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RESUMO  

O problema proposto é: as legislações asseguram ou não a oferta de educação de 
qualidade nos cursos a distância, em especial da oferta do curso de pedagogia, a 
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, (LDB). Dessa 
forma o objetivo é investigar através de pesquisa documental, nas principais  da 
legislações brasileiras vigentes que normatizam a Educação a Distância (EAD) no 
ensino superior e os principais documentos do MEC que regem as  formas para o 
credenciamento, e funcionamento da  oferta do curso de pedagogia no Brasil 
revelando as formas legais  que regulam a qualidade da oferta  deste curso.  A 
abordagem será de cunho qualitativo/quantitativo. Trata-se de uma pesquisa 
documental que será desenvolvida a partir de estudos teóricos da legislação atual 
que normatiza a oferta do curso de pedagogia, na modalidade a distância no Brasil. 
Após os estudos  como intenção  de aprofundar as análises  ao problema proposto, 
pretende-se apresentar um levantamento de dados,  por meio de questionário 
dirigido a uma amostra de alunos, professores  e um coordenador de curso de 
pedagogia à distância. 
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Durante o século XX, no Brasil, após a II Guerra (1939 a 1945), o campo 
educacional passou por mudanças sensíveis com relação à estruturação e expansão 
do atendimento nos diversos níveis de ensino, se comparado aos períodos históricos 
anteriores. Nesse período, importa destacar que teremos momento de diferentes 
intensidades a respeito das políticas que envolvem a educação superior no Brasil, 
além da reconhecida diferença da intensidade de ações voltadas a cada nível 
(básico ou superior) do sistema educacional Brasileiro.  

A sistematização do Ensino Superior ocorreu a partir 1934, com a fundação 
da Universidade de São Paulo. Martins (2000) indica em seus estudos que a 
Educação Brasileira, inclusive em nível superior, expressou entre o final dos anos 40 
até os anos 2000, uma das maiores expansões do século no mundo. 

O ensino superior no Brasil teve sua organização sistemática a partir de 1934, 
com a fundação da Universidade de São Paulo. No qual Martins (2000) assinala em 
seus estudos que a Educação Brasileira, inclusive em nível superior, apresentou 
entre o final dos anos 40 até os anos 2000, um das maiores expansões do século no 
mundo. Assegura ainda que, no início do século XXI, a expansão em média tem sido 
de 7% ao ano, o que aparentemente é uma grande conquista, diante de um país que 
inicia o século XX com cerca de 70% da população analfabeta.  

Contudo, faz-se necessário explorar esta expressiva expansão da educação 
superior através das políticas públicas empreendidas, principalmente a partir da 
Constituição Nacional Brasileira de 1988; a reforma do estado brasileiro em 1990; e, 
como decorrência, o que propõe a atual Lei de diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB 9394/96.   

A LDB (9394/96) foi sancionada em 20 de dezembro legalizando a Educação 
à Distância em seu artigo 80, no que se refere ao Poder Público como responsável 
pelo credenciamento e regulamentação da modalidade, “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”. 

Acerca das inovações tecnológicas Belloni (2008) defende que as novas 
tecnologias proporcionaram uma mudança intrínseca no processo de educação, 
partindo da formação inicial do indivíduo e interesse do mesmo, tendo como meta 
torná-lo preparado para dar respostas as demandas da sociedade do século XXI, 
ainda afirma que a educação aberta e a distância é extremamente aceitável e 
desejável pela sociedade contemporânea, afim de atender as nova exigências de 
ordem econômica mundial. 

O problema proposto é: as legislações asseguram ou não a oferta de 
educação de qualidade nos cursos a distância, em especial da oferta do curso de 
pedagogia, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, 
(LDB). Dessa forma o objetivo é investigar através de pesquisa documental, nas 
principais das legislações brasileiras vigentes que normatizam a EAD no ensino 
superior e alguns documentos do MEC que regem as formas para o 
credenciamento, e funcionamento da oferta do curso de pedagogia no Brasil 
revelando as formas legais que regulam a qualidade da oferta  deste curso.   

 

METODOLOGIA  
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A abordagem será de cunho qualitativo/quantitativo. Trata-se de uma 
pesquisa documental  que será desenvolvida a partir de estudos teóricos da 
legislação atual que normatiza a oferta do curso de pedagogia, na modalidade a 
distância no Brasil. Após os estudos  como intenção  de aprofundar as análises  ao 
problema proposto, pretende-se apresentar um levantamento de dados,  por meio de 
um questionário dirigido a uma amostra de alunos, professores  e um coordenador 
de curso de pedagogia à distância.  O questionário será elaborado a partir dos 
seguintes questões: quais os motivos que os  levaram a procurarem um ensino a 
distância?  Há dificuldade no mercado de trabalho ou discriminação por trabalhar ou 
estudar em curso a distancia? Há  debilidades no  aprendizado? Quais?   Estão 
satisfeitos com o curso?  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os anos que prosseguiram à LDB de 1996 foram marcados pela expansão do 
Ensino Superior no Brasil, principalmente pelo setor privado e pela modalidade a 
Distância, interpretada por estudiosos como resultados da contenção de gastos dos 
governos estaduais e federais. A oferta privada rapidamente superou a oferta 
pública. Os governos pós-abertura democrática, principalmente FHC (1995 a 2002) 
e Lula (2003 a 2010), colaboraram para o processo de expansão da oferta da 
educação a Distância no Ensino Superior no Brasil, criando exigências e modelos 
para o setor público e privado. As ofertas parecem ter se centrado na formação de 
profissionais necessária ao mercado de trabalho, o que  para alguns estudiosos da 
educação superior (...) empobrece em muitos casos a qualidade da educação 
ofertada.  

Sobre a qualidade do Ensino Superior ofertado, a regulação do Estado 
culminará a partir da LDB de 1996, com os processos de avaliações externas dos 
sistema, tanto em nível básico como superior. Esta postura é expressa na LDB de 
1996, ao abandonar o controle do currículo instituído pelas reformas da ditadura 
(5.540/68) e adotar a postura de regulação expressa no artigo 9º, sobre as 
incumbências da união. “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.” 

Esta regulação da qualidade da educação superior foi concretizada em 1996 
através da criação do Sistema de Avaliação Nacional chamado de PROVÃO; o 
objetivo foi avaliar a qualidade da educação ofertada nas instituições de educação 
superior por meio dos conhecimentos comprovados pelos estudantes da educação 
superior em avaliações do tipo testes. Esta forma de avaliação sofreu resistência 
significativa de estudantes e professores e foi substituída em 2004 pelo Exame 
Nacional de Cursos (ENADE). O exame consiste também na aplicação de testes aos 
estudantes do ensino superior e compõe um dos critérios para avaliação da 
instituição de ensino; fazem parte também da composição do indicador de qualidade 

Os avanços tecnológicos e o ensino à distância foram se intensificando. 
Kensk (2008) ressaltou que somente ocorrerá aprendizagem se houver um esforço e 
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dedicação educacional para nos favorecer diante de momento social e tecnológico 
que estamos vivenciando.  

O relatório analítico da Associação Brasileira de Educação a Distância 
(ABED), que investiga o Censo em EaD, publicou que a maior parte das matriculas 
em  2011 foram realizadas em instituições privadas, em um total de 60,5% em 
instituições com fins lucrativos e 14,5% em instituições sem fins lucrativos. Com 
relação às matriculas de instituições públicas contam com15% do total (8% em 
instituições públicas federais e 7% em instituições públicas estaduais) e fundações 
educacionais correspondem a 2% das matriculas. 

Segundo o censo de 2010 realizado pelo Instituto de Ensino Superior (Inep), 
demonstrou o crescimento dos cursos na modalidade de ensino a  distancia sendo 
14,6% do total de matriculas no ensino superior a distancia passando a atingir 11,2% 
em 2010, comparado com o crescimento de 0,04% em 2001. 

Para Tonegutti (2010), não há democratização uma vez que o governo 
estabelece como finalidade política apenas cumprir a meta de jovens no ensino 
superior. Ainda critica a precarização docente na EaD, ressaltando que os cursos 
privados muitas vezes apresentam baixa qualidade, em função das condições de 
trabalho, pouco incentivo a pesquisa e extensão, estágios não supervisionados, 
supervisão acadêmica e de campo articuladas.  

Todavia esse crescimento ainda necessita definir uma estratégia de objetivos 
claros e definidos com método de ensino, clareza dos objetivos necessitando ser 
revisado todo o seu processo educativo, além conhecer a necessidade do aluno 
virtual. 
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