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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 
EDUCACIONAL - PAPÉIS DOS GOVERNOS 
CENTRAL E REGIONAL (BRASIL E JAPÃO)

Rosa Almeida Freitas Albuquerque 1

Introdução 

A unidade II Organização do sistema educacional – Papéis dos governos central 

e regionais (Brasil e Japão) busca compreender a responsabilidade pela educação 

brasileira nas suas multifacetadas áreas, ou seja, níveis de governo. A educação 

nacional está organizada em três sistemas de ensino distintos, conforme a dependência 

político-administrativa. Cada um deles é responsável pela organização e manutenção 

das instituições de ensino de seu sistema e, também, pela elaboração e execução de 

políticas e planos educacionais para o mesmo. Os sistemas de ensino são: Sistema 

Federal; Sistema Estadual; Sistema Municipal. 

Na sequência, serão apresentados os pormenores que compõem cada nível, assim 

como a competência dos conselhos de educação, a legislação que estabelece as 

diretrizes da educação brasileira, as leis que a regem, a estrutura de funcionamento do 

sistema educacional e os indicadores de qualidade do ensino no Brasil.

1. Organização dos Sistemas de Ensino brasileiro Federal, 
Estadual e Municipal

De acordo com a Constituição e com o que reza a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 -  LDB -, a gestão da educação nacional brasileira se verbaliza por intermédio 

da organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Nos seus 

1  Doutora em Administração (Uninove/SP). Professora do Departamento de Administração e Ciências Contábeis – FACC 
da Universidade Federal de Mato Grosso. Campus Cuiabá – MT.
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diferentes artigos, a LDB dispõe a respeito das incumbências da União, dos Estados 

e dos Municípios; das diferentes formas de articulação entre as instâncias normativas, 

deliberativas e executivas do setor educacional; e da oferta de educação pelo setor 

público e privado. No âmbito do Poder Público, a educação é tarefa compartilhada 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal (DF) e os Municípios, sendo organizada 

sob a forma de regime de colaboração (CF, Art. 211 e LDB, Art. 8º). A União organizará 

o sistema federal de ensino, financiará as instituições de ensino públicas federais 

e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 

garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (SENADO, 2010). Já as competências e atribuições dos diferentes entes 

federativos foram explicitadas através de Emenda Constitucional (EC n. 14/96, Art. 3º) e 

detalhadas pela LDB (Art. 9º, 10, 11, 16, 17, 18 e 67).

Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização 

do ensino obrigatório. Desde modo, compreende-se que a responsabilidade pela 

educação brasileira é compartilhada pelos três níveis de governo. Portanto, cabe ao 

Estado priorizar o ensino médio, mas também atuar em parceria com os munícipios, 

na concessão de ensino fundamental. À União, cabe organizar o sistema educacional 

como um todo e regular a educação superior. Adicionalmente, compete ao governo 

federal definir as grandes linhas do projeto educacional do país, assim como o ensino 

superior na modalidade presencial e a distância, que serão discutidos a seguir com 

mais detalhes.

O sistema educacional brasileiro veio a adquirir mudanças substanciais com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que foi sancionada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso e pelo ministro da educação, Paulo Renato, em 20 de dezembro de 

1996. A LDB fortaleceu a tendência à descentralização normativa, executiva e financeira 

do sistema educacional e repartiu a competência entre as instâncias do poder (federal, 

estadual e municipal), enfatizando a responsabilidade de estados e municípios para 
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com a universalização do ensino fundamental, que passou a ser responsabilidade de 

ambos.

As reformas educacionais iniciadas no governo de Fernando Henrique foram 

continuadas no governo do presidente que o sucedeu, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Estas foram pautadas em um movimento democrático caracterizado por um amplo 

debate, sobre o teor e as condições da reforma, que acabaram por se consubstanciar 

em um projeto de lei, encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em 

12 de junho de 2006.  

Conforme já assinalamos anteriormente, a educação nacional está organizada 

em três sistemas de ensino distintos, sendo que cada um deles é responsável pela 

organização e manutenção das instituições de ensino de seu sistema e, também, pela 

elaboração e execução de políticas e planos educacionais para o mesmo. São: Sistema 

Federal; Sistema Estadual; Sistema Municipal, que definiremos a seguir:

• O Sistema Federal: O sistema federal de ensino, sob a responsabilidade 
da União, do Governo Federal, refere-se às instituições, aos órgãos, às leis e 
normas, concretizando-se, nos estados e municípios, nos seus sistemas de ensino. 
Sucintamente, compreende: as instituições de ensino mantidas pela União; as 
instituições de educação superior e mantidas pela iniciativa privada; e os órgãos 
federais de educação.

• O Sistema Estadual: O sistema estadual de ensino é responsável por grande 
parte dos estudantes de vários graus e modalidades de ensino, além de exercer o 
controle sobre o ensino supletivo e os cursos livres que ocorrem fora do âmbito 
escolar. Assume, ainda, as funções de manutenção do ensino nessa esfera, bem 
como as funções normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras nas redes 
oficial e particular. 

• Sistema municipal: Os sistemas municipais de ensino, por sua vez, são 
constituídos pelas instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público municipal, pelas instituições de educação infantil criadas 
e mantidas pela iniciativa privada; pelos órgãos municipais de educação (Art. 18, da 
Lei 9.394/96). Compete ao município a organização de seus sistemas de ensino em 
colaboração com a União e os Estados (MEC, 2003).
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Em relação aos conselhos de educação no Brasil, são órgãos de administração 

existentes na estrutura educacional. Eles exercem funções normativas, deliberativas, 

fiscalizadoras e de planejamento. Os conselhos de educação, segundo a dependência 

política-administrativa, são: 

Conselho Nacional de Educação 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) está explicitado na LDB como um órgão de 

administração existente na estrutura educacional, com funções normativas, deliberativas 

e de supervisão (art. 9 § 1º). Essa estrutura administrativa foi criada, primeiramente, em 

1931, e existiu até 1961, com o nome de Conselho Nacional de Educação. Depois existiu, 

de 1962 a 1994, com o nome de Conselho Federal de Educação (CFE), sendo recriado, 

em 1995, com o nome de Conselho Nacional de Educação. 

Compete ao Conselho Nacional de Educação: 

1) Subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de 
Educação; 

2) Manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade 
de ensino; 

3) Assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos 
problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, 
especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e 
modalidades; 

4) Emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus 
conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto;

5) Manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal; 

6) Analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação 
educacional, no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e 
modalidades de ensino; 

7) Analisar, anualmente, as estatísticas da educação, oferecendo subsídios ao 
Ministério da Educação e do Desporto; 

8) Promover seminários sobre os grandes temas da educação Brasileira; 
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9) Elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo ministro da Educação.

Além disso, possui, como atribuições, as normativas, deliberativas e de assessoramento 

ao Ministro de Estado da Educação, no desempenho das funções e atribuições do 

poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a 

política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, velar pelo cumprimento 

da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento 

da educação brasileira (MEC, 2016).

Conselho estadual

O Conselho Estadual de Educação caracteriza-se como órgão normativo e deliberativo 

do sistema de ensino estadual. São atribuições do Conselho Estadual de Educação: 

1) Emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educacional que lhe 
forem submetidos pelo governador do estado, pelo secretário da educação, 
pela Assembleia Legislativa ou pelas unidades escolares; 

2) Interpretar, no âmbito de sua jurisdição, as disposições legais que fixem diretrizes 
e bases da educação; 

3) Manter intercâmbio com o Conselho Nacional de Educação e com os demais 
conselhos estaduais e municipais, visando à consecução dos seus objetivos; 

4) Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, para 
assegurar a coordenação, a divulgação e a execução de planos e programas 
educacionais.

Conselho municipal 

Com a descentralização do ensino público, via municipalização, foram atribuídas, 

pela LDB, funções ao sistema municipal de ensino (art. 11). 

O Conselho Municipal de Educação (CME) conta, em sua composição, com a 

participação da sociedade através da representação das várias instituições e entidades 

municipais ligadas à área educacional, garantindo também representação sindical, 

empresarial e de instituições privadas educacionais. 
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Os conselhos municipais de educação têm funções consultiva, deliberativa, normativa, 

fiscalizadora e de planejamento. Segundo a LDB, compete ao conselho municipal a 

elaboração do plano municipal de educação com duração plurianual. 

Atribuições: atribuições consultiva, opinativa, deliberativa e normativa; aprovar o 

Plano Municipal de Educação; verificar a aplicação do Plano Municipal de Educação; 

e conferir os resultados obtidos. 

Composição: representantes das instituições educacionais do município; 

representantes dos diversos segmentos da sociedade, com pelo menos um 

representante da Câmara de Vereadores do município. 

1.1 Legislação e conceitos sobre educação

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a educação é colocada 

como direito social básico. No artigo 22 da referida Constituição, é dito que compete 

à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. O artigo 23 e 24 

dispõem sobre a competência entre os entes federativos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) para prover e legislar concorrentemente sobre os meios de acesso 

à educação. O artigo 30, inciso VI, estabelece como competência do município manter, 

juntamente com os outros entes federativos, os programas de educação infantil e de 

ensino fundamental. 

A Constituição Federal propõe, em seu capítulo III, seção I, alguns artigos específicos 

sobre a educação, tratando de assuntos como a educação como “direito de todos e 

dever do Estado e da família”; os princípios pelos quais a educação será ministrada; 

garantias da efetivação da educação mediante o dever do Estado, colocando a 

educação como básica e gratuita; o ensino como sendo livre para a iniciativa privada; 

a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental; a cooperação entre os 

entes federativos para os sistemas de ensino, com os municípios atuando no ensino 

fundamental e infantil e os estados no ensino fundamental e médio; a fixação de 

transferências das receitas resultantes de impostos pelos entes federativos; rege, 
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ainda, que os recursos públicos sejam destinados às escolas públicas e que uma lei 

estabelecerá o plano nacional de educação. 

O Ministério da Educação (MEC) é o órgão da administração federal responsável 

por promover o ensino de qualidade para o país (BRASIL, 2018). O Conselho Nacional 

de Educação (CNE), vinculado ao Ministério da Educação, tem como missão: a “busca 

democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de 

sua esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, 

aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade” (BRASIL, 2018).

Além dessas instituições sobre a educação, têm-se, também, as leis que a regem. A 

primeira é a lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional. Essa lei é tratada por Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996). Já a segunda se trata do Plano Nacional 

de Educação (PNE), da lei número 13.005, de 25 de junho de 2014. Esse plano tem a 

vigência de dez anos (BRASIL, 2014).

A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional reestabeleceu as bases da 

educação após o regime militar e, juntamente com o Fundef (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), instaurou 

um novo modelo de financiamento da educação do ensino fundamental. Já o Plano 

Nacional da Educação traça os rumos para as políticas e ações governamentais, 

colocando objetivos e metas. Dispõe que o financiamento foi aumentado com a 

aprovação do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos 

Profissionais da Educação), aumentando o escopo do financiamento para abranger 

toda a educação básica. Vale salientar que o Fundeb não só aumentou os recursos 

financeiros como também substituiu o Fundef (BRASIL, 2014). 

É imprescindível a colaboração entre os entes federativos a fim de que se atinjam 

as metas nacionais da qualidade da educação brasileira. Assim, os planos de educação 

dos estados brasileiros e dos municípios devem estar em consonância com os planos 

nacionais estabelecidos (BRASIL, 2014).
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No que concerne aos estados, tem-se a secretaria de educação do estado, bem como 

o seu respectivo conselho estadual de educação e plano estadual de educação e, em 

termos de município, a secretaria municipal de educação, os conselhos municipais de 

educação (CME) e o plano municipal de educação. Entende-se que os sistemas municipais 

de ensino devem constituir-se como organizações independentes e autônomas. Além 

disso, a autonomia anunciada a estados e munícipios torna-se realidade, desde que não 

se descumpram a lei e as normas estabelecidas em âmbito federal.

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é entendido como a necessidade 

de garantir a equalização das oportunidades de acesso a uma educação de qualidade 

e para melhorar as condições de ensino no país (BRASIL, 2014).  

Graças ao disposto na Carta Magna, ficou claro o raio de atuação dos níveis de 

governo no que diz respeito ao setor educacional. Assim, ficou estabelecido que a 

União é responsável pelo ensino superior e outros estabelecimentos federais e por 

garantir assistência técnica e financeira aos Estados e Municípios. Os Estados têm 

como prioridade atuar no ensino fundamental e médio. Os municípios devem atuar 

na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental. Além disso, estas 

ações devem ser realizadas em regime de colaboração entre os sistemas de ensino, 

o que engloba o Governo Federal, os 27 Estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 

Municípios. 

A educação superior abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas 

profissionais, que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados dentro do número de vagas em 

processos seletivos específicos. A pós-graduação também faz parte do nível superior 

de educação e compreende programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-

doutorado (MEC, 2018).

Com a Lei nº 9.394/96 (LDB), o grande objetivo tornou-se a normatização do sistema 

educacional e a garantia do acesso igualitário para todos com relação à educação. 

Essa lei, de forma geral, oferece um conjunto de definições políticas que orientam o 
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sistema educacional e introduz mudanças importantes na educação básica do Brasil.

Desse modo, a nova proposta para a educação brasileira tem como meta a 

democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo educação e 

cuidado com a escolarização, assumindo um caráter intencional e sistemático, que 

oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, sem descuidar de outros 

aspectos como o físico, o emocional, o moral e o social (Lei nº 9394/96).

Sobre a Educação e a Escola no Brasil

Assim, pode-se compreender que a educação está inserida em um contexto social 

e institucional composto de estruturas e processos constituintes de um sistema 

complexo. A identificação dos elementos desse sistema e de sua forma de interação 

é uma condição necessária para redesenhar e redirecionar o sistema para metas mais 

ambiciosas da educação. Portanto, orquestrar a coerência entre esses vários esforços 

exige uma ação coletiva de coordenação. Liderar essa ação coletiva, particularmente 

para adotar metas mais audaciosas e mais ambiciosas, requer uma liderança adaptativa 

com base em sistemas de mudança coletiva. 

Diante dessas condições, é fundamental transformar o ensino e a aprendizagem na 

formação de jovens para que esses sejam capazes de inventar o futuro.

A qualidade do professor é o resultado de um sistema complexo, e tal sistema 

é tratável. A chave para essa transformação são líderes que enxergam o sistema e 

conectam os pontos que apoiam o ensino de excelência, capazes de construir uma 

narrativa para ajudar os outros a compreender esse sistema, e capazes de compor e 

apoiar equipes e processos que alinhem tal sistema ao apoio de uma visão ousada de 

transformação educacional (UNESCO, 2016).

Após explanação sobre a gestão educacional nacional, a responsabilidade pela 

educação brasileira, a atribuição da instituição Ministério da Educação – MEC, o 

sistema educacional brasileiro e suas mudanças, a organização da educação nacional, 
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os conselhos de educação no Brasil e suas competências bem como a legislação e 

conceitos sobre educação, serão apresentados, sucintamente, os avanços da educação 

no Brasil na modalidade presencial e a distância.  

A educação superior brasileira está constituída por 2.407 IES, sendo 2.111 privadas e 

296 públicas. Quanto às públicas, 41,6% são estaduais (123), 36,1% são federais (107) e 

22,3% são municipais (66). Quanto ao número de matrículas, em 2014, o censo apurou 

mais de 7,8 milhões de matrículas. Isso significa um aumento de 96,5% de 2003 a 2014, 

quando as matrículas eram de 3.936.933 em 2003. Em relação a 2013, o crescimento 

foi de 7,1%, o maior índice desde 2008. Em 2016, o total foi de 8.048.701 matriculados. 

Desse total, 4.322.092 alunos estão matriculados em universidades, 1.415.147 estão em 

Centros Universitários, 2.146.870 em faculdades e 164.592 em  IFS2 e Cefets3. A respeito 

da oferta, em 2016, 34.366 cursos de graduação foram ofertados em 2.407 instituições 

de educação superior no Brasil. 

A rede privada responde por 75,3% dos alunos do ensino superior, contra 24,7% das 

entidades estatais. Isso significa que, em 2016, havia 6.058.623 estudantes matriculados 

em faculdades e universidades particulares e outros 1.990.078 em instituições geridas 

pelo poder público. Quando analisados os dados de 2006 a 2016, o acréscimo de 

matrículas ficou em 66,8% no setor privado e 59% nas redes municipais, estaduais e 

federais de ensino superior.

Não só pelos números se pode avaliar a educação de um país, mas também pela 

qualidade que sustenta um ensino sustentável e equitativo. A seguir, faremos a 

apresentação breve sobre os indicadores de qualidade do ensino superior brasileiro. 

1.1.2 Indicadores de qualidade do ensino superior brasileiro

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado em 2004 

pela Lei n° 10.861, instituiu a avaliação sistemática das instituições de educação 

2 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

3 Escolas Técnicas Federais / Centros Federais de Educação Tecnológica
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superior, dos cursos superiores e do desempenho dos estudantes. Com o Sinaes, 

foram estabelecidos indicadores de qualidade, complementares entre si, em que todos 

os aspectos são considerados: ensino, pesquisa, extensão, desempenho dos alunos, 

gestão da instituição, corpo docente e infraestrutura, entre outros.

A principal motivação da avaliação da educação superior é beneficiar a sociedade, 

de tal forma que propicie o benefício de quem estuda, se diploma e pesquisa para o 

conjunto dos que não puderam fazê-lo. Prevista em lei e presente em todo o processo de 

regulação e normas do MEC, a avaliação da educação superior brasileira é um exemplo 

internacional do desenvolvimento da política pública continuada e bem sucedida. A 

seguir, serão apresentados os principais instrumentos e indicadores: 

• Índice Geral de Cursos (IGC) - O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição 
(IGC) é um indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior. 
Seu cálculo é realizado anualmente.

• Conceito Preliminar de Curso (CPC) - criado em 2007 pelo MEC, o Conceito 
Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os cursos de 
graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do 
Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), com base na avaliação 
de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em 
insumos referentes às condições de oferta, corpo docente, infraestrutura e recursos 
didático-pedagógicos. 

• Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado 
(IDD) - O IDD representa o acúmulo de conhecimento e cultura que o curso superior 
adicionou em comparação à relativa posição de egresso do ensino médio. Já o corpo 
docente trata de titulação e regime de trabalho, e, por fim, a percepção de estudantes 
é coletada por questionário aos que realizam o Enade. É um indicador de qualidade 
que busca mensurar o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes 
concluintes, considerando seus desempenhos no Enade e no Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio), como medida proxy (aproximação) das suas características de 
desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado.

• Conceito Enade - o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o 
conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares 
do respectivo curso de graduação, suas habilidades e competências. Participam do 
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Exame os alunos ingressantes e concluintes dos cursos avaliados. Os resultados do 
Enade são considerados na composição de índices de qualidade relativos aos cursos 
e às instituições (como o CPC e o IGC).

Outros indicadores: 

• Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado 
(IDD) – É a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o 
desempenho médio estimado para os concluintes desse mesmo curso. Representa, 
portanto, quanto cada curso se destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo 
do que seria esperado, baseando-se no perfil de seus estudantes. O indicador tem 
escala de 1 a 5, sendo 5 o melhor resultado.

• Conceito Institucional e avaliação institucional – A cada ciclo avaliativo, a 
instituição de ensino é avaliada in loco. Os avaliadores, orientados pelos IGCs das 
instituições a cada ano, atribuem um Conceito Institucional, considerando também 
os elementos da visita. A Avaliação Institucional é composta pela autoavaliação ou 
avaliação interna (coordenada por comissão própria de avaliação de cada instituição) 
e pela avaliação externa, realizada pelas comissões designadas pelo Inep.

A avaliação perde em relevância se não demonstrar sua ampla finalidade ou 

utilidade social. Os índices de crescimento das universidades, seja na apropriação do 

conhecimento para inovação e ampliação da competitividade econômica, seja para 

a oferta de recursos humanos qualificados e para a inclusão social pela formação 

profissional e cultural, podem ser estimulados pela avaliação (ANDIFES, 2018).

Ademais, os indicadores também podem fomentar ações de supervisão pelo 

MEC. O desempenho insatisfatório de um curso ou instituição nas avaliações, por 

exemplo, pode levar o ministério a determinar desde medidas de enfoque corretivo 

dos problemas até abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 

Assim, a atuação do poder público não se dá apenas no controle prévio, durante o 

processo de credenciamento de uma instituição ou de autorização de um curso. Dá-se, 

igualmente, no controle e fiscalização posteriores e permanentes do ensino oferecido, 

como forma de garantir a melhoria da qualidade (MEC, 2010). 

Em relação aos principais instrumentos legais relativos à oferta de ensino superior 

no Brasil, tem-se: a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação nacional; a Lei nº 10.861, de 14/4/2004: institui o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (Sinaes); o Decreto 5.773, de 9/5/2006: dispõe sobre as 

funções de regulação, supervisão e avaliação da educação superior; a Portaria nº 40, 

de 12 de dezembro de 2007: institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho 

e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação 

superior no sistema federal; a Portaria Normativa nº 1, de 10/01/2007: define o ciclo 

avaliativo do Sinaes; a Portaria Normativa 4, de 07 de agosto de 2008: regulamenta a 

aplicação do conceito preliminar de cursos superiores - CPC, para fins dos processos de 

renovação de reconhecimento; a Portaria Normativa 12, de 08 de setembro de 2008: 

Institui o Índice Geral de Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC); a Portaria 

Normativa 10, de 03 de julho de 2009: fixa critérios para dispensa de avaliação in loco 

e dá outras providências (MEC, 2018). 

Tradicionalmente, tivemos uma educação de qualidade para poucos. Com a 

expansão do número de vagas no ensino superior e com o crescimento da oferta 

de cursos na modalidade a distância, a qualidade retoma a posição central diante do 

impacto das tecnologias e dos novos paradigmas educacionais. Diante do movimento 

de democratização da informação e do conhecimento, a qualidade, neste momento, 

não pode ser dissociada da quantidade de ofertas e oportunidades para a formação 

profissional.

O ensino a distância no Brasil começou a dar os primeiros passos em meados dos 

anos 90, com a disseminação das tecnologias de informações e de comunicação. 

Com isso, começam a emergir programas oficiais e formais de EAD motivados pelas 

secretarias de educação municipais e estaduais. Os primeiros programas formais eram 

voltados para a Formação Continuada de Professores da Rede Pública. São exemplos 

desses programas o Projeto Nave em São Paulo; o Projeto Virtus em Recife e o Projeto 

do NIED4 UNICAMP. As iniciativas de oferta de cursos de lato sensu e cursos de extensão 

marcam o início da educação em ambientes virtuais de aprendizagem no Brasil.

4  Núcleo de Informática Aplicada à Educação
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A modalidade a distância obteve respaldo legal para sua realização com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, que 

estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de 

educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino. O EaD é uma 

estratégia educativa baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem. Nessas 

condições, para as políticas de expansão da educação superior no País, a EaD coloca-

se como uma modalidade relevante no seu desenvolvimento. 

Com relação à evolução da modalidade a distância, em 2006, era de 4,2% do total 

de matrículas; em 2016, houve o acréscimo do número de matrículas, atingindo quase 

1,5 milhão de matrículas, o que representa uma participação de 18,6% do total de 

matrículas da educação superior. Esse ensino continua a crescer no país em ritmo mais 

acelerado do que o da educação presencial. Os dados do último Censo da Educação 

Superior, de 2015, mostram que, enquanto o ensino presencial teve um crescimento 

de 2,3% nas matrículas em 2015 em relação a 2014, o ensino a distância (EaD) teve 

expansão de 3,9%. 

A respeito da qualidade do ensino a distância no Brasil, a primeira versão dos 

Referenciais de Qualidade para EAD foi criada em 2003. Porém, devido aos novos atos 

normativos e legais referentes ao crescimento da oferta da modalidade a distância, 

um novo documento que define os Referenciais de Qualidade foi publicado em 2007. 

Esse documento é considerado um norte que auxilia os atos legais do poder público 

no que se refere aos processos específicos de regulamentação, supervisão e avaliação 

da modalidade a distância. 

De acordo com esse documento, emitido pelo MEC, o projeto político-pedagógico 

de um curso na modalidade a distância deve compreender categorias que envolvam 

aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura conforme os seguintes 

tópicos: concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 

sistemas de comunicação; material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; 

infraestrutura de apoio; gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. 
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Entre os critérios de qualidade desta modalidade destacam-se: um apropriado 

atendimento presencial e a distância ao estudante; corpo docente com formação 

acadêmica e em número suficiente; avaliação rigorosa da aprendizagem dos estudantes; 

total conexão com os alunos; controle acadêmico por parte da instituição; polos de 

apoio presencial com adequada infraestrutura (como biblioteca e laboratórios didáticos 

e de informática); e material didático com densidade de conteúdos condizente com o 

projeto pedagógico, entre outros aspectos (MEC, 2010).

Conclusão

A educação é “o processo de apropriação da cultura, e por meio dela se produzem 

semelhanças e diferenças entre os indivíduos” (SOUZA et al., 2005, p. 4). Assim, 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.
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