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Este texto é uma breve introdução da história da EaD no Brasil. Para
sua construção nos baseamos no artigo produzido pela doutora Lucineia Alves¹,
publicado na Revista da Associação Brasileira de Educação a Distância de 2011. A
obra completa está disponível no DVD que acompanha esta publicação.
Para uma melhor compreensão estruturamos o texto em dois momentos.
No primeiro apresentamos a situação atual da EaD e como a mesma é definida e
conceituada no Brasil. Em um segundo momento, trazemos a trajetória histórica da
sua implementação, como foi e ainda está se consolidando no país.
O que é a Educação a Distância?
A EaD está em crescimento no mundo e no Brasil, sendo cada vez mais
utilizada na Educação Básica, Educação Superior, Profissional, treinamento
governamentais e cursos abertos, entre outros. Ela tem se tornado um instrumento
fundamental de promoção de oportunidades para muitos indivíduos. Essa
modalidade de educação se caracteriza pelo uso “intenso de tecnologias de
informação e comunicação, onde professores e alunos estão separados fisicamente
no espaço e/ou no tempo” (ALVES, 2011, p. 84).

¹ Doutora e mestra em Ciências pelo Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz – RJ. Especialista em Ensino de Ciências
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: lucineia@histo.ufrj.br. Disponível em: http://www.abed.org.br/
revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2011/Artigo_07.pdf

As inovações tecnológicas e a inclusão digital sem dúvida são
impulsionadores da modalidade a distância. As ferramentas multimídias promovem
novas abordagens de interação no processo de produção de cursos. A facilidade
em acessar um grande número de informações permite uma maior interação e
colaboração entre pessoas distantes geograficamente ou inseridas em contextos
diferenciados (ALVES, 2011, p. 84).
Conceitos de EaD
Existem vários conceitos de Educação a Distância e todos apresentam
alguns pontos em comum. Entretanto, cada autor ressalta e/ou enfatiza alguma
característica em especial na sua conceitualização considerando seu contexto
histórico e tecnológico. Mas a maioria enfatiza que a Educação a Distância é aquela
que atende um grande número de pessoas e na qual professor e aluno estão em
espaços físicos/geográficos diferentes.
No Brasil o conceito de Educação a Distância é definido pelo Decreto n.
5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005):
Art. 1° 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.
Essa definição da Educação a Distância complementa-se com o primeiro
parágrafo do mesmo artigo, em que se ressalta que esta deve ter obrigatoriamente
momentos presenciais, como se segue:
§ 1° A Educação a Distância organiza-se segundo metodologia, gestão
e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de
momentos presenciais para:
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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.
A Educação a Distância no Brasil
Souza apresenta em seu artigo uma linha do tempo da Educação a Distância
no Brasil e ressalta que as primeiras experiências provavelmente ficaram sem registro
visto que os primeiros dados conhecidos são do século XX (SOUZA, 2011). Neste
texto destacamos alguns acontecimentos de cada década que marcaram a história
da modalidade em nosso país. O cronograma completo está no artigo da autora.
• 1923 – um grupo liderado por Henrique Morize e Edgard RoquettePinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que oferecia curso de Português,
Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia.
Tinha início assim a EaD pelo rádio brasileiro.
• 1939 – surgimento, em São Paulo, do Instituto Monitor, o primeiro
instituto brasileiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes a distância
por correspondência, na época ainda com o nome Instituto Rádio Técnico Monitor.
• 1941 – surge o Instituto Universal Brasileiro, segundo instituto brasileiro
a oferecer também cursos profissionalizantes sistematicamente. Fundado por um
ex-sócio do Instituto Monitor, já formou mais de 4 milhões de pessoas e hoje possui
cerca de 200 mil alunos; juntaram-se ao Instituto Monitor e ao Instituto Universal
Brasileiro outras organizações similares, que foram responsáveis pelo atendimento
de milhões de alunos em cursos abertos de iniciação profissionalizante a distância.
Algumas dessas instituições atuam até hoje. Ainda no ano de 1941, surge a primeira
Universidade do Ar, que durou até 1944.
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• 1947 – surge a nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio
(SESC) e emissoras associadas. O objetivo desta era oferecer cursos comerciais
radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e corrigiam exercícios com o auxílio
dos monitores. A experiência durou até 1961, entretanto a prática do SENAC com a
EaD continua até hoje.
• 1979 – a Universidade de Brasília, pioneira no uso da Educação a
Distância no ensino superior no Brasil, cria cursos veiculados por jornais e revistas.
Em 1989 surge o Centro de Educação Aberta, Continuada, a Distância (CEAD) e é
lançado o Brasil EaD.
• 1991 – o programa “Jornal da Educação – Edição do Professor”,
concebido e produzido pela Fundação Roquete-Pinto tem início. Em 1995, com o
nome “Um Salto para o Futuro”, foi incorporado à TV Escola, tornando-se um marco
na Educação a Distância nacional. É um programa para a formação continuada e
aperfeiçoamento de professores. Atinge por ano mais de 250 mil docentes em todo
o país.
• 1992 – é criada a Universidade Aberta de Brasília.
• 1996 – é criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), pelo
Ministério da Educação, dentro de uma política que privilegia a democratização e a
qualidade da educação brasileira. É neste ano também que a Educação a Distância
surge oficialmente no Brasil, sendo as bases legais para essa modalidade de educação,
estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, embora somente regulamentada em 20 de dezembro de 2005 pelo
Decreto n. 5.622 (BRASIL, 2005), que revogou os Decretos n. 2.494, de 10/02/98, e
n. 2.561, de 27/04/98, com normatização definida na Portaria Ministerial n. 4.361
de 2004 (PORTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010).
• 2000 – é formada a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância,
consórcio que reúne atualmente 70 instituições públicas do Brasil comprometidas
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na democratização do acesso à educação de qualidade, por meio da Educação a
Distância, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Nesse ano
também nasce o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro
(CEDERJ), com a assinatura de um documento que inaugurava a parceria entre o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, as universidades públicas e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.
• 2004 – vários programas para a formação inicial e continuada de
professores da rede pública, por meio da EaD, foram implantados pelo MEC. Entre
eles o Proletramento e o Mídias na Educação. Estas ações conflagraram na criação
do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
• 2005 – é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o
MEC, estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e programas de educação
superior a distância.
• 2006 – entra em vigor o Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006,
que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de
instituições de educação superior e cursos superiores e sequenciais no sistema
federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância (BRASIL, 2006).
• 2011 – A Secretaria de Educação a Distância é extinta. Torna-se
importante citar que somente na década de 1990, é que a maior parte das Instituições
de Ensino Superior brasileiras mobilizou- se para a Educação a Distância com o uso
de novas tecnologias de informação e comunicação.
Segundo Souza (2011), o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de
Educação a Distância (SEED), buscava inovar o ensino incorporando as tecnologias
de informação e comunicação, assim como também promovia a pesquisa e o
desenvolvimento de novas práticas. Entretanto, agora essas ações estão vinculadas
as novas gestões.
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