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É com muita satisfação que apresento do Documento Técnico 
intitulado: Regulamentação, Programas e Ações da Educação 
Superior a Distância e do uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) na educação nos Governos Fernando 
Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 
elaborado e escrito no âmbito do Grupo de Estudos e Pesqui-
sas em EaD (GEaD), da Faculdade de Educação (FE) da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), por membros que dele fa-
zem parte. 

O GEaD está ativo enquanto atividade de extensão e pesquisa 
na FE-UFG desde 2014, com encontros mensais e abertos à 
comunidade interna e externa à UFG com o objetivo de aprofun-
dar estudos sobre a modalidade da educação a distância  
(EaD) e o uso das tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) na educação, realizar pesquisas alusivas à essas temáti-
cas, discutir projetos e resultados de pesquisas científicas e de 
formação de professores, realizar eventos e analisar/avaliar as 
políticas públicas, programas, regulamentações, planos e 
ações relacionados  à essas temáticas. Foi a partir da discus-
são e da dificuldade de acesso à trajetória legal da EaD e do 
uso das tecnologias na educação que este livro se justifica.

Durante nossos encontros percebemos o quanto seria interes-
sante ter um documento que apresentasse a trajetória legal 
acerca da EaD e do uso das  TICs dos últimos três Governos 
no Brasil: Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio

Apresentação

Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Vana Rousseff (2011-2014). As-
sim, o trabalho foi desenvolvido durante dois anos (2015-2016), 
em que foi realizado o levantamento das principais característi-
cas, regulamentações e ações de cada Governo, assim como um 
Capítulo final das principais e atuais regulamentações.  

Esperamos que este livro – documento técnico possa contribuir 
de forma significativa como forma de consulta a todos e todas 
que pesquisam e estudam a EaD e as TICs utilizadas na educa-
ção. 

Bom proveito e uma ótima leitura! 

Daniela da Costa Britto Pereira Lima

Organizadora

Observação: cada Capítulo deste Documento é de estrita responsabilidade de seus au-
tores.  
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Este item tem o objetivo de apresentar a proposta 
dos dois mandatos do Governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC, 1995-2002), com base no que consta 
em cada plano de Governo (1995-1998 e 1999-2002) 
no que diz respeito às propostas para a Educação 
Superior e Formação de Professores. Partindo para 
tanto de uma analise documental. 

6

O primeiro Mandato (1995-1998)

A primeira proposta de Governo FHC é intitulada “Mãos à obra, 
Brasil”, e está dividida em 5 capítulos: I – Um novo projeto de 
desenvolvimento; II – A construção do novo país, III – As cinco 
metas prioritárias e setores complementares; IV – A reforma do 
estado; e V – A parceria Estado-Sociedade. O tema educação 
é tratado na proposta no capítulo III, juntamente com os temas 
agricultura, emprego, saúde, segurança, habitação, saneamen-
to e turismo. De forma que são apresentadas diretrizes ou medi-
das para cada área de que trata a proposta. 

" Para a Educação Brasileira é proposta uma reforma institu-
cional de forma que adote medidas de distribuição de compe-
tências, distribuição de recursos e estabelecimento de novos 
padrões de gestão. 

" Para a formação de professores supõem-se medidas de:

- Estabelecer conteúdos curriculares básicos para os progra-
mas de formação de professores para o ensino básico, em ní-
vel nacional.  

- Desenvolver programas de atualização de professores em 
exercício, visando a compatibilizar a sua formação com os con-
teúdos curriculares básicos.  

Seção 1

Apresentação da proposta de Governo para a 
Educação Superior e Formação de Professores
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- Mobilizar as universidades brasileiras para participação nos 
programas de atualização de professores.  

- Utilizar o ensino a distância e outras tecnologias atuais nos 
programas de atualização de professores.  (p.53)

" Já para o Ensino Superior é defendido que o governo fede-
ral atuará na melhoria da qualidade do ensino público e priva-
do, em cooperação com estados e comunidades locais buscan-
do: 

- Implantar um sistema de avaliação das universidades brasilei-
ras de forma a estimular a produção acadêmica coletiva e indivi-
dual dos professores.  

- Eliminar os entraves burocráticos ao desenvolvimento da uni-
versidade, estabelecendo critérios claros de autonomia acadê-
mica e de gestão dos recursos.  

- Modernizar os laboratórios de pesquisa científica e desenvolvi-
mento tecnológico, estimulando o estabelecimento de vínculos 
claros com a comunidade.  

- Implementar atividades de extensão universitária e prestação 
de serviços à comunidade.  

- Eliminar o desperdício e a capacidade ociosa.  

- Estimular a criação de cursos noturnos.  

- Reformular o sistema de autorização para a criação de estabe-
lecimentos e cursos, fixando critérios objetivos para distribuição 
de auxílios às instituições comunitárias, condicionados à avalia-
ção da qualidade.  

- Implementar e reformular o crédito educativo, relacionando-o 
a uma avaliação da relação custo-benefício e estabelecendo 
critérios de ressarcimento de acordo com os princípios de equi-
dade.  

- Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológi-
co nas universidades e nos institutos de pesquisa, estimulando 
seu potencial de contribuição para o conhecimento da realida-
de brasileira e o avanço do país.  

- Estimular e racionalizar o sistema de aperfeiçoamento do pes-
soal de nível superior no Brasil e no exterior de acordo com as 
necessidades do desenvolvimento do país, assegurando o seu 
aproveitamento.  (p. 54)

" É apresentado ainda um projeto de Educação complemen-
tar, no qual um dos pontos de destaque é a intenção de aumen-
tar as possibilidades e efetividade do ensino a distância, com-
plementando a educação formal da população.   

" Quando o plano trata o tema “emprego”,  este está relacio-
nado ao tema educação, de forma que a defesa é de que é pre-
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ciso educação de qualidade para a obtenção de mão de obra 
de qualidade. Como aponta:

O Governo Fernando Henrique adotará medidas e programas vol-
tados para qualificar a mão de obra nos diferentes segmentos do 
mercado de trabalho, partindo de duas estratégias básicas.  A pri-
meira é uma transformação do atual quadro da educação básica. 
Além do reforço à educação formal, será dada ênfase ao ensino 
profissionalizante.  A segunda estratégia consistirá na reorienta-
ção das políticas de capacitação da mão de obra, de forma a per-
mitir uma melhor adaptação dos trabalhadores às tecnologias mo-
dernas. Considerando a heterogeneidade dos trabalhadores a 
serem treinados, serão contemplados tanto métodos de capacita-
ção em massa, voltados para o treinamento e organização dos 
trabalhadores de baixa renda, quanto programas destinados a 
aperfeiçoar e desenvolver a iniciativa e a capacidade gerencial 
dos pequenos e médios empresários e dos trabalhadores por con-
ta própria. (p. 57)

" Além dos cinco capítulos da proposta, esta possui tam-
bém 2 anexos. No anexo 1 que trata de um discurso proferido 
pelo ainda senador FHC (1994), intitulado “O real e o sonho” é 
apresentada a necessidade de avanço na reforma da educa-
ção brasileira e nos estímulos à ciência e tecnologia, para que 
o país tenha condições de tecer um novo modelo de desenvolvi-
mento, gerando empregos, impulsionando transformações soci-
ais e alcançando presença significativa na economia mundial. 

" De forma que FHC defende que a população mais educa-
da, novas tecnologias e um setor produtivo dinâmico e inova-
dor são as receitas básicas para uma vantajosa inserção do 
Brasil na economia internacional (p. 119).

" Já o anexo 2 foi um artigo publicado por FHC na Folha de 
São Paulo, intitulado “Reforma e imaginação”, neste destaca-
se que não se sabe de antemão se a proposta dará certo,

Mas o Brasil, do ponto de vista econômico, dispõe de condições 
favoráveis para; controlada a inflação, orientar-se por metas ambi-
ciosas de crescimento, dando um salto qualitativo no seu padrão 
estrutural. Para isso terá de aumentar o “coeficiente de massa 
cinzenta” em nosso modelo econômico: população mais educa-
da, maiores investimentos em ciência e tecnologia, senso de prio-
ridades (p.131).

" Ao tratar de tecnologias, a proposta apresenta o ponto ci-
ência e tecnologia, no qual destaca medidas para utilização e 
produção dessas em diversas áreas, como meio ambiente, tu-
rismo, saneamento, agricultura, dentre outros, de forma que:

a tecnologia da informação tornou-se a peça fundamental do des-
envolvimento da economia e da própria sociedade. Isto significa 
que o atraso relativo do nosso país deverá ser necessariamente 
superado, como condição para retomar o processo de desenvolvi-
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mento. Não se trata apenas de alcançar uma maior difusão de 
um serviço já existente, por uma questão de equidade e justiça. 
Trata-se de investir pesadamente em comunicações, para cons-
truir uma infraestrutura forte, essencial para gerar as riquezas de 
que o país necessita para investir nas áreas sociais (p.23).

Embora o tema das tecnologias esteja muitas vezes voltado 
para o crescimento e competitividade econômica, ele é por ve-
zes relacionado a questões educacionais, defendendo como 
uma das medidas para a ciência e tecnologia, a necessidade 
de estimular o envolvimento dos centros de pesquisa no desen-
volvimento de materiais pedagógicos e formação de professo-
res para o ensino técnico e médio na preparação de livros didá-
ticos, programas computadorizados de treinamento, materiais 
para o ensino técnico e experimental, e envolvimento direto 
com o ensino de graduação (p. 37).

O segundo mandato (1999-2002)

A segunda proposta de Governo FHC é intitulada “Um novo es-
tado para uma nova sociedade”, e está dividida principalmente 
em 3 objetivos: 1º) consolidar a estabilidade econômica; 2º)pro-
mover o crescimento econômico sustentado, a geração de em-
pregos e de oportunidades de renda;3º)eliminar a fome, comba-

ter a pobreza e a exclusão social, melhorar a distribuição de 
renda. Em cada objetivo são levantadas diretrizes, metas e 
ações para defesa e alcance da proposta. O tema educação é 
tratado na proposta no 2º objetivo com o ponto III. Conhecimen-
to, qualificação e melhoria do perfil educacional e no 3º objetivo 
com o ponto I. Universalizar o Alcance e melhorar a qualidade 
dos serviços sociais básicos. 

As diretrizes básicas do programa do segundo governo de Fer-
nando Henrique Cardoso (1998 – 2003) centraram-se nos se-
guintes objetivos: Consolidar a estabilidade econômica; Promo-
ver o crescimento econômico sustentado, a geração de empre-
gos e de oportunidades de renda; Eliminar a fome, combater a 
pobreza e a exclusão social, melhorar a distribuição de renda; 
Consolidar e aprofundar a democracia, promover os direitos hu-
manos. 

A proposta tem ainda como metas para continuidade no segun-
do mandato envolvendo a educação: 

- Valorizar o servidor público, estimulando as carreiras, intensifi-
cando a qualificação profissional, premiando o desempenho e 
o mérito;

-universalizar – ampliando ao máximo a cobertura – e melhorar 
a qualidade dos serviços sociais básicos de responsabilidade 
pública, incluindo pré-escola e ensino fundamental; alfabetiza-
ção de jovens e adultos.
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-expandir em todas as regiões do país a oferta de empregos na 
prestação de serviços sociais – educação, saúde, assistência 
social, assistência técnica à agricultura familiar – por intermé-
dio do setor público e de parcerias com a sociedade civil;

- elevar a capacitação nacional em ciência e tecnologia, medi-
ante a articulação de investimentos públicos e privados e de 
apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento – P&D, den-
tro e fora das universidades;

-elevar a escolaridade média do trabalhador brasileiro, dando 
continuidade, em articulação com os estados e municípios, às 
ações voltadas para a melhoria da qualidade e do aproveita-
mento no ensino público fundamental;

-ampliar as oportunidades de acesso dos jovens ao ensino mé-
dio, alcançando a meta de dez milhões de alunos, e elevar a 
qualidade da educação, implantando a reforma curricular já defi-
nida e melhorando as condições materiais das escolas;

-triplicar a matrícula no ensino técnico de nível médio, em espe-
cial nas novas áreas de geração de emprego, e aumentar a 
oferta de qualificação profissional, incluindo, entre outros, recur-
sos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, requalificando 
dezessete milhões de trabalhadores nos próximos quatro anos.

A proposta defende um ponto específico em relação a forma-
ção de professores e valorização do magistério, no qual prevê, 
dentre outras ações:

- estabelecer, no prazo de um ano, diretrizes curriculares para 
os cursos de formação de professores e de profissionais da 
educação para os diferentes níveis e modalidades do ensino;

- criar incentivos, mediante linha especial de crédito educativo, 
à formação de professores em nível superior, com prioridade 
para aqueles que atuam nas séries finais do ensino fundamen-
tal e no ensino médio;

- apoiar programas de formação de professores na área de edu-
cação especial;

-mobilizar a universidade para participar dos programas de for-
mação de professores e outros profissionais que atuam com 
alunos portadores de necessidades educacionais especiais 
(ps. 69 e 79).

Dentro desse segundo plano de governo o uso das tecnologias 
é pensada enquanto promoção do crescimento sustentado 
abrangendo além das dimensões consagradas da produção de 
bens e serviços, setores tão diversos como turismo, cultura, 
meio ambiente, ensino, ciência e tecnologia.

As micro, pequenas e médias empresas terão medidas de fo-
mento renovadas, incluindo: a expansão dos mecanismos de 
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garantia de crédito; a ampliação das oportunidades de negóci-
os, tendo em vista também o comércio exterior, e difusão das 
tecnologias.

Em relação ao tema exposto no plano de governo - Conheci-
mento, qualificação e melhoria do perfil educacional é propos-
to: expansão dos investimentos em pesquisa e desenvolvimen-
to; recuperar e ampliar a capacidade de fomento do sistema na-
cional de ciência e tecnologia; e promover a integração das 
agências federais de apoio ao desenvolvimento científico-tecno-
lógico e de pesquisa.

Se tratando do tema do plano - Fortalecimento do planejamen-
to e da gestão em ciência e tecnologia -, defende-se a necessi-
dade de Integração á gestão de ciência e tecnologia, no Brasil, 
e com instituições internacionais; e o Conselho Nacional de Ci-
ência e Tecnologia – CCT, órgão máximo de planejamento do 
sistema, deverá promover o planejamento de longo prazo, com 
vistas à continuidade das ações.

Em relação ao ensino Superior, são defendidas metas em rela-
ção ao conjunto do sistema, dentre as quais se destacam:

- ampliar em trinta por cento a matrícula no ensino superior, al-
cançando 2,7 milhões de alunos no ano 2002. Para tanto, a po-
lítica de expansão de vagas deve reduzir as desigualdades regi-
onais na oferta de cursos, promover a diversificação dos proce-
dimentos de acesso e da composição da oferta, contemplando 

cursos de curta duração, cursos regulares, cursos sequenciais, 
cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação; 

- reorganizar e ampliar o programa de crédito educativo, associ-
ando-o ao processo de avaliação das instituições privadas, 
combinando critérios de renda e desempenho escolar, a fim de 
beneficiar quinze por cento dos alunos de faculdades particula-
res; 

- estimular cursos à distância e tecnologias de ensino capazes 
de ampliar o contingente de alunos, sem prejuízo da qualidade 
do aprendizado; 

- implementar o processo de recredenciamento das instituições 
de ensino, com base nos resultados dos processos de avalia-
ção; 

- estabelecer um plano de apoio a cursos de extensão a fim de 
promover o desenvolvimento regional.

Propondo ainda metas em relação ao sistema público federal, 
dente as quais abrange:

- ampliar em quarenta por cento a matrícula nos cursos de gra-
duação das instituições federais de ensino superior, alcançan-
do 560 mil alunos no ano 2002, mediante a ampliação de va-
gas de acesso; 
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- definir e implementar a autonomia universitária plena, englo-
bando os aspectos administrativos e financeiros; 

- promover a melhoria da qualificação do corpo docente e defi-
nir as normas gerais para a carreira, estimulando a titulação, a 
dedicação à instituição e a avaliação do trabalho acadêmico, 
bem como as atividades de docência e a experiência profissio-
nal, além da produção científica; 

- promover a melhoria dos cursos de graduação, mediante in-
vestimentos em laboratórios, equipamentos e bibliotecas.

Buscando estimular cursos a distância e tecnologias de ensino 
capazes de ampliar o contingente de alunos, sem prejuízo da 
qualidade do aprendizado. 

As Metas para a educação profissional são apresentadas com 
o fim de incentivar, com o uso de recursos públicos e privados, 
a produção de programas de educação à distância, que ampli-
em as possibilidades de educação profissional.

Com metas também para o ensino médio de forma a estimular 
a expansão da educação à distância com a utilização de dife-
rentes meios e suportes tecnológicos, tanto no ensino médio, 
como para a formação e qualificação de professores. Metas 
para o ensino fundamental de qualidade, para aumentar as ho-
ras de programação diária da TV Escola e ampliar para vinte 
mil o número de estabelecimentos atendidos pelo programa de 

informatização, integrando os dois sistemas e interligando as 
escolas em rede e também expandir o Centro de Tecnologia da 
Educação, para criar uma rede nacional de produção e gera-
ção de instrumentos didáticos para uso das novas tecnologias 
na educação. Metas para a educação infantil, com ações para 
promover cursos de capacitação de professores para o atendi-
mento a alunos com necessidades educacionais especiais, atra-
vés da TV Escola. Metas para a educação especial, de forma 
que a política de educação especial deverá enfatizar tanto a ex-
pansão do sistema, considerando as desigualdades regionais, 
como a integração nas escolas regulares das crianças e adoles-
centes portadores de necessidades especiais. Neste sentido, 
será dada atenção a todos os processos que promovam essa 
integração, como formação e treinamento dos professores, pro-
dução de materiais didáticos, formulação de diretrizes curricula-
res e utilização dos meios de comunicação.

O plano ainda trata de Ações para a formação e valorização do 
magistério, que envolve a ação de promover articulação com 
estados e municípios, para que sejam reconhecidos os progra-
mas de formação à distância de professores, com o objetivo de 
promoção na carreira, mediante sistema específico de acompa-
nhamento, avaliação e certificação, assim como que desenvol-
ver programas de educação à distância que possam ser apro-
veitados também em cursos regulares, modulares ou não, ob-
servadas as novas diretrizes curriculares.  A fim de que o Plano 
Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor) possibilite 
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formação a distância para pequenos produtores rurais, em par-
ceria com a Contag.

O segundo plano de governo FHC (1999-2002), apresenta 
como áreas e ações estratégicas o intuito de estimular um gran-
de programa de Educação para a Ciência, voltado para os ensi-
nos primário e médio, a criação de materiais didáticos, o treina-
mento e a difusão de tecnologias nessa área;dar continuidade, 
na área de informática e informação, à expansão das redes, 
além do aumento de sua velocidade, e à ampliação e aprofun-
damento da pesquisa em engenharia de redes; continuar apoi-
ando o desenvolvimento de software, com a utilização de expe-
riências já consolidadas; efetivar a participação brasileira no 
projeto Internet II; reduzir a dependência externa do país na ob-
tenção e manutenção de material e tecnologia de defesa, medi-
ante a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a 
capacidade de produção nacionais.

O plano propõe ainda um novo mundo rural, e defende 
que:serão fortalecidos instrumentos para profissionalizar os 
agricultores familiares, a fim de que adquiram crescente domí-
nio das tecnologias apropriadas e capacidade de gerenciamen-
to da propriedade voltada para o mercado; sempre que possí-
vel, o uso dos recursos da informática – incluindo a Internet – 
será estimulado na formação profissional dos jovens agriculto-
res, tendo em vista o gerenciamento das atividades nas áreas 
da produção e comercialização; e uma inovação de largo alcan-

ce – sintonizada com o novo mundo rural cujo advento ajuda a 
prefigurar o Brasil do século XXI.

Para a Profissionalização do serviço público/Melhoria de ges-
tão é defendido a intenção de aprimorar o perfil do quadro de 
servidores, mediante: treinamento orientado para a adaptação 
às novas tecnologias e formas de gestão; e avançar na assimi-
lação das novas tecnologias da informática, com a utilização de 
terminais eletrônicos e da Internet no atendimento ao público, 
interligação dos órgãos em rede de comunicações, integração 
e compartilhamento de dados dos sistemas já existentes.

Em relação ao ponto VI que trata da promoção da cidadania, o 
plano só apresenta questão relacionada a tecnologia quando 
fala da Cultura e traz como compromisso:  “difundir por todos 
os meios, em especial pela Internet, o maior volume possível 
de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro” (p. 149).

" Na página 156, quando traz o título Avança Brasil, o docu-
mento apresenta que: 

Nesta fase em que instituições antigas de toda ordem se desman-
cham; em que tardam a nascer aquelas verdadeiramente capa-
zes de dar estabilidade à produção de riquezas, aos grandes 
avanços da ciência e da tecnologia e ao desenvolvimento susten-
tado da civilização humana, a capacidade das lideranças nacio-
nais em promover o progresso com justiça, integração e defesa 
do ambiente se mede pela nitidez de sua visão dos rumos a se-
guir e de sua aptidão em propor, encaminhar e levar a cabo pro-
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gramas coerentes com essa visão, articulados entre si e, por isso 
mesmo, eficazes (p. 156).

Já se tratando do anexo, no qual são expostos projetos de in-
fraestrutura e desenvolvimento regional, a região Norte é vista 
como potencial, de forma que o plano apresenta:

O desenvolvimento de produtos da indústria química e farmacêuti-
ca, resultantes do domínio da biotecnologia, os produtos da flores-
ta tropical obtidos de forma sustentável e o ecoturismo são op-
ções de geração de riqueza que contribuem para conservar a di-
versidade biológica e cultural, ao mesmo tempo em que integram 
competitivamente a economia da região ao ambiente econômico 
internacional (p. 158).

Ressalta ainda sobre o “Programa de Biotecnologia da Amazô-
nia – Probem, e o Programa de Desenvolvimento do Ecoturis-
mo na Amazônia – Proecotur, incluídos no Programa Brasil em 
Ação 1999”, prevendo a implementação de outros empreendi-
mentos estratégicos.
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Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em seus 
dois mandatos, no período 1995-2002 são constituídos os docu-
mentos e ações básicas de implementação da Educação a Dis-
tancia – EaD e de implementação das Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação - TICs. 
  
No entanto, o impulso que culminou na elaboração de políticas 
públicas voltadas para EaD e uso das TICs tem sua origem na 
Constituição de 1988 que em seu Art. 1º Inciso IV dispõe sobre 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, abrindo-se 
oportunidades para implementações de outras modalidades de 
ensino, por exemplo. 

A partir das resoluções da Conferência Mundial de Educação 
Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela 
Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial, em  1993 o Ministério 
da Educação (MEC) elabora um documento   destinado a cum-
prir, no período de uma década (1993 a 2003) “um conjunto de 
diretrizes políticas voltado para a recuperação da escola funda-
mental no país”. Trata-se do Plano Decenal de Educação 1993-
2003. 

O plano ampara o desenvolvimento das TICs ao assegurar, en-
tre outros, “a todas as unidades de ensino padrões básicos de 
provisão de ambiente físico, de recursos e tecnologias instrucio-
nais (...)” e enriquecer “o acervo de recursos e tecnologias de 
apoio à escola e aos professores e dirigentes”. Dessa forma, 

Seção 2

Regulamentação da Educação a Distância e do uso 
das TICs na Educação  no período
(Leis, Decretos, Portarias, Resoluções)
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percebe-se que, por exemplo, a TV Escola, criada em 1995 é, 
também, uma resposta concreta aos objetivos gerais de desen-
volvimento da educação básica estabelecidos pelo Plano Dece-
nal.

No mesmo ano foi instituído o órgão colegiado integrante do Mi-
nistério da Educação pela Lei 9.131, de 25/11/95. Trata-se da 
constituição do Conselho Nacional de Educação – CNE, cuja 
finalidade é colaborar na formulação da Política Nacional de 
Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de 
assessoramento ao Ministro da Educação. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) os dispositivos mencionados no texto contido na LDB 
9.394 de 1996, especificamente os contidos no artigo 80 esta-
belecem estratégias de política educacional e para a prática 
desta modalidade pelas instituições de ensino.  A LDB/96, ain-
da em vigor, é um marco legal da Educação a Distância no Bra-
sil. 

A EaD teve como primeiro instrumento de legalidade o Decreto 
2.494 de 10 de fevereiro de 1998 que regulamentou a forma de 
instrumentalização jurídica para o credenciamento de institui-
ções interessadas em ofertar cursos a distância no Brasil. Tam-
bém, cuidou de estabelecer o funcionamento da EaD em dife-
rentes níveis de ensino excetuando, no entanto, os cursos de 
pós-graduação. Por sua vez, a pós-graduação obteve o alcan-
ce jurídico para oferta na modalidade a distância ainda no go-

verno FHC, porém, em seu segundo mandato, no ano de 2001 
pela Resolução n. 01/2001 do Conselho Nacional de Educa-
ção. 

Num curto espaço de tempo, o decreto N. 2561 de 27 de abril 
de 1998 altera a redação dos art. 11 e Art.12 do Decreto n.º 
2.494, de 10 de fevereiro de 1998 mencionando nominalmente 
quais seriam os órgãos competentes para promover os atos de 
Credenciamento de Instituições. 

Com a promulgação da Portaria Ministerial n. 301 de 7 de abril 
de 1998 tem-se estabelecidas, no primeiro mandato do Gover-
no Fernando Henrique Cardoso, as bases legais da Educação 
a Distância no Brasil desde a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), o 
Decreto n.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no 
D.O.U. DE 11/02/98), Decreto n.º 2561, de 27 de abril de 1998 
(publicado no D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial 
n.º 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/
98).

Vale ressaltar a relevância da portaria n. 301 de 7 de abril de 
1998 que especificou os procedimentos normativos para que 
as Instituições pudessem credenciar cursos Superiores e a Edu-
cação Profissional a distância. Essa portaria vigorou até o ano 
2004 quando foi revogada pela portaria 4.361/2004.
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A Resolução CNE/CES Nº 1, DE 3 de Abril de 2001 estabelece 
normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, 
que fortalece a oferta em EaD no Brasil, principalmente a pós-
graduação lato sensu que teve suas atividades a distância regu-
lamentadas. Mesmo ainda ficando a pós-graduação stricto sen-
su dependente de instrumento jurídico específico, essa resolu-
ção foi um marco regulador deste nível de ensino na modalida-
de EaD. Abriu também a possibilidade de instituições de pesqui-
sa, diferentemente de somente as de ensino, ofertarem cursos 
lato sensu a distância.  Deve-se ressaltar ainda, que essa reso-
lução estabeleceu as regulamentações quanto à presencialida-
de no processo avaliativo da educação a distância.

Com a criação do Programa Nacional de Informática na Educa-
ção – ProInfo por meio da Portaria 522, de 9 de abril de 1997 
foi possível levar laboratórios de informática e capacitação de 
multiplicadores a todos os estados da União, instalando os cha-
mados Núcleos de Tecnologias Educacional – NTE, localizadas 
em todas as unidades da Federação de apoio às escolas públi-
cas no processo de incorporação das TICs como ferramenta pe-
dagógica. O objetivo do ProInfo era o de equipar as escolas pú-
blicas de Ensino Médio com laboratórios de informática para 
uso pedagógico e formação de profissionais.

O programa TV Escola remonta ao Planejamento Estratégico 
do Ministério da Educação para o período 1995- 1998 e integra 
um conjunto de ações destinado a democratizar o ensino bási-

co e elevar a qualidade da educação brasileira. O Protocolo de 
Cooperação Técnica nº 1, de 2 de junho de 1995  formaliza a 
criação da TV Escola. Ele foi celebrado entre os Ministérios da 
Educação, das Comunicações e a Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República. 

O Plano Decenal da Educação 1993-2003 enfatiza, entre ou-
tros, os seguintes aspectos: “a prioridade do governo federal 
para o ensino obrigatório de primeiro grau; a valorização da es-
cola e de sua autonomia, bem como de sua responsabilidade 
para com o aluno, a comunidade e a sociedade; a utilização e 
a disseminação de modernas tecnologias educacionais” (p.3).

A implantação de um canal de TV, via satélite, com programa-
ção totalmente voltada para a escola, o aperfeiçoamento e valo-
rização dos professores, propôs o fortalecimento do ensino e 
aprendizagem, portanto, a melhoria da qualidade do ensino. 

A TV Escola respondeu de forma real aos objetivos gerais do 
Plano Decenal quanto às propostas de desenvolvimento da 
educação básica, permitindo assegurar “a todas as unidades 
de ensino padrões básicos de provisão de ambiente físico, de 
recursos e tecnologias instrucionais (...)” e enriquecer “o acervo 
de recursos e tecnologias de apoio à escola e aos professores 
e dirigentes”.  A primeira experiência do Programa TV Escola 
foi realizado em 4 de setembro de 1995, pelo Ministro da Edu-
cação, Paulo Renato Souza, nas escolas públicas estaduais Jo-
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ca Vieira e João Amaro, em Teresina, Piauí e em 4 de março 
de 1996, foi ao ar para todo o país, em caráter definitivo. 

 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - 
financiou o programa TV Escola, razão pela qual a programa-
ção inicial destinava - se exclusivamente ao ensino fundamen-
tal. Ao reconhecer o potencial da TV Escola para disseminar a 
reforma do ensino médio,a Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica – Semtec, realiza uma parceria com a SEED, a par-
tir do segundo semestre de 1999, financiando também a produ-
ção destinada a esse nível de ensino.

Essa mudança de forma de atuação da gestão para o desenvol-
vimento da educação revela que consideraram a EaD. 

A SEED, criada em 1996, implementou programas como TV Es-
cola, o curso TV Escola e os Desafios de Hoje, o ProInfo, Pro-
formação, Paped e Rádio Escola. Em 2000, destacam-se ainda 
políticas de ação de Formação de professores, como por exem-
plo,os cursos semipresenciais para multiplicadores sobre uso 
pedagógico da informática, televisão e vídeo com a parceria 
SEED/MEC. 

Em 2001 houve a oferta de cursos de Especialização a distân-
cia sobre “Projetos Pedagógicos com usos das Tecnologias”. A 
finalidade desses cursos foi o uso integrado da informática, TV 
e do vídeo com foco no desenvolvimento de projetos pedagógi-
cos de aprendizagem. 

Em 2002 os cursos de Especialização já implantados passam a 
ser realizados em salas virtuais a distância. Esses cursos tam-
bém versavam sobre a temática de projetos Pedagógicos com 
usos das Tecnologias e do uso integrado da informática, TV e 
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do vídeo com foco no desenvolvimento de projetos de aprendi-
zagem.

Fonte: Adaptada pelos autores, tendo como referência Lima e Batista 
(2015).
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De forma específica, para melhor visualização relacionamos 
neste item os programas e ações implementadas para garantir 
os dispositivos das leis, portarias, resoluções e pareceres refe-
rentes a EaD e às TICs do governo de FHC (1995 a 2002). Al-
gumas ações foram anteriormente mencionadas juntamente 
com a citação do documento legal que a embasou, no entanto, 
optamos por fazer nova referência com a finalidade de aponta-
lo dentro de uma cronologia. 

Em 1995 foi criado o Laboratório de Educação a Distância 
(LED) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenha-
ria de Produção (PPGEP) da Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC. O espaço viabilizou cursos de pós-gradua-
ção -  lato e stricto sensu  - em mestrado e doutorado, além de 
cursos de extensão e capacitação. O LED contou com profissio-
nais e pesquisadores que desenvolviam pesquisas na área, 
buscando, principalmente, operacionalizar um modelo pedagó-
gico utilizando as novas tecnologias.

Em 1996 foi criada a Secretaria de Educação a Distância 
(Seed) Instituída pelo ministro da educação da época, Paulo 
Renato de Souza (MORAES, 2011). Esta secretaria foi visto 
como o principal órgão para o desenvolvimento de ações na 
área de tecnologias para a educação.

Em 1996 foi implementado o programa TV Escola com trans-
missão de programas por um canal próprio. Esses programas 

Seção 3

Programas e Ações desenvolvidos em EaD e TICs 
na Educação
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deveriam ser gravados pela escola e assistido pelos professo-
res fora do horário de suas aulas.

Em 1997 destacamos três grandes ações que concorreram 
para a disseminação das TICs e da EaD. O Programa de apoio 
à pesquisa em educação a distância (PAPED) Promovido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superi-
or (Capes/MEC).   Este programa visou apoiar projetos de ma-
terial didático multimídia para cursos ministrados presencial-
mente ou a distância, via internet. O segundo foi o Programa 
Nacional de Informática na Educação (ProInfo) criado por meio 
da Portaria n. 522/MEC. O terceiro foi a ação de formação de 
núcleos de tecnologias educacionais (NTEs) com unidades es-
palhadas por todo o território nacional, compondo espaços e 
pessoal capacitado para formação de professores. Os formado-
res deveriam passar pela pós-graduação para assim se torna-
rem multiplicadores da informática a outros professores.

O MEC criou em 1998 o projeto Telessalas 2000 com parceria 
do telecurso 2000. Essa ação voltou-se para pessoas com 
mais de 21 anos que pretendiam fazer os exames supletivos 
oficiais para obter certificado de conclusão do 2º grau.

Em 1999 foi criado pelo MEC em parceria com estados e muni-
cípios o curso a nível médio denominado Proformação. Ele per-
mitia a habilitação para o magistério na modalidade Normal e 
destinado a professores sem formação específica, que leciona-

vam nas séries iniciais, alfabetização ou Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) das escolas públicas do país.

Em 2000, é lançado o Livro Verde que propõe diretrizes de 
ação para a constituição da Sociedade da Informação no Bra-
sil, elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

No ano 2000, como parte de uma das metas mais ambiciosas 
do governo, criou o programa Computador popular. Essa ação 
visou universalizar o uso da Internet no Brasil. Nesse mesmo 
ano, o programa Sociedade da Informação buscou incluir a in-
formatização das relações internas do governo e deste com os 
diversos setores da sociedade. Essa iniciativa de disponibilizar 
as informações governamentais tanto para empresas como 
para a população em geral foi chamada pelo governo de "trans-
parência democrática". O conjunto de atividades constitui o pro-
grama Governo Eletrônico, ou "e-gov".

Em 2001 foi criado o programa de informatização do ensino pú-
blico denominado Telecomunidade. Com ele foram gastos 500 
milhões na compra de computadores para as escolas públicas 
de ensino médio. Também em 2001 foi criado o Centro de Inclu-
são Digital pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e a Oficina 
de Inclusão Digital (OID). Esse último constituiu-se como um 
Espaço de discussão e estratégias, políticas públicas e diretri-
zes de acesso e uso das TICs.
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Por fim, temos em 2002 a criação pelo Ministério da Integração 
Nacional do Quiosque cidadão. Essa ação visou instalar compu-
tadores conectados à internet banda larga em bibliotecas públi-
cas, escolas ou em outros espaços públicos. A outra ação nes-
te mesmo ano foi nomeada de Livro Branco da Ciência, Tecno-
logia e Inovação com resultados da Conferência Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação.
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Este item tem como finalidade apresentar a 
proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva, 
doravante denominado Lula, para educação 
superior e formação de professores.
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O primeiro governo de Lula iniciou-se no ano de 2002 e teve 
como principal bandeira a guerra contra as disparidades soci-
ais e econômicas, sendo esta uma das principais frentes de ba-
talha na busca da concretização de uma sociedade igualitária.

Surge nesse contexto uma nova exigência, ou seja, a necessi-
dade não era apenas de um governo desenvolvimentista, mas 
sim, o que concretizasse a radicalização das desigualdades 
por meio de medidas políticas profundas e que viabilizassem a 
repartição das riquezas e suas consequências nas reformas de 
base. 

A Proposta de Governo do primeiro mandato do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), teve como lema “Um Bra-
sil para Todos”, seu plano de Governo foi definido em 4 eixos: 

1º) Crescimento, Emprego e Inclusão Social; 

2º) Desenvolvimento, Distribuição de Renda e Estabilidade;

3º) Inclusão Social;

4º) Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável.

Seu governo propõe um novo Contrato Social onde seja cons-
truído um País mais justo econômica e socialmente combaten-
do as desigualdades sociais e toda forma de discriminação.

O novo programa observa os seguintes princípios:

Seção 1

Apresentação da Proposta de Governo 
para a Educação Superior e Formação 
de Professores
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(a) uma política tributária justa; (b) pleno cumprimento do orça-
mento federal; (c) novos critérios de financiamento compatíveis 
com o modelo de desenvolvimento que buscará a integração equi-
librada do País; (d) respeito à diversidade e às especificidades 
regionais e locais nas suas dimensões econômica, social, políti-
ca, ambiental e cultural; (e) reconstituição de agências regionais 
encarregadas de aplicar políticas de desenvolvimento. Os proble-
mas regionais têm de ser entendidos como questões nacionais, 
que pedem um esforço do Estado e de toda a sociedade brasilei-
ra para resolvê-los. (PROGRAMA DE GOVERNO, 2002, p.3)

1º eixo - Crescimento, Emprego e Inclusão Social

Fortalecer a reforma agrária;

Estimular o turismo; 

Formar com os demais países do continente uma relação de 
cooperação e equilíbrio;

Criar condições adequadas para que o país seja mais ativo no 
mundo;

Resguardar o superávit primário;

Iniciar um crescimento sustentável;

Manter uma participação mais expressiva no comércio mundial;

Estabelecer estratégias de crescimento do País;

Estimular a economia com a criação de empregos e a geração 
de renda;

Aumentar a eficiência da atividade reguladora e de planejamen-
to do Estado;

Melhorar a da qualidade ambiental.

Fortalecer a coesão do País, por meio de investimentos na edu-
cação e cultura.

2º eixo - Desenvolvimento, Distribuição de Renda e Estabilida-
de

No Brasil, onde o número de jovens em idade de trabalhar au-
menta a cada ano, o crescimento econômico a taxas substanti-
vas não é uma escolha, mas uma necessidade. Desta perspecti-
va, nosso programa econômico está estruturado a partir de duas 
dimensões: a social e a nacional. A dimensão social será o princi-
pal eixo do novo modelo de desenvolvimento, assegurado o seu 
caráter democrático e nacional. (PROGRAMA DE GOVERNO, 
2002, p. 26)

Ampliar o nível de emprego e combater a precariedade do em-
prego;

Melhorar o perfil de distribuição de renda; 

Universalizar a moradia própria e os serviços urbanos;

Combater a fome e a pobreza absoluta, com assistência social 
aos excluídos.

Ampliar as exportações;
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• Descentralizar a riqueza através das reformas agrária e urba-
na;

• Ampliar a oferta de saneamento, transporte coletivo, habita-
ção popular, educação, saúde de qualidade e previdência públi-
ca;

• Ampliar a autonomia e o fortalecimento da economia nacio-
nal, capacitação tecnológica das empresas nacionais, privadas 
e públicas; reconstrução da infraestrutura econômica do País; 
Ampliação das fontes de financiamento;

• Constituir vínculo entre investimentos/progresso técnico e ren-
dimentos dos trabalhadores;

• Construir uma política industrial em articulação com as medi-
das horizontais;

•" Retomar o crescimento econômico como meio privilegiado 
para a geração de empregos e a distribuição de renda. 

• Reduzir as taxas de juros;

• Combater a exclusão (PROGRAMA DE GOVERNO, 2002) 

3º eixo - A Inclusão Social

A ênfase no desenvolvimento social articulado com a retomada 
do desenvolvimento econômico fundamenta-se nos princípios éti-
cos e nas prescrições constitucionais relacionados com o direito 
à vida, à dignidade da pessoa humana e à justiça social e com 
compromissos cívicos e patrióticos. (PROGRAMA DE GOVER-
NO, 2002, p. 40).

•" Promover políticas sociais integradas;

•" Desenvolver uma política nacional de inclusão social;

•" Instituir o Projeto Fome Zero;

•" Entender e gerir a saúde no contexto dos direitos sociais;

•" Garantir o direito constitucional da população ao atendi-
mento de suas necessidades;

•" Fortalecer estados e municípios para que, exerçam a ges-
tão descentralizada do SUS e a regulação do sistema privado 
suplementar.

•" Organizar efetivamente um Sistema Nacional de Informa-
ções em Saúde.

•" Fortalecer os vínculos dos hospitais universitários com o 
SUS;

•" Empenhar no cumprimento da Constituição Federal e da 
Lei Orgânica da Saúde (PROGRAMA DE GOVERNO, 2002)
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•" Repassar os recursos financeiros do SUS diretamente do 
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Munici-
pais de Saúde, que devem ser geridos pelo respectivo Gestor 
do SUS;

•" Comprometer-se com a universalização dos direitos, sem 
clientelismo nem tutelas.

•" Garantir a equidade e universalização do acesso; 

•" Manter o caráter público da assistência social asseguran-
do as parcerias, entre estados e municípios, observado o pacto 
federativo (PROGRAMA DE GOVERNO, 2002)

Propostas Específicas para a Educação

•" Priorizar todas as etapas da educação, com aumento gra-
dativo de investimentos;

•" Universalizar a Educação Básica e garantir o acesso à cre-
che;

•" Formular políticas para o Ensino Médio visando à inclusão 
do jovem trabalhador; 

•" Ampliar o Fundef para toda Educação Básica com recur-
sos suplementares do governo federal;

•" Ampliar o número de vagas em universidades públicas;

•" Reformular o Sistema de crédito educativo vigente;

4º eixo - Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável

O esforço fundamental do nosso projeto é a busca de elaboração 
e implementação de políticas de médio e longo prazo voltadas 
para o assentamento dos alicerces de um Brasil sustentável, 
mais justo e ambientalmente equilibrado e sem as desigualdades 
que vêm marcando nossa história de exclusão. Nesse sentido, o 
novo governo terá no centro de suas preocupações a construção 
e implementação de estratégias que melhorem a distribuição de 
renda e reforcem a conservação da diversidade ambiental, a plu-
ralidade e a singularidade das nossas diferentes culturas. O pro-
grama de Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2007) refere-
se ao Crescimento, Emprego e Inclusão Social, Desenvolvimen-
to, Distribuição de Renda e Estabilidade, Inclusão Social e por 
fim Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimen-
to, Distribuição de Renda e Estabilidade. (PLANO DE GOVER-
NO, 2002. p. 52)

- Consolidar e ampliar os pilares de sustentação do parque pro-
dutivo brasileiro;
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- Equacionar a herança de desigualdades que caracteriza a rea-
lidade espacial do País.

•" Estimular a discussão sobre uma Política Nacional de Des-
envolvimento Regional.

•"  Reconstruir as Cidades e priorizar o Desenvolvimento Ur-
bano

•"  Ampliar a Política de Infraestrutura de Comunicação Tele-
comunicações

•" Estimular o emprego da Tecnologia da Informação nos ser-
viços públicos, na atividade produtiva e na educação;

•" “Incentivar a criação de mecanismos e políticas que permi-
tam o aprendizado, o acesso e a incorporação maciça das tec-
nologias de informação e que possibilitem o compartilhamento 
de soluções entre diferentes níveis de governo”. (PROGRAMA 
DE GOVERNO, 2002, p. 72)

Propostas para o Segundo Mandato

Assim o Brasil chega em 2007 ao segundo mandato do gover-
no Lula (2007- 2010) tendo como principal bandeira o Desenvol-
vimento. Como afirma no documento de proposta de governo 

“O nome do meu segundo mandato será desenvolvimento. Des-
envolvimento com distribuição de renda e educação de qualida-
de” (PROGRAMA DE GOVERNO, 2007-2010. p.5).  O docu-
mento inicia com um breve relato sobre como recebera o país 
em seu primeiro mandato e destaca o quanto as mudanças são 
visíveis, enfatizando principalmente a expansão do emprego e 
da renda de milhões de brasileiros.  Lembra o longo caminho a 
ser percorrido para que as mudanças necessárias possam real-
mente acontecer, enfatizam a necessidade do fortalecimento 
da democracia e a renovação da cultura política.

O presidente Lula inicia essa nova etapa renovando os compro-
missos firmados anteriormente, tendo como objetivo estratégi-
co: Crescimento econômico; Bem-estar social; Democratização 
política; Soberania nacional e Integração continental.

Buscando atingir esse planejamento estratégico o governo Lula 
firma seu programa governamental em torno dos seguintes ei-
xos:

Compromissos com o povo Brasileiro para continuar mudando

- Combater a Exclusão Social, a Pobreza e a Desigualdade.
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•" Busca pela erradicação da fome, ampliação dos progra-
mas sociais;

•" Combate à concentração de renda e riqueza; 

•" Ampliação das oportunidades de trabalho; 

•" Garantia de serviços de qualidade à população; 

•" Avançará na consolidação do sistema único de saúde 
(SUS); 

•" Aprofundará o processo de reforma urbana; 

•" Garantir a continuidade de políticas que permitam o aces-
so ao ensino de qualidade em todos os níveis, à cultura, ao es-
porte, ao lazer e a empregos dignos; 

•" Construir a igualdade das mulheres possibilitando meca-
nismo de enfrentamento da violência e estímulo à participação 
na vida pública; 

•" Combater o racismo e à homofobia, proteger os idosos e 
superar a discriminação às pessoas com deficiência; 

Aprofundamento do Novo Modelo de Desenvolvimento: Cresci-
mento com Distribuição de Renda e Sustentabilidade Ambiental

•" Constituir um grande mercado de bens de consumo de 
massas, 

•" Garantir as condições para o investimento privado;

•" Intensificar as iniciativas governamentais para desenvol-
ver regiões do país historicamente postergadas;

•"  Ampliar políticas industriais, de inovação tecnológica e de 
estímulo às exportações, de incentivo às micro e pequenas em-
presas;

•" Prosseguir com as políticas de conservação do meio ambi-
ente; 

•" Estimular os micros, pequenos e médios empreendedores 
por meio de medidas jurídicas, técnicas, fiscais e creditícias;

•" Priorizar o turismo e o apoio à agricultura familiar,

Brasil para todos. Educação massiva e de qualidade. Cultura, 
comunicação, ciência e tecnologia como instrumentos de des-
envolvimento e de democracia.

O país está ingressando em um novo ciclo de desenvolvimento e 
deve ser capaz, nos próximos anos, de produzir e de se apropriar 
dos avanços científicos e tecnológicos, bem como da produção 
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cultural em todos os campos como uma das condições da amplia-
ção e do exercício de uma cidadania ativa. A educação de quali-
dade e ao alcance de todos deve ser entendida como instrumen-
to de produção, organização e difusão de conhecimento e cultura 
[...] O desafio central para universalizar a educação nessas ba-
ses será acompanhado por um conjunto de iniciativas que garan-
tam o acesso aos bens culturais e à informação (PROGRAMA 
DE GOVERNO, 2007-2010. p. 11)

•" Produzir e se apropriar dos avanços científicos e tecnológi-
cos, bem como da produção cultural em todos os campos 
como uma das condições da ampliação e do exercício de uma 
cidadania ativa.

•" Entender a educação como instrumento de produção, or-
ganização e difusão de conhecimento, que garanta o acesso 
aos bens culturais e a informação;

•" Garantir uma política integrada de educação;

•" Investir na educação, garantindo a ampliação e acesso e 
a democratização da gestão escolar;

•" Superar o analfabetismo;

•" Enfatizar a escola pública de qualidade; a inclusão digital, 
ao acesso mais amplo à educação profissional, técnica e tecno-
lógica e a universidade reformada.

•" Expandir o ensino superior com qualidade;

Ampliação da democracia como um espaço público capaz de 
permitir a geração de novos direitos e a efetiva participação de 
todos os brasileiros e brasileiras na construção nacional.

•" Desenvolver políticas voltadas para a afirmação dos direi-
tos das mulheres na sociedade brasileira;

•" Proporcionar igualdade aos brasileiros e brasileiras, o 
combate a todas as manifestações de discriminação e de prote-
ção da cidadania contra quaisquer formas de violência;

•" Universalizar a cidadania, da igualdade de direitos e res-
peito às diferenças;

•" Assegurar a pluralidade de partidos, a fidelidade partidá-
ria, o financiamento público de campanhas eleitorais e o voto 
proporcional;

•" Propiciar meios mais eficazes para combater a corrupção 
e a burocracia;

•" Estimular a participação da sociedade civil na formulação 
do orçamento;

•" Democratizar os meios de comunicação, permitindo a to-
dos o mais amplo acesso à informação, que deve ser entendi-
da como um direito cidadão;
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•" Prestar serviços de qualidade à população e na busca, 
igualmente, da qualidade do gasto público;

•" Integrar as instituições de segurança pública e a democra-
tização e participação da sociedade e do Estado no combate à 
violência e ao crime;

•" Formar  uma nova cultura política no trato da questão da 
violência;

•" Assumir a segurança como direito fundamental da cidada-
nia na sociedade brasileira;

•" Buscar uma vaga permanente nos foros internacionais, lu-
tando pelo multilateralismo;

•" Organizar economicamente financeiramente podendo aju-
dar os países mais pobres, diminuindo as desigualdades.

BRASIL PRODUTIVO

•" Proporcionar desenvolvimento com distribuição de renda;

•" Estabilizar os preços;

•" Reduzir a vulnerabilidade externa e proporcionar mais in-
vestimentos;

•" Dar continuidade ao crescimento do salário mínimo;

•" Reduzir a dívida pública;

•" Fortalecer a expansão do sistema produtivo;

•" Ampliar a capacidade do sistema financeiro;

•" Promover o desenvolvimento da agricultura nacional com 
ampliação da renda e cidadania no campo;

•" Ampliar os recursos de crédito rural para o financiamento 
da produção agropecuária;

•" Dar continuidade ao Plano Nacional de Reforma Agrária;

•" Simplificar os mecanismos de acesso a programas de Ino-
vação por meio de incentivos fiscais previstos por lei e pelos 
Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia;

•" Aprofundar a política nacional para micro, pequena e mé-
dia empresas, conforme Lei Geral em tramitação no Congres-
so;

•" Expandir as políticas para o comercio exterior;

•" Expandir as linhas de crédito do PROEX e do BNDES e o 
seguro às exportações, incentivando o crescimento da participa-
ção dos produtos de maior valor agregado nas exportações e a 
internacionalização de empresas brasileira;
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•" Investir na democratização voltado para o modelo tecnoló-
gico;

•" Fortalecer a radiodifusão pública e comunitária, a inclusão 
digital, as produções regional e independente e a competição 
no setor;

•" Definir políticas a favor da recuperação do trabalho e em-
prego;

•" Consolidar o Brasil como uma potência energética;

•" Definir a política mineral brasileira, fortalecendo, moderni-
zando e otimizando o processo de competitividade da indústria 
mineral;

•" Expandir a infraestrutura de transportes e retomar o plane-
jamento estratégico de longo prazo;

•" Prosseguir na implementação da Política Nacional de Des-
envolvimento Regional, dinamizando as economias regionais, 
fortalecendo a base social e respeitando a diversidade regio-
nal;

•" Dar continuidade ao processo de reforma e desenvolvi-
mento urbano;

•" Reforçar a cooperação entre os governos federal, esta-
duais, municipais e sociedade civil, para formular e implemen-
tar o Programa Nacional de Regiões Metropolitanas, incluindo 

ações de segurança cidadã, de desenvolvimento social e de tra-
balho e renda;

•" Criar, ampliar e consolidar políticas de proteção ao Meio 
Ambiente;

•" Dar continuidade às ações e programas que visam reorga-
nizar a cadeia produtiva da aquicultura e pesca, para fazer do 
Brasil um dos maiores produtores mundiais de pescado;

•"  Prosseguir na estratégia de aumentar e diversificar os pro-
dutos turísticos de qualidade, contemplando e respeitando a di-
versidade cultural, os recursos naturais e as diferenças regio-
nais do país;

•" Ampliar políticas de segurança pública, proporcionando 
um Brasil sem violência;

•" Expandir o turismo brasileiro;

•" Implementar a reforma do Estado;

•" Fortalecimento da gestão em âmbito municipal, estadual e 
federal e desenvolver processo consistente de melhoria da qua-
lidade do gasto público, combatendo o desperdício e a ineficá-
cia;

•" Manter o diálogo e fortalecer a participação democrática;

•" Avançar em relação à reforma da previdência;
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•" Dar continuidade à Reforma do Judiciário, aprovando alte-
rações na legislação processual civil, penal e trabalhista.

•" Aprofundar a transversalidade da política de direitos huma-
nos nas diversas políticas setoriais, para promoção e garantia 
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais;

•" Promover ações em prol do fortalecimento e moderniza-
ção do Ministério da Defesa;

•" Fortalecer a gestão do SUS, pública e democrática, com 
controle social, como instrumento de identificação das necessi-
dades da população, atendimento ao interesse público e com-
bate à corrupção;

•" Expandir os programas e ações voltados para o desenvol-
vimento social;

•" Desenvolver ações afirmativas que permitam incluir as mu-
lheres no processo de desenvolvimento do país

•" Articular as diversas políticas setoriais para promover 
ações afirmativas geradoras de igualdade racial, com destaque 
para a inclusão educacional, garantindo acesso e a permanên-
cia da criança negra na escola até a universidade.

•" Implementar ações a favor dos direitos dos povos indíge-
nas;

•" Desenvolver, ampliar e consolidar políticas para a pessoa 
idosa;

•" Consolidar o Plano Nacional de Garantias e Proteção de 
Direitos para a Infância e Adolescência;

•" Desenvolver e aprofundar as ações de combate à discrimi-
nação e promoção da cidadania GLBT (gays, lésbicas, bissexu-
ais, travestis e transexuais), nos marcos do programa Brasil 
sem Homofobia, que será ampliado e fortalecido;

•" Fortalecer a Secretaria Nacional de Juventude;

•" Implementar políticas em prol dos esportes e esportistas.

Propostas específicas para a Educação

•" Implementação do Ensino Fundamental de 9 anos;

•" Expandir progressivamente o atendimento integral à crian-
ça e ao jovem;

•" Tornar a escola um polo cultural de esporte e lazer;

•" Instituir Piso Salarial Profissional, a partir da aprovação do 
FUNDEB;
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•" Estruturar a Rede Nacional de Formação de Educadores 
para a capacitação inicial e continuada. Ampliar, para tanto, a 
Universidade Aberta do Brasil,

•" Fortalecer na educação inclusiva;

•" Investir na educação inclusiva e indígena;

•" Aprofundar a ampliação do ensino superior de qualidade: 
continuidade do PROUNI, criação de novas universidades e de 
mais vagas nas Universidades Federais existentes; aprovação 
da Reforma Universitária, desenvolvimento de Plano Nacional 
de Pós-Graduação e do Sistema Nacional de Avaliação do Ensi-
no Superior (SINAES);

•" Prosseguir com a alfabetização de jovens e adultos;

•" Garantir a continuidade do processo de escolarização e 
profissionalizante;

•" Implantar o FUNDEB e subvincular os recursos para as 
universidades federais, como parte do esforço nacional para 
ampliação dos recursos da educação em relação ao PIB brasi-
leiro.

•" Utilizar a tecnologia da informação como elemento estraté-
gico;

•" Dar continuidade ao Programa de Educação Inclusiva;

•" Fortalecer o PROUNI e os programas de escolarização e 
profissionalização dos jovens no ensino médio.
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As políticas de Educação a Distância começam a ser criadas e 
a partir delas muitas metas são traçadas, nesse contexto o go-
verno evidenciou a necessidade de se investir eficientemente 
no ensino, buscando ampliar o acesso das crianças à escola. 
De acordo com Frigotto (2011), universidades pairaram as dis-
cussões sobre a qualidade e a ampliação das vagas universitá-
rias. Assim no período de três anos foram criaram quatro novas 
universidades públicas federais, cinco faculdades tornaram-se 
universidades e ampliaram ou criaram 42 campus no país.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado em 
2004, pela Lei nº 11.096/2005, e tem como finalidade a conces-
são de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de 
cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação es-
pecífica, em instituições privadas de educação superior o pro-
grama “criou mais de 700 mil vagas para jovens” (FRIGOTTO, 
2011, p.13). 

As instituições que aderem ao programa recebem isenção de 
tributos. Buscou-se conceder ainda autonomia universitária, 
educação a distância dentre outras medidas, atendendo, as-
sim, as demandas. Com a democratização universitária, houve 
uma demanda crescente em relação ao numero de professores 
para o ensino superior, dessa forma ampliou-se a contratação 
ou os concursos para os mesmos.

Seção 2

Regulamentação da Educação a Distância e do uso 
das TIC na Educação no período 
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No ano de 2005, segundo Freitas (2007, p. 1211-1212 ) “são 
apresentadas novas proposições para as licenciaturas que se 
desenvolvem no interior dos programas de educação à distân-
cia”.  Cria-se o Programa de Formação Inicial para Professores 
em Exercício na Educação Infantil (Pró-Infantil). Nesse ano tam-
bém surgiu o Programa de Formação Inicial para Professores 
dos Ensinos Fundamental e Médio (Pró-Licenciatura). 

Em 2006, a criação a Universidade Aberta do Brasil (UAB) re-
presentou um grande marco para a EaD no Brasil. Um dos obje-
tivos do programa é oferecer, prioritariamente, cursos de licenci-
atura e de formação inicial e continuada de professores da edu-
cação básica.

A criação da UAB e a institucionalização do Pró-Licenciaturas 
como programa preferencial para a formação de professores em 
exercício marca a adoção de um modelo privilegiado, quase ex-
clusivo, de expansão do ensino superior e de estudos superiores, 
à distância. As ações de reestruturação e expansão propostas às 
IFES, pelo REUNI, ainda que possam ser entendidas como esfor-
ço de ampliação dos cursos presenciais e aumento do número de 
vagas, e da diversificação das modalidades de graduação e revi-
são da estrutura acadêmica, temas suficientemente complexos e 
polêmicos que não serão enfrentados em curto prazo de tempo. 
(FREITAS, 2007, p.1216)

Em 2007 inicia-se o segundo mandato do governo Luiz Inácio 
Lula da Silva trazendo como referência para a educação, o do-

cumento intitulado “Programa Setorial de Educação”, tratando 
da profissionalização dos educadores. Com a finalidade de ofe-
recer apoio financeiro a projetos institucionais que contribuam 
para introduzir inovações nos cursos de formação de professo-
res, lançou-se o Programa de Consolidação das Licenciaturas 
(Pro - docência), pela Secretaria de Educação Superior, ainda 
nesse ano propõem-se a criação do Sistema Nacional de For-
mação de Professores, criado no âmbito da CAPES. (PROGRA-
MA DE GOVERNO, 2007-2010)

 Em 2007, intencionado o fomento à iniciação à docência de es-
tudantes em curso presencial de licenciatura de graduação ple-
na em Instituições de educação superior públicas, filantrópicas, 
confessionais ou comunitárias, criou-se o Programa Institucio-
nal de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Em 2009, o Ministério da Educação lançou uma ação estratégi-
ca denominada Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica – PARFOR, ainda nesse ano, a nova Por-
taria (n. 318) transferiu para a Diretoria de Educação a Distân-
cia da CAPES a operacionalização do Sistema UAB, antes fei-
ta pela SEED/MEC. 
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Domínio Público

Em 2004 foi lançado o portal Domínio Público, o seu acervo 
conta com aproximadamente 123 mil obras e segundo dados 
do MEC 5 anos após seu lançamento já contava com mais de 
18,4 milhões de visitas. Nesse ambiente o visitante pode encon-
trar obras literárias artísticas e científicas, todas em domínio pú-
blico ou com sua publicação já liberada.

Programa Banda Larga nas Escolas

Em 4 de abril de 2008 por meio do decreto n º 6.424 foi lança-
do o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) que objetiva-
va a conexão das escolas públicas urbanas a rede mundial de 
computadores, A meta era a utilização de tecnologias que possi-
bilitasse a prestação de um serviço com qualidade e velocida-
de propiciando a inclusão midiática e melhorando a nossa edu-
cação. As operadoras ganhavam a autorização para explora-
ção da telefonia fixa, contudo, assumiam a responsabilidade da 
instalação de infraestrutura de rede para suporte a conexão à 
internet em alta velocidade em todos os municípios brasileiros 
e conexão de todas as escolas públicas urbanas com manuten-
ção dos serviços sem ônus até o ano de 2025. (FNDE, 2016).

Seção 3

Programas e ações em EaD / Programas e ações 
para uso das tecnologias
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E-Proinfo 

Esse programa tem como objetivo apoiar a Educação a Distân-
cia e os demais processos de ensino e aprendizagem, para tan-
to se organiza em um ambiente virtual colaborativo de aprendi-
zagem que tem apoiado a educação a distancia e demais situa-
ções de ensino e aprendizagem. (FNDE, 2016).

E-Tec Brasil

No ano de 2007 foi lançado o Programa Escola Técnica Aberta 
do Brasil que teve como proposta articular as Instituições públi-
cas Federais, Estaduais e Municipais que oferecem ensino téc-
nico nível médio interessadas em ofertar seus cursos na modali-
dade a distância. A meta é estruturar mil polos e atender 200 
mil alunos até 2010. A Legislação atual que está em vigor é a 
Resolução nº 36, de 13 de julho de 2009, com alterações 
da Resolução nº 18, de 16 de junho de 2010.

PROFMAT 

O PROFMAT é um programa de Pós-graduação stricto sensu 
para aprimoramento da formação profissional de professores 
da educação básica. Programa semipresencial, com bolsas CA-
PES para professores em exercício na rede pública. A ênfase 

do programa perpassa pelo domínio e aprofundamento de con-
teúdo matemático relevante para a atuação docente, buscando 
a médio prazo impactar de maneira substancial a formação do 
professor em todo o território nacional. (PROFMAT,2012).

FORMAÇÃO PELA ESCOLA

O Programa foi lançado pela Resolução nº 12, de 25 de abril 
de 2008, visando fortalecer a atuação de todos os envolvidos 
no processo de ensino e aprendizagem, para tal promove a ca-
pacitação dos representantes da comunidade escolar e da soci-
edade organizada, nos âmbitos da gestão de fortalecimento do 
controle social dos recursos públicos destinados à educação. 
Os cursos são oferecidos especificamente a distância. Ainda 
estabelecer os critérios de implementação e execução do Pro-
grama Nacional de Formação Continuada a Distância nas 
A ç õ e s d o F N D E ( F o r m a ç ã o p e l a E s c o l a ) . 
Revogado(a) pelo(a) Resolução 5/2010/CD/FNDE/MEC.

 MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

O Programa Mídias na educação foi lançado pela Secretaria de 
Educação a Distância e tem como parceiros as secretarias de 
educação e universidades públicas. Trata-se de um programa 
de educação a distância, estruturado em módulos, oferecido pri-
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oritariamente para professores da rede pública e que tem como 
objetivo proporcionar formação continuada para o uso pedagó-
gico das diferentes tecnologias da informação e da comunica-
ção – TV e vídeo, informática, rádio e impresso. (FNDE,2016).

 PROINFO 

O Programa Nacional de Informática na Educação - ProInfo, foi 
criado em 1997, com o desígnio de inserir o uso da tecnologia 
de forma pedagógica nas escolas públicas no ensino fundamen-
tal e médio. As ações do ProInfo estavam sob responsabilidade 
da Secretaria de Educação a Distância, em parceria com as se-
cretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e muni-
cípios.

A partir do Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, o 
ProInfo passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educa-
cional, com a intencionalidade de promover nas redes públicas 
de educação básica, o uso pedagógico das tecnologias de infor-
mação e comunicação  (FNDE, 2016).

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB

Através do Decreto n. 5.800 (MEC), de 8 de junho de 2006, foi 
criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) ligada à 

Capes, em pareceria com a SEED – Secretaria de Estado da 
Educação. Sua finalidade é proporcionar formação inicial a pro-
fessores não licenciados em efetivo exercício, formação conti-
nuada aos já graduados e cursos aos profissionais da educa-
ção básica pública, reduzindo a desigualdade de oferta de cur-
sos superiores e ampliando o sistema de educação superior à 
distância (FNDE).
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Este item tem como objetivo apresentar a proposta de Governo 
do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (2011-
2014), a partir das informações que constam no plano de Go-
verno Dilma (2011-2014), intitulado: “Os 13 compromissos pro-
gramáticos de Dilma Rousseff para debate na sociedade brasi-
leira” com foco para a educação superior a distância e a forma-
ção de professores. Para isso, tomamos por base na pesquisa 
documental, classificada por Gil (2002) como fontes primárias, 
por se tratar de materiais em que não houveram análises, por-
tanto, o seu conteúdo é considerado como uma rica fonte de 
dados. 

Um plano, segundo Bordignon (2014, p. 33), “é um documento 
formal que consolida as decisões tomadas no processo do pla-
nejamento”, nele, ainda nas palavras do autor, estão descritas 
as metas e as etapas para se alcançar determinado objetivo. 
Dessa forma, compreendemos que o documento em que cons-
tam os “13 compromissos pragmáticos de Dilma Rousseff para 
debate na sociedade brasileira” enquadram-se em um plano, 
uma vez que apresenta as metas desse Governo. 

O governo da presidente Dilma Rousseff iniciou-se após o fim 
do mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-
2011). Por serem de um mesmo partido, essa sucessão de go-
vernos possuiu um indicativo de continuação do viés político 
principiado em 2011. Devido a isso, plano analisado tem seu 
início resgatando algumas políticas sociais e educacionais do 

Seção 1

Apresentação da proposta de Governo para a 
Educação Superior e Formação de Professores



48

Governo Lula, dentre as quais destacamos: a criação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), criação 
de piso salarial nacional e do programa de qualificação de do-
cente, criação do Programa Universidade Para Todos e o inves-
timento em pesquisa e inovação tecnológica. Após esse regas-
te de informações sobre as ações desenvolvidas no Governo 
Lula, o documento segue apresentando os 13 compromissos, 
com temáticas relacionadas às políticas econômicas e sociais; 
de sustentabilidade; de saúde; de cultura; relacionadas à segu-
rança; e, também, metas voltadas para o uso tecnologias e de 
educação. A seguir, estão listados os 13 compromissos que en-
volvem o plano de Governo Dilma.  

1 – Democracia consolidada pela reforma do Estado, liberdade 
de imprensa e religiosa, combate à corrupção; 

2 – Expansão de emprego e da renda, controle da inflação, aten-
ção especial a Amazônia, região centro-oeste e nordeste; 

3 – Desenvolvimento industrial e sustentável,   

4 – Defesa do meio ambiente, investimento em recuperação ambi-
ental  

5 - Erradicação da pobreza. Programa Bolsa Família como fator 
de inclusão social, políticas públicas para promoção da igualdade 
social  

6 -  Ampliação do acesso ao mercado de trabalho, combate ao 
trabalho infantil e escravo.  

7 -  Garantia de educação de qualidade aos jovens, com capacita-
ção ao trabalho. Expansão do ensino público. Ampliação e qualifi-
cação da educação superior. Expansão das universidades e mai-
or estímulo à pesquisa. Expansão da pós-graduação. Foco no 
Programa Universidade para Todos (Prouni). Ampliação de esco-
las técnicas. Melhoria no piso salarial e capacitação de professo-
res visando padrão educacional de qualidade. Criação de cre-
ches e construção de quadras esportivas. Erradicação do analfa-
betismo.   

8 – Fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica. Aumento 
de bolsas CAPES e CNPq. Pesquisas privilegiadas: biotecnolo-
gia, nanotecnologia, robótica, tecnologia da informação e comuni-
cação, saúde, agricultura, biodiversidade, áreas nuclear e espaci-
al.  Inclusão digital.  

9 – Investimento em qualidade na saúde, com distribuição gratui-
ta de medicamentos de uso contínuo. 

 10 – Investimento em programas de habitação, saneamento. Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida.  

11 - Valorização da cultura. Liberdade de expressão. Investimen-
to em comunicação - Padrão Tv digital. Financiamento e apoio a 
cultura.   

12 - Garantia de segurança com investimento em qualificação pro-
fissional. Redução da criminalidade. Combate ao crime organiza-
do e tráfico de drogas.  

13 – Ampliação das fronteiras comerciais. Defesa do território na-
cional. Apoio aos países em desenvolvimento. Defesa dos direi-
tos humanos e luta pela paz mundial.

 "

 " Desses 13 compromissos, destacamos os de número sete 
e oito, pois ambos tratam especificamente de investimentos em 
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educação. O sétimo inicia com a proposta de garantir aos brasi-
leiros o acesso à escola de qualidade, em que dá ênfase para 
a educação de jovens, e descreve que para esses a educação 
deve contemplar o ensino e a qualificação para o trabalho.  O 
compromisso sete também aponta para a criação um piso naci-
onal para os professores, assim como sua qualificação, através 
de programas nacionais realizados pela cooperação entre a 
União, os estados e os municípios. 

Em vias de manter a expansão da educação superior, iniciada 
no Governo Lula, há a proposta manter o crescimento das uni-
versidades públicas, com a fundação de novos campus e ampli-
ação de matrículas e a criação de novos Institutos Federais de 
Educação Tecnológica. E, finaliza pontuando que as medidas 
destinadas à educação têm por objetivo a erradicação do anal-
fabetismo no país. O item oito dá ênfase ao desenvolvimento 
da ciência e tecnologia, com propostas de fomento à pesquisa 
através de bolsas de estudos ofertadas por órgãos vinculados 
ao Ministério da Educação (MEC). Também afirma o compro-
misso com a inclusão digital, sobretudo nas escolas, em prol 
de construir uma sociedade do conhecimento. 

Em seu discurso de posse em 1º de janeiro de 2011, a presi-
dente Dilma Rousseff trata a educação como um serviço públi-
co universal que, como opção histórica do Estado brasileiro, 
será mantida dessa maneira. Ressalta que é prioridade de seu 
governo a luta pela qualidade na educação, além do aumento 

de vagas nos ensinos infantil e médio - considerando o ensino 
fundamental já universalizado. Promove a intenção de apoiar 
os municípios na ampliação de ofertas de creches e de pré-es-
colas.

Para o ensino médio reitera aumentar o investimento público e 
a extensão do ProUni para o ensino médio profissionalizante, 
com o aumento de milhares de vagas. Ademais, destaca a ne-
cessidade de formação continuada e remuneração adequada 
para os professores. É importante ressaltar que, em nenhum 
momento, números ou quantias foram citados, dessa forma, o 
discurso não esclarece a dimensão do investimento a ser reali-
zado. 
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Trabalhando por meio da pesquisa documental, este item tem 
por objetivo apresentar cronologicamente a regulamentação re-
ferente à educação superior a distância e ao uso das tecnolo-
gias da informação e comunicação (TIC) na educação adota-
das durante o Governo Dilma (2011-2014).

Conforme descrito em seu plano de Governo, a presidente Dil-
ma Rousseff (2011-2014) trouxe a promessa de continuidade 
das políticas iniciadas pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva 
(2003-2011). Ao retomar o item sete dos “13 Compromissos 
Programáticos de Dilma Rousseff para Debate na Sociedade 
Brasileira”, afirmava-se o engajamento em facilitar o acesso de 
jovens à educação e a capacitação para o trabalho, o que aca-
bou por se tornar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). Este programa, em vigor deste 
2011, é voltado para a qualificação profissional em nível médio 
e técnico através de cursos presenciais e a distância, que a par-
tir da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, incluiu também 
cursos superiores, com a mesma perspectiva. O investimento 
na educação em nível médio era uma das propostas do plano 
de Governo Dilma e se materializou por meio do investimento 
do Pronatec. 

" O compromisso sete também destaca a expansão e quali-
ficação da educação superior, e como resposta a isso, temos a 
criação do Programa Ciência Sem Fronteiras (CsF), concebido 
pelo Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011. A criação 

Seção 2

Regulamentação da Educação a Distância e do uso 
das TIC na Educação no período (Leis, Decretos, 
Portarias, Resoluções)
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do CsF que também se enquadra ao ponto oito, que apresenta 
o compromisso com o crescimento científico e tecnológico. Atre-
lado ao CsF, e em relação a educação superior a distância, des-
tacamos a criação do Programa Inglês sem Fronteiras, instituí-
do por meio da Portaria MEC nº 1.466, de 18 de dezembro de 
2012, que é um programa que oferta cursos de idioma também 
na modalidade a distância - ambos programas contribuem para 
a internacionalização da educação superior. Ainda sobre o in-
vestimento na educação em nível médio e profissional foi insti-
tuída a Rede E-TEC por meio do Decreto nº 7.589, de 26 de ou-
tubro de 2011, com objetivo de ofertar cursos técnicos e profis-
sionais a distância por meio da Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica.  

" Em 2012, com a Lei nº 12.603, de 3 de abril de 2012, hou-
ve a alteração do inciso I do § 4o do art. 80 da Lei no 
9.394/1996, em prol de beneficiar a EaD com a redução de cus-
tos em meios de comunicação que sejam explorados mediante 
autorização, concessão ou permissão do Poder Público. A Lei 
nº 12.965, de 23 de abril de 2014 estabelece princípios, garanti-
as, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. E traz 
no parágrafo único do artigo 29º que cabe ao poder público pro-
mover a educação por meio da internet. Ambas as medidas se 
enquadram no plano do Governo Dilma, no compromisso oito, 
quando se fala em inclusão digital, e ampliação da banda larga 
no país, em busca de uma sociedade do conhecimento. 

Para o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), temos du-
as Portarias: a Portaria CAPES nº 170, de 5 de dezembro de 
2012, que institui o Fórum Nacional de Coordenadores do Siste-
ma UAB; e a Portaria CAPES Nº 175, de 10 de dezembro de 
2012, que veio designar presidente e vice-presidentes do Fó-
rum Nacional dos Coordenadores do Sistema UAB. A modalida-
de a distância não aparece explicitamente dentre os 13 compro-
missos. 

 No âmbito do Conselho Nacional de Educação (CNE), foram 
aprovadas duas Resoluções, CNE/CES nº 4, de 16 de feverei-
ro de 2011 e Resolução CNE/CES nº 7, de 8 de setembro de 
2011, referentes ao credenciamento de instituições não educa-
cionais para oferta de cursos de educação superior a distância, 
principalmente em nível de especialização. 

Ao final do primeiro mandato do Governo Dilma foi aprovado, 
por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o Plano Na-
cional de Educação para o decênio 2014 - 2024, que prevê uso 
de TICs na educação, assim como medidas a serem tomadas 
por meio da modalidade a distância. Percebemos diante das 
regulamentações que o posicionamento desse governo em rela-
ção à educação superior a distância foi de buscar manter e es-
truturar as ações do Governo Lula, como é o caso das regula-
mentações voltadas para a UAB e direcionamentos para o cre-
denciamento de instituições para oferta de cursos superiores a 
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distância. Dessa forma, o quadro a seguir sintetiza as regula-
mentações aprovadas no primeiro Governo Dilma (2011-2014). 

Parte dos dados apresentados na tabela acima foram retirados 
do Documento Técnico do Conselho Nacional de Educação 
(LIMA, 2014) que apresenta um diagnóstico da expansão da 
educação a distância no Brasil. 
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Este item tem por objetivo apresentar os programas e as ações 
realizadas no período do Governo Dilma (2011-2014) envolven-
do a EaD, bem como o uso das TIC na educação. Foram utiliza-
dos, para a pesquisa, primordialmente, documentos que tratam 
da legislação brasileira e documentos oficiais.

De acordo com o Relatório de Gestão, publicado em 2009 pelo 
Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Educação a Dis-
tância (SEED) foi criada pelo Decreto nº 1.917, de 27 de maio 
de 1996, e teve a sua estrutura regimental modificada por deci-
são do Decreto nº 5.159, de 28 de julho de 2004. O propósito 
desta reestruturação foi fortalecer os recursos existentes e tor-
nar qualitativa a atuação da SEED junto ao seu público-alvo. 
Foi novamente revista pelo Decreto nº 6.320, de 20 de dezem-
bro de 2007, e passou a atuar em três pontos majoritários: pro-
dução de conteúdos e formação em EAD, regulação e supervi-
são em EAD, e infraestrutura em tecnologia educacional.

Os primeiros meses do Governo Dilma têm como marco inicial 
a extinção da SEED, responsável pela gestão da EaD dentro 
do MEC. Essa ação, formalizada pelo Decreto nº 7.480, de 16 
de maio de 2011 (revogado pelo Decreto 7.690 de 02 de março 
de 2012), ocasionou a descentralização da gestão da EaD den-
tro das demais secretarias do Ministério da Educação. 

 A Portaria CAPES nº 209, de 21 de outubro de 2011, foi a res-
ponsável pela criação do Programa de Mestrado Profissional 

Seção 3

Programas e Ações desenvolvidos em EaD e com o 
uso das TIC na Educação
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para Qualificação de Professores da Rede Pública da Educa-
ção Básica (PROEB) para fomentar a formação continuada em 
nível de pós-graduação strictu sensu, presencial e à distância, 
voltada para docentes das redes públicas de educação básica. 
Por meio de editais e em parceria com a Universidade Aberta 
do Brasil (UAB) criou-se, a partir de então, programas nas diver-
sas áreas do conhecimento: Programa de Mestrado Profissio-
nal em Letras (Profletras); Programa de Mestrado Profissional 
em Administração Pública (ProfiAP); Programa de Mestrado 
Profissional em Física (ProFis); Programa de Mestrado Profissi-
onal em Ensino de Biologia (ProfBio); Programa de Mestrado 
Profissional em Artes (ProfArtes); Programa de Mestrado Profis-
sional em Ensino de História (ProfHistória).

Nesse período também foram lançados dois programas de im-
pacto nacional, com foco na formação profissionalizante.  O go-
verno instituiu o programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-
Tec), por meio do decreto 6.301/07, que buscava incentivar a 
oferta da educação profissional a distância. A intenção era fo-
mentar a oferta de cursos técnicos a distância nos três tipos de 
articulação – integrado, concomitante e subsequente. Em 2011, 
o decreto 6.301/07 foi revogado pelo decreto 7.589/11 atual-
mente em vigor, que compartilhou a responsabilidade de oferta 
de cursos técnicos a distância entre as escolas técnicas vincula-
das ao estado e os serviços nacionais de aprendizagem (Siste-
ma S), convertendo a e-Tec em Rede e-Tec. Nessa mesma 
data de revogação do decreto 6.301/07, a presidente Dilma 

aprovou a Lei nº 12.513 que instituiu o PRONATEC e agregou 
a ele a Rede e-Tec (COSTA, 2013, p. 91).

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), foi criado com a inteção de fomentar a oferta de cur-
sos de nível médio e técnico, por meio da Rede e-TEC. Seu ob-
jetivo final é criar oportunidades de formação profissional, edu-
cacional e de alta qualificação aos   trabalhadores, jovens, e be-
neficiários de programas de transferência de renda. De acordo 
com a página do MEC (2016), de 2011 a 2014, através do Pro-
grama, mais de 8,1 milhões de matrículas foram efetivadas, em 
mais de 4.300 municípios, entre cursos técnicos e de qualifica-
ção profissional. 

Já voltado para o ensino superior, o Programa Ciência Sem 
Fronteiras (CSF) foi criado em julho de 2011, com o objetivo de 
incentivar a formação acadêmica no exterior e o intercâmbio de 
conhecimento. O Programa busca fornecer bolsas de iniciação 
científica e incentivo a projetos de pesquisa em universidades 
de excelência em outros países. É importante ressaltar que pri-
orizou, desde seu início, os cursos de tecnologia e inovação, 
tendo como agências de fomento a Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Se retomarmos aos 13 compromissos do plano de Governo Dil-
ma, o compromisso oito trazia como proposta a ampliação do 
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número de bolsas, sobretudo para as áreas tecnológicas e de 
engenharia.

O Projeto de Lei 4.372, de 31 de agosto de 2012, por sua vez, 
propunha a criação do Instituto Nacional de Supervisão e Avali-
ação da Educação Superior (INSAES), que teria por propósito 
avaliar e supervisionar instituições e cursos de educação supe-
rior no sistema federal de ensino, certificando também entida-
des beneficentes que atuem na área de educação básica e su-
perior. As funções que seriam exercidas pelo INSAES englo-
bam parte da alçada que atualmente é de responsabilidade do 
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira). Esta lei que o regulamenta, entretanto, está 
em tramitação na Câmara dos Deputados desde sua proposi-
ção e ainda não foi apreciada pela bancada.

Observa-se, que em complemento ao programa CSF foi criado 
o Programa Idiomas Sem Fronteiras (ISF), que oferta cursos 
de idiomas, conforme a Portaria nº 973, de 14 de novembro de 
2014. O IsF foi desenvolvido com a finalidade de gerar oportuni-
dades de acesso, por meio do programa Ciência sem Frontei-
ras e de outros programas de mobilidade estudantil, a universi-
dades de países em que a educação superior é administrada 
em parte ou integralmente através de línguas diferentes do por-
tuguês. Assim, suas ações também dão suporte a comunida-
des universitárias brasileiras que estarão abertas para receber 
um número cada vez maior de professores e alunos estrangei-

ros em seus campus. Em resposta a essa demanda, abrange a 
oferta de cursos a distância e cursos presenciais, e também a 
aplicação de testes de proficiência.

O quadro a seguir, lista os programas e as ações destinadas a 
educação superior a distância e uso das TIC no período de 
2011 a 2014. 
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Apresentamos a seguir, a indicação de vídeos com 
pronunciamentos a respeito das ações relacionadas 
aos programas mencionados no texto.

57

1º Pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff em rádio 
e TV

Pronunciamento a Presidenta Dilma Rousseff, no dia 10 de fe-
vereiro de 2011, no qual anuncia o Pronatec (Programa Nacio-
nal de Acesso à Escola Técnica); o Plano Nacional de Banda 
Larga com o objetivo de ampliar e popularizar a oferta de inter-
net.

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=wywZ-t7Dcmc>

Acesso em 20 jul. 2016.

Pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff em homena-
gem ao Dia do Trabalho

Pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff por ocasião do 
Dia do Trabalho em 1º de maio de 2011, no qual anuncia o 
PRONATEC, programa de qualificação para o trabalho em par-
cerias com Sistema S (Sesc, Sesi, Senai) e liberação de bolsas 
de estudos em universidades estrangeiras.

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=5q_b9yMAOC0>

Seção 4

Para saber mais 

https://www.youtube.com/watch?v=wywZ-t7Dcmc
https://www.youtube.com/watch?v=wywZ-t7Dcmc
https://www.youtube.com/watch?v=5q_b9yMAOC0
https://www.youtube.com/watch?v=5q_b9yMAOC0
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Acesso em 24 jun. 2016.

Ministro Aloízio Mercadante explica o funcionamento do 
Programa Ciência Sem Fronteiras

Participação do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Merca-
dante, no programa “Bom dia Ministro”, do dia 28 de julho de 
2011. O  ministro apresenta um panorama da expansão do ensi-
no superior, graduação e pós-graduação. Além disso, traz expli-
cações sobre o programa Ciência sem Fronteiras e anuncia a 
concessão de 100 mil bolsas de estudo no exterior a estudan-
tes brasileiros. 

D i s p o n í v e l e m 
<https://www.youtube.com/watch?v=AwVcmEPmi8w>

Acesso em 25 jul. 2016.

Governo quer apoio de empresários na oferta de bolsas de 
estudo para o Ciência Sem Fronteiras

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=3dF7M6O5ejk >

Acesso em 25 jul 2016.

Fala da Presidenta Dilma Rousseff, no dia 8 de agosto de 
2011, na qual apresenta o Programa Ciências sem Fronteiras 
para os empresários com o intuito de conquistar apoio para 
oferta de bolsas. O Programa é anunciado como uma das estra-
tégias de inovação e desenvolvimento da indústria.  

Alunos do Ciência Sem Fronteiras receberão um computa-
dor portátil do governo

Em coletiva de imprensa, no dia 13 de dezembro de 2011, o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloízio Mercadante, e 
o presidente da Capes, Jorge Guimarães, falam das primeiras 
experiências do Programa Ciências sem Fronteiras, além de 
anunciar a entrega de computador portátil e criação de uma 
rede social específica para bolsistas, bem como a oferta de cur-
sos de formação em línguas estrangeiras pelas universidades.

D i s p o n í v e l e m : 
https://www.youtube.com/watch?v=UbAHig6EJh0

Acesso em 26 jul. 2016.

Cerimônia de regulamentação do programa Ciência sem 
Fronteiras 

https://www.youtube.com/watch?v=AwVcmEPmi8w
https://www.youtube.com/watch?v=AwVcmEPmi8w
https://www.youtube.com/watch?v=3dF7M6O5ejk
https://www.youtube.com/watch?v=3dF7M6O5ejk
https://www.youtube.com/watch?v=UbAHig6EJh0
https://www.youtube.com/watch?v=UbAHig6EJh0
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Cerimônia em que foi assinado o decreto de regulamentação 
do Ciência sem Fronteiras, em Brasília, no dia 13 de dezembro 
de 2011. 

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=m_TIu5lHHaA >

Acesso em 12 ago. 2016.

Novo edital do Ciência sem Fronteiras vai oferecer mil va-
gas de mestrado profissional nos EUA

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=1bSaHe2irmA >

Acesso em 24 jun. 2016.

Entrevista coletiva sobre o Enem do ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, em 3 de março de 2013. Na ocasião, o minis-
tro anuncia novo edital do programa Ciência sem Fronteiras, 
que inclui em sua oferta mil vagas para mestrado profissional 
nos Estados Unidos nas áreas de biológicas, tecnológicas, en-
genharias, computação e exatas.

Segunda etapa do Pronatec

No dia 18 de junho de 2014, a presidenta Dilma Rousseff anun-
cia o Pronatec 2, a partir de 2015.

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgCRWMj-Rxg >

Acesso em 14 jul. 2016.

Segunda etapa do Programa Ciência sem Fronteiras

A presidenta Dilma Rousseff anuncia a segunda etapa do Pro-
grama Ciência sem Fronteiras no dia 25 de junho de 2014.

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=iMwkcUjVBts >

Acesso em 30 jul. 2016.

Programa Nacional de acesso ao ensino técnico e empre-
go - Pronatec Aprendiz

Reportagem do dia 20 de abril de 2015 sobre encontro da Fena-
con em que foi apresentado o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Aprendiz, resultado de 
uma parceria entre o MEC, Ministério do Trabalho e Secretaria 

https://www.youtube.com/watch?v=m_TIu5lHHaA
https://www.youtube.com/watch?v=m_TIu5lHHaA
https://www.youtube.com/watch?v=1bSaHe2irmA
https://www.youtube.com/watch?v=1bSaHe2irmA
https://www.youtube.com/watch?v=ZgCRWMj-Rxg
https://www.youtube.com/watch?v=ZgCRWMj-Rxg
https://www.youtube.com/watch?v=iMwkcUjVBts
https://www.youtube.com/watch?v=iMwkcUjVBts
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das Micro e Pequenas Empresas. O progama fomenta a contra-
tação de jovens aprendizes por micro e pequenas empresas. 

D i s p o n í v e l e m < 
https://www.youtube.com/watch?v=_VbxxcIkhvs >

Acesso em 05 ago. 2016.
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A educação a distância (EaD) tem se tornado uma modalidade 
de ensino em franco crescimento no Brasil nos últimos anos e, 
com isso, vêm merecendo destaque nas discussões sobre o 
seu papel e das políticas que as devem nortear. O desenvolvi-
mento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e 
sua expansão promoveram mudanças na sociedade e na edu-
cação (DOURADO e SANTOS, 2011). A utilização dos computa-
dores (a partir da década de 1970 por meio das universidades 
brasileiras) e a introdução da Internet aqueceram o crescimen-
to da EaD e do uso das tecnologias na educação brasileira 
pela viabilidade de interatividade e interação promovidas, contri-
buindo para consolidar a propagação de cursos no Brasil e  no 
mundo (ALVES, 2009). 

No atual momento, as políticas de educação a distância e de 
utilização das tecnologias na educação passam por um proces-
so de construção e desconstrução em sua etapa de formula-
ção, principalmente após a extinção da Secretaria de Educa-
ção a Distância (SEED) do Ministério da Educação (MEC) em 
2011, que cuidava da gestão de ambas,  o que tem trazido im-
pacto substantivo no seu processo de implementação. 

Assim, este item busca apresentar as regulamentações em vi-
gor que tratam tanto da utilização das tecnologias na educação 
quanto para a modalidade de educação a distância no Brasil.  
Dentre as principais regulamentações e ações em vigor no pais 
no que tange a EaD, o Quadro 01 a seguir apresenta uma vi-

Seção 1

Regulamentação e 
ações
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são da sua trajetória desde a sua inclusão enquanto modalida-
de na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), 
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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A partir da introdução da EaD na LDB e na organização do 
MEC e com vistas à gestão dessa nova modalidade de educa-
ção, uma série de ações, programas e regulamentações foram 
sendo formulados e implementados com a finalidade de promo-
ver a sua implementação. Conforme Lima e Faria (2016), após 
2004, os instrumentos jurídicos revogam os anteriores e inaugu-
ram um arcabouço, com maior variedade de atos e maior com-
plexidade de detalhamento das formas de orientação legal e de 
regulação das práticas da EaD, instituído, progressivamente, 
ao logo do período histórico. O destaque para o período 2004-
2005 está no Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 
que regulamenta o artigo 80 da LDB nº 9.394/96. Surgiu do de-
talhamento de aspectos relativos à EaD, revogando os Decre-
tos anteriores (nº 2.494/1998 e nº 2.561/1998) e, posteriormen-
te, foi alterado pelo Decreto nº 6.303 (2007).

O Decreto nº 5.622/2005 parece manter a necessidade do mes-
mo ordenamento legal aos cursos presenciais (regras de trami-
tação), e acrescentou para garantir indicadores de qualidade 
aos  cursos a distância, favorecendo sua expansão pela iniciati-
va privada e induzindo sua oferta pelas públicas. 

Os Referenciais de Qualidade (2007) trazem os tópicos que de-
vem estar expressos nos Projetos de Curso (concepção, siste-
ma de comunicação, material didático, avaliação, equipe multi-
disciplinar, infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-adminis-
trativa e sustentabilidade financeira) e, sobre o processo de 

gestão e organização próprio da EaD, apresentam alguns ele-
mentos, como a indicação da existência indispensável de in-
fraestrutura que centralize a gestão de cursos a distância das 
IES, com a presença de estruturas mais gerais.

Cabe ressaltar que em maio de 2011, por meio do Decreto  nº 
7.480,  de 16 de maio de 2011, revogado pelo Decreto nº 7.690 
de 02 de março de 2012, que dispõe sobre a estrutura regimen-
tal e o quadro demonstrativo dos cargos do Ministério da Edu-
cação a Secretaria de Educação a Distancia (Seed) do ministé-
rio da educação (MEC) foi extinta e do qual nasceu a Secreta-
ria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior do MEC (Se-
res). Porém, desde 2009 é possível verificar o movimento de 
transição para a gestão e operacionalização da EaD pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), quando por meio da Portaria n. 318 do MEC, transfere 
para a Capes a operacionalização do sistema Universidade 
Aberta do Brasil, maior programa/Sistema de oferta da EaD pú-
blica no país.

Em 2011 registra-se a criação da Rede e-Tec Brasil (Decreto nº 
7. 589/2011) e da Rede Nacional de Formação Continuada dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (Portaria MEC 
nº 1.328/2011). Consegue-se visualizar que o foco dos progra-
mas atuais estão voltados para a rede e-Tec e Sistema UAB. 

No fim de 2012, a Capes instituiu novamente o Fórum de Coor-
denadores UAB e  estabeleceu nova presidência por meio da 
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Portaria nº 199/2016. Nesse mesmo ano destaca-se a atuação 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) ao aprovar e imple-
mentar a Resolução CNE/CES nº1, de 11 de março de 2016, 
que trata das Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de 
Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a 
Distância, documento de grande contribuição para o desenvolvi-
mento da EaD com qualidade no país. 

Para fechar 2016, dentre as ações voltadas para a EaD, desta-
ca-se o papel da Capes ao operacionalizar diversas Portarias 
voltadas para ações  com foco na institucionalização da EaD 
pública. 

Com relação à inclusão das tecnologias na escola e para a for-
mação dos jovens da educação básica, essa acompanha o his-
tórico das políticas e regulamentações desenvolvidas na educa-
ção no Brasil, conforme Quadro 02 a seguir:
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De acordo com Lima e Batista (2015), a implantação das TIC 
na educação e o investimento nessa área ocorreram recente-
mente, passando sempre da preocupação com equipamentos 
e infraestrutura para a capacitação docente. Por essa trajetória, 
busca e implanta programas e laboratórios de informática alia-
dos aos núcleos de tecnologias educacionais (NTE) para o sub-
sídio técnico e de formação continuada dos professores, que, 
em sua maioria, não a receberam na formação inicial e têm difi-
culdade de lidar com o novo, com a própria história e o contex-
to social. 

Ao observar o Quadro 02, observamos que o Brasil vem tentan-
do implementar uma política de inclusão para as TIC e TDIC 
desde 2000, envolvendo principalmente os Ministérios da Edu-
cação, da Ciência e Tecnologia (hoje Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação), das Comunicações, do Desenvolvimento 
Agrário, demonstrando uma preocupação que vai da área urba-
na à rural do país, bem como da preocupação com a constru-
ção de uma infraestrutura básica para que ocorra o acesso à 
rede (internet) e à equipamentos tecnológicos (LIMA, 2016). 

A partir das regulamentações e ações voltadas para o uso das 
tecnologias e das tecnologias na educação, a partir do Quadro 
02, visualiza-se uma tendência do país de investir em progra-
mas sociais e que favorecem o desenvolvimento econômico do 
país para o uso e desenvolvimento das tecnologias  em detri-
mento do investimento dessa inclusão e uso nas escolas/educa-

ção. O Quadro 02 demonstra, assim, necessidade de aprofun-
damento e pesquisas futuras para a compreensão dessa traje-
tória no Brasil e suas atuais ações, para que se possa avaliar o 
processo de formulação e implementação das políticas públi-
cas voltadas para o uso das tecnologias na educação, ultrapas-
sando a compra de equipamentos, perpassando pela formação 
dos professores e avançando para a leitura critica e de uso críti-
co dessas tecnologias voltados para a emancipação dos sujei-
tos e não para a formação acrítica voltada apenas para o mer-
cado. 

Referências

ALVES, J. R. M. A história da EaD no Brasil. IN: LITTO, F. M. ; 
FORMIGA, M. (orgs.). Educação a distância - O estado da 
arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

BATISTA, Tatiane Custódio da Silva. A relação entre educa-
ção e as Tecnologias da Informação e Comunicação em 
marcos legais específicos para a Educação Básica brasilei-
ra. 2017. 129 p. Dissertação (Mestrado Interdisciplinar em Edu-
cação Linguagem e Tecnologias) - Universidade Estadual de 
Goiás, Anápolis, Goiás, 2016. 



73

DOURADO, Luiz Fernandes; SANTOS, Catarina de Almeida. A 
educação a distância no contexto atual e o PNE 2011-2020: 
avaliação e perspectivas. In: DOURADO, Luiz Fernandes 
(Org.). Plano Nacional de educação (2011-2020): avaliação e 
perspectivas. Goiânia: Editora UFG; Belo Horizonte: Autêntica 
editora, 2011. P. 155-192.

LIMA, Daniela da Costa Britto Pereira Lima; BATISTA, Tatiane 
Custódio da Silva. Plano Nacional de Educação e as Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação: trajetória e desafios para a 
formação dos jovens da educação básica.  Revista ECCOS, n. 
36, 2015, p. 85-101. 

LIMA, Daniela da Costa Britto Pereira. Tecnologias, Educação 
e Formação: conceitos, inclusão e iniciativas. In: ANDERI, Elia-
ne Gonçalves C.; TOSCHI, Mirza Seabra (Orgs.). Inclusão  Di-
gital e Social – Conhecimento e Cidadania. Anápolis: Editora 
UEG, 2016. 

OBSERVAÇÃO:

NO ANEXO AO E-BOOK ESTÁ DISPONIBILIZADO OS ARQUI-
VOS DOS DOCUMENTOS CITADOS. 


