores 

finais, individuais ou corporativos, fixos ou móveis, usufruírem, com qualidade, de uma cesta 

de serviços e aplicações baseada em voz, dados e vídeo”. 

Dentre as vantagens dessa conexão destacam-se: a) o não bloqueio da linha telefônica 

durante a conexão; b) o preço para o consumidor final, que passou a ser cobrado por pacote e 

não mais por minuto; e, c) a própria melhora da qualidade de sinal e transmissão dos dados. 

Dadas essas vantagens, esse tipo de conexão na atualidade é o mais difundido. 

De acordo com entendimento da União Internacional de Telecomunicações (UIT, 2003), a 

infraestrutura de acesso à internet em alta velocidade é de suma importância para o alcance 

das metas sociais, econômicas e científicas, ainda mais em um momento em que o 

conhecimento é tido como primordial para alcançar-se o desenvolvimento. 

Ainda segundo a UIT, os investimentos realizados na criação e na expansão da 

infraestrutura trazem benefícios a todos os setores da sociedade, e segundo o próprio governo 

brasileiro, podem beneficiar três categorias: a) os usuários, pelo acesso com maior velocidade 

e o uso de mais recursos; b) a economia, por estimular a inovação e aumento dos 

investimentos na economia local; e, c) o retorno financeiro, pela capacidade de retorno do 

investimento em sua operacionalização. 

Em um estudo comparativo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), realizado 

nos EUA de 1998 a 2002, entre comunidades com e sem acesso à banda larga, observou-se 

que as comunidades com acesso exibiram crescimento mais rápido nos níveis de emprego e 

negócios, em particular nos setores intensivos em tecnologia da informação (TI), conforme 

ilustra a Figura 1.  
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Figura 1. Investimento em Telecomunicações e Crescimento do PIB nos EUA 

 

 
                    Fonte: PNBL, 2010 

 

Por ser a banda larga uma tecnologia habilitadora, que suporta o uso de outras tecnologias 

e aplicações, houve aumento de adesão e, consequentemente, o surgimento e melhoria de 

vários serviços para o usuário final, como é o caso da educação. Diante da sua oferta a 

distância, a conexão banda larga apresenta-se com velocidade maior e de caráter contínuo, 

propiciando melhor aproveitamento dos estudos. 

 

O futuro já chegou e países com sistemas educacionais, tecnológicos e 
culturais primitivos, de baixo dinamismo e criatividade restrita perdem 
competitividade. A difusão das tecnologias de informação e comunicação 
depende de consumidores, produtores e reguladores (governos e agências de 
interesse público) mais preparados. (SCHWARTZ, 2011). 

 

Assim, a importância da infraestrutura de acesso à internet em banda larga é indiscutível. 

No caso brasileiro, a implementação, em 2010, do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) 

foi feito tardiamente, quando comparado a outros países como os Estados Unidos, que ocorreu 

em 1985.  
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4.3 Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e o EAD 

 

Plano Nacional de Banda Larga, parte integrante do programa Brasil Conectado foi criado, 

como referido anteriormente, em 2010, pelo Decreto n.º 7.175, com o intuito de formular e 

propor políticas públicas, diretrizes, objetivos e metas de funcionamento no País.   

A Banda Larga foi pensada para contribuir na aceleração do desenvolvimento econômico 

e social, promover a inclusão digital, reduzir a desigualdade social e regional, bem como 

aumentar a autonomia tecnológica, a competitividade e as oportunidades. Tem como foco, no 

alcance dos objetivos, a expansão da cobertura do serviço, a elevação da velocidade 

disponível e a redução de preço. 

As ações governamentais, nesse sentido, organizam-se na seguinte sequência:  

 

a) estabelecimento de legislação que incentive a competição e de normas de 

infraestrutura que induzam à expansão de redes de telecomunicações;  

b) concessão de incentivos fiscais e financeiros à prestação do serviço de acesso em 

banda larga, com o objetivo de colaborar para o barateamento do custo ao usuário final;  

c) política produtiva e tecnológica, capaz de atender adequadamente à demanda gerada 

pelo Plano; e  

d) rede de telecomunicações nacional, com foco de atuação no atacado, neutra e 

disponível para qualquer prestadora que queira prestar o serviço de acesso em banda larga. 

 

Dentre essas ações, a primeira está associada ao estímulo de investimento em 

infraestrutura de banda larga por parte do setor privado, cabendo ao Estado uma atuação 

complementar, focada nos investimentos diretos, principalmente nos acessos coletivos e em 

contextos de redução das desigualdades regionais e sociais. 

Nesse contexto, o PNBL tem o objetivo de massificar, até 2014, a oferta de acesso à banda 

larga e promover o crescimento da capacidade de infraestrutura de telecomunicações. Em 

relação à massificação, a estratégia é a do estabelecimento de instrumentos regulatórios 

divididos nas seguintes categorias: a) instrumentos para promoção da oferta, e b) instrumentos 

para promoção da demanda.  

Em relação à promoção, visa expandir a oferta contribuindo na aceleração à entrada da 

população na moderna sociedade da informação, ter caráter inclusivo e contribuir para o 
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aumento do nível de emprego e crescimento do produto interno bruto, com caráter 

desenvolvimentista. 

Já em relação à última ação, a rede nacional de telecomunicação pretende ampliar a 

infraestrutura para banda larga através de fibras ópticas sob o domínio da União, priorizando 

as capitais do País, conseguinte estendendo a infraestrutura a pontos de interesse público, 

como localidades: a) sem prestadores de serviço de comunicação; b) com oferta a preços 

elevados; e c) de baixa renda nas regiões metropolitanas.  

Na Figura 2, a seguir, pode-se observar a rede de fibra óptica existente em 2010 e os 

pontos a serem atingidos até 2014. 

 

 

Figura 2. Rede de fibra óptica no Brasil 

  
Fonte: Telebras, 2012 

 
 

De acordo com essa Figura, em 2010 a rede de fibra óptica cobria 11.357 km do País e, a 

expectativa para 2014 é que atinja 30.803 km, com um crescimento de aproximadamente três 

vezes mais, o que equivalerá ao atendimento de cobertura em 4.278 municípios, sob a 

responsabilidade da empresa de Telecomunicações Brasileira S.A (Telebras). 

A evolução do número de acessos à banda larga no Brasil, entre os anos de 1999 e 2009, 

em particular à banda larga fixa, e principalmente após 2003, ocorreu com uma velocidade de 

expansão extremamente superior à observada no período de 1999 a 2003.  
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Figura 3. Acesso à banda larga fixa no Brasil – em milhões (1999-2010) 

 
                             Fonte: Telebrasil e Teleco, 2011 

 
Verifica-se ainda, com base na Figura 3, que no Brasil houve um crescimento de 

aproximadamente 11 vezes o número de acessos quando comparado o ano de 2003 ao de 

2009, o que levou o País a ocupar, no final de 2009, a nona posição no mundo quanto ao 

acesso à banda larga fixa.  

Na Figura 4, a seguir, apresenta-se a evolução de acesso em alguns países, dentre eles o 

Brasil. 

Figura 4. Acesso à Banda Larga Fixa em 2009 

 
                                   Fonte: Point Topic e Teleco, 2011 

 

Um acordo entre governo e empresas de telefonia fixa, propiciado pelo Decreto Federal n.º 

6.424/2008, possibilita a todos os 5.565 municípios do País a implantação da infraestrutura da 

rede de suporte necessária para a conexão em Banda Larga Backhaul, tecnologia que garante 

a disponibilidade desse tipo de conexão pelos provedores de acordo com as várias tecnologias 

existentes, permitindo a ampliação da rede.  
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A Figura 5 traz o percentual do total de municípios do Brasil atendidos com banda larga 

fixa. Mesmo depois de promulgado o PNBL a infraestrutura tecnológica de acesso ainda não 

abrange todo o território nacional.  

 
Figura 5. Municípios atendidos com banda Larga Fixa – 2009 

 
Fonte: SICI – Anatel, 2011 
 *Critério IPEA considera atendido apenas os municípios onde a 
densidade é superior a 0,5 acessos por 100 habitantes.  

 
A velocidade média da internet no Brasil, segundo a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) em 2009 era de 1,3 Mbps. Comparada com a da Colômbia e 

do Chile que, respectivamente, apresentavam 1,6 e 2,6 Mbps à época, confirma-se a urgência 

na melhoria dos serviços. A média dos países europeus, de 4,1, e do Japão, de 7,6 Mbps, só 

reforça tal premência.  

A evolução da velocidade da internet no Brasil apresenta-se na Figura 6, a seguir: 

 

Figura 6. % de acessos BL por faixa de velocidade no Brasil 

 
                   Fonte: Anatel, 2011 
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De acordo com a Figura 6 pode-se observar que o percentual de uso da banda larga de 

maior faixa de velocidade nos períodos apresentados, que, por sua vez, apresenta maior e 

melhor qualidade na transmissão de dados, diminuiu, mas em contrapartida houve 

significativo avanço no volume de acesso via banda larga.  

Apesar do desempenho e de todo o empenho das políticas públicas na melhoria não apenas 

da quantidade de acessos, mas na expansão da infraestrutura tecnológica, o acesso à Internet 

não vem acontecendo na mesma velocidade e proporção em todas as regiões. Apontam-se 

como principais fatores desse desequilíbrio as desigualdades socioeconômicas e a 

consequente ausência de infraestrutura.   

Já em relação ao número de pessoas que utilizaram a Internet, de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD, 2008), e apesar das dificuldades encontradas na 

sua difusão em alguns estados, percebe-se um crescimento superior a 100%. Destacam-se os 

estados de Tocantins, na Região Norte, e de Alagoas, na Região Nordeste.  

 

Figura 7. Percentual das pessoas que utilizam a internet por UF (2005/2008) 

 
         Fonte: PNAD, 2011  
 

Ainda considerando o acesso à Internet, e observado apenas o volume de acesso para cada 

grupo de domicílios divididos por regiões, em relação à conexão via banda larga constatam-se 

os dados apresentados na Figura 8:  
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Figura 8. Distribuição de acessos e difusão banda larga para cada 100 domicílios por região 

geográfica – 2008 

Norte
526.245 acessos

Rend. médio mensal: R$449
Acessos/Dom.: 13,45%

Centro-Oeste
834.138 acessos

Rend. médio mensal: R$ 760
Acessos/Dom.: 20,00%

Sul
1.896.908 acessos

Rend. médio mensal: R$ 759
Acessos/Dom.: 21,33%

Nordeste
670.445 acessos

Rend. médio mensal: R$ 381
Acessos/Dom.: 4,00%

Sudeste
6.001.721 acessos

Rend. médio mensal: R$ 748
Acessos/Dom.: 23,81%

 

               Fonte: IDC (Barômetro Cisco Banda Larga, 2009) e IBGE (PNAD, 2007). 

 

De acordo com os dados apresentados nessa Figura, quanto menor o rendimento médio 

mensal, com R$ 449 e R$ 381,00, respectivamente no caso das regiões Norte e Nordeste, 

menor é o volume de acessos via banda larga fixa, que é de 13,45% e 4% respectivamente. A 

Região Norte apresenta o menor volume de acessos, reforçando a urgência de ampliação das 

políticas públicas para aceleração não apenas da inclusão digital como do desenvolvimento 

local nas regiões mais carentes.  

Ao analisar o local dos acessos à internet e correlacioná-lo com o nível de rendimento 

domiciliar por classe, fazendo um recorte com as informações referentes à relação entre renda 

e difusão da banda larga, pode-se subtender que grande parte dos acessos à internet nas 

regiões Norte e Nordeste acontece em centros públicos, que cobra pelo serviço, ou nos 

gratuitos. Isso se explica por essas regiões apresentarem uma média de renda até um salário 

mínimo (SM).  
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Figura 9. Local de acesso a internet por classe de rendimento mensal domiciliar 

– Brasil       

 
                   Fonte: PNDA, 2008 
 

O distanciamento entre o volume de acessos à internet, renda e região de domicílio torna-se 

mais evidente quando observada a maneira desproporcional que a difusão da banda larga 

ocorre no País.  

É principalmente em relação à demanda por acesso aos serviços de telecomunicações que 

são subdivididos os municípios por grupos: a) maiores, em que há competição entre redes e 

plataformas de serviço; b) menores, em que as redes estão chegando, dado o estabelecimento 

de metas de universalização; e, c) áreas remotas e de fronteira, cujo atendimento só se 

viabiliza por meio de programas públicos. 

Quando se analisam os preços na oferta desse serviço, em dólares, o Brasil está no grupo 

dos 19 países que ofertam entre US$ 25 e US$ 30, num total de 161 países. Há, certamente, 

ainda muito a melhorar. 
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Figura 10. Quantidade de países por preço de banda larga fixa 

 
                               Fonte: Teleco, 2011 

 

Em termos comparativos, segundo o Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), o preço 

médio pago pela banda larga no Brasil, em relação a alguns países do continente americano, 

está atrás apenas do México. Quanto aos países em condições similares em desenvolvimento, 

o gasto médio com banda larga no Brasil é de 4,58% da renda mensal per capita, enquanto na 

Rússia é de 1,68%. Já em relação à China e Índia, em que o gasto médio é de 7,19 e 5,84% 

respectivamente, o País encontra-se em melhor condição. 

 

 
Tabela 5. Comparativo do preço médio pago pela banda larga em relação à renda 

mensal per capita 
  

Preço (US$) 
% do GNI per 

capita 
 

PPP$* 
México 16,24 1,95 27,62 
Brasil 28,03 4,58 34,13 
Argentina 31,22 5,20 66,01 
Venezuela 31,31 4,07 35,66 
Colômbia 34,78 8,96 55,36 
Peru 36,46 10,96 69,08 
Chile 48,15 6,15 71,18 

                     Fonte: IPEA e Teleco, 2011 
                    * PPP$ - preço em paridade de poder de compra     

 

De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), em maio de 

2012 o acesso à rede mundial de computadores via banda larga fixa atingiu 18,7 milhões de 
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conexões, representando um crescimento de 74% quando comparado ao mesmo período de 

2011.  

Apesar das ações, avanços e investimentos realizados até o momento, como sinaliza a 

Telebrás em relação ao Plano Nacional de Banda Larga, há muito por ser feito principalmente 

em relação à capacidade do fluxo de dados (Mbps), hoje de 1 megabits por segundo (Mbps), 

enquanto que o ideal seria no mínimo 2 (Mbps); ao custo elevado dos equipamentos de 

instalação da internet (modem e antena);  e ao próprio preço do acesso ao consumidor final. 

Essa situação, por sua vez, contribui no comprometimento da qualidade da oferta do ensino a 

distância. 
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5 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DOS ALUNOS DO EAD 

 

5.1 No Brasil 

 

Em relação ao ensino superior a distância no Brasil, a história mostra que o EAD instalou-

se no final do século XX. Embora tardiamente, surgiu após o fortalecimento do uso de Novas 

Tecnologias de Comunicação e Informação (NTIC).  

Isso se deve, em especial, à expansão da Internet e da videoconferência pelas instituições 

de ensino superior (IES), a partir de 1994, e da publicação da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDB), em dezembro de 1996, oficializando o EAD como modalidade  

válida e equivalente para todos os níveis de ensino. Desse momento em diante, a 

universidade brasileira passou a dedicar-se à pesquisa e à oferta de cursos a distância. 

Posterior à legitimação, no mesmo ano surgiram os primeiros cursos oferecidos com o uso 

de videoconferência, integrando universidade e empresa pela tecnologia digital, e a 

interatividade completa em áudio e vídeo.  

Em 1997 foi estabelecido, pelas universidades e centros de pesquisas, um canal de 

interatividade instituição-aluno, mais conhecido como Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Em 1998 teve início a oferta dos primeiros cursos de pós-graduação lato sensu via 

internet, demarcando o nascimento da Universidade Virtual no Brasil. 

O período entre 1994 e 2002 marcou a fase da implementação do ensino à distância no 

ensino superior no Brasil e o fortalecimento do conceito de Universidade Virtual. Nesse 

período foram concluídos os ciclos de aprendizado acadêmico; a) de gestão tecnológica para a 

criação de universidades virtuais; b) criação da legislação adequada; c) credenciamento de 

instituições; e d) autorização de cursos e de pesquisa acadêmica na geração de modelos 

pedagógicos e tecnológicos.  

Na mesma época, após a superação dessas etapas, começaram a nascer os consórcios 

universitários em atendimento às novas demandas, permitindo o surgimento, em escala 

ampliada, entre os anos de 1999 a 2001, de grandes redes no cenário nacional. 

Pode-se também observar, em relação ao número de ingressantes desse sistema, o 

crescimento em velocidade exponencial quando comparado ao ensino presencial, conforme 

revelam os dados do Ministério da Educação (MEC) referente aos cursos de graduação, entre 

os anos de 2002 e 2009, conforme a Tabela 6 a seguir: 
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Tabela 6. Número de ingressantes nos cursos de graduação no Brasil – (2002-2010) 

Ano Presencial EAD Total 

2002 1.411.208 20.685 1.431.893 

2003 1.540.431 14.233 1.554.664 

2004 1.621.408 25.006 1.646.414 

2005 1.678.088 127.014 1.805.102 

2006 1.753.068 212.246 1.965.314 

2007 1.808.970 302.525 2.111.495 

2008 1.873.806 463.093 2.336.899 

2009 1.732.613 332.469 2.065.082 

2010 1.590.212 592.017 2.182.229 

            Fonte: MEC/INEP, 2011 

 
De acordo com a Tabela 6, é expressiva a evolução do ingresso de alunos, principalmente 

no ano de 2005, que apresentou um crescimento de 407% em relação ao número de 

ingressantes no ensino superior na modalidade EAD. O melhor momento alcançado pelo 

ensino presencial foi o ano de 2004, que apresentou um crescimento de 5,2% quando 

comparado ao ano anterior, 2003.  

A Figura 11 mostra a Evolução de ingressantes em EAD e presencial. 

 

Figura 11. Evolução de ingressantes em EAD e presencial no Brasil (2002-2010) 

 
          Fonte: Elaborada pelo autor, 2011 

  
Apesar da redução de 28% no número de ingressantes na modalidade EAD em 2009, 

comparado ao ano anterior, e maior que a redução na modalidade presencial no mesmo 

período, o desempenho de ingresso de alunos na modalidade EAD no acumulado entre os 
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anos 2002-2009 foi maior que a presencial, que desde 2004 apresenta redução de alunos 

ingressantes. 

Ao relacionar o número de matrículas realizadas na graduação e o número de concluintes 

confirma-se uma distância considerável, já que em 2002 os concluintes representavam 4,2% 

do volume de matrículas realizadas no mesmo ano, e em 2010 representavam 15,54% do total 

das matrículas, conforme a Figura 12. 

 

Figura 12. Evolução das matrículas e concluintes de EAD – Brasil (2000-2010) 

 
                     Fonte: Adaptada do Censo do Ensino Superior, 2010 

 
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

em 2010, quando estratificado por sexo o número de concluintes nas modalidades EAD e 

presencial, concluiu-se que a maioria era de mulheres, que representam 60,9% do total. 

Quando considerados apenas os concluintes do EAD, confirma-se também a maioria do sexo 

feminino.    
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Figura 13. Participação percentual de concluintes em cursos de graduação (presencial e 
EAD) por sexo 2002 – 2010 

 
                             Fonte: Censo da Educação Superior – MEC, 2010. 

 

Observado o perfil do aluno EAD por sexo, faixa etária e faixa de renda, conclui-se que 

nos cursos superiores a predominância é da mulher, com faixa etária média de 33 anos. A área 

mais procurada é a licenciatura, e 43% dos estudantes apresentam renda familiar de até três 

salários mínimos. Esses alunos, comparados com os da modalidade presencial, são mais 

velhos. 

 

 
Tabela 7. Perfil do aluno de graduação por modalidade de ensino – Brasil – 2010 

 Presencial Atributos 

Sexo Feminino Feminino 

Categoria Administrativa Privada Privada 

Grau Acadêmico Bacharelado Licenciatura 

Turno  Noturno - 

Idade (matrícula) 21 29 

Idade (ingresso) 19 28 

Idade (concluinte) 23 31 

Fonte: Censo de Educação Superior – INEP, 2010 
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A análise da faixa de renda dos alunos na modalidade EAD, segundo dados do 

CensoEAD.BR, 2010, mostra que a faixa que apresenta maior concentração de alunos é a de 

um a três salários mínimos. 

 

 
Tabela 8. Faixa de renda dos alunos EAD no Brasil – 2010 

Faixa de renda 
predominante 

% médio de mulheres % médio de homens 

1-3 salários mínimos 56,9 43,1 

4-5 salários mínimos 53,1 46,9 

6-10 salários mínimos 51,4 48,6 

11-20 salários mínimos 63,9 36,1 

20-50 salários mínimos 20,0 80,0 

Não apurado 48,8 51,2 

Sem resposta 53,7 46,3 

TOTAL 53,4 46,6 
                               Fonte: CensoEAD.br, 2010 

 

Já em relação aos concluintes no ensino a distância, observa-se que a cada ano aumenta a 

participação dessa modalidade na composição total de concluintes nos cursos de graduação no 

País, confirmando sua capacidade inclusiva e formadora de mão de obra.  

 

 
Figura 14. Percentual de concluintes EAD no Brasil 

 
Fonte: Censo Educacional MEC/Inep, 2011 

 

De acordo com os próprios estudos do Ministério da Educação, entre os anos de 2000 e 

2008 a criação dos cursos de graduação apresentou um crescimento de aproximadamente 
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1.406%, enquanto que o número de matrículas apenas na graduação aumentou 

aproximadamente 43.279%. Quando analisado o crescimento no número de Instituições de 

Ensino Superior (IES) na modalidade EAD, entre 2000 e 2008 o crescimento aproximado foi 

de 1.642%, conforme Figura 15, a seguir: 

 

Figura 15. Evolução de instituições e oferta de cursos de EAD 

 
                       Fonte: Elaborada pelos autores, 2011 
 

A implantação dessa modalidade de ensino não só no Brasil, como nos demais países do 

mundo, é vista como um instrumento para facilitar e ampliar o acesso à educação pelas novas 

tecnologias. Particularmente no caso brasileiro, o EAD tem ainda encontrado dificuldades 

para fazer chegar seus produtos às populações mais distantes do processo de escolarização 

formal. Com a iniciativa dos governantes, pouco a pouco está sendo possível romper com o 

círculo vicioso de um ensino superior à qual apenas uma pequena elite do País tem acesso.        

Dentre as iniciativas governamentais destacam-se:  

• Lei da Informática, no. 8.248/91, de 1991, alterada pela Lei 10.176/01, que entre outras 

medidas permite às empresas investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento 

em tecnologias da informação. As empresas podem pleitear isenção ou redução do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

• alteração e inclusão na LDB, em 1996, do ordenamento e legitimação do EAD no 

País, permitindo a mais IES ingressarem no sistema e a ampliação de suas áreas de 

abrangência; e 
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• Resolução nº. 81, de 2008, da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), que permitiu 

a importação, com benefício de alíquota zero para bens de informática e 

telecomunicações.   

       

Não se pode deixar de pontuar que a Lei da Informática não foi criada com o objetivo de 

propiciar a expansão do EAD, mas, indiretamente, com as pesquisas, estudos realizados, e os 

investimentos ocorridos, ela contribuiu para expansão da cultura de desenvolver tecnologias.  

É o caso do programa alíquota zero para os bens de informática, que permite a uma grande 

parcela da população com menor poder aquisitivo ter condições de adquiri-los com preços 

menores, contribuindo, por sua vez, com a inclusão digital e o aumento dos recursos de estudo 

nessa modalidade de ensino. 

Além da questão de acesso à educação, ainda resiste o desafio espacial de levar a educação 

aos lugares mais longínquos e carentes de maior oferta de ensino em todos os níveis. Na 

Tabela 9, a seguir, há a evolução de ingresso de alunos por regiões e em todos os níveis de 

ensino ofertados na modalidade EAD, entre os anos de 2004 e 2008. 
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Tabela 9. Evolução do número de alunos no ensino a distância por região – Brasil (2004-2008). 

 
 

Estado 

2004 2005 2006 2007 2008 
 
Alunos 

% 
do 
total 

 
Alunos 

% 
do 
total 

 
Alunos 

% 
do 
total 

 
Alunos 

% 
do 
total 

 
Alunos 

% 
do 
total 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

Distrito 
Federal 

17.143  42.783  124.329  89.918  58.725  

Goiás 836  956  2.735  2.371  2.850  
Mato 
Grosso 

3.500  4.817  5.384  6.084  6.104  

Mato 
Grosso do 
Sul 

2.109  3.055  3.550  9.611  11.109  

Total 23.588 7,6 51.611 10 135.998 17,5 107.984 11,1 78.788 7,3 

N
or

de
st

e 

Alagoas 1.150  1.330  943  436  3.969  
Bahia 500  3.300  31.231  50.094  37.809  
Ceará 52.687  49.353  38.300  4.928  6.745  
Maranhão 2.815  6.956  7.465  6.446  5.760  
Paraíba     20  294  3.293  
Pernambuco   360  3.116  4.185  1.515  
Piauí     473  2.729  3.096  
R. G. do 
Norte 

  1.625  3.434  3.720  3.691  

Sergipe 830  1.404  4.836  7.650  7.198  
Total 57.982 18,70 64.328 13 89.818 11,5 80.482 8,2 69.385 6,8 

N
or

te
 

Amapá         969  
Amazonas     N.D  4.320  4.820  
Pará 2.144  973  10.097  13.775  13.227  
Rondônia     N.D  N.D  N.D  
Roraima   630  654  800  2.750  
Tocantins 9.500  21.640  40.154  102.514  61.889  
Total 11.644 3,70 23.243 5 50.905 6,5 121.409 12,5 83.655 7,7 

S
ud

es
te

 

Espírito 
Santo 

6.777  7.942  1.054  5.778  9.340  

Minas 
Gerais 

26.340  37.584  38.999  45.503  43.045  

Rio de 
Janeiro 

49.865  49.579  53.403  46.677  82.084  

São Paulo 80.905  144.162  149.658  269.987  326.644  
Total 163.887 53 239.267 47 243.114 31,2 367.945 37,8 461.113 42,8 

S
ul

 

Paraná 29.846  89.891  141.793  181.758  196.627  
R. G. do Sul 2.618  7.249  60.642  80.258  104.865  
Santa 
Catarina 

 
20.392 

  
28.615 

  
56.188 

  
32.990 

  
77.148 

 

Total 52.856 17 125.755 25 258.623 33,2 295.006 30,3 378.640 35,2 
Total Geral  

309.957 

 

100 

 

504.204 

 

100 

 

778.458 

 

100 

 

972.826 

 

100 

 

1.075.272 

 

100 

Fonte: AbraEAD, 2011 

 

Entre os períodos apresentados houve um crescimento de aproximadamente 350% no 

número de alunos em todo o País. Outro ponto a ser observado é em relação aos cursos 
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disponibilizados, concentrados nas cidades com mais de 50 mil habitantes que dispõem, pelo 

menos, de um polo instalado.   

Quanto à participação de cada região na composição total de alunos nessa modalidade de 

ensino é evidente que a grande concentração está nas regiões Sul e Sudeste, de melhor poder 

aquisitivo, que respondem por aproximadamente 70% do total de alunos matriculados. A 

região Nordeste é a que apresenta o menor volume de alunos. 

 

Figura 16. Distribuição de alunos por região no Brasil - 2010 

 
             Fonte: MEC, 2011 

  
Como mostra a Figura 17, quanto ao número de polos de ensino a distância no País, 

conforme dados do MEC existem atualmente 1.703 unidades credenciadas, distribuídas em 

todas as regiões. Destaca-se a região Sudeste com o maior número de polos, totalizando 549. 

A região Nordeste vem em seguida, com 505 unidades; em terceiro lugar está a região Sul 

com 368; as regiões Centro-Oeste e Norte possuem, respectivamente, 155 e 126 polos 

credenciados.  
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Figura 17. Número de polos por região - Brasil 

 
                      Fonte: MEC, 2011 
 

Em relação à evasão nessa modalidade de ensino, observadas as instituições credenciadas 

e as que ofertam cursos livres, as regiões Norte e Nordeste são as que concentram os maiores 

índices de evasão, respectivamente 27,8 e 21,7% do total, enquanto a região Sul apresenta a 

menor taxa de evasão. 

 

 
Tabela 10. Índice de evasão e projeção do número de evadidos por região – Brasil  

 Instituições credenciadas Instituições com cursos livres 

Região 
% médio 

de evasão 

nº de 

instituições 

n.º de 

alunos 

Projeção 

de 

evadidos 

% médio 

de evasão 

n.º de 

instituições 

n.º de 

alunos 

Norte 27,8 9 73.790 20.522 
18,5 2 

11.560 Nordeste 21,7 17 23.055 4.997 

Centro-oeste 17,3 11 26.799 4.635 25,3 6 181.357 

Sudeste 19 51 272.795 51.902 17,3 23 839.297 

Sul 14,8 41 359.991 53.316 13,5 4 3.966 

TOTAL 18,5 129 756.430 139.943 18,3 35 1.036.360 

Fonte: Censo EAD.BR, 2011   

 

Observada a média nacional de evasão apenas no ensino superior, em 2010 o percentual 

foi de 17%, e dentre os motivos apontados o fator financeiro foi o de maior impacto na 

tomada de decisão, conforme a Figura 8.  
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Figura 18. Motivos apontados para a evasão 

 
                           Fonte: Censo EAD.BR, 2011 
 

Pode-se considerar que parte dessas alegações, principalmente a de não ter se adaptado ao 

método (43,8%) e a que o método EAD era mais fácil (34,8%), está associada à 

disponibilidade dos recursos tecnológicos, dentre eles o fácil acesso a computadores; a 

velocidade de conexão a redes; o nível de conhecimento; e a operacionalização das 

tecnologias disponíveis, principalmente nos pontos mais longínquos do País.  

Assim, partindo dos principais objetivos esperados com a implantação do ensino a 

distância no País, o estado com maior PIB do país, São Paulo, conforme apontado pelo IBGE 

no ano de 2010 é o que mais tem polos de educação a distância credenciados, totalizando 268.  

Os cinco Estados considerados como os de pior desempenho em relação ao PIB, 

respectivamente Roraima, Acre, Amapá, Tocantins e Piauí, com 86 unidades credenciadas, 

somam apenas 32,08% do total de polos credenciados no Estado de São Paulo.    

Dentro da visão da democratização e socialização da educação no País, esses dados 

representam o grande desafio de não somente levar a educação, mas de levá-la com qualidade, 

promovendo a inclusão e propiciando o desenvolvimento das cidades mais distantes.  

 

5.2 Em Bragança Paulista 

 

Na busca de entender a contribuição da política nacional de ensino a distância no 

desenvolvimento socioeconômico local, buscou-se identificar cidades no Estado de São Paulo 

em que houvesse polos de atendimento de alunos do ensino superior na modalidade EAD e, 
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principalmente, que estivessem concluindo o curso para analisar as transformações 

socioeconômicas ocorridas em suas vidas após o término do curso. 

Nessa perspectiva, de acordo com pesquisa realizada junto ao portal do MEC, foram 

identificadas e contatadas instituições de ensino superior ofertantes de cursos EAD. Dentre 

essas foi identificado o Instituto Theodoro de Educação e Cultura (ITEC), inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. 05.495.415/0001-05, com sede em São 

José dos Campos, e parceiro da Universidade de Franca, da Fundação Universidade do 

Tocantins e da Faculdade da Lapa na oferta de cursos superiores na modalidade EAD.     

Para conhecer melhor o mercado e o resultado de seus cursos, o Instituto realiza pesquisas 

para o aprimoramento das ações de seus parceiros, o que fez em 2009 entrevistando os 

formandos do Curso de Serviço Social da Fundação Universidade do Tocantins, do polo 

presencial localizado no município de Bragança Paulista. 

Após contato pessoal e explanação dos objetivos desta dissertação, permitiu-se acesso aos 

dados contribuindo na análise do EAD no processo de desenvolvimento socioeconômico 

desse Município. 

 

5.2.1 Aspectos educacionais 

 

Conforme mencionado anteriormente, a educação é uma das forças motivadoras do 

desenvolvimento, contribuindo na melhora dos indicadores socioeconômicos. Dentre esses 

resultados, a eficiência produtiva e a consequente redução de custos, socialmente, permitem 

ao cidadão melhores oportunidades no mercado de trabalho, que se desdobram em acréscimos 

nos rendimentos, trazendo, por fim, a melhora na qualidade de vida.  

Por isso, torna-se necessário que haja cada vez mais investimentos em educação, seja na 

qualidade dos profissionais envolvidos, na ampliação das instalações das unidades já 

existentes, e/ou construção de novas unidades, seja por levar a educação, com qualidade, aos 

pontos mais distantes do território nacional a uma velocidade tal que lhes permita alcançar e 

acompanhar o desenvolvimento vivido em outras regiões do País. 

Apesar de ter mais de cem mil habitantes, Bragança Paulista vivencia, em relação à 

educação, as mesmas dificuldades encontradas por municípios menores ou maiores. São os 

baixos números de anos de estudos da população; a grande distância existente entre o local de 

moradia e a unidade escolar; a escassez de oferta de cursos profissionalizantes; os custos 

elevados para dar sequência aos estudos, principalmente, após o ensino médio; e o pouco 



64 

 

interesse de algumas instituições de ensino técnico e superior em se instalar em certos 

municípios e regiões, dificultando a expansão socioeconômica local. 

No Estado de São Paulo, considerando quatro o número de anos de estudo, em média, no 

ensino superior, pode-se verificar que dos alunos ingressantes no ano de 2000 apenas 21,26% 

conseguiram, em 2003, concluir o curso. Quando observado o total de ingressantes em 2004 e 

de concluintes em 2007, o percentual chega a 24,15%, identificando-se, portanto, uma 

melhora percentual de 2,89% em relação ao período anterior.  

  

 

Tabela 11. Evolução do número de ingressantes e concluintes no ensino superior  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Matrículas (total) 7.237 7.817 7.577 6.421 5.445 6.32
8 

6.13
3 

6.731 

Concluintes (total) 1.163 1.505 1.644 1.539 1.239 1.12
8 

944 1.315 

Fonte: SEADE, 2011. 
 

Em Bragança Paulista, comparados no ensino superior ingressantes em 2004 e concluintes 

em 2007, nota-se que 25,21% concluíram o curso, em relação ao que ocorre no Estado de São 

Paulo. De acordo com dados do INEP, em 2004 no referido Estado ocorreram 1.109.693 

matrículas no ensino superior, das quais apenas 224.238 alunos se formaram em 2007, o 

equivalente a 20,20% do total de matriculados. No referido período pode-se afirmar, portanto, 

que Bragança obteve desempenho 3,95% superior ao total geral do Estado. 

Ao correlacionar o volume de ingresso no ensino médio e superior, com o nível de 

rendimento do trabalhador no Município, pode-se observar uma forte relação entre educação e 

número de estabelecimentos empresariais com a melhora no rendimento do trabalhador. 

Diante disso, é plausível dizer que, com base na Tabela 12, a seguir, quanto maior o 

investimento e a diversificação nas modalidades de ensino maior será a contribuição ao 

processo de desenvolvimento local e à distribuição de renda.  

 

Tabela 12. Relação entre rendimento e ingresso no ensino formal – Bragança Paulista 

Descrição 2000 2005 2007 2010 
Variação 

(%) 

Rendimento médio trabalhador (R$) 619,14 967,47 1.146,55 1.504,37 143 
Ingressantes no ensino médio 6.713 5.968 - 6.203 -8 
Ingressantes no ensino superior 7.237 6.328 6.731 - -7 
Tx. Cresc. Pop. (1991/2000) e (2000/2010) 2,52 - - 1,62 -36 
Fonte: SEADE, 2011. 
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Quando observado o rendimento médio do trabalhador entre os anos 2000 e 2010, 

encontra-se um crescimento de aproximadamente 143%, enquanto que no número de 

ingressantes nos ensinos médio e superior houve uma queda de 8 e 7%, respectivamente.  

Essa diminuição pode ser justificada pela retração consecutiva na taxa de crescimento da 

população identificada no País que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010 foi de 37,80%, no mesmo período, como também em Bragança, 

que apresentou uma variação negativa de 36% no mesmo período. 

Em relação aos concluintes, em particular aos do ensino superior, não se pode deixar de 

observar que após o ano de 2004, conforme já citado, iniciou-se a ampliação de cursos e do 

número de instituições de ensino na modalidade EAD. Desde então vem ocorrendo, 

particularmente em Bragança, um aumento no número de alunos concluintes do ensino 

superior e, por conseguinte, um aumento de mão de obra especializada para o mercado. 

Foram identificadas 15 instituições na oferta de ensino superior, autorizadas e 

credenciadas junto ao MEC na cidade de Bragança Paulista. Dentre elas há quatro que 

oferecem cursos na modalidade de ensino presencial e 11 na modalidade à distância, todas 

privadas, conforme a Tabela 13. 

 

Tabela 13. Número de instituições de ensino com autorização de funcionamento em Bragança 
Paulista 

 
Modalidade 

 

 
Instituições 

 
 

Presencial 

Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista – FESB 
Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP  
Universidade São Francisco – USF  

 
 
 
 
 

EAD 

Centro Universitário Claretiano – CEUCLAR 
Faculdade de Tecnologia Internacional – FATEC Internacional 
Faculdades da Lapa – FAEL  
Instituto de Ensino Superior COC – COC  
Universidade Anhanguera – UNIDERP – UNIDERP  
Universidade Anhembi Morumbi – UAM  
Universidade do Tocantins – UNITINS  
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 
Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES 
Universidade Norte do Paraná – UNOPAR 
Universidade Paulista – UNIP  

Fonte: INEP, 2010. 

 
Fez-se necessário realizar um levantamento no sentido de saber se as instituições de 

ensino superior na modalidade a distância estão em funcionamento no Município. No ano 

2007 foram estabelecidas novas políticas pelo SEED/MEC em relação ao credenciamento e 
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funcionamento dos polos de apoio presencial, levando as IES a credenciá-los por todo o País. 

Posteriormente, foram identificadas IES que, efetivamente, não existiam no endereço inscrito 

no MEC, como também IES que nunca chegaram a funcionar no município autorizado para 

seu funcionamento.  

Conclui-se que as IES, em virtude dos novos procedimentos estabelecidos, assumiram a 

necessidade da expansão de sua área de atuação para diversas cidades e regiões. Efetivamente, 

não foram abertas novas unidades, o que houve foi apenas registro feito no sentido de marcar 

território. Nesse sentido, a Tabela 14 mostra o levantamento feito em Bragança Paulista.  

 
 

Tabela 14. Número de instituições de ensino na modalidade EAD em funcionamento em 
Bragança Paulista. 

 
Modalidade 

 

 
Instituições 

 
Situação 

 
 
 
 
 

EAD 

Centro Universitário Claretiano – CEUCLAR Em funcionamento 
Faculdade de Tecnologia Internacional – FATEC 
Internacional 

 
Em funcionamento 

Faculdades da Lapa – FAEL  Em funcionamento 
Instituto de Ensino Superior COC – COC  Em funcionamento 
Universidade Anhanguera – UNIDERP – UNIDERP  Em funcionamento 
Universidade Anhembi Morumbi – UAM  Não 
Universidade do Tocantins – UNITINS  Em funcionamento 
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA Em funcionamento 
Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES Não 
Universidade Norte do Paraná – UNOPAR Em funcionamento 
Universidade Paulista – UNIP  Em funcionamento 

 Fonte: Elaborada por Manolescu e Teodoro, 2011 

  

No Município em questão, as instituições Universidade Anhembi Morumbi (UAM) e a 

Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), de acordo com o levantamento, não 

estavam até 2009 em atividade, corroborando a situação acima apresentada. 

 

5.2.2 Alunos do EAD 

 

Como anteriormente referenciado, e com o consentimento da empresa ITEC, os dados da 

pesquisa realizada em Bragança Paulista foram analisados parcialmente, a fim de demonstrar 

possíveis transformações socioeconômicas ocorridas na vida dos entrevistados que optaram 

por seguir seus estudos no ensino superior na modalidade EAD. 

De acordo com o Instituto, os critérios a respeito da entrevista foram obtidos por meio de 

levantamento bibliográfico e, principalmente, do trabalho proposto pelo próprio Ministério da 
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Educação (MEC) em seu processo de avaliação do ensino superior no País, que relaciona um 

conjunto de indicadores para avaliar a educação. 

A entrevista foi estruturada com 41 perguntas. Constituindo-se de questões enunciadas 

numa ordem preestabelecida, divididas em cinco partes: carta eletrônica; dados do 

respondente; instrução; questões fechadas; e comentários. 

O primeiro bloco do questionário é composto por perguntas que traçam o perfil do 

entrevistado, e de acordo com recorte realizado os estudantes entrevistados são casados, do 

gênero feminino, e mais da metade encontra-se na fase adulta, com idade acima de 40 anos. 

São moradores da região periférica da cidade, oriundos em grande parte de escolas públicas, 

há mais de três anos fora da escola antes do ingresso no ensino superior, a maioria com 

emprego formal e renda superior a um salário mínimo e meio. 

De acordo com os dados divulgados pelo Censo.br (2011), a faixa etária com maior 

proporção de alunos matriculados em cursos EAD está entre 30-34 anos. Já no caso de 

Bragança, essa faixa é mais elevada, entre 40-49 anos. 

Em relação à distância percorrida para chegar ao polo presencial, 55,6% dos entrevistados 

disseram levar menos de 30 minutos, enquanto 44,4% alegaram percorrer entre 30 a 60 

minutos. Observa-se, diante das respostas, vantagem econômica em relação ao custo do 

deslocamento pelo número de vezes que os entrevistados se dirigem ao polo de atendimento, 

como também de tempo por percorrer, aparentemente, uma menor distância até o polo. 

 

Figura 19. Tempo percorrido até o polo em Bragança Paulista 

 
Fonte: ITEC, 2009 

 

Quanto à opção por essa modalidade de ensino, a maioria alegou o fator custo, totalizando 

45,4% do total de entrevistados. Já 36,3% consideram a flexibilidade de horário e 9% 
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indicaram a opção por excesso de compromissos e praticidade. Essa pergunta permitia a 

escolha de mais de uma alternativa.  

 
Tabela 15. Motivos na escolha da modalidade EAD 

 
 
 
 
 

Fonte: ITEC, 2009 
 

As respostas em relação à Tabela 15 podem ser consideradas previsíveis, principalmente 

no que diz respeito ao custo ter sido a maior alegação. De acordo com dados do IBGE, em 

2010 a metade da população do País ganhava menos de um salário mínimo. Por outro lado, 

um curso superior na modalidade EAD representa, em média, 50% do valor da modalidade 

presencial, permitindo ao EAD configurar-se como uma alternativa de acesso ao ensino 

superior. 

 Quanto maior a incidência de meios telemáticos e tecnológicos na oferta dos cursos na 

modalidade EAD, no intuito de propiciar maior qualidade, mais se percebe no processo 

ensino-aprendizagem que, nesse caso, ocorre pela interatividade. Maior será a necessidade de 

recursos tecnológicos e conhecimentos sobre seu uso para melhor apropriar-se dos 

ensinamentos.  

Assim, quando perguntado sobre o nível de conhecimento de informática ao ingressar no 

curso 66,6% dos entrevistados alegaram que era razoável, enquanto que 33,4% do total 

consideraram bom o seu nível de conhecimento. Para os que alegaram razoável 

conhecimento, pode-se considerar suficiente para o andamento no curso.   

 

Figura 20. Nível de conhecimento em informática – alunos do polo de Bragança 

0,0%

20,0%

40,0%
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Fonte: ITEC, 2009 

 

Alegações Resultado (%) 
Custo 45,4 
Flexibilidade de horário 36,3 
Compromisso e praticidade 9 
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Ao contrário da última pesquisa divulgada pelo IBGE em 2010, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) apontou que o percentual de residências que possuem 

computador no País é de 35%.  

 
 

Figura 21. Percentual de alunos do pólo que possuem computador 

 
         Fonte: ITEC, 2009 

 
 

Ainda em relação ao IBGE, de acordo com o Censo 2010 para Bragança Paulista, 52,45% 

dos domicílios possuem computador. De acordo com os entrevistados, 77,8% tinham 

computador em casa quando optaram por cursar o EAD e 22,2% não possuíam, o que 

confirma a região Sudeste com o maior número de computadores por domicílio, 

representando 43,7% do total. 

Assim, quando observado o acesso a internet em Bragança, no Censo 2010, 42,90% dos 

domicílios possuem tal acesso e, quando analisado a infraestrutura tecnológica de acesso à 

internet segundo dados da ANATEL em 2010, o Município possui 13 estações, provedores, 

de acesso à rede mundial de computadores. Demonstra que, o nível de infraestrutura 

tecnológica, acessibilidade e inclusão digital em Bragança Paulista atende as metas 

estabelecidas no PNBL. 

Dentre os participantes que alegaram ter, no referido período, tanto computador quanto o 

respectivo acesso à internet em casa, 85,7% tinham acesso por banda larga, enquanto 14,3% 

declararam ter acesso discado. 
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Figura 22. Possuem internet com conexão banda larga fixa 

 
            Fonte: ITEC, 2009 

 

Em relação aos indicadores que podem evidenciar transformação na vida dos cidadãos, 

pode-se considerar, entre outros, a ocupação e a renda. Para estabelecer um padrão de análise, 

foi necessário identificar o salário mínimo do período de ingresso no curso, que era de R$ 

300,00, e o ano de ingresso dos alunos, 2006.  

 

Tabela 16. Faixa de renda dos alunos do polo no ingresso do curso 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
Fonte: Tabela adaptada da ITEC, 2009        
 

 

A maioria dos respondentes, 77,8%, alegou receber mais de 2,7 salários mínimos, 

enquanto 11,1% do total recebiam entre 2 a 2,7 salários. Outro grupo de respondentes, 11,1%, 

tinha renda maior que meio salário e menor que um salário e meio. Em comparação à média 

nacional, as condições de renda dos estudantes eram melhores. 

O fator de mudança mais significativo na vida dos entrevistados é representado pela 

alteração da faixa de renda. Apesar de passar a figurar o perfil sem renda, desempregado, 

representado por 5% do total, o percentual de desempregados no início do curso permaneceu, 

enquanto a faixa de renda de 2 a 2,7 salários mínimos apresentou significativo aumento de 

participantes na sua composição, passando de 11,1% no ingresso do curso para 17% no seu 

encerramento em 2009.  

 
 

 
Renda 

 
Salário mínimo  

 
Resultado 

(%) 
Entre R$ 200,00 a R$ 450,00 Mais de 05 – 1,5 salários 11,1% 

Entre R$ 601,00 a R$ 800,00 Entre 2 – 2,7 salários  11,1% 

Superior a R$ 801,00 Superior a 2,7 salários 77,8% 
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Tabela 17. Faixa de renda dos alunos do polo no término do curso 
 
 

 
 

 
            Fonte: ITEC, 2009 
 

Quando correlacionada a faixa de renda dos alunos EAD em Bragança Paulista com a do 

País, apurada pelo CensoEAD.br em 2010, a maior concentração de alunos no Brasil está 

entre 1 e 3 salários mínimos, enquanto que em Bragança a maior concentração de alunos está 

na faixa igual/superior a 2,7 salários mínimos. Desse modo, pode-se considerar, em termos de 

média, que a faixa de renda dos alunos EAD em Bragança é acima de três salários mínimos.   

De acordo com os dados da ITEC, 89% dos respondentes alegaram ter ocupação no início 

do curso: 22,2% disseram serem funcionários públicos, e os demais ocupavam diferentes 

áreas representadas pelo percentual de 11,1% do total.  

 
  Tabela 18. Ocupação no término do curso 

 

                              
 
 
 
                             
                            
 
 
 
                                
                      Fonte: ITEC, 2009 

 

Já em relação ao término do curso, 11,1% alegaram estar desempregados, 22,2% passaram 

a exercer atividade informal; outros 22,2% continuaram como funcionários públicos e, os 

outros 45,5% restantes passaram a trabalhadores formais, com carteira de trabalho assinada, 

empreendedores e empresários. 

Outro ponto que se pode considerar como indicador de melhora está relacionado à 

percepção do indivíduo quanto às transformações ocorridas com os estudos. Isso se identifica 

nos entrevistados: 88,9% dos entrevistados consideram-se formados pela Instituição, 

enquanto que 11,1% consideram-se informados.       

  

 

 
Renda 

 
Salário mínimo  

 
Resultado (%) 

Sem renda - 5% 
Entre R$ 601,00 a R$ 800,00 Entre 2 – 2,7 salários 17% 
Igual/Superior a R$ 801,00 Superior a 2,7 salários 78% 

 

Ocupação Atual 

 

Resultado (%) 

Funcionário Público 22,2% 

Demais atividades (CLT, empreendedor, empresário) 45,5% 

Atividade Informal 22,2% 

Desempregado 11,1% 
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Figura 23. Sentimento quanto ao conhecimento adquirido 

 
                                   Fonte: ITEC, 2009 

 

Associado ao sentimento quanto ao conhecimento adquirido, 47,8% dos alunos alegaram 

obter mais conhecimento com os estudos, o que permite, dentro das variáveis necessárias ao 

alcance do desenvolvimento socioeconômico, acesso e aproveitamento da educação, reforçar 

os aspectos inclusivos da modalidade EAD.  

A respeito da expectativa existente posterior ao término do curso apenas 10% espera ter 

estabilidade no trabalho; 30% alegaram que querem saber mais; e 60% dos entrevistados 

pretendem prestar concurso público. 

 

Figura 24. Expectativa em relação ao término do curso 

 
                                   Fonte: ITEC, 2009 
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O fator custo da modalidade EAD, na opinião dos respondentes é o maior aspecto positivo 

na escolha do curso, representando 39,1% do total, seguido da baixa necessidade de 

frequentar a unidade escolar. O último fator positivo apontado pelos alunos é a interatividade, 

representado por 5,5% dos respondentes.  

 
Figura 25. Aspectos positivos do ensino a distância 

 
                                Fonte: ITEC, 2009   
 

Com relação aos aspectos que entendem como pontos negativos, a maior incidência de 

respostas está na dificuldade em obter retorno dos contatos com a Instituição 24,4%; seguida 

com o mesmo percentual pela estrutura do polo de atendimento; e subdividido com 8,3% para 

cada uma das demais alternativas: falta de tutor, falta de informação, ausência de sinal, 

satélite e transmissão, preconceito em relação ao EAD, dificuldade nos contatos com os 

professores e biblioteca precária. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grande objetivo dos países é criar condições para que possam, inicialmente, suprir suas 

necessidades internas e, por conseguinte, ter seus processos de produção aprimorados para 

aumentar sua competitividade no mercado externo. Internamente, isso desencadeará o círculo 

virtuoso de crescimento e, posteriormente, permitirá o alcance do desenvolvimento 

econômico ou, conforme o termo atual mais difundido, desenvolvimento socioeconômico. 

O desafio, portanto, no alcance do desenvolvimento socioeconômico em países como o 

Brasil, de extenso território e populoso, é levar os benefícios gerados a todos os municípios e 

indivíduos na mesma velocidade e qualidade, em razão da distância dos grandes centros e dos 

baixos níveis de desenvolvimento.  

Ao relacionar desenvolvimento e educação, nesta pesquisa, pode-se destacar a importância 

da educação quando correlacionada à taxa de analfabetismo, ao PIB e à expansão das 

exportações entre 1992 e 2010. Os anos de 2008 e 2010 apresentaram a melhor correlação no 

País: apresentando os menores níveis de analfabetismo seguidos de maior variação de 

crescimento do PIB.  

No que tange à política nacional de ensino a distância confirmam-se muitos obstáculos em 

sua realização, principalmente em relação à infraestrutura tecnológica de acesso à internet, 

que dificulta a expansão em localidades distantes. Isso sem considerar as dúvidas, 

questionamentos, incertezas e até preocupações com a qualidade do ensino, que ainda 

encontra resistência pelo fato de tratar-se de uma modalidade de ensino relativamente nova, 

principalmente no caso dos cursos superiores. 

Dentre os objetivos propostos por essa política, destaca-se o de levar a educação aos 

pontos mais longínquos do País, às cidades e regiões, principalmente do Norte e Nordeste, as 

mais carentes de mecanismos para promoção da educação, inclusão e desenvolvimento, que 

comprovadamente são as que menos possuem instituições de ensino na oferta de cursos 

superiores, polos de atendimento, número de alunos na modalidade EAD e que apresentam os 

maiores índices de evasão nos cursos superiores na modalidade. 

Com relação à política nacional de comunicação, em particular à disseminação da 

infraestrutura tecnológica de acesso à internet, principalmente a partir de 2003, no que tange 

ao acesso banda larga, o País vem recebendo consideráveis investimentos na melhoria da 

qualidade de conexão e expansão da rede, mas apesar dos esforços, os investimentos não 

acontecem na mesma proporção nas regiões do País, demonstrando, mais uma vez, as regiões 

Norte e Nordeste como as que menos recebem investimentos. 
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Apesar de receberem os menores volumes de investimentos, Estados como Tocantins, na 

região Norte, apresentaram crescimento no volume de pessoas que acessam a internet superior 

à média nacional. Por sua vez, confirma-se nessas regiões o menor volume de acessos e de 

usuários à internet, justificado pelas desigualdades socioeconômicas e a consequente ausência 

da infraestrutura necessária. 

Quando correlacionadas as políticas públicas de Ensino a Distância e Comunicação, tem-

se de positivo a ampliação dos acessos a internet; a melhoria da velocidade de conexão; e o 

aumento do número de ingressantes no ensino superior, que passa a ser maior principalmente 

após o início da implementação da política nacional de banda larga. De negativo tem-se a 

desproporcionalidade em que ocorrem os investimentos, tanto públicos como privados, nas 

regiões do País, confirmando-se o descompasso existente entre tais políticas. 

Tal descompasso pode ainda ser justificado quando observada a relação entre a taxa de 

evasão escolar na modalidade EAD e a baixa incidência de infraestrutura de acesso a internet. 

As regiões que apresentam maior relação são a Norte e Nordeste.  

Por tratar-se o EAD de uma modalidade de ensino apoiada nas NTIC’s fica evidente a 

necessidade de as duas políticas se comunicarem em alguns momentos, permitindo que os 

benefícios e objetivos da modalidade em contribuir ao processo de desenvolvimento local, 

regional e até mesmo nacional sejam alcançados, de acordo com o proposto em cada política.  

A contribuição das políticas confirma-se em Bragança Paulista, principalmente pela 

capacidade inclusiva, no dizer dos respondentes, revelada: no acesso a internet via banda larga 

fixa nos domicílios; na facilitação e ampliação do acesso ao ensino superior por habitantes da 

periferia; no menor investimento para estudar; na reinserção de parcela da sociedade até então 

fora do processo educativo em razão da idade; e na melhora no nível de renda, configurando, 

assim, transformações socioeconômicas positivas nas vidas dos egressos. 

A modalidade apresenta-se como mais um dos meios para promover a inclusão 

educacional e digital; diminuir o déficit educacional; provocar o aumento da especialização da 

mão de obra e posterior melhoria da renda; causar o aumento do número de profissionais, 

servindo como atrativo para instalação de novas empresas, e assim contribuir na redução da 

disparidade local.  

O EAD mais adiante se apresenta como possível resposta a questionamentos para os quais 

até a alguns anos não havia resposta, a saber: como levar a educação aos pontos mais distantes 

do País? Como especializar a mão de obra? Como elevar o nível de escolarização? Entre 

outras perguntas, no que tange ao aumento da capacitação profissional. 
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O ensino a distância no País é, portanto, uma realidade que a torna foco de estudos e 

pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. O fato de não terem sido ainda exauridas 

todas as dúvidas e questionamentos desse processo faz com que, por sua vez e a todo instante, 

resoluções e portarias surjam para complementar a legislação até o momento existente sobre o 

assunto em termos de orientações, regras de conduta e funcionamento. 
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ANEXO A 
 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
TÍTULO I 
Da Educação 
 
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 
do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
 
TÍTULO II 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
 
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 
de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
TÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar 
 
Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 
de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
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III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino notur no regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer 
cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 
ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para 
exigi- lo. 
 
§ 1º. Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência 
da União: 
I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos 
que a ele não tiveram acesso; 
II - fazer- lhes a chamada pública; 
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 
§ 2º. Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 
acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais 
níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 
§ 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar 
no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e 
de rito sumário a ação judicial correspondente. 
§ 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 
ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 
§ 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas 
alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior. 
 
Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete 
anos de idade, no ensino fundamental. 
 
Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 
III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição 
Federal. 
 
TÍTULO IV 
 
Da Organização da Educação Nacional 
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Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 
 
§ 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em 
relação às demais instâncias educacionais. 
§ 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 
 
Art. 9º. A União incumbir-se-á de: 
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; 
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de 
ensino e o dos Territórios; 
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 
obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; 
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum; 
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, 
médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de 
prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 
VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 
cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
§ 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções 
normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 
§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados 
e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 
§ 3º. As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito 
Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. 
 
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 
 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino; 
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as 
quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a 
população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do 
Poder Público; 
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e 
planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus 
Municípios; 
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. 
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Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e 
aos Municípios. 
 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 
 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de 
ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 
 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 
 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
 
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 
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Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 
 
I - as instituições de ensino mantidas pela União; 
II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III - os órgãos federais de educação. 
 
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo 
Distrito Federal; 
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 
 
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas 
pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 
 
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 
Público municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação. 
 
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas: 
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 
Poder Público; 
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado. 
 
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 
 
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são ins tituídas e mantidas por uma 
ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características 
dos incisos abaixo; 
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na 
sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou 
por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 
específicas e ao disposto no inciso anterior; 
IV - filantrópicas, na forma da lei. 
 
TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 
 
CAPÍTULO I 
Da Composição dos Níveis Escolares 
 
Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
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I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 
II - educação superior. 
 
CAPÍTULO II 
 
Da Educação Básica 
Seção I 
 
Das Disposições Gerais 
 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar- lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 
 
§ 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 
estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares 
gerais. 
§ 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 
horas letivas previsto nesta Lei. 
 
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver; 
II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode 
ser feita: 
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na 
própria escola; 
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que 
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série 
ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 
III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar 
pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino; 
IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 
outros componentes curriculares; 
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
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c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 
os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos; 
 
VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e 
nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco 
por cento do total de horas letivas para aprovação; 
VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, 
declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as 
especificações cabíveis. 
 
Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada 
entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do 
estabelecimento. 
 
Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e 
das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto 
neste artigo. 
 
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por  uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. 
§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 
língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 
social e política, especialmente do Brasil. 
§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 
§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos. 
§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 
européia. 
§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 
série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 
 
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 
diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 
de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 
III - orientação para o trabalho; 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
 
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 
cada região, especialmente: 
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I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos 
alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
 
Seção II 
Da Educação Infantil 
 
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
 
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 
seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 
 
Seção III 
Do Ensino Fundamental 
 
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
 
§ 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
§ 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 
fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 
§ 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
§ 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres 
públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, 
em caráter: 
I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado 
por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas 
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ou entidades religiosas; ou II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas 
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 
 
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência 
na escola. 
§ 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização 
autorizadas nesta Lei. 
§ 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério 
dos sistemas de ensino. 
 
Seção IV 
Do Ensino Médio 
 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 
terá como finalidades: 
 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 
seguintes diretrizes: 
 
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; 
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida 
pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 
instituição. 
§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma 
que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 
cidadania. 
 
§ 2º. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. 
§ 3º. Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de 
estudos. 
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§ 4º. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, 
poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação 
com instituições especializadas em educação profissional. 
 
Seção V 
Da Educação de Jovens e Adultos 
 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
 
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 
§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 
escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular. 
 
 
§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
§ 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 
aferidos e reconhecidos mediante exames. 
 
CAPÍTULO III 
 
Da Educação Profissional 
 
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva. 
 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, 
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à 
educação profissional. 
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 
por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho. 
 
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá 
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos. 
 
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando 
registrados, terão validade nacional. 
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Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos 
especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e 
não necessariamente ao nível de escolaridade. 
 
CAPÍTULO IV 
Da Educação Superior 
 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 
e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 
geradas na instituição. 
 
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 
 
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 
pelas instituições de ensino. 
 
Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 
privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. 
 
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, 
após processo regular de avaliação. 
 
§ 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela 
avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, 
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em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão 
temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. 
§ 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 
acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a 
superação das deficiências. 
 
Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 
mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 
 
§ 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas  
dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 
professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as 
respectivas condições. 
§ 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 
de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 
especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos 
sistemas de ensino. 
§ 3º. É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a 
distância. 
§ 4º. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de 
graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a 
oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. 
 
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 
nacional como prova da formação recebida por seu titular. 
 
§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles 
conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas 
pelo Conselho Nacional de Educação. 
§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados 
por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, 
respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 
§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só 
poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós graduação 
reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 
 
Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, 
para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. 
 
Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. 
 
Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão 
matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade 
de cursá- las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 
 
Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar 
sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos 
desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos 
dos sistemas de ensino. 
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Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 
humano, que se caracterizam por: 
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e 
nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado; 
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 
 
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. 
 
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 
outras, as seguintes atribuições: 
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo 
sistema de ensino; 
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 
pertinentes; 
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 
atividades de extensão; 
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu 
meio; 
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais 
atinentes; 
VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 
VII - firmar contratos, acordos e convênios; 
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 
institucionais; 
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas 
leis e nos respectivos estatutos; 
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 
convênios com entidades públicas e privadas. 
 
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos 
seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 
sobre: 
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 
II - ampliação e diminuição de vagas; 
III - elaboração da programação dos cursos; 
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 
V - contratação e dispensa de professores; 
VI - planos de carreira docente. 
 
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto 
jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento 
pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu 
pessoal. 
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§ 1º. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as  
universidades públicas poderão: 
I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de 
cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; 
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 
concernentes; 
III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder 
mantenedor; 
IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 
V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e 
funcionamento; 
VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, 
para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 
VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, 
financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 
 
§ 2º. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que 
comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação 
realizada pelo Poder Público. 
 
Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes 
para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. 
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 
democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão 
os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 
 
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em 
cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações 
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 
 
Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao 
mínimo de oito horas semanais de aulas. 
 
CAPÍTULO V 
Da Educação Especial 
 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária 
de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
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I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender 
às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 
em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
 
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 
 
TÍTULO VI 
Dos Profissionais da Educação 
 
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento 
do educando, terá como fundamentos:  
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 
atividades. 
 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. 
 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 
 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 
superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries 
do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diploma s de educação superior 
que queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de 
graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
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Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 
no mínimo, trezentas horas. 
 
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós 
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em 
área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 
 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando- lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 
público: 
 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
 
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 
quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
 
TÍTULO VII 
Dos Recursos financeiros 
 
Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 
 
I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 
III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 
IV - receita de incentivos fiscais; 
V - outros recursos previstos em lei. 
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas 
Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 
 
§ 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, 
para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§ 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as 
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. 
§ 3º. Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, 
será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, 
por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de 
arrecadação. 
§ 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 
resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e 
corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 
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§ 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, 
observados os seguintes prazos: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo 
dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do 
mês subseqüente. 
§ 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização 
civil e criminal das autoridades competentes. 
 
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de 
todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 
 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento 
da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades- meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos 
incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 
escolar. 
 
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com: 
 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos 
sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 
expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou 
cultural; 
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, 
inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico odontológica, farmacêutica 
e psicológica, e outras formas de assistência social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a 
rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em 
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas 
e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º 
do art. 165 da Constituição Federal. 
 
Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de 
recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 
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60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. 
 
Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, 
baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 
 
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final 
de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no custo 
dos insumos e as diversas modalidades de ensino. 
 
Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a 
corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade 
de ensino. 
 
§ 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que inclua a 
capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito 
Federal ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 
§ 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos 
de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo 
anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 
§ 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência 
direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que 
efetivamente freqüentam a escola. 
§ 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua 
responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em 
número inferior à sua capacidade de atendimento. 
 
Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao 
efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem 
prejuízo de outras prescrições legais. 
 
Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 
 
I - comprovem finalidade não- lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, 
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 
II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades; 
IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 
 
§ 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a 
educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando 
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o 
Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. 
§ 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro 
do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 
 
TÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais 
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Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento 
à cultura e de assis tência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, 
para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 
objetivos: 
 
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não- índias. 
 
Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da 
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de 
ensino e pesquisa. 
 
§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 
§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, 
terão os seguintes objetivos: 
 
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; 
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas 
comunidades indígenas; 
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades; 
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 
 
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. 
 
§ 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. 
 
Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde 
que obedecidas as disposições desta Lei. 
 
Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos 
alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição. 
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Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo 
empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e 
ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 
 
Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de 
acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 
 
Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e 
pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 
rendimento e seu plano de estudos. 
 
Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de 
concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino 
que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, ressalvados 
os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
 
Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-seão, 
também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e 
Tecnologia, nos termos da legislação específica. 
 
TÍTULO IX 
Das Disposições Transitórias 
 
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta 
Lei. 
§ 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 
Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos 
seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 
§ 2º. O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 
atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade. 
§ 3º. Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 
 
I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir 
dos seis anos, no ensino fundamental; 
II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados; 
III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 
também, para isto, os recursos da educação a distância; 
IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 
nacional de avaliação do rendimento escolar. 
 
§ 4º. Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em  
nível superior ou formados por treinamento em serviço. 
§ 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 
públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 
§ 6º. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da 
Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. 
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Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação 
educacional e de ensino às disposições desta Le i no prazo máximo de um ano, a partir da data 
de sua publicação. 
 
§ 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta 
Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos. 
§ 2º. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de 
oito anos. 
 
Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 
três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. 
 
Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta 
Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos 
órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 
 
Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, 
de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 
9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 
7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos- lei que as modificaram e 
quaisquer outras disposições em contrário. 
 
Brasília, 20 de dezembro de 1996, 185º da Independência e 108º da República. 
 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 
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ANEXO B. Decreto n.º 5.622/2005 

 

 

 

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Vide Lei no 9.394, de 1996  

Texto compilado 

Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o que dispõem os arts. 8o, § 1o, e 80 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 1o  Para os fins deste 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 e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

        § 1o  A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, 
para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para: 

        I - avaliações de estudantes; 

        II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

        III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e 

        IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

        Art. 2o  A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades 
educacionais: 

        I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

        II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; 

        III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 

        IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

        a) técnicos, de nível médio; e 

        b) tecnológicos, de nível superior; 
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        V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

        a) seqüenciais; 

        b) de graduação; 

        c) de especialização; 

        d) de mestrado; e 

        e) de doutorado. 

        Art. 3o  A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância 
deverão observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações em vigor, para os respectivos 
níveis e modalidades da educação nacional. 

        § 1o  Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma duração definida 
para os respectivos cursos na modalidade presencial. 

        § 2o  Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e aproveitar estudos 
realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da mesma forma que as 
certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em 
outros cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a legislação 
em vigor. 

        Art. 4o  A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos 
e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, mediante: 

        I - cumprimento das atividades programadas; e 

        II - realização de exames presenciais. 

        § 1o  Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de ensino 
credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou 
programa. 

        § 2o  Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os demais 
resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância. 

        Art. 5o  Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições 
credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional. 

        Parágrafo único.  A emissão e registro de diplomas de cursos e programas a distância deverão 
ser realizados conforme legislação educacional pertinente. 

        Art. 6o  Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou 
programas a distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas 
similares estrangeiras, deverão ser previamente submetidos à análise e homologação pelo órgão 
normativo do respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e certificados emitidos tenham 
validade nacional. 

        Art. 7o  Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos, organizar, 
em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8o, 9o, 10 e 11 da Lei no 9.394, de 1996, a 
cooperação e integração entre os sistemas de ensino, objetivando a padronização de normas e 
procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 80 daquela Lei: 
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        I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de educação a 
distância; e 

        II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 
cursos ou programas a distância. 

        Parágrafo único.  Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão ser pautados 
pelos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, definidos pelo Ministério da Educação, 
em colaboração com os sistemas de ensino. 

        Art. 8o  Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e manterão sistemas de 
informação abertos ao público com os dados de: 

        I - credenciamento e renovação de credenciamento institucional; 

        II - autorização e renovação de autorização de cursos ou programas a distância; 

        III - reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a distância; e 

        IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação. 

        Parágrafo único.  O Ministério da Educação deverá organizar e manter sistema de informação, 
aberto ao público, disponibilizando os dados nacionais referentes à educação a distancia.  

CAPÍTULO II 

DO CREDENCIAMENTO DE INSTRUÇÕES PARA OFERTA DE CURSOS E 
PROGRAMAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

        Art. 9o  O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na modalidade a distância 
destina-se às instituições de ensino, públicas ou privadas. 

        Parágrafo único.  As instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de 
comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa, poderão solicitar credenciamento 
institucional, para a oferta de cursos ou programas a distância de: 

        I - especialização; 

        II - mestrado; 

        III - doutorado; e 

        IV - educação profissional tecnológica de pós-graduação. 

        Art. 10.  Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de 
instituições para oferta de cursos e programas a distância para educação superior. 

        § 1o  O ato de credenciamento referido no caput considerará como abrangência para atuação da 
instituição de ensino superior na modalidade de educação a distância, para fim de realização das 
atividades presenciais obrigatórias, a sede da instituição acrescida dos endereços dos pólos de apoio 
presencial, mediante avaliação in loco, aplicando-se os instrumentos de avaliação pertinentes e as 
disposições da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2o  As atividades presenciais obrigatórias, compreendendo avaliação, estágios, defesa de 
trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art. 1o, § 1o, serão realizados na sede da instituição 
ou nos pólos de apoio presencial, devidamente credenciados. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 
2007) 
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        § 3o  A instituição poderá requerer a ampliação da abrangência de atuação, por meio do 
aumento do número de pólos de apoio presencial, na forma de aditamento ao ato de credenciamento. 
(Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 4o  O pedido de aditamento será instruído com documentos que comprovem a existência de 
estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao funcionamento dos pólos, 
observados os referenciais de qualidade, comprovados em avaliação in loco. (Incluído pelo Decreto 
nº 6.303, de 2007) 

        § 5o  No caso do pedido de aditamento visando ao funcionamento de pólo de apoio presencial no 
exterior, o valor da taxa será complementado pela instituição com a diferença do custo de viagem e 
diárias dos avaliadores no exterior, conforme cálculo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 6o  O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste artigo, somente poderá 
ser efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição, exceto na hipótese de 
credenciamento para educação a distância limitado à oferta de pós-graduação lato sensu. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 7o  As instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais que pretenderem 
oferecer cursos superiores a distância devem ser previamente credenciadas pelo sistema federal, 
informando os pólos de apoio presencial que integrarão sua estrutura, com a demonstração de 
suficiência da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 
2007) 

        Art. 11.  Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal 
promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico 
e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas modalidades de: 

        I - educação de jovens e adultos; 

        II - educação especial; e 

        III - educação profissional. 

        § 1o  Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá 
solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação. 

        § 2o  O credenciamento institucional previsto no § 1o será realizado em regime de colaboração e 
cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino envolvidos. 

        § 3o  Caberá ao órgão responsável pela educação a distância no Ministério da Educação, no 
prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação deste Decreto, coordenar os demais órgãos do 
Ministério e dos sistemas de ensino para editar as normas complementares a este Decreto, para a 
implementação do disposto nos §§ 1o e 2o. 

        Art. 12.  O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado junto ao órgão 
responsável, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: 

        I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, conforme dispõe a 
legislação em vigor; 

        II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o caso; 

        III - plano de desenvolvimento escolar, para as instituições de educação básica, que contemple a 
oferta, a distância, de cursos profissionais de nível médio e para jovens e adultos; 
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        IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de educação superior, que 
contemple a oferta de cursos e programas a distância; 

        V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da instituição isolada de 
educação superior; 

        VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na modalidade a 
distância; 

        VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado; 

        VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, 
preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância; 

        IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de acordos de cooperação 
celebrados entre instituições brasileiras e suas co-signatárias estrangeiras, para oferta de cursos ou 
programas a distância; 

        X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à realização do 
projeto pedagógico, relativamente a: 

        a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos 
estudantes e professores; 

        b) laboratórios científicos, quando for o caso; 

        c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no País ou no exterior, 
que poderão ser organizados em conjunto com outras instituições, para a execução descentralizada 
de funções pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso; 

        c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para o 
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 
programas ofertados a distância; (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso por meio de redes de 
comunicação e sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados aos 
estudantes de educação a distância. 

        § 1o  A solicitação de credenciamento da instituição deve vir acompanhada de projeto 
pedagógico de pelo menos um curso ou programa a distância. 
        § 2o  No caso de instituições de ensino que estejam em funcionamento regular, poderá haver 
dispensa integral ou parcial dos requisitos citados no inciso I. 

        § 1o  O pedido de credenciamento da instituição para educação a distância deve vir 
acompanhado de pedido de autorização de pelo menos um curso na modalidade.(Redação dada pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2o  O credenciamento para educação a distância que tenha por base curso de pós-graduação 
lato sensu ficará limitado a esse nível.(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 3o  A instituição credenciada exclusivamente para a oferta de pós-graduação lato sensu a 
distância poderá requerer a ampliação da abrangência acadêmica, na forma de aditamento ao ato de 
credenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        Art. 13.  Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de cursos e programas 
na modalidade a distância deverão:  
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        I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação para 
os respectivos níveis e modalidades educacionais; 

        II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais; 

        III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação 
de: 

        a) os respectivos currículos; 

        b) o número de vagas proposto; 

        c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações a 
distância; e 

        d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, defesa 
presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, bem como 
o sistema de controle de freqüência dos estudantes nessas atividades, quando for o caso. 

        Art. 14.  O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá 
prazo de validade de até cinco anos, podendo ser renovado mediante novo processo de avaliação. 
        § 1o  A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a 
partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada, nesse período, a transferência dos 
cursos e da instituição para outra mantenedora. 

        Art. 14.  O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá 
prazo de validade condicionado ao ciclo avaliativo, observado o Decreto no 5.773, de 2006, e normas 
expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 1o  A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a 
partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada a transferência de cursos para outra 
instituição. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2o  Caso a implementação de cursos autorizados não ocorra no prazo definido no § 1o, os atos 
de credenciamento e autorização de cursos serão automaticamente tornados sem efeitos. 

        § 3o  As renovações de credenciamento de instituições deverão ser solicitadas no período 
definido pela legislação em vigor e serão concedidas por prazo limitado, não superior a cinco anos. 

        § 3o  Os pedidos de credenciamento e recredenciamento para educação a distância observarão 
a disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior, nos termos do 
Decreto no 5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 4o  Os resultados do sistema de avaliação mencionado no art. 16 deverão ser considerados 
para os procedimentos de renovação de credenciamento. 

        Art. 15.  O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância 
definirá a abrangência de sua atuação no território nacional, a partir da capacidade institucional para 
oferta de cursos ou programas, considerando as normas dos respectivos sistemas de ensino. 
        § 1o  A solicitação de ampliação da área de abrangência da instituição credenciada para oferta 
de cursos superiores a distância deverá ser feita ao órgão responsável do Ministério da Educação. 
        § 2o  As manifestações emitidas sobre credenciamento e renovação de credenciamento de que 
trata este artigo são passíveis de recurso ao órgão normativo do respectivo sistema de ensino. 

        Art. 15.  Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
superiores a distância de instituições integrantes do sistema federal devem tramitar perante os órgãos 
próprios do Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 



110 

 

        § 1o  Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
superiores a distância oferecidos por instituições integrantes dos sistemas estaduais devem tramitar 
perante os órgãos estaduais competentes, a quem caberá a respectiva supervisão. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 2o  Os cursos das instituições integrantes dos sistemas estaduais cujas atividades presenciais 
obrigatórias forem realizados em pólos de apoio presencial fora do Estado sujeitam-se a autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento pelas autoridades competentes do sistema federal. 
(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        § 3o  A oferta de curso reconhecido na modalidade presencial, ainda que análogo ao curso a 
distância proposto, não dispensa a instituição do requerimento específico de autorização, quando for 
o caso, e reconhecimento para cada um dos cursos, perante as autoridades competente. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        Art. 16.  O sistema de avaliação da educação superior, nos termos da Lei no 10.861, de 14 de 
abril de 2004, aplica-se integralmente à educação superior a distância. 

        Art. 17.  Identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das condições 
originalmente estabelecidas, mediante ações de supervisão ou de avaliação de cursos ou instituições 
credenciadas para educação a distância, o órgão competente do respectivo sistema de ensino 
determinará, em ato próprio, observado o contraditório e ampla defesa: 

        I - instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo; 

        II - suspensão do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de autorização de 
cursos da educação básica ou profissional; 

        III - intervenção; 

        IV - desativação de cursos; ou 

        V - descredenciamento da instituição para educação a distância. 

        § 1o  A instituição ou curso que obtiver desempenho insatisfatório na avaliação de que trata a Lei 
no 10.861, de 2004, ficará sujeita ao disposto nos incisos I a IV, conforme o caso. 

        § 2o  As determinações de que trata o caput  são passíveis de recurso ao órgão normativo do 
respectivo sistema de ensino. 

CAPÍTULO III 

DA OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

        Art. 18.  Os cursos e programas de educação a distância criados somente poderão ser 
implementados para oferta após autorização dos órgãos competentes dos respectivos sistemas de 
ensino. 

        Art. 19.  A matrícula em cursos a distância para educação básica de jovens e adultos poderá ser 
feita independentemente de escolarização anterior, obedecida a idade mínima e mediante avaliação 
do educando, que permita sua inscrição na etapa adequada, conforme normas do respectivo sistema 
de ensino. 

CAPÍTULO IV 

DA OFERTA DE CURSOS SUPERIORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
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        Art. 20.  As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária credenciadas para 
oferta de educação superior a distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de 
educação superior nessa modalidade, conforme disposto no inciso I do art. 53 da Lei no 9.394, de 
1996. 

        § 1o  Os cursos ou programas criados conforme o caput somente poderão ser ofertados nos 
limites da abrangência definida no ato de credenciamento da instituição. 

        § 2o  Os atos mencionados no caput  deverão ser comunicados à Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação. 

        § 3o  O número de vagas ou sua alteração será fixado pela instituição detentora de prerrogativas 
de autonomia universitária, a qual deverá observar capacidade institucional, tecnológica e operacional 
próprias para oferecer cursos ou programas a distância. 

        Art. 21.  Instituições credenciadas que não detêm prerrogativa de autonomia universitária 
deverão solicitar, junto ao órgão competente do respectivo sistema de ensino, autorização para 
abertura de oferta de cursos e programas de educação superior a distância. 

        § 1o  Nos atos de autorização de cursos superiores a distância, será definido o número de vagas 
a serem ofertadas, mediante processo de avaliação externa a ser realizada pelo Ministério da 
Educação. 

        § 2o  Os cursos ou programas das instituições citadas no caput  que venham a acompanhar a 
solicitação de credenciamento para a oferta de educação a distância, nos termos do § 1o do art. 12, 
também deverão ser submetidos ao processo de autorização tratado neste artigo. 

        Art. 22.  Os processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos 
superiores a distância deverão ser solicitados conforme legislação educacional em vigor. 

        Parágrafo único.  Nos atos citados no caput , deverão estar explicitados: 

        I - o prazo de reconhecimento; e 

        II - o número de vagas a serem ofertadas, em caso de instituição de ensino superior não 
detentora de autonomia universitária. 

        Art. 23.  A criação e autorização de cursos de graduação a distância deverão ser submetidas, 
previamente, à manifestação do: 

        I - Conselho Nacional de Saúde, no caso dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia; ou 

        II - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos de Direito. 

        Parágrafo único.  A manifestação dos conselhos citados nos incisos I e II, consideradas as 
especificidades da modalidade de educação a distância, terá procedimento análogo ao utilizado para 
os cursos ou programas presenciais nessas áreas, nos termos da legislação vigente. 

CAPÍTULO V 

DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUÇÃO A DISTÂNCIA 

        Art. 24.  A oferta de cursos de especialização a distância, por instituição devidamente 
credenciada, deverá cumprir, além do disposto neste Decreto, os demais dispositivos da legislação e 
normatização pertinentes à educação, em geral, quanto: 

        I - à titulação do corpo docente; 
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        II - aos exames presenciais; e 

        III - à apresentação presencial de trabalho de conclusão de curso ou de monografia. 

        Parágrafo único.  As instituições credenciadas que ofereçam cursos de especialização a 
distância deverão informar ao Ministério da Educação os dados referentes aos seus cursos, quando 
de sua criação. 

        Art. 25.  Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às 
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação 
específica em vigor. 

        § 1o  Os atos de autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento citados no 
caput  serão concedidos por prazo determinado conforme regulamentação. 

        § 2o    Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar 
as normas complementares a este Decreto, para a implementação do que dispõe o caput , no prazo 
de cento e oitenta dias, contados da data de sua publicação. 

        § 2o  Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar 
as normas complementares a este Decreto, no âmbito da pós-graduação stricto sensu. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 26.  As instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância poderão 
estabelecer vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, 
parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares, desde que 
observadas as seguintes condições: 

        I - comprovação, por meio de ato do Ministério da Educação, após avaliação de comissão de 
especialistas, de que as instituições vinculadas podem realizar as atividades específicas que lhes 
forem atribuídas no projeto de educação a distância; 

        II - comprovação de que o trabalho em parceria está devidamente previsto e explicitado no: 

        a) plano de desenvolvimento institucional;  

        b) plano de desenvolvimento escolar; ou 

        c) projeto pedagógico, quando for o caso, das instituições parceiras;  

        III - celebração do respectivo termo de compromisso, acordo ou convênio; e  

        IV - indicação das responsabilidades pela oferta dos cursos ou programas a distância, no que diz 
respeito a: 

        a) implantação de pólos de educação a distância, quando for o caso; 

        b) seleção e capacitação dos professores e tutores; 

        c) matrícula, formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes; 

        d) emissão e registro dos correspondentes diplomas ou certificados. 
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        Art. 27.  Os diplomas de cursos ou programas superiores de graduação e similares, a distância, 
emitidos por instituição estrangeira, inclusive os ofertados em convênios com instituições sediadas no 
Brasil, deverão ser submetidos para revalidação em universidade pública brasileira, conforme a 
legislação vigente. 

        § 1o  Para os fins de revalidação de diploma de curso ou programa de graduação, a universidade 
poderá exigir que o portador do diploma estrangeiro se submeta a complementação de estudos, 
provas ou exames destinados a suprir ou aferir conhecimentos, competências e habilidades na área 
de diplomação. 

        § 2o  Deverão ser respeitados os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação de 
cursos. 

        Art. 28.  Os diplomas de especialização, mestrado e doutorado realizados na modalidade a 
distância em instituições estrangeiras deverão ser submetidos para reconhecimento em universidade 
que possua curso ou programa reconhecido pela CAPES, em mesmo nível ou em nível superior e na 
mesma área ou equivalente, preferencialmente com a oferta correspondente em educação a 
distância. 

        Art. 29.  A padronização de normas e procedimentos para credenciamento de instituições, 
autorização e reconhecimento de cursos ou programas a distância será efetivada em regime de 
colaboração coordenado pelo Ministério da Educação, no prazo de cento e oitenta dias, contados da 
data de publicação deste Decreto. 

        Art. 30.  As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão solicitar 
autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, para oferecer os 
ensinos fundamental e médio a distância, conforme § 4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996, 
exclusivamente para: 

        I - a complementação de aprendizagem; ou 

        II - em situações emergenciais. 

        Parágrafo único.  A oferta de educação básica nos termos do caput  contemplará a situação de 
cidadãos que: 

        I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial; 

        II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços especializados de 
atendimento; 

        III - se encontram no exterior, por qualquer motivo; 

        IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento escolar presencial;  

        V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo missões 
localizadas em regiões de fronteira; ou  

        VI - estejam em situação de cárcere. 

        Art. 31.  Os cursos a distância para a educação básica de jovens e adultos que foram 
autorizados excepcionalmente com duração inferior a dois anos no ensino fundamental e um ano e 
meio no ensino médio deverão inscrever seus alunos em exames de certificação, para fins de 
conclusão do respectivo nível de ensino. 

        § 1o  Os exames citados no caput  serão realizados pelo órgão executivo do respectivo sistema 
de ensino ou por instituições por ele credenciadas. 
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        § 2o  Poderão ser credenciadas para realizar os exames de que trata este artigo instituições que 
tenham competência reconhecida em avaliação de aprendizagem e não estejam sob sindicância ou 
respondendo a processo administrativo ou judicial, nem tenham, no mesmo período, estudantes 
inscritos nos exames de certificação citados no caput . 

        Art. 32.  Nos termos do que dispõe o art. 81 da Lei no 9.394, de 1996, é permitida a organização 
de cursos ou instituições de ensino experimentais para oferta da modalidade de educação a 
distância. 

        Parágrafo único.  O credenciamento institucional e a autorização de cursos ou programas de que 
trata o caput  serão concedidos por prazo determinado. 

        Art. 33.  As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância deverão fazer 
constar, em todos os seus documentos institucionais, bem como nos materiais de divulgação, 
referência aos correspondentes atos de credenciamento, autorização e reconhecimento de seus 
cursos e programas. 

        § 1o  Os documentos a que se refere o caput também deverão conter informações a respeito 
das condições de avaliação, de certificação de estudos e de parceria com outras instituições. 

        § 2o  Comprovadas, mediante processo administrativo, deficiências ou irregularidades, o Poder 
Executivo sustará a tramitação de pleitos de interesse da instituição no respectivo sistema de ensino, 
podendo ainda aplicar, em ato próprio, as sanções previstas no art. 17, bem como na legislação 
específica em vigor. 

        Art. 34.  As instituições credenciadas para ministrar cursos e programas a distância, autorizados 
em datas anteriores à da publicação deste Decreto, terão até trezentos e sessenta dias corridos para 
se adequarem aos termos deste Decreto, a partir da data de sua publicação. (Revogado pelo Decreto 
nº 6.303, de 2007) 
        § 1o  As instituições de ensino superior credenciadas exclusivamente para a oferta de cursos de 
pós-graduação lato sensu  deverão solicitar ao Ministério da Educação a revisão do ato de 
credenciamento, para adequação aos termos deste Decreto, estando submetidas aos procedimentos 
de supervisão do órgão responsável pela educação superior daquele Ministério. (Revogado pelo 
Decreto nº 6.303, de 2007) 
        § 2o  Ficam preservados os direitos dos estudantes de cursos ou programas a distância 
matriculados antes da data de publicação deste Decreto. (Revogado pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

        Art. 35.  As instituições de ensino, cujos cursos e programas superiores tenham completado, na 
data de publicação deste Decreto, mais da metade do prazo concedido no ato de autorização, 
deverão solicitar, em no máximo cento e oitenta dias, o respectivo reconhecimento. 

        Art. 36.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 37.  Ficam revogados o Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto no 2.561, 
de 27 de abril de 1998. 

        Brasília, 19 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2005 
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 ANEXO C 

 

 
PORTARIA NORMATIVA No- 2, DE 10 DE JANEIRO DE 2007 

 
Dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na 
modalidade a distância. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Lei no 10.861, de 14 de 
abril de 2004; na Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004; no Decreto no 5.622, de 19 de 
dezembro de 2005, no Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, resolve: 
 
Art. 1o O credenciamento de instituições para oferta de educação na modalidade a distância 
(EAD) deverá ser requerido por instituições de educação superior já credenciadas no sistema 
federal ou nos sistemas estaduais e do Distrito Federal, conforme art. 80 da Lei no  9.394 de 
20 de dezembro de 1996 e art. 9o do Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005. 
 
§ 1o O pedido de credenciamento para oferta de EAD observará, no que couber, as 
disposições processuais que regem o pedido de credenciamento, na forma dos artigos 12 a 19 
e 26 do Decreto no 5.773 de 2006 e artigos 12 a 15 e 26 do Decreto no 5.622, de 2005. 
 
§ 2o O pedido de credenciamento para EAD será instruído com os documentos necessários à 
comprovação da existência de estrutura física e tecnológica e recursos humanos adequados e 
suficientes à oferta da educação superior a distância, conforme os requisitos fixados pelo 
Decreto no 5.622, de 2005 e os referenciais de qualidade próprios. 
 
§ 3o Os pedidos de credenciamento para EAD das instituições que integram o sistema federal 
aproveitarão os documentos juntados por ocasião do pedido de credenciamento ou 
recredenciamento em vigor, com as devidas atualizações, acrescidos das informações 
específicas sobre as condições de oferta de EAD.  
§ 4o Os pedidos de credenciamento para EAD de instituições que integram os sistemas 
estaduais de educação superior serão instruídos com a comprovação do ato de credenciamento 
pelo sistema competente, além dos documentos e informações previstos nos §§ 2o e 3o. 
§ 5o Para tramitação do pedido deverá ser efetuado o recolhimento da taxa de avaliação, cujo 
cálculo deverá considerar as comissões necessárias para a verificação in loco de cada pólo 
presencial indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional, tendo em vista o art. 3o. da 
Lei no 10.870/04. 
§ 6o O pedido de credenciamento de instituição de educação superior para EAD tramitará em 
conjunto com o pedido de autorização de pelo menos um curso superior na modalidade a 
distância, nos termos do art. 67 do Decreto no 5.773, de 2006. 
§ 7o O recredenciamento da instituição para EAD observará, no que couber, as disposições 
que regem o recredenciamento de instituições de educação superior. 
§ 8o As instituições de pesquisa científica e tecnológica credenciadas para a oferta de cursos 
de pós-graduação lato sensu poderão requerer credenciamento específico para EAD, 
observadas as disposições desta Portaria, além das normas que regem os cursos de 
especialização. 
§ 9o O credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas de mestrado e 
doutorado na modalidade a distância sujeita-se à competência normativa da CAPES e à 
expedição de ato autorizativo específico. 
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Art. 2o O ato autorizativo de credenciamento para EAD, resultante do processamento do 
pedido protocolado na forma do art. 1o, considerará como abrangência para atuação da 
instituição de ensino superior na modalidade de educação a distância, para fim de realização 
dos momentos presenciais obrigatórios, a sede da instituição acrescida dos endereços dos 
pólos de apoio presencial. 
 
§ 1o Pólo de apoio presencial é a unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado 
de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a 
distância, conforme dispõe o art. 12, X, c, do Decreto no 5.622, de 2005. 
§ 2o Os momentos presenciais obrigatórios, compreendendo avaliação, estágios, defesa de 
trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art. 1o, § 1o, do Decreto no 5.622, de 2005, 
serão realizados na sede da instituição ou nos pólos de apoio presencial credenciados. 
§ 3o A instituição poderá requerer a ampliação da abrangência de atuação, por meio do 
aumento do número de pólos de apoio presencial, na forma de aditamento ao ato de 
credenciamento, nos termos do § 4o do art. 10 do Decreto no 5.773, de 2006. 
§ 4o O pedido de aditamento será instruído com documentos que comprovem a existência de 
estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao funcionamento dos pólos, 
observados os referenciais de qualidade, além do comprovante de recolhimento da taxa de 
avaliação in loco, nos art. 1o, § 4o. 
§ 5o No caso do pedido de aditamento ao ato de credenciamento para EAD visando o 
funcionamento de pólo de apoio presencial no exterior, o recolhimento da taxa será 
complementado pela instituição com a diferença do custo de viagem e diárias dos avaliadores 
no exterior, conforme cálculo do INEP. 
§ 6o O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste artigo, somente 
poderá ser efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição. 
 
Art. 3o A oferta de cursos superiores de EAD sujeita-se a pedido de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento, dispensada a autorização para instituições 
que gozem de autonomia, exceto para os cursos de Direito, Medicina, Odontologia e 
Psicologia, na forma da legislação. 
§ 1o Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
superiores de EAD de instituições integrantes do sistema federal devem tramitar perante os 
órgãos próprios do Ministério da Educação, observando-se, no que couber, dos arts. 27 a 44 
do Decreto no 5.773, de 2006. 
§ 2o Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
superiores de EAD de instituições integrantes dos sistemas estaduais, nos termos do art. 17, 
I e II, da Lei no 9.394, de 1996, devem tramitar perante os órgãos estaduais competentes, a 
quem caberá a respectiva supervisão. 
§ 3o Os cursos referidos no § 2o cuja parte presencial for executada fora da sede, em pólos de 
apoio presencial, devem requerer o credenciamento prévio do pólo, com a demonstração de 
suficiência da estrutura física e tecnológica e de recursos humanos para a oferta do curso, pelo 
sistema federal, na forma do artigo 2o. 
§ 4o Os cursos das instituições integrantes dos sistemas estaduais cujos momentos presenciais 
obrigatórios forem realizados em pólos de apoio presencial fora do Estado sujeitam-se a 
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento das autoridades do sistema 
federal. 
§ 5o A existência de cursos superiores reconhecidos ofertados pelas IES na modalidade 
presencial, ainda que análogos aos cursos superiores a distância, não exclui a necessidade de 
processos distintos de reconhecimento de cada um desses cursos pelos respectivos sistemas de 
ensino. 
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§ 6o Os cursos de EAD ofertados pelas instituições dos sistemas federal e estaduais devem 
estar previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional apresentado pela instituição por 
ocasião do credenciamento. 
 
Art. 4o As instituições e cursos superiores na modalidade a distância sujeitam-se a supervisão, 
a qualquer tempo, nos termos dos arts. 45 a 57 do Decreto no 5.773, de 2006. 
§ 1o A SEED ou órgão de supervisão competente poderá, no exercício de sua atividade de 
supervisão, nos limites da lei, determinar a apresentação de documentos, prestação de 
informações e a realização de avaliações e auditorias necessárias à demonstração do 
cumprimento dos requisitos de legalidade e qualidade previstos no art. 209 da Constituição 
Federal. 
§ 2o A atividade de supervisão do Poder Público buscará resguardar o interesse público e, em 
especial, a proteção dos estudantes. 
§ 3o O funcionamento irregular de instituição, incluídos os pólos de atendimento presencial, 
ou curso superior a distância enseja a adoção do disposto no art. 11 do Decreto no 5.773, de 
2006, em especial medida cautelar de suspensão do ingresso de estudantes, caso isso se revele 
necessário a evitar prejuízo a novos alunos, com fundamento no art. 45 da Lei no 9.784, de 29 
de janeiro de 1999. 
 
Art. 5o As instituições credenciadas para oferta de educação a distância deverão observar as 
disposições transitórias constantes deste artigo. 
 
§ 1o As condições de oferta de educação a distância serão verificadas por ocasião da 
avaliação institucional externa, no ciclo avaliativo 2007/2009, compreendendo as instalações 
na sede e nos pólos de apoio presencial em funcionamento. § 2o O cálculo da taxa de 
avaliação deverá considerar as comissões necessárias para a verificação in loco de cada pólo 
de apoio presencial em funcionamento. 
§ 3o É facultada a reestruturação ou aglutinação de pólos em funcionamento até o dia 15 de 
agosto de 2007. 
§ 4o No processo de recredenciamento subseqüente à avaliação institucional será decidida a 
abrangência de atuação da instituição com a divulgação do respectivo conjunto de pólos de 
apoio presencial, definindo-se a situação dos pólos de apoio presencial em funcionamento 
previamente à edição desta Portaria. 
§ 5o Consideram-se pólos de apoio presencial em funcionamento previamente à edição desta 
Portaria aqueles que ofereçam curso regularmente autorizado ou reconhecido, com base no 
Cadastro de Instituições e Cursos de Educação Superior (Sied-Sup), e integrantes da lista 
oficial inserida na página eletrônica do INEP. 
§ 6o As instituições têm prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para 
requerer, fundamentadamente, a retificação da lista oficial referida no § 5o, caso os dados do 
Cadastro apresentem incorreção por falha dos órgãos do MEC. 
§ 7o O INEP decidirá sobre os pedidos de retificação da lista, em 30 (trinta) dias prorrogáveis 
por mais 30 (trinta), nos termos do art. 49 da Lei no 9.784/99. 
§ 8o O funcionamento de pólo não constante da lista referida no § 5o sem a expedição do ato 
autorizativo, após a edição desta Portaria, caracteriza irregularidade, nos termos do art. 11 
do Decreto no 5.773 de 2006. 
 
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
FERNANDO HADDAD 
Publicado no DOU de 11 de Janeiro de 2007 – Seção 01 – Página 08 
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ANEXO D – Autorização de uso das informações da pesquisa em Bragança Paulista 

 

 

 


