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Resumo 
Na presente comunicação objetiva-se analisar o processo de expansão da Educação 
Superior no Brasil, considerando a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 
sua utilização como estratégia de expansão, através da Educação a Distância como 
ferramenta para se alcançar esse objetivo. Para o desenvolvimento do estudo, buscou-
se estudar o Decreto 5.800/06, que instituiu o Sistema da Universidade Aberta do 
Brasil e também a análise do Censo da Educação Superior, no intuito de se demonstrar 
a expansão do ensino superior através do crescimento na oferta de cursos e matrículas 
na modalidade EAD no país a partir da criação da UAB. 
 

Introdução 
A prática da Educação a Distância (EAD) não é necessariamente uma modalidade de 
ensino moderna ou atual. Entretanto, a história da EAD no Brasil é marcada, como 
bem observa Alves (2007), por várias fazes de avanços e estagnação, tendo como 
principal motivo, a falta de políticas públicas para o setor, ressaltando que “somente 
no final do milênio é que as ações positivas voltam a acontecer e o crescimento passa 
a despontar, voltando a permitir prosperidade e desenvolvimento”. (ALVES,2007, p. 
01) 
Nessa perspectiva, Mugnol (2009), destaca ainda que a EAD acompanhou o 
desenvolvimento da Educação no Brasil, passando a receber, a partir de 1996, maior 
apoio por parte do Governo Federal, que incentivou seu crescimento em todo o país. 
Nesse sentido, a Educação a Distância, uma vez oficializada como modalidade de 
ensino pela Lei 9.394/96 e sob o seu promissor e expressivo desenvolvimento no país, 
tem através do Decreto 5.800 de 08 de junho de 2006, a criação do Sistema da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB, e sua utilização como estratégia de expansão da 
Educação Superior no país, com a utilização da EAD com ferramenta para se alcançar 
esse objetivo.  
Assim sendo, nesse estudo, pretende-se aprofundar a suposição de que as políticas 
públicas iniciadas nos anos 90 e voltadas para educação, a exemplo da Educação à 
Distância, contribuíram significativamente como estratégia para a expansão do Ensino 
Superior no país através do crescimento na oferta de cursos e vagas ofertadas nessa 
modalidade de ensino. 
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Marco teórico 
1 Contextualização Histórica da Educação à Distância no Brasil 
A história da Educação à Distância no Brasil para Benítez (2012, p. 2), teve também o 
seu desenvolvimento no inicio do século XX, motivado pelo processo de 
industrialização gerador de demandas de polí cas educacionais que formassem 
trabalhadores para ocupação industrial.  essa perspec va, a autora enfa za que “a 
Educação a Dist ncia surge como uma alterna va para atender a demanda, 
principalmente através de meios radiof nicos, o que permi ria a formação dos 
trabalhadores do meio rural sem a necessidade de deslocamento para os centros 
urbanos”, ressaltando ainda que esta modalidade de ensino sempre esteve ligada a 
formação profissional, pois tinha como objetivo principal a capacitação de pessoas 
para atender as necessidades do mercado. 
A partir dos anos 1990, conforme observam Vidal e Maia (2010), a Educação a 
Distância recebe mais espaço no panorama educacional, uma vez que passa a ser 
idealizada de forma mais consistente nos Projetos Pedagógicos Nacionais. 
Em 1996, a EAD é incluída na legislação educacional brasileira e conforme Guerino e 
 unes (2014, p. 3) a EAD “recebeu os marcos legais na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – 9394/96 (LDB), no entanto, foi regulamentada somente em 2005, através 
do Decreto nº 5.622”. 
Uma vez positiva e regulamentada no ordenamento jurídico nacional, a EAD tem a 
partir de 2006, um expressivo avanço em todo o país através da publicação do Decreto 
5.800, de 8 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), dispondo sobre criação do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil – UAB. 
2. Fundamentos Legais da Educação à Distância 
(1) A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – (LDB), estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e reafirma o direito à Educação, a todos garantido pela Constituição 
Federal de 1988. Dessa forma, a LDB/96 passa a traçar o esboço da legislação da 
Educação a Distância no Brasil e institui os princípios da educação e os deveres do 
Estado em relação à educação escolar pública. (2) Ainda fazendo referência a 
legislação que fundamenta a Educação à Distância no Brasil, importante enfatizar que 
a partir do Decreto nº 5.622/2005, em seus Artigos 1º e 9º, a EAD passa ter um 
conceito oficialmente definido na legislação brasileira, bem como, tem especificado 
quem poderá ofertar cursos e programas em EAD no país. (3) A Lei 11.172/2001 
aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) e delineou as diretrizes e metas para a 
Educação Nacional. Nessa Perspectiva, a Educação a Distância também foi 
contemplada no PNE que estabeleceu diretrizes, objetivos e metas para a 
implementação dessa modalidade de educação no Brasil. (4) O Sistema Universidade 
Aberta do Brasil – UAB foi oficialmente criado através do Decreto n º 5.800 de 08 de 
junho de 2006, dando assim continuidade ao processo de expansão da Educação 
Superior no país. De acordo com o portal UAB/CAPES (2015), “Trata-se de uma política 
pública de articulação entre a Secretaria de Educação a Distância - SEED/MEC e a 
Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES com vistas à expansão da educação 
superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE”. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=378
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Metodología 
1. Caracterização da pesquisa 
Quanto a sua abordagem, caracteriza-se com pesquisa qualitativa uma vez que “não 
tem pretensão de enumerar ou medir unidades ou categorias homogêneas” como 
ressalta Oliveira (1997, p. 116). 
Quanto aos procedimentos técnicos, foi uma pesquisa bibliográfica, pois é o ponto de 
partida de qualquer pesquisa científica, objetivando assim, recolher e analisar 
informações e conhecimentos prévios sobre a EAD no Brasil, e pesquisa documental, 
indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a 
base do trabalho de investigação, onde “a fonte de dados está restrita a documentos, 
escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias” (MARCO I E 
LAKATOS, 2010, p. 62). 
Quanto aos seus objetivos, caracteriza-se como pesquisa descritiva, pois conforme 
destaca Gil (2002, p. 42), “têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fen meno”, neste caso, a expansão da EAD no Brasil 
após a criação da UAB. 
2 Coleta de dados 
Os dados foram coletados por meio de consulta feita a material bibliográfico, como 
livros e artigos científicos, disponíveis na internet, como também, a documentos, como 
leis, decretos e o Censo da Educação Superior (entre os anos de 2002 até 2013). 
Resultados 
Tabela 2:  
Número de IES, Cursos, Vagas Ofertadas, Matrículas e Concluintes na Educação a Distância – Brasil 2005 
e 20132 

Ano IES Cursos Vagas Oferecidas Matrículas Concluintes 

2005 61 189 423.411 114.642 12.626 

2013 165 
1.258 
1.638.427 1.153.572 161.072  

Δ2005/2013 170,49% 565,61% 286,96% 906,24% 1175,72% 

Fonte: MEC/INEP/DEED (Adaptado) 

 
Podemos observar um expressivo aumento em todos os itens analisados. Houve um 
crescimento médio de 565% no número de cursos e 286% no número de vagas 
ofertadas na EAD, o que nos sugere a concluir que a partir de 2005, ano em que foi 
oficialmente legalizada essa modalidade de ensino no país, através do Decreto 5. 
622/2005 e ainda, com a criação da UAB em 2006, até 2013, houve também um 
aumento de esforços e ampliação nos investimentos para se atingir a finalidade de 
expandir e democratizar o Ensino Superior através da Educação à Distância no Brasil. 

                                                      
2� As informações contidas na tabela fazem referência aos dados do Censo do Ensino Superior nos anos de 2005 e 
2013, sinopse técnica. 
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Conclusiones 
Nota-se claramente que todo o crescimento da EAD está diretamente ligado com a 
construção de uma legislação educacional direcionada que proporcionou o suporte 
necessário para seu desenvolvimento.  
Revela-se, a partir da análise dos dados coletados no Censo do Ensino Superior, entre 
os anos de 2002 e 2013, um significativo e constante crescimento na Educação à 
Distância no Brasil. Pudemos observar um crescente número de Instituições de Ensino 
Superior (IES) que passaram a participar da EAD, bem como, perceber uma expressiva 
ampliação no número de cursos, vagas ofertadas, matrículas e concluintes nessa 
modalidade de ensino. 
Entretanto, nota-se também, que esse crescimento da EAD no Brasil não se deu de 
forma semelhante no âmbito das IES públicas e privadas, pois apesar da criação da 
UAB em 2006, com finalidade principal de ampliar a participação das IES públicas na 
oferta de EAD, não se concretiza através dos números, uma vez que o crescimento da 
EAD nas IES públicas não se apresentou tão expressivo quanto o alcançado pelas IES 
privadas nesse período estudado. 
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