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RESUMO

A dinâmica de convergência presencial-virtual pode superar a tradicional dicotomia entre a Educação
Presencial e a Educação a Distância promovendo um processo de acoplamento estrutural no conceito
de Maturana e Varela (1997). O objetivo deste estudo é apresentar reflexões acerca desse fenômeno
no Ensino Superior, como a política pública que propõe “20% a Distância” nos cursos presenciais. A
metodologia utilizada se constitui de revisão de literatura e legislação, especialmente Lei nº.
9.394/1996, Planos Nacionais da Educação 2001-2010 e 2014-2024 e Portarias nº 2.252/2001, nº
4.059/2004 e nº 1.134/2016. Desenvolve-se uma análise das implicações que essa política pública
provoca no Ensino Superior no Brasil. Os estudos realizados apontam que a regulamentação do
fenômeno de acoplamento presencial-virtual no Ensino Superior cria incentivos à ampliação desse
fenômeno e sua implementação pelas IES, entretanto não estabelece critérios e processos de
avaliação para acompanhamento das IES e verificação da qualidade desses projetos. 
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1. Introdução

O Censo ABED 2014 apontou que 38% das IES participantes da pesquisa ofereciam em

seus cursos de graduação presenciais reconhecidos disciplinas na modalidade a

Distância. E esse número só tende a crescer após a recente publicação da Portaria nº.

1.134, em outubro de 2016, a qual revoga a Portaria 4.059 de 2004 e amplia ainda mais

a autonomia das IES na implementação de 20% a Distância nos cursos de graduação

presenciais.

Fomentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), pelas Portarias

nº. 2.253/2001, nº. 4.059/2004, nº. 1.134/2016 e indiretamente pelos Planos Nacionais

de Educação (2001-2010 e 2014-2024), entende-se esse fenômeno de acoplamento

presencial-virtual como uma política pública do governo no atendimento às expectativas

e necessidades dos atores que compõe o Ensino Superior no Brasil.

Nesse sentido, faz-se necessária uma análise das implicações que essa política pública

provoca nas IES, problematizando os desafios dessa convergência presencial-virtual e

os desdobramentos causados pela publicação das citadas Leis e Portarias. A

metodologia utilizada nesse estudo se constitui de revisão de literatura e legislação

referente à implementação do 20% a Distância nos cursos de graduação presenciais

das IES brasileiras.

É importante destacar que neste trabalho caracteriza-se a convergência presencial-

virtual no Ensino Superior através do conceito de acoplamento de Maturana e Varela

(1997) definido como um processo de mudanças mútuas e concordantes, que surge

como “resultado das modificações mútuas que as unidades interatuantes sofrem, sem

perder sua identidade, no decurso de suas interações” (MATURANA; VARELA, 1997,

p.105).

Nesse sentido, o acoplamento entre a Educação Presencial e a EaD promove um

movimento cíclico, que provoca modificações mútuas entre as unidades interatuantes,

onde as características de cada modalidade de ensino se integram e se complementam.

2. Políticas públicas em Educação a Distância no Brasil

Em 1996 o Brasil regulamenta a Educação a Distância no Brasil por meio da publicação

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que em seu artigo 80 afirma 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”
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(BRASIL, 1996, p.43).

A LDB promoveu avanços como o incentivo ao desenvolvimento da EaD em todos os

níveis e modalidades de ensino (apesar de até hoje o crescimento da modalidade se dar

principalmente nos cursos de graduação e pós-graduação), além de prever a

necessidade de credenciamento de instituições de ensino pela União e de elaboração

de normas para produção, controle e avaliação dos programas de EaD.

A regulamentação do referido artigo da LDB deu-se inicialmente pelo Decreto nº 2.494,

publicado em fevereiro de 1998, que trazia em seu texto interpretações controversas

sobre a EaD, ao afirmar, por exemplo, que a "educação a distância é uma forma de

ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação [...]"

(BRASIL, 1998, p. 1).

De acordo com Arruda e Arruda (2015), além de caracterizar a EaD de maneira técnica,

desconsiderando o papel dos docentes no processo educativo, o decreto apresenta

artigos com uma redação confusa, que abriram muitas brechas para oferta de cursos

superiores de qualidade duvidosa, além de trazer uma concepção de EaD

marcadamente voltada para a resolução do problema de baixos índices de acesso ao

Ensino Superior.

Essa abordagem técnica e emergencial da EaD pode ser observada também no primeiro

Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010. O plano apresenta uma grande ênfase à

modalidade a Distância, trazendo um capítulo exclusivo com metas para a EaD e para a

implementação de tecnologias educacionais na educação, mas já no primeiro parágrafo

do capítulo afirma que “no processo de universalização e democratização do ensino,

especialmente no Brasil, onde os déficits educativos e as desigualdades regionais são

tão elevados, os desafios educacionais existentes podem ter, na educação a distância,

um meio auxiliar de indiscutível eficácia” (PNE, 2001, p.106).

Apresentar a EaD como “meio auxiliar”, de certa forma, reforça a visão preconceituosa

que ainda se tem: uma modalidade de educação alternativa, secundária. Além disso, o

uso da expressão “indiscutível eficácia” é no mínimo perigoso, já que sabemos que a

qualidade do processo pedagógico, independentemente da modalidade de ensino,

depende de inúmeros fatores.

É preciso destacar que o PNE 2001-2010 colaborou também com a necessária

reformulação das normas de credenciamento das instituições de ensino para oferta da
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EaD. Em dezembro de 2005 é publicado o Decreto nº. 5.622, o qual revoga o Decreto

nº. 2.494 de 1998 e cujo texto apresenta avanços na definição da EaD, bem como um

conjunto de artigos mais claros a respeito da sua organização: “Art. 1º 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”

(BRASIL, 2005, p.1).

Numa comparação com a definição de 1998, pode-se destacar algumas palavras-chave

como a inclusão da expressão "mediação didático-pedagógica" em vez de

"autoaprendizagem"; "meios e tecnologias de informação e comunicação" no lugar de

“suportes de informação”; e principalmente a inclusão dos atores principais do processo

ensino-aprendizagem: estudantes e professores.

O PNE 2014-2024, em comparação ao plano anterior, trata EaD com muito menos

ênfase e detalhamento. O que se observa é mais uma vez o tratamento da EaD como a

“solução” emergencial para os problemas de democratização do acesso à educação,

visto que o termo Educação a Distância aparece no texto sempre atrelado às metas de

expansão da oferta, principalmente da educação profissional (Meta 10) e cursos de pós-

graduação stricto sensu (Meta 14).

3. Uma análise das Portarias Regulatórias de “20% a Distância” nos cursos

presenciais

A primeira publicação que regulamenta o acoplamento entre a Educação Presencial e a

EaD no Ensino Superior é a Portaria nº. 2.253 de outubro de 2001.

Em consonância com o PNE 2001-2010 que já demonstrava a postura do governo em

promover a convergência presencial-virtual explicitada na Meta 4 para o Ensino

Superior: “estabelecer um amplo sistema interativo de educação à distância, utilizando-

o, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais,

regulares ou de educação continuada” (BRASIL, 2001, p.67), a Portaria nº. 2.253

reafirma o objetivo do MEC de acelerar a implementação da EaD nos cursos de

graduação presenciais.

A Portaria toma por base o artigo 81 da LDB que dá permissão às instituições de ensino

de organizar “cursos experimentais” desde que obedecidas às disposições da lei, para

definir em seu artigo 1º que “as instituições de ensino superior do sistema federal de
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ensino poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos

superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, utilizem

método não presencial, com base no art. 81 da Lei nº 9.394, de 1996, e no disposto

neste Portaria” (BRASIL, 2001, p.1).

O artigo deixa claro que a oferta só poderá acontecer em cursos superiores

reconhecidos, o que é complementado pelo parágrafo 1º do referido artigo, o qual

determina que tal oferta não poderá exceder 20% do tempo previsto para integralização

do currículo dos respectivos cursos.

Em seu parágrafo 2º a Portaria nº. 2.253 estabeleceu que até a renovação do

reconhecimento do curso nas IES, a oferta de disciplinas não presenciais,

obrigatoriamente, corresponderia à oferta de disciplinas na modalidade presencial para

matrícula opcional dos alunos. Ou seja, as IES estavam obrigadas a oferecer as

disciplinas sobre as duas formas, presencial e não presencial, até a renovação de

reconhecimento do curso.

Possivelmente esse tenha sido um dos motivos para que somente com a Portaria nº.

4.059, publicada em dezembro de 2004, a implementação dos 20% tenha se ampliado

consideravelmente entre as IES, uma vez que a exigência de ofertar as disciplinas no

formato presencial e não presencial (o que indiscutivelmente gerava mais custos às IES)

é excluída na Portaria de 2004.

Mas não é apenas essa “abertura” que a Portaria nº. 4.059 promove. Na Portaria de

2001 somente as Universidades e Centros Universitários poderiam ofertar 20% a

Distância mediante simples comunicação ao MEC, as demais IES eram obrigadas a

pedir autorização para tal oferta. Essa restrição desaparece na Portaria de 2004

permanecendo, somente, a necessidade de comunicação, para todas as IES. Essa

medida permite que qualquer IES implemente projetos de 20% a Distância em seus

cursos de graduação reconhecidos, projetos que somente serão avaliados a

posteriori, quando ocorrerem os processos de reconhecimento ou renovação de

reconhecimento dos respectivos cursos.

Publicada recentemente, a Portaria nº. 1.134 de outubro de 2016 avigora a autonomia

promovida pelo governo às IES brasileiras quanto à implementação dos 20%, definindo

que “as IES que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão

introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação

presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade a distância”

(BRASIL, 2016).
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Uma síntese das alterações observadas ao longo das três Portarias é apresentada no

quadro a seguir:

Nos limites deste texto, alguns pontos merecem destaque, como a evolução na

conceitualização do termo utilizado. Em 2001, numa abordagem conservadora, utiliza-se

a expressão “não-presencial”; em 2004 utiliza-se o termo “semi-presencial” (numa

nítida influência do termo estrangeiro “blended learning”) e em 2016 altera-se

novamente para uma expressão clara e objetiva “Modalidade a Distância”. As

mudanças nos termos utilizados revelam a complexidade dessa congruência entre

Educação Presencial e Educação a Distância (quem sabe possamos um dia discutir

apenas educação, sem adjetivos reducionistas) e os desafios implicados nesse

acoplamento que se desenvolve na educação.

Destaca-se também a inclusão do papel do tutor a partir da Portaria nº. 4.059/2004, ator

fundamental no processo ensino-aprendizagem que se realiza na convergência
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presencial-virtual na Educação Superior. Em 2004 a tutoria deveria ser realizada por

“docentes” e em 2016 o texto prevê “profissionais da educação”. Um olhar otimista

pode enxergar a substituição do termo como uma ampliação na caracterização do papel

do tutor; um olhar mais crítico, porém, pode entender a substituição como uma fuga à

polêmica de não profissionalização do tutor, que muitas vezes atua em condições

precárias e adversas, o que compromete a construção da identidade profissional e,

consequentemente, a profissionalização da tutoria.

O principal ponto que se deseja destacar neste artigo, alinhado ao seu objetivo de

analisar a implementação do 20% a Distância como política pública da educação, é a

ampliação na autonomia das IES na implementação de projetos de acoplamento entre a

Modalidade Presencial e a Modalidade a Distância. Observa-se uma ampliação da

autonomia em relação às regras de credenciamento para oferta, visto que a partir da

Portaria nº. 4.059/2004 qualquer IES pode implementar projetos de 20% a Distância em

seus cursos, sem distinção entre Universidades, Centos Universitários e demais

instituições; e amplia-se também a autonomia em relação às políticas de oferta, pois a

partir de 2016 a oferta passa a ser possível também em cursos autorizados, desde que

a IES tenha pelo menos um curso reconhecido.

Essa abertura às IES acelera o crescimento de projetos de implementação desse

acoplamento presencial-virtual nos cursos de graduação, mas torna preocupante os

processos de avaliação dos referidos projetos nas IES. Inclusive, no questionário

preenchido pelos avaliadores do MEC na visita às IES, apenas quatro indicadores fazem

referência aos cursos superiores presenciais que ofertam até 20% a Distância (INEP,

2016): indicador 1.16 – atividades de tutoria; indicador 2.15 – titulação e formação do

corpo de tutores do curso; indicador 2.16 – experiência do corpo de tutores em

Educação a Distância; indicador 2.17 – relação docentes e tutores (presenciais e a

distância) por estudante.

Ou seja, as dimensões técnicas e pedagógicas que complexificam o acoplamento

presencial-virtual e se desdobram em política institucional, planejamento sistematizado,

formação e capacitação docente, implementação de tecnologias de comunicação digital,

produção de conteúdo didático, comunicação e interação entre os atores, infraestrutura

da IES, entre outros, são avaliadas pelo MEC por meio de quatro indicadores que

contemplam basicamente a atividade de tutoria.

Considerações Finais

O objetivo deste artigo foi apresentar reflexões acerca do fenômeno de acoplamento
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presencial-virtual no Ensino Superior, popularmente conhecido como “20% a Distância”,

enxergando-o como uma política pública do governo no atendimento às expectativas e

necessidades dos atores que compõe o Ensino Superior no Brasil.

Verifica-se que a regulamentação da Educação a Distância brasileira, bem como os

Planos Nacionais de Educação e as Portarias específicas que tratam da implementação

da Educação a Distância em cursos de graduação presenciais (Portarias nº. 2.253/2001,

nº 4.059/004 e nº 1.134/2016), criam incentivos à ampliação desse fenômeno e sua

implementação pelas IES, entretanto não estabelecem critérios e processos de

avaliação para acompanhamento das IES e verificação da qualidade desses projetos.

Ao longo das Portarias que regulamentam os 20% a Distância percebe-se uma evolução

na regulação desse acoplamento presencial-virtual no Ensino Superior, como a inclusão

do tutor a partir da Portaria 4.059/2004 e a própria descrição do termo, que na Portaria

nº. 1.134/2016 assume definitivamente a expressão “Modalidade de Educação a

Distância”. No entanto, a flexibilização da oferta que se efetiva principalmente a partir de

2016, possibilitando às IES a implementação de 20% a Distância também em cursos

autorizados (antes a permissão era apenas para cursos reconhecidos) não estabelece

processos de supervisão e avaliação desses projetos nas IES.

A revisão de literatura acerca das Leis, Portarias e documentos do INEP demonstram a

facilidade com que as IES podem implementar projetos de oferta de 20% a Distância em

seus cursos de graduação, visto que esses projetos serão avaliados somente a

posteriori, quando ocorrerem os processos de reconhecimento ou renovação de

reconhecimento, e ainda com indicadores que estão muito aquém de uma avaliação

criteriosa e detalhada do processo ensino-aprendizagem promovido nesses cursos pelo

acoplamento entre a Educação Presencial e a EaD.
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