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Resumo: Este estudo exploratóriodescritivo, bibliográfico e documental aborda o tema da educação
superior a distância no Brasil, com o objetivo de evidenciar o panorama atual dessa modalidade de
ensino na educação superior, a partir da conceituação e contextualização histórica dessa modalidade
no país, utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e caracterização de sua base
legal. O estudo visa levantar os principais pontos dessa modalidade de ensino com a educação
superior, por meio de autores que versam sobre o tema e de dados do Censo da Educação Superior.
As informações coletadas demonstram que a educação superior a distância tem uma maior utilização
pela iniciativa privada, apesar dos avanços e do crescimento na rede pública, visando à ampliação do
acesso à educação superior para a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Educação Superior. Educação a Distância. TIC.

Abstract: This exploratorydescriptive, bibliographic and documentary study addresses the topic of
distance higher education in Brazil, with the objective of showing the current panorama of this modality
of education in higher education, based on the conceptualization and historical contextualization of this
modality in the country, use of Information and Communication Technologies (ICT) and
characterization of its legal basis. The study aims to raise the main related points of this modality of
education with higher education, through authors that deal with the subject and data of the Census of
Higher Education. The information collected shows that distance higher education has a greater use
by the private sector, despite the advances and growth in the public network, aiming at expanding
access to higher education for Brazilian society.

Keywords: Higher Education. Distance Education. ICT.

Resumen: Este estudio exploratoriodescriptivo, bibliográfico y documental aborda el tema de la
educación superior a distancia en Brasil, con el objetivo de evidenciar el panorama actual de esa
modalidad de enseñanza en la educación superior, a partir de la conceptualización y contextualización
histórica de esa modalidad en el país, utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) y caracterización de su base legal. El estudio pretende levantar los principales puntos de esa
modalidad de enseñanza con la educación superior, por medio de autores que versan sobre el tema y
de datos del Censo de la Educación Superior. Las informaciones recolectadas demuestran que la
educación superior a distancia tiene un mayor uso por la iniciativa privada, a pesar de los avances y
del crecimiento en la red pública, visando la ampliación del acceso a la educación superior para la
sociedad brasileña.

Palabras clave: Educación universitaria. Educación a distancia. TIC.

INTRODUÇÃO

O avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem facilitado, cada vez mais, o
acesso ao ensino e a difusão do conhecimento, principalmente na educação superior, tanto na
graduação como na pósgraduação lato sensu. Deste modo, a educação superior tem vivenciado
grandes mudanças e a modalidade de ensino a distância tem se destacado, tendendo a se aproximar
da realidade presencial.

Nesse sentido, a integração das TIC aos processos educacionais representa um processo de
transformação necessário à sociedade contemporânea, diante de novas demandas geradas pelas
mudanças sociais típicas desse período de economia e cultura globalizadas (BELLONI, 2008).

De acordo com Arcúrio (2008), a educação a distância possui importantes significados numa
dimensão social, pois representam a elevação do índice de novas matrículas em instituições de
ensino, bem como na propagação do saber em localidades antes inalcançáveis à educação
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presencial.

A modalidade de Educação a Distância (EaD) é aquela em que professores e alunos estão separados
fisicamente no espaço e/ou no tempo, porém interligados por tecnologias telemáticas, como a
Internet. Nesta modalidade, a educação efetivase por meio do intenso uso de TIC, podendo ou não
apresentar momentos presenciais (MORAN, 1994).

A educação a distância foi percebida, inicialmente, como ensino por correspondência, pois se
baseava em textos e exercícios transmitidos por correspondência. Numa segunda fase, na década de
1980, iniciase a educação a distância em universidades, com a utilização da televisão e do
videocassete, e em telecursos profissionalizantes e de formação para estudantes dos ensinos médio
e fundamental. Já na terceira fase, iniciada a partir da década de 1990, observouse um envolvimento
crescente de instituições de ensino superior (IES), principalmente em cursos de graduação a distância
para formação de professores (MORAN, 2002).

O panorama atual da educação superior à distância brasileira demonstra uma utilização maior dessa
modalidade de ensino pela iniciativa privada, apesar de um relativo crescimento na rede pública nos
últimos anos, evidenciando uma política educacional que visa à ampliação do acesso à educação
superior, por meio da EaD.

Este trabalho aborda o tema da educação a distância, com o intuito de evidenciar o panorama atual
dessa modalidade de ensino no Brasil, a partir de sua conceituação e caracterização da base legal,
bem como da sua contextualização histórica, no que diz respeito à educação superior brasileira.

CONCEITUAÇÃO E BASE LEGAL DA EDUCAÇÃO A DISTNCIA

O conceito de novas tecnologias está associado à utilização do computador pessoal e o progressivo
acesso às informações em formato digital, por meio da utilização de textos, sons e imagens estáticas
e dinâmicas. No entanto, Petry (2006) adverte que, devido a essa diversidade tecnológica, as TIC
podem tanto auxiliar no processo de ensinoaprendizagem como também dispersar a atenção do
aluno.

Nesse sentido, é necessário compreender o significado de TIC. Assim, Miranda (2007) destaca:

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) referese à
conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das
telecomunicações e tem na Internet e mais particularmente na World Wide
Web (WWW) a sua mais forte expressão. Quando estas tecnologias são
usadas para fins educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar a
aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de aprendizagem,
podemos considerar as TIC como um subdomínio da Tecnologia Educativa
(MIRANDA, 2007, p. 43).

De outro modo, Mendes (2008) apud Lobo e Maia (2015) esclarece que as TIC representam um
conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, visam proporcionar automação
e/ou comunicação nos processos existentes na educação e na pesquisa científica, bem como no
mundo dos negócios. Essas tecnologias são utilizadas para reunir, distribuir e compartilhar
informações.

Nesse cenário, a educação a distância é uma modalidade de aprendizagem, que se utiliza dos
mecanismos tecnológicos disponíveis e pertinentes a cada época para alcançar uma determinada
parcela da sociedade. Atualmente, essa modalidade apresenta uma grande expansão no cenário
mundial, principalmente em relação às novas demandas políticas e sociais, visando facilitar o
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aperfeiçoamento profissional para o mercado de trabalho e a continuidade dos afazeres no cotidiano
(ARCÚRIO, 2008).

De acordo com Dohmem (1967), a educação a distância referese:

[...] uma forma sistematicamente organizada de autoestudo onde o aluno
instruise a partir do material de estudo que lhe é apresentado, o
acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a
cabo por um grupo de professores. Isto é possível através da aplicação de
meios de comunicação, capazes de vencer longas distâncias (DOHMEM, 1967
apud ALVES, 2011, p. 85).

Peters (1973) enfatiza a metodologia e considera:

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar conhecimento,
habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de
princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de
comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir materiais técnicos
de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um grande número de
estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma
forma industrializada de ensinar e aprender (PETERS, 1973 apud ALVES,
2011, p. 85).

Já Moore (1973) ressalta a facilidade das ações do professor e a comunicação com os alunos,
quando define:

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos instrucionais
onde as ações dos professores são executadas à parte das ações dos alunos,
incluindo aquelas situações continuadas que podem ser feitas na presença
dos estudantes. Porém, a comunicação entre o professor e o aluno deve ser
facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outro (MOORE,
1973 apud ALVES, 2011, p. 85).

A diversidade de formas de estudo é enfatizada por Holmberg (1977), quando este aponta:

O termo Educação a Distância escondese sob várias formas de estudo, nos
vários níveis que não estão sob a contínua e imediata supervisão de tutores
presentes com seus alunos nas salas de leitura ou no mesmo local. A
Educação a Distância beneficiase do planejamento, direção e instrução da
organização do ensino (HOLMBERG, 1977 apud ALVES, 2011, p. 85).

De outro modo, Keegan (1991), sobre a separação física entre professores e alunos e os encontros
ocasionais, destaca:

[...] a separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino
presencial, comunicação de mão dupla, onde o estudante beneficiase de um
diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via com possibilidade de
encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização (KEEGAN,
1991 apud ALVES, 2011, p. 85).

Nunes (1994) ressalta a característica de não apresentar riscos de redução na qualidade dos
serviços, quando afirma:

[...] a Educação a Distância constitui um recurso de incalculável importância
para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva que
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outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços
oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é
possibilitado pelas novas tecnologias nas áreas de informação e comunicação
que estão abrindo novas possibilidades para os processos de
ensinoaprendizagem a distância (NUNES, 1994 apud ALVES, 2011, p. 84).

Em relação ao uso de tecnologias de telecomunicação, Chaves (1999) frisa:

A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que
ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados (no tempo ou no
espaço). No sentido que a expressão assume hoje, enfatizase mais a
distância no espaço e propõese que ela seja contornada através do uso de
tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados, voz e imagens
(incluindo dinâmicas, isto é, televisão ou vídeo). Não é preciso ressaltar que
todas essas tecnologias, hoje, convergem para o computador (CHAVES, 1999
apud ALVES, 2011, p. 85).

No contexto da legislação brasileira, a educação a distância está prevista na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBN), Lei nº 9.394/1996, quando, inclusive, esta normativa estabelece em
seu artigo 80 que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL,
1996, art. 80, caput).

Em 2005, com a publicação do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro do mesmo ano, educação a
distância é entendida como uma modalidade educacional onde a mediação didáticopedagógica do
ensino e aprendizagem ocorre através da utilização dos “[...] meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos” (BRASIL, 2005, art. 1º, caput).

Já no artigo 9º, o supracitado Decreto assegura, por meio de credenciamento de instituições de
ensino, públicas ou privadas, a oferta de cursos e programas na modalidade a distância. Além disso,
em função do parágrafo primeiro do mesmo artigo, as instituições de pesquisa científica e tecnológica,
públicas ou privadas, podem também solicitar credenciamento institucional para a oferta de cursos ou
programas a distância, nos níveis de especialização, mestrado, doutorado e também educação
profissional tecnológica de pósgraduação (BRASIL, 2005, art. 9º).

Ainda segundo o referido Decreto, a educação a distância deverá prever a obrigatoriedade de
momentos presenciais para: avaliações de estudantes; estágios obrigatórios; defesa de trabalhos de
conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e atividades relacionadas a
laboratórios de ensino, em casos específicos (BRASIL, 2005, art. 1º, § 1º).

Desta forma, fica clara a necessidade das interações presenciais na educação a distância sem a
utilização das referidas TIC. Além disso, cabe lembrar que, conforme frisa Galvão Filho (2005, p. 115),
“as tecnologias devem ser vistas como mediações estruturantes, que estimulem o indivíduo a pensar
de forma independente, a pensar sobre sua forma de pensar e a aprender a aprender”.

Assim, destacase na legislação brasileira a previsão legal para a utilização das TIC a serviço da
educação, uma ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento da educação no nosso
país, principalmente nas regiões interioranas e de difícil acesso.

CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTNCIA

Alguns autores remontam a essência da educação a distância à época dos ensinamentos bíblicos,
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outros a partir do século XVIII, ou seja, posterior a criação da imprensa (ALVES, 2011). O que se
percebe, de fato, é a necessidade de divulgação e socialização de informações e saberes, se
apropriando, para isso, de novos recursos ou suportes, alterando modelos e utilizandose, então, da
inovação nos processos de aprendizado.

Segundo Alves (2011), o ano de 1728 é considerado o marco inicial da educação a distância. Neste
ano foi anunciado um curso pela Gazeta de Boston, na edição de 20 de março, onde Caleb Philipps,
de Short Hand, oferecia material para ensino e tutoria por correspondência.

Por um longo período houve iniciativas particulares de vários professores, e somente a partir do
século XIX é que a educação a distância começa a existir institucionalmente: em 1829, na Suécia, é
inaugurado o Instituto Líber Hermondes; em 1840, na Faculdade Sir Isaac Pitman no Reino Unido, é
inaugurada a primeira escola por correspondência da Europa; em 1856, em Berlim, a Sociedade de
Línguas Modernas patrocina alguns professores para o ensino de Francês por correspondência; em
1892, na Universidade de Chicago, Estados Unidos, é criada a Divisão de Ensino por
Correspondência para preparação de docentes; e em 1922, iniciase cursos por correspondência na
União Soviética (Alves, 2011).

De acordo com Moran (2002), a evolução histórica da educação a distância compreende três fases.
Ainda de forma incipiente ela se inicia pelo envio de textos e exercícios transmitidos por
correspondência. Em sua segunda fase, já nas universidades, os telecursos profissionalizantes para
estudantes de ensino fundamental e médio utilizavam equipamentos como a televisão, que se tornava
cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e também do videocassete. A terceira fase
iniciouse a partir da década de 1990, através de um movimento para formação superior de
professores, por meio de cursos de graduação a distância.

A educação a distância se popularizou não só estando presente em diversas culturas, como também
pela participação em vários níveis e focos de ensino. Percebese, assim, a sua utilização desde
cursos voltados para a profissionalização do trabalhador, em treinamentos, como também no meio
acadêmico, seja em cursos de graduação, como stricto ou lato sensu (ALVES, 2011).

O que se conhece, atualmente, por educação a distância está fortemente ligado à utilização de
recursos tecnológicos. Assim, a virtualização dos ambientes consegue, em parte, superar a distância
física nos espaços ou no tempo, uma característica intrínseca da educação a distância. Nesse
sentido, Litwin (2001) destaca:

O desenvolvimento desta modalidade de ensino serviu para implementar os
projetos educacionais mais diversos e para as mais complexas situações, tais
como: cursos profissionalizantes, capacitação para o trabalho ou divulgação
científica, campanhas de alfabetização e também estudos formais em todos os
níveis e campos do sistema educacional (LITWIN, 2001 apud ALVES, 2011, p.
1).

Conforme Alves (2011), no Brasil, os registros que se tem da utilização da Educação a Distância são
muito recentes, o que faz crer que as primeiras experiências não tenham sido datadas. Os primeiros
formatos registrados denotam a utilização de cursos por correspondência e por rádio. Em seguida a
mídia televisiva com todo o seu alcance também foi incorporada ao rol de possibilidades da educação
a distância.

Em 1996, mesmo ano de publicação da LDBEN, foi criada também a Secretaria de Educação à
Distância (SEED) pertencente ao Ministério da Educação (MEC), que tinha por objetivo principal a
execução de ações para o desenvolvimento e a melhoria da educação a distância (ALVES, 2011).

Essa Secretaria foi extinta em 2011 e as atribuições de regular e supervisionar as ações de educação
a distância no ensino superior passaram à Diretoria de Regulação e Supervisão em Educação a
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Distância, pertencente à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) do
MEC (LOBO, 2012).

Acerca da importância da educação a distância, Alves (2011) aponta:

A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das
modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e
comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta
modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da
democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos,
principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um
grande número de pessoas simultaneamente, chegar a indivíduos que estão
distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e/ou que não
podem estudar em horários préestabelecidos (ALVES, 2011, p. 90).

Nesse contexto, cabe ressaltar a relevância social das instituições públicas de ensino no processo de
alavancagem e desenvolvimento da educação a distância em nosso país, principalmente a partir do
ano 2000. Neste ano, formouse a UniRede (Rede de Educação Superior a Distância), um consórcio
que reúne, atualmente, 70 instituições públicas do Brasil, comprometidas com a democratização do
acesso à educação de qualidade, por meio da oferta de cursos de graduação, pósgraduação e
extensão (ALVES, 2011).

EDUCAÇÃO A DISTNCIA: UMA VISÃO CRÍTICA

Na década de 1990, o cenário mundial descortinava grandes possibilidades em termos de recursos,
ferramentas e novas tecnologias, principalmente no que se referem à utilização destes em processos
de ensinoaprendizagem.

É inegável que as mudanças ocorridas na sociedade brasileira após o processo de globalização,
trouxeram grandes impactos à vida, não só das grandes empresas, mas também ao cidadão comum,
nos mais diversos âmbitos. A possibilidade e acesso a novas tecnologias, mesmo que ainda não
estando ao alcance de todos, transformou o cotidiano de muitos brasileiros. Neste sentido, novas
possibilidades de mercado se abriram, tanto para consumidores quanto para os ofertantes de novos
produtos e serviços.

Nesse panorama, os anos 1980 e 1990 foram marcantes nesse processo de abertura econômica e, c

O fim da política de substituição de importações, no início dos anos 80, e a
intensificação da globalização e da liberalização comercial, durante os anos
90, contribuíram para tornar a acumulação tecnológica fator ainda mais crucial
para o crescimento econômico e a competitividade internacional de países em
desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2005, p. 54).

No Brasil não foi muito diferente, a globalização trouxe consigo o desenvolvimento econômico e
também uma forte tendência à utilização de recursos tecnológicos na vida cotidiana. No entanto,
Ramonet (1998) adverte:

não há dúvida de que, com a Internet – mídia, daqui em diante, tão banal
quanto o telefone – entramos em uma nova era da comunicação. Muitos
estimam, com certa ingenuidade, que o volume cada vez maior de
comunicação fará reinar, nas nossas sociedades, uma harmonia crescente.
Ledo engano. A comunicação, em si, não constitui um progresso social. E
ainda menos quando é controlada pelas grandes firmas comerciais da
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multimídia. Ou quando contribui para aprofundar as diferenças e as
desigualdades entre cidadãos do mesmo país, ou habitantes do mesmo
planeta (RAMONET, 1998, p. 145).

Assim, a partir da visão de Ramonet (1998), percebese que a inclusão digital e a popularização da
ciência e da educação ainda não encontram terreno tão fértil. Fazse necessário enxergar também
sob uma ótica mercadológica, além da pedagógica, que a educação se tornou um serviço mais
acessível e isso se deve, em parte, pela utilização de novas tecnologias presentes no cenário social
mais recente.

Além disso, a busca cada vez maior por uma formação de nível superior tornouse um requisito da
nova sociedade, que já não está baseada nos valores exclusivos do mundo do trabalho, como única
forma de ascensão social, dando espaço à educação como meio de superação de barreiras de
classe.

Essas novas possibilidades trazem consigo a necessidade de remodelagem de conceitos, saberes e
da própria prática pedagógica, enquanto meio para alcançar a aprendizagem e o conhecimento. A
virtualização dos locais de aprendizado fez com que fatores como tempo e espaço já não fossem
mais determinantes na criação e construção de saberes.

Desse modo, quanto aos processos educacionais e a utilização de TIC, Almeida (2003) afirma:

[...] é preciso compreender que não basta colocar os alunos em ambientes
digitais para que ocorram interações significativas em torno de temáticas
coerentes com as intenções das atividades em realização, nem tampouco
podese admitir que o acesso a hipertextos e recursos multimediáticos dê
conta da complexidade dos processos educacionais (ALMEIDA, 2003, p. 330).

Logo, partindose do pressuposto de que a educação é o único caminho para o desenvolvimento de
uma nação e, dentro do contexto de grandes desigualdades sociais e educacionais brasileiras, o
surgimento da educação a distância em nosso país traz consigo grande expectativas, no intuito de
minorar tais desigualdades, uma vez que a sua utilização possui grande alcance territorial e menores
custos de implantação e manutenção.

É indiscutível, nos dias atuais, a popularização e o acesso a novas ferramentas, bem como a
utilização de TIC no campo educacional. A informação e o conhecimento estão, em tese, ao alcance
de todos, no entanto, de acordo com Barreto (2003, p. 2) a incorporação das TIC “[...] tem que ser
dimensionada pelos projetos de educação e sociedade em que está inscrita. A presença das TIC
constitui uma condição importante, mas não suficiente, para o encaminhamento das complexas
questões educacionais a serem enfrentadas”.

Dessa forma, é importante ressaltar que a utilização da TIC não é um fim em si mesmo. Muito menos,
a resolução para os principais problemas educacionais brasileiros. Essas ferramentas podem
tornarse excelentes aliados na busca por um equilíbrio educacional e social, desde quando utilizadas
a favor de um real aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades.

PANORAMA ATUAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTNCIA NO BRASIL

O panorama atual da educação superior no Brasil pode ser evidenciado a partir dos dados da Sinopse
Estatística do Censo da Educação Superior do ano de 2016 (INEP, 2017c). Esse panorama apresenta
um cenário dominado pela iniciativa privada. Deste modo, os dados demonstram que há uma
predominância de 88% das IES na rede privada e somente 12% na rede pública, conforme Tabela 1.
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Tabela 1 – Número de Instituições de Ensino Superior no Brasil, por Organização Acadêmica,
segundo a Categoria Administrativa das IES, em 2016.

Unidade da
Federação/

Categoria
Administrativa

Instituições

Total Universidades Centros
Universitários Faculdades IF e

CEFET

Brasil 2.407 197 166 2.004 40
Rede Pública 296 108 10 138 40
Federal

Estadual

Municipal

107 63 0 4 40

123 39 1 83 0
66 6 9 51 0

Rede Privada 2.111 89 156 1.866 0

Fonte: INEP (2017c).

Ainda segundo dados da Tabela 1, o panorama atual da educação superior brasileira demonstra que
das 2.111 IES privadas, apenas 89 (4%) são universidades, enquanto que existem 1.866 faculdades
isoladas dentre essas instituições. Já na rede pública, dentre 296 IES, 107 são federais (36%), 123
estaduais (42%) e 66 municipais (22%). Além disso, as universidades públicas representam um
percentual de 36% (108 instituições) dentre todas as IES públicas no país.

Por outro lado, ainda de acordo com dados do INEP (2017), apesar do quantitativo de 2.407 IES
brasileiras, somente 217 instituições no país ofertaram cursos de graduação na modalidade a
distância no ano de 2016, representando um percentual de apenas 9%. Além disso, os dados
demonstram que 95% do total de cursos de graduação no país são na modalidade presencial, e,
apenas, 5% na modalidade a distância, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Número de cursos e matrículas presenciais e a distância (EaD) na graduação das IES
públicas e privadas no Brasil, por categoria administrativa, em 2016.

Categoria
Administrativa

Cursos e Matrículas na Graduação – Presenciais e a Distância
Cursos Matrículas
Total Presencial EaD Total Presencial EaD

Brasil 34.366 32.704 1.662 8.048.701 6.554.283 1.494.418
Rede Pública 10.542 10.093 449 1.990.078 1.867.477 122.601
Federal 6.234 5.938 296 1.249.324 1.175.650 73.674
Estadual 3.574 3.463 111 623.446 577.967 45.479
Municipal 734 692 42 117.308 113.860 3.448
Rede Privada 23.824 22.611 1.213 6.058.623 4.686.806 1.371.817

Fonte: Adaptada de INEP (2017c).

Em relação ao total de matrículas nos cursos de graduação no país (Tabela 2), os dados
apresentados revelam que, apenas, 25% são da rede pública, enquanto que a rede privada domina
com 75% do total de matrículas. Desse total de 8.048.701 matrículas na graduação, 81% são na
modalidade presencial e, apenas, 19% na modalidade a distância, sendo que a rede privada também
domina esta última com 92% das matrículas.

Ainda com base na Tabela 2, observase que na rede pública, a modalidade a distância representa
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8% do total de matrículas da graduação, sendo que as IES federais apresentam um percentual de
60%, enquanto que as IES estaduais 37% e as municipais somente 3%. Na rede privada, as
matrículas na modalidade a distância representam 23%, enquanto que na modalidade presencial
representam 77% das matrículas.

Tabela 3 – Número de cursos de graduação à distância no Brasil, por Organização Acadêmica,
segundo a Categoria Administrativa das IES, em 2016.

Unidade da
Federação/

Categoria
Administrativa

Cursos de Graduação à distância

Total Geral Universidades Centros
Universitários Faculdades IF e

CEFET

Brasil 1.662 1.113 374 145 30
Rede Pública 449 418 0 1 30
Federal

Estadual

Municipal

296 266 0 0 30

111 110 0 1 0
42 42 0 0 0

Rede Privada 1.213 695 374 144 0

Fonte: INEP (2017c).

Já com base nos dados apresentados na Tabela 3, dos 1.662 cursos de graduação na modalidade a
distância, 113 são ofertados por universidades (67%), 374 por centros universitários (23%), 145 por
faculdades (9%) e, somente, 30 por institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IF) e centros
federais de educação tecnológica (CEFET). Desse total, a rede pública representa 27% e a rede
privada 73%, sendo que os maiores quantitativos de cursos a distância ofertados estão presentes nas
universidades privadas (42%) e nas universidades públicas (25%).

Tabela 4 – Número de matrículas na graduação à distância no Brasil, por Organização Acadêmica,
segundo a Categoria Administrativa das IES, em 2016.

Unidade da
Federação/

Categoria
Administrativa

Matrículas na graduação à distância

Total Geral Universidades Centros
Universitários Faculdades IF e

CEFET

Brasil 1.494.418 1.065.642 371.258 48.709 8.809
Rede Pública 122.601 109.684 0 4.108 8.809
Federal

Estadual

Municipal

73.674 64.865 0 0 8.809

45.479 41.371 0 4.108 0
3.448 3.448 0 0 0

Rede Privada 1.371.817 955.958 371.258 44.601 0

Fonte: INEP (2017c).

Apesar das universidades serem pouco mais de 8% de todas as IES brasileiras, essas instituições
detêm 53,7% do total de matrículas nos cursos de graduação. No que se refere às matrículas na
modalidade a distância (Tabela 4), as universidades privadas detêm 64% matrículas, os centros
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universitários 25% e as faculdades 3%. Já na rede pública, as universidades detêm somente 7% do
total de matrículas nessa modalidade, sendo que, desse percentual, 59% são de instituições federais,
38% estaduais e 3% municipais.

Tabela 5 – Vagas Oferecidas, Candidatos Inscritos e Ingressos por Vestibular e Outros Processos
Seletivos no Brasil, nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Categoria Administrativa,
em 2016.

Unidade da Federação /
Categoria Administrativa

Seleção para Vagas Novas
Total Geral
Vagas
Oferecidas

Candidatos
Inscritos Ingressos

Brasil 7.873.702 15.579.833 2.985.644
Rede Pública 572.122 8.013.518 529.492
Rede Privada 7.301.580 7.566.315 2.456.152
Cursos Presenciais 3.937.129 13.635.752 2.142.463
Rede Pública 529.239 7.904.621 505.002
Rede Privada 3.407.890 5.731.131 1.637.461
Cursos à Distância 3.936.573 1.944.081 843.181
Rede Pública 42.883 108.897 24.490
Rede Privada 3.893.690 1.835.184 818.691

Fonte: Adaptado de INEP (2017c).

Observase ainda, conforme dados da Tabela 5, que mesmo diante de um quadro de financiamento
para acesso ao ensino superior privado, o percentual de alunos inscritos em processos seletivos e
vestibulares é superior nas IES públicas (51,4%), mesmo estas instituições ofertando um quantitativo
menor de vagas (7% apenas). Por outro lado, o percentual de ingressantes para novas vagas chega a
quase 87% em relação às vagas nas IES públicas, enquanto que nas IES privadas esse percentual
está em, torno de, 41%, sinalizando um cenário de excesso de vagas não ocupadas nessas
instituições privadas.

Esse panorama apresentado na Tabela 5 também se reflete para a oferta de vagas na modalidade a
distância, especialmente no que se refere ao percentual de ingressantes para novas vagas, que
chega a quase 57% nas IES públicas, enquanto que nas IES privadas esse percentual é bem menor,
apenas 21%. Além disso, mais da metade (54,4%) das vagas nos processos seletivos de novas vagas
para cursos presenciais foram preenchidas, enquanto na modalidade a distância apenas 21,4% estão
ocupadas.

Por outro lado, os dados da Tabela 5, no que dizem respeito à modalidade a distância, apontam que,
tanto o percentual de oferta de vagas (99%) quanto o de alunos inscritos em processos seletivos e
vestibulares (94%), é extremamente superior na rede privada. Logo, sinaliza que apesar de uma
oferta de vagas na modalidade a distância de quase metade das vagas, ou seja, na ordem de quase
50%, o número de ingressantes na educação superior ainda bem maior na modalidade presencial
(72%).

Além disso, as Notas Estatísticas e os Principais Resultados do Censo da Educação Superior 2016
(INEP, 2017a;b) apresentam algumas informações sobre o perfil do estudante de cursos de
graduação a distância. A maioria dos estudantes dessas graduações cursa o grau acadêmico de
licenciatura (663 cursos). Já na modalidade presencial, o perfil do estudante é de bacharelado (19.795
cursos). Em relação aos matriculados, o sexo feminino predomina em ambas as modalidades de
ensino.
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Outro fato relatado sobre o perfil do estudante, segundo as Notas Estatísticas, diz respeito a idade
mais avançada na modalidade a distância. Logo, os dados apontam que a idade mais frequente dos
estudantes matriculados é de 21 anos, nos cursos de graduação presencial e de 28 anos, na
modalidade a distância. Já em relação à idade de ingresso, 18 anos na modalidade presencial e de 27
anos a distância (INEP, 2017a;b).

Ademais, conforme Quadro 1 a seguir, cabe destacar que a participação da educação a distância no
ano de 2006 era de, apenas, 4,2% do total de matrículas em cursos de graduação presenciais e a
distância no país. No entanto, dez anos depois (em 2016), essa participação aumentou para 18,6%.
Cabe destacar, que em relação ao ano anterior (2015), o acréscimo foi de 7,2%.

Além disso, em 2006, a rede pública apresentava uma participação nessa modalidade de 20,3% em
relação total de matrículas. Já em 2016, essa participação das matrículas na modalidade a distância,
na rede pública, diminuiu para 8,2%. Apesar disso, o crescimento das matrículas desta modalidade na
rede pública, em dez anos, foi de 191%. Enquanto isso, na rede privada, a participação nas
matrículas na modalidade a distância que era de 79,7% em 2006, aumentou para 91,8% em 2016,
tendo um crescimento expressivo, em dez anos, de 731%.

Quadro 1 – Evolução das matrículas em cursos de graduação a distância – 2006 a 2016.

Ano

Matrículas em Cursos de Graduação a Distância

Total Geral Rede Pública Rede Privada
Participação nas
Matrículas da Educação
Superior

2006 207.206 42.061 165.145 4,2%
2007 369.766 94.209 275.557 7,0%
2008 727.961 278.988 448.973 12,5%
2009 838.125 172.696 665.429 14,0%
2010 930.179 181.602 748.577 14,6%
2011 992.927 177.924 815.003 14,7%
2012 1.113.850 181.624 932.226 15,8%
2013 1.153.572 154.553 999.019 15,8%
2014 1.341.842 139.373 1.202.469 17,1%
2015 1.393.752 128.393 1.265.359 17,4%
2016 1.494.418 122.601 1.371.817 18,6%

Fonte: Adaptado de INEP (2017b).

Logo, esses dados demonstram um crescimento bastante significativo da educação a distância nos
últimos anos, indicando um incentivo a essa modalidade de ensino, principalmente como forma de
ampliação do acesso à educação superior para a população brasileira, contudo, com uma utilização
expressivamente maior pela iniciativa privada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo abordou o tema da educação superior a distancia no Brasil, evidenciando, a partir de sua
conceituação, caracterização da base legal e contextualização histórica, o panorama atual dessa
modalidade de ensino no país.

Desde a sua primeira fase, quando ainda se utilizava essencialmente dos jornais e cartas, a educação
a distância vem se aprimorando. Hoje, reconhecemna repleta de recursos tecnológicos, cada vez
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mais surpreendentes e a serviço da humanidade, com o nobre propósito de difusão do conhecimento
e construção de uma sociedade mais justa.

Numa perspectiva de construção de espaços de aprendizagem, a utilização e o desenvolvimento das
TIC contribuíram para o aprimoramento dessa modalidade de ensino, sendo de extrema importância
para a busca por um equilíbrio educacional e social, principalmente quando visam favorecer um
aprendizado real e novas habilidades.

No panorama na educação superior brasileira, os dados demonstram um crescimento bastante
significativo da EaD nos últimos anos, incentivado pela ampliação do acesso à população e
caracterizada por uma maior utilização pela iniciativa privada. No entanto, mesmo diante da facilidade
de acesso, da oferta expressiva de vagas e com todas as comodidades inerentes da educação a
distância, observase um índice considerável de não ocupação de vagas e também de evasão.

Por outro lado, não há como pensar em processos educativos na atualidade sem que esteja presente
a educação a distância. Deste modo, é fundamental enxergar essa modalidade de ensino não
somente como aplicação de ferramentas e possibilidades tecnológicas, mas, principalmente, como um
processo educacional que leva os sujeitos a novas reflexões e novas práticas.
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