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RESUMO 

 

Este estudo vincula-se à linha de pesquisa: Estado, Políticas e História da Educação, do Programa de 
Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás. Tem por finalidade compreender 
como se conceberam e se instituíram os programas e as ações para a formação de professores da 
Educação Básica (EB), por meio das Políticas de Educação a Distancia (EaD), no Governo Lula da 
Silva (2003-2010), no contexto das reformas educacionais em articulação com as transformações 
econômicas e políticas em curso no referido momento de desenvolvimento da sociedade brasileira. 
Investigou-se o tema em sua historicidade, recuperando as quatro décadas que antecederam o 
referido governo, tendo em vista apresentar uma síntese das mediações e dos nexos constitutivos 
estabelecidos, situando o período de estudo em um contexto mais amplo de entendimento temático. 
O plano de investigação e de exposição se constitui em um todo articulado onde as etapas se 
interpenetram mantendo umas com as outras relações e interconexões, tendo como centralidade a 
busca da compreensão do fenômeno social investigado, com relevo para: ampliação e sistematização 
permanente da literatura; levantamento e análise documental e da legislação; observação livre e 
participação sistemática em reuniões, seminários e encontros sobre a temática; e realização de 
entrevistas semi-estruturadas com sujeitos envolvidos diretamente na definição das políticas 
analisadas, com a finalidade de complementar os dados e os objetivos da análise documental e das 
observações efetivadas. Dentre os autores que contribuíram para lançar luz sobre a problemática da 
educação e da sociedade capitalista destacam-se: Coutinho (2002; 2006; 2007), Frigotto (2003; 1995; 
2010; 2011), Neves (2000; 2005), Oliveira (2003a; 2003b; 2006; 2009; 2010) e Saviani (2008a; 
2008b; 2009a; 2009b). No campo da formação de professores da EB, foram fundamentais os estudos 
de: Freitas (1999; 2002; 2003; 2007), Scheibe (2006; 2010) e Brzezinski (2008; 2010). Na área da 
EaD e TIC, foram muito importantes as contribuições de Alonso (2001; 2008; 2010); Barreto (2003; 
2004; 2006; 2008; 2010), Dourado (2006; 2008; 2009; 2011) e Preti (2005; 2009). Na literatura 
internacional, contribuíram para ampliar as análises e reflexões relativas à EaD os trabalhos de Aretio 
(1999), Moore (2007) e Peters (2001). A estruturação da pesquisa delineou-se no processo de 
revisão de literatura, de investigação, de organização e análise de dados. Os dados da pesquisa 
empírica estão presentes, de forma transversal, sobretudo, no último capítulo, problematizando as 
discussões e estabelecendo relações dialéticas, à luz das reflexões teóricas estabelecidas por 
estudiosos e pesquisadores do campo estudado. A pesquisa evidencia que o Governo Lula da Silva 
(2003-2010), embora se apresente como alternativa para promover rupturas em relação ao projeto de 
sociedade e de educação dos governos anteriores, não disputou, com esses, um projeto de 
sociedade antagônico, e ao estabelecer políticas, programas e ações para as classes menos 
favorecidas e excluídas socialmente, em sintonia, e de acordo com os interesses das elites 
brasileiras, não disputou também um projeto educacional alternativo e antagônico àqueles 
apresentados no curso histórico em que se colocava como oposição. Logo, as políticas de EaD 
voltadas à formação de professores da EB, com destaque para a UAB, programa estratégico no 
campo investigado, foram concebidos e instituídos em um percurso controvertido entre as lutas da 
sociedade, as propostas do governo e as ações e omissões no exercício do poder, numa disputa 
entre setores progressistas e conservadores da sociedade brasileira pela hegemonia do(s) campo(s), 
o que, em síntese, representa a defesa de projetos político-pedagógicos opostos que, ao mesmo 
tempo em que se excluem, se unem em torno de um projeto hegemônico de poder. Nesse sentido, 
embora se evidencie alteração sistemática e acentuada no quadro conjuntural das políticas 
investigadas, sobretudo, e com destaque, para a expansão da educação superior a distância, o tecido 
estrutural que sustenta tais políticas expressa, nas últimas cinco décadas, linearidade e continuidade 
de conteúdo, forma e método. Essa constatação deve-se a hegemonia de forças sociais e políticas 
conservadoras que se fizeram e se fazem presentes, sobretudo no campo da EaD, ocupando os 
espaços de decisão no exercício do poder, influenciando e determinando a formulação e produção 
dessas políticas, materializadas em programas e ações. Este estudo sinaliza para o enfrentamento do 
modelo hegemônico que vem pautando e formulando a agenda das políticas para o campo, por meio 
da participação efetiva, não somente nos espaços de debate e discussão de ideias, mas na 
composição de espaços no poder constituído, ou seja, nas áreas que formulam e produzem as 
políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB nas últimas cinco décadas. 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Educação a Distância; Formação de Professores. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study is part of the State Policy and History of Education research line of the Federal University of 
Goiás post graduation program in education. Its purpose is to understand how programs and actions 
for training Basic Education (EB) teachers were conceived and institutionalized through Distance 
Education Policies (DL) in the context of educational reforms and economic and political changes 
underway in the Brazilian society during Lula da Silva Government (2003-2010). We investigated the 
subject in its historical aspects, recovering the four decades prior to that Government, in order to 
provide a summary of constituent mediations and connections, situating the study period in a broader 
context of thematic understanding. The research plan and exposure constitute an articulated whole 
with steps that interpenetrate each other maintaining relationships and interconnections, whose 
centrality seeks to understand the social phenomenon investigated, with emphasis on: expanding and 
systematizing pertinent literature; survey and analysis of documents and legislation, free observation 
and systematic participation in meetings, seminars and meetings on the topic, and semi-open 
interviews with subjects directly involved in the definition of the policies analyzed, in order to 
supplement the data and goals of  the document analysis and observations. Among the authors who 
contributed to shed light on the issue of education and capitalist society are: Coutinho (2002, 2006, 
2007), Frigotto (2003, 1995, 2010, 2011), Neves (2000, 2005), Oliveira (2003a; 2003b, 2006, 2009, 
2010) and Saviani (2008a, 2008b; 2009a, 2009b). In the field of teacher training of Basic Education 
were fundamental studies: Freitas (1999, 2002, 2003, 2007), Scheibe (2006, 2010) and Brzezinski 
(2008, 2010). In the area of  Information Technology and Communication and Distance Education 
were very important contributions of Alonso (2001, 2008, 2010), Barreto (2003, 2004, 2006, 2008, 
2010), Dourado (2006, 2008, 2009, 2011) and Preti (2005; 2009). In the international literature, 
contributed to enlarge the analyzes and reflections the work of Aretio (1999), Moore (2007) and Peters 
(2001). The structuring of the research was outlined in the literature review process, research and 
organizing and analyzing data. The empirical data are present, transversely, especially in the last 
chapter, questioning the discussions and establishing dialectical relations in the light of established 
theoretical reflections by scholars and researchers in the field studied. The research reveals that Lula 
da Silva  Government (2003-2010), despite presenting an alternative to promote disruptions to the 
project of society and education of previous governments, did not propose an antagonistic project of 
society, and establish policies, programs and actions for the lower socially excluded classes in tune 
and according to the interests of the Brazilian elites, it also did not propose an antagonistic 
educational alternative  to those presented in the course of history in which they posed as opposition. 
Therefore, policies aimed at distance education teacher training of Basic Education, especially for 
UAB, strategic program in the field investigated, designed and instituted a controversial route between 
the struggles of the society, the government's proposals and actions and omissions in exercise of 
power, a contest between progressive and conservative sectors of Brazilian society for hegemony of 
fields, which, in summary, is the defense of opposite and at the same time mutually exclusive political-
pedagogical projects were united around a hegemonic project of power. In this sense, although it was 
evidenced a systematic accentuated change under cyclical policies investigated, especially, in terms 
of the expansion of distance education, the structural tissue that supports such policies expressed in 
the last five decades, linearity and continuity content, form and method. This finding is due to the 
hegemony of conservative social and political forces that have been made and are present mainly in 
the field of distance education, occupying the spaces of decision in the exercise of power, influencing 
and determining the formulation and production of these policies, embodied in programs and actions. 
This study points the hegemonic model that has guided and formulated the policy agenda for the field, 
through effective participation, not only in the spaces of debate and discussion, but the composition of 
spaces in established power, that is, in the areas that produce and formulate policies aimed at 
distance education for Basic Education teachers in the last five decades. 
 
 

Keywords: Educational Policies; Distance Education; Teacher Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] A história nunca se fecha por si mesma 
e nunca se fecha para sempre. São os 
homens, em grupos, e confrontando-se 
como classes em conflito, que „fecham‟ ou 
„abrem‟ os circuitos da história 
(FERNANDES, 1977, p. 5). 

    

A epígrafe extraída do livro Os circuitos da história, de Florestan Fernandes, 

expressa, em grande medida, a perspectiva histórica adotada, neste estudo, visto 

que a educação, analisada na qualidade de política pública, necessariamente, 

implica a compreensão desses circuitos, os quais se apresentam e se revelam em 

movimentos universais que exprimem e manifestam a luta dos contrários, que se 

excluem e, ao mesmo tempo, se unem em torno de um projeto hegemônico de 

poder (NEVES, 2005), e que, em última análise, leva à solução da contradição e à 

passagem da coisa de um estado qualitativo a outro (TRIVIÑOS, 1987).  

Nessa perspectiva, compreendemos a política educacional como um 

fenômeno produzido no contexto das relações de poder e de dominação 

estabelecido na sociedade e que, como parte de uma totalidade maior, deve ser 

pensado em articulação com o planejamento mais global que a sociedade constrói 

como sendo seu projeto, o qual se realiza por meio da ação do Estado (AZEVEDO, 

2004, p. 58-59). Tal projeto, não sem contradições internas, conforme sinaliza 

Azevedo, é construído pelas forças sociais que, em disputa e em interação 

permanente, tem poder de voz e de decisão e que, por isto, fazem chegar seus 

interesses até ao Estado e à máquina governamental, influenciando na formulação e 

implementação de políticas ou dos programas de ação.  

Nesse contexto, esta pesquisa busca compreender como se conceberam e 

se instituíram os programas e ações voltados à formação de professores da 

Educação Básica (EB), por meio das políticas da Educação a Distância (EaD), no 

Governo Lula da Silva (2003-2010), no contexto das reformas educacionais em 

articulação com as transformações econômicas e políticas em curso no referido 

momento de desenvolvimento da sociedade brasileira.  
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As reformas educacionais, nesta pesquisa, são compreendidas, no contexto 

de profundas transformações econômicas, políticas e sociais nacionais e 

internacionais, implantadas, na América Latina (AL), a partir da década de 1980, 

com ênfase na década de 1990, como estratégias utilizadas para reformular 

radicalmente as relações entre o Estado e a sociedade (SAVIANI, 2008a). Essas 

reformas, conforme sinaliza Krawczyk (2008), foram elaboradas, sob a égide de uma 

forte crítica às funções dos Estados nacionais e à lógica de gestão pública no 

modelo de desenvolvimento keynesiano1, crítica essa decorrente da crise que, nesse 

momento, vivia o processo de acumulação capitalista. De acordo com Saviani 

(2008a), o Estado deixou de ser visto como parceiro estratégico do mercado ao 

definir políticas econômicas e sociais tais como as promovidas pelo Estado de Bem-

estar social.   

 

Por meio de um processo de indução externa que possibilitou o 
estabelecimento de uma regulação supranacional, foram impostas 
mudanças não apenas para a reformulação do papel do Estado na provisão 
de bens e serviços sociais, reservando-lhes as funções de coordenação e 
regulamentação, mas também para substituição do controle centralizado 
pela incorporação da iniciativa privada e individual na gestão pública 
(KRAWCZYK, 2008, p. 798).  

  

A expressão „regulação supranacional‟, cunhada por Barroso (2006, p. 44), é 

definida como “conjunto de normas, discursos e instrumentos que são produzidos e 

circulam nos fóruns de decisão e consultas internacionais, como „obrigação‟ ou 

„legitimação‟ para adaptarem ou proporem decisões ao nível do funcionamento do 

sistema educativo”. Para Barroso (2005), a difusão do termo „regulação‟, no campo 

educativo, está associado, em geral, ao objetivo de consagrar, simbolicamente, um 

outro estatuto à intervenção do Estado na condução das políticas educacionais.   

  

 

                                                           
1
 Diferentemente dos liberais clássicos, John Maynard Keynes, preconizou que os mecanismos 

espontâneos do mercado não bastavam para atingir o pleno emprego, prevenir crises de 
superprodução e promover crescimento econômico compatível com os recursos existentes. Ele 
mostra a necessidade da intervenção e planejamento do Estado para aumentar o poder de compra 
dos desfavorecidos mediante política de consumo e de estímulo aos empresários, com redução de 
taxa de juros (MOGGRIDGE, 1976).  
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Muitas das referências que são feitas ao „novo‟ papel regulador do Estado 
servem para demarcar as propostas de „modernização‟ da administração 
pública das práticas tradicionais de controle burocrático pelas normas e 
regulamentos que foram (e são ainda) apanágio da intervenção estatal. 
Nesse sentido, a „regulação‟, mais flexível na definição dos processos e 
rígida na avaliação da eficiência e eficácia dos resultados, seria oposta da 
„regulamentação‟, centrada na definição e controle a priori dos 
procedimentos e relativamente indiferente às questões da qualidade e 
eficácia dos resultados (BARROSO, 2005, p. 727). 

 

 

Nossa intenção, em razão da abrangência do tema, da complexidade do 

conteúdo, dos seus nexos constitutivos e do momento político-econômico em que 

vivemos é, inicialmente, investigá-lo em sua historicidade, recuperando as quatro 

décadas que antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010), tendo em vista 

apresentar uma síntese das mediações e dos nexos estabelecidos e, ao mesmo 

tempo, situar o período de estudo em um contexto mais amplo de entendimento. 

Buscamos, ainda, apreender o fenômeno social investigado em suas contradições, 

mediações e determinações históricas, sociais e econômicas, tomando-o na relação 

inseparável entre o estrutural e o conjuntural (FRIGOTTO, 2011). 

Partimos destas definições por entendermos que o fenômeno social 

investigado não poderia limitar-se, primeiro, a uma mera análise fundada em 

comparação com o governo imediatamente anterior, indicando apenas avanços e 

retrocessos, sobretudo, porque as bases sócio-políticas de implantação da EaD 

como política educacional no País, associada a formação de professores da EB, 

foram sedimentadas com a implantação da ditadura militar (1964-1984)2, tendo 

continuidade no período de redemocratização política, com destaque para a década 

de 1990, e seria importante estabelecer nexos e conexões deste movimento de 

implantação destas políticas para melhor compreendermos o nosso objeto de estudo 

e investigação; segundo, embora tenhamos nos utilizado dos dispositivos legais e 

normativos dos governos, bem como de seus programas e ações, consideramos que 

essa base empírica sozinha também tornaria inteligível a análise do recorte temporal 

investigado e o movimento dos seus nexos constitutivos, por isto partimos da análise 

dos contextos histórico, econômico e político no esforço de conferir sentido mais 

                                                           
2
 Neste estudo, demarcamos como conjuntura de implantação da ditadura militar no País, o período 

de 1964 a 1984, embora, cronologicamente, este período tenha sido encerrado, historicamente, em 
15 de março de 1985, com a posse de José Sarney, o primeiro presidente civil, depois de 20 anos de 
ditadura militar.  
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amplo a determinadas medidas governamentais; e, terceiro, optamos também por 

considerar a correlação de forças estabelecida no interior da definição destas 

políticas e o movimento destas forças sociais e políticas como hegemônicas, tendo 

em vista nosso esforço em verificar em que medida esse movimento sofre ou não 

alteração com o Governo Lula da Silva (2003-2010). Um aspecto que consideramos 

igualmente importante e que permeia esta pesquisa é a compreensão de que, 

embora as políticas educacionais, sobretudo, àquelas que são objetos de nossa 

investigação, tenham origem nos documentos e normas internacionais, sobretudo, 

pelas orientações e influências dos OI, não se trata, e concordando com Leher 

(2010), da mera aplicação de receituário, mas de uma ativa recontextualização da 

agenda nacional, considerando aspectos históricos, conceituais e correlação de 

forças, bem como os interesses das elites nacionais dirigentes no exercício do 

poder.  

Nessa perspectiva, e partindo da compreensão de que “Toda pesquisa cria 

para si um método adequado, uma lógica própria, cuja generalidade e 

universalidade consistem apenas em ser „conforme ao fim‟ (GRAMSCI, 1999, p. 234-

235), apresentamos, inicialmente, „os circuitos‟ percorridos, expressos em opções e 

escolhas teórico-metodológicas, e a trajetória de investigação do fenômeno social 

estudado, o que se dá por meio de três tópicos articulados entre si: a) campo 

temático, fenômeno social investigado, finalidade e relevância da pesquisa; b) 

problemática e aspectos importantes relativos ao fenômeno social investigado; c) o 

modo de investigação e de exposição da pesquisa. 

 

a) Campo temático, fenômeno social investigado, finalidade e relevância da 

pesquisa 

 

Esta pesquisa situa-se no campo da educação e, mais especificamente, nos 

sub-campos da Educação a Distância (EaD) e da formação de professores da 

Educação Básica (EB), no contexto das políticas educacionais. Partimos da 

compreensão de que, conforme sinaliza Azevedo (2004, p. 5) as políticas públicas, 

logo, as políticas educacionais, “como qualquer ação humana, são definidas, 

implantadas, reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade ou 

do Estado em que tem curso”. Portanto, constroem-se a partir das representações 
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sociais que cada sociedade desenvolve a respeito de si própria. Nessa perspectiva, 

entendemos que a análise da política educacional de um determinado período de 

governo, no nosso caso específico, de dois governos subseqüentes, sob a mesma 

matriz política e ideológica, constitui-se em uma tarefa complexa, que exige a 

compreensão dos limites da análise estabelecida, sobretudo, quando essa se efetiva 

numa conjuntura recente, onde há reduzidas problematizações e estudos indicativos 

e críticos do recorte temporal estabelecido.  

Ao tratar do presente tema nos propomos a problematizar as políticas de 

EaD voltadas para a formação de professores da EB, materializadas em programas 

e ações, no Governo Lula da Silva (2003-2010), procurando compreendê-las no 

contexto das reformas educacionais em articulação com as transformações 

econômicas e políticas em curso no referido momento de desenvolvimento da 

sociedade brasileira. Buscamos apreender o fenômeno social investigado em seus 

aspectos essenciais, com ênfase naquilo que tem de singular e geral, procurando 

recuperar e colocar em outra dimensão as discussões sobre as políticas de EaD 

voltadas à formação de professores da EB, objetivando avançar nos debates da 

área. 

A formação de professores da EB, nesta investigação, é compreendida na 

perspectiva social e elevada ao nível de política pública, devendo ser tratada “como 

direito”, de modo a “superar o estágio das iniciativas individuais para o 

aperfeiçoamento próprio, com oferta de cursos de graduação, 

especialização/aperfeiçoamento e extensão aos profissionais da educação pública, 

em universidades públicas” (BRASIL, 2010, p. 79). Em sentido amplo, seja na 

formação inicial ou continuada, deve romper com a concepção de formação, 

reduzida ao manejo adequado dos recursos e técnicas pedagógicas.  

   

É mister superar a dicotomia entre formação pedagógica stricto sensu e a 
formação no campo de conhecimentos específicos. Ela deve se pautar pela 
defesa de bases sólidas para a formação continuada e permanente dos/as 
profissionais, tendo a atividade docente como dinâmica e base formativa. 
Deve ser alicerçada nos princípios de uma base comum nacional, como 
parâmetro para a definição da qualidade, bem como ser resultado da 
articulação necessária entre o MEC, as instituições formadoras e os 
sistemas de ensino (BRASIL, 2010a, p. 82). 
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A relevância deste estudo toma como centralidade o esforço em estabelecer 

aproximações, relações, nexos e interconexões entre dois sub-campos que, 

historicamente, vem sendo objetos de disputas e tensões, mas, principalmente, 

„desenvolvidos‟ a partir de movimentos que, na aparência, se produzem separados e 

antagônicos, não revelando interesses e intenções velados, os quais orientam as 

mediações e determinações que os constituem. Nesse sentido, compreendemos 

que, embora as políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB 

tenham sido formuladas e produzidas, na aparência, apartadas e, 

contraditoriamente, separadas das políticas de formação de professores da EB, o 

que se expressa e se reproduz, em grande medida, nas produções acadêmicas e 

científicas de ambos os sub-campos de investigação, elas se revelam inseparáveis, 

sobretudo, no contexto das reformas em curso nas últimas duas décadas, sendo a 

EaD utilizada, por diferentes governos e com interesses os mais diversos,  

considerando o grupo e projeto hegemônico no poder, como modalidade estratégica 

para promover reformas educacionais, principalmente, no campo da formação de 

professores da EB, sob a indução e intervenção, muitas vezes, das diretrizes de 

organismos internacionais/multilaterais3, com o consentimento e a partir dos 

interesses e projetos locais das elites e forças políticas e dirigentes no exercício do 

poder.  

                                                           
3
 De acordo com Silva (2002), após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os Estados Unidos da 

América (EUA), afirmaram-se como a grande potência mundial e, nos anos subseqüentes, 
impulsionaram a criação de organismos internacionais (OI) que passaram a comandar, hierarquizar o 
poder e redefinir as forças políticas e econômicas condutoras dos projetos de desenvolvimento para 
os Estados capitalistas periféricos. Destacam-se entre eles: o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), criados em 1944; 
Organização das Nações Unidas (ONU), instituída em 1945; Acordo Geral de Tarifas e Comércio 
(GATT), 1947; Organização do Atlântico Norte (OTAN), Organização Européia de Cooperação 
Econômica (OECE), Organização dos Estados Americanos (OEA), a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal), e a Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), criados em 1948. Conforme sinaliza Silva (2002), no primeiro período da 
Segunda Guerra Mundial à crise do petróleo, a política de desenvolvimento foi dirigida pela Cepal e, 
no segundo período, da crise da dívida externa de 1983 aos programas de ajuste estrutural e 
setoriais, essa política de desenvolvimento passou a ser monitorada e controlada pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial (BM). Nessa perspectiva, na primeira década 
deste século, no Brasil, considerando o período do Governo Lula da Silva (2003-2010), verifica-se 
retração gradual de intervenção do BM/FMI nas políticas educacionais e transposição dessas 
mesmas funções, por meio da ampliação de convênios, contratos e acordos, com a Unesco, que 
assume no País papel anteriormente efetivado  pelo BM/FMI, embora com discurso aparente de 
adequação às políticas sociais locais, tendo como centralidade a redução da pobreza e a melhoria da 
distribuição de renda. Outros organismos internacionais/multilaterais com forte influência nas políticas 
educacionais nesta primeira década do século foram: OEA, Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 
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Nesta pesquisa, compreendemos que nenhuma orientação que vem de fora 

é transplantada mecanicamente na sociedade, mas, ao contrário, “as diretrizes que 

desnacionalizam o Estado-nação em função da acumulação do capital são sujeitas a 

processos de recontextualização a partir das características históricas da sociedade 

a que se destinam” (AZEVEDO, 2004, p. XV).  Portanto, embora a evidente 

constatação de intervenção das instituições financeiras internacionais nas políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento na AL, em especial, no Brasil, em 

anos anteriores, a exemplo do papel e função da Cepal nas três décadas 

subseqüentes a segunda Guerra Mundial, entendemos que esse processo se efetiva 

e é acelerado pelas circunstâncias internacionais nas décadas de 1980 e de 19904, 

tendo em vista que os governos federais e as elites dirigentes locais, conforme 

sinaliza e concordando com Silva (2002, p. 130), “construíram uma política de 

consentimento, ou seja, de anuência às prescrições políticas externas, apostando na 

competitividade internacional desigual, uma estratégia à qual se subordinariam o 

modelo nacional-desenvolvimentista e os investimentos educacionais”. Desse modo, 

de acordo com essa autora, o BM e o FMI, com o consentimento do governo federal 

e das elites conservadoras do País, passaram a utilizar a EB pública como 

instrumento de legitimação das políticas acordadas entre ambas as partes. 

 

 

b) Problemática e aspectos importantes relativos ao fenômeno social 

investigado 

 

 

Para compreendermos adequadamente os dilemas e impasses do campo 

educativo, na atualidade, de acordo com Frigotto (1995), é preciso dispor-se a 

entender que a crise da educação está inserida em um contexto mais amplo do 

capitalismo real, no plano internacional e com particularidades em nosso País. Para 

esse autor, trata-se de uma crise que está demarcada por uma especificidade que 

                                                           
4
 De acordo com Silva (2002, p. 130), nas décadas de 1980 e 1990, “a intervenção das instituições 

financeiras internacionais foi fortalecida pelo componente financeiro-econômico, reafirmou a 
dependência dos Estados da América Latina e sua inserção subordinada no processo de 
globalização pelo componente político-ideológico expresso na força das ideias e promessas 
neoliberais, que sustentavam o movimento do capitalismo em direção a outras formas de 
regulamentação crescentes”.  
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se explicita nos planos econômico-social, ideológico, ético-político e educacional, 

cuja análise fica mutilada pela crise teórica.  

Esse processo, na forma que assume no Brasil, desde o golpe militar e com 

mais ênfase nos anos 1990, se potencializa, segundo Frigotto (1995), de um lado, 

pela cultura de caráter escravocrata, colonialista e feudal das elites, e de outro lado, 

pelo avanço do pós-modernismo5 que, de acordo e concordando com Chauí (2001), 

se caracteriza como a ideologia específica dessa fase de desenvolvimento do 

capitalismo. Essa visão conservadora, para Dourado (2001), aprofunda, ainda mais, 

o quadro em que se encontram as políticas públicas à medida que o Estado, 

patrimonial, ratifica novos mecanismos e formas de gestão subordinando-os, 

predominantemente, à expansão do capital. Nesse contexto, a educação passa a 

ser entendida, segundo Saviani (2008a), como um investimento em capital humano 

individual que habilita as pessoas à competição pelos empregos disponíveis. A 

teoria do capital humano, para esse autor, foi refuncionalizada e é nessa condição 

que ela alimenta a busca de produtividade na educação.  

Em conformidade com esse movimento mais amplo, a EaD, assim como a 

educação em geral, pode ser vista como [...] prática social que, em interface com 

outras práticas, contribui para a construção de significados culturais, reforçando e/ou 

conformando [ou subvertendo] interesses sociais e políticos (NEDER, 2005, p. 182), 

passa a  ser utilizada, de forma estratégica nas políticas educacionais do País, com 

ênfase na formação de professores da EB, com a finalidade, muitas vezes, aparente, 

de promover a democratização do acesso, sobretudo, às populações historicamente 

excluídas de formação em idade adequada, embora revele-se, de forma linear e 

contínua, uma importante estratégia utilizada por diferentes governos para promover 

reformas educacionais mais amplas, em grande medida, assumidas por forças 
                                                           
5 Para Chauí (2001, p. 22-23) por ser a ideologia da nova forma de acumulação do capital, o pós-

modernismo relega os conceitos que fundaram e orientaram a modernidade, ou seja, as ideias de 
racionalidade e universalidade, o contraponto entre necessidade e contingência, os problemas da 
relação entre subjetividade e objetividade, a história como dotada de sentido imanente, a diferença 
entre natureza e cultura etc. Em seu lugar, “afirma a fragmentação como modo de ser da realidade; 
preza a superfície do aparecer social ou as imagens e sua velocidade espaço-temporal; recusa que a 
linguagem tenha sentido e interioridade para vê-la como construção, desconstrução e jogo de textos, 
tomando-a exatamente como o mercado de ações e moedas toma o capital; privilegia a subjetividade 
como intimidade emocional e narcísica, elegendo a esquizofrenia como paradigma do subjetivo, isto 
é, a subjetividade fragmentada e dilacerada; define a filosofia a ciência e a arte como narrativas, isto 
é, como elaborações imaginárias de discursos auto-referidos. Realiza três grandes inversões 
ideológicas: substitui a lógica da produção pela da circulação; substitui a lógica do trabalho pela da 
comunicação; e substitui a luta de classes pela lógica da satisfação-insatisfação imediata dos 
indivíduos no consumo”. 
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sociais conservadoras, que se mantêm hegemônicas, em diferentes espaços e 

momentos históricos, desde a institucionalização da EaD como política educacional 

no País, e que se utilizam dessa modalidade educativa para viabilizar parte de seus 

projetos de poder, limitando o seu campo de atuação a uma perspectiva reducionista 

das suas várias possibilidades e potencialidades, sobretudo, como estratégia contra-

hegemônica, voltada à transformação e emancipação social.   

A pesquisa histórica nos revelou que a EaD vem sendo utilizada, como 

política educacional desde a implantação do regime militar, em 1964, em um 

contexto no qual o Estado se descompromete gradativamente de financiar a 

educação pública e gratuita, comprometendo-se cada vez mais com o capital 

privado e com as intervenções dos EUA, consentidas pelo Governo Federal e as 

elites conservadoras dirigentes, por meio dos acordos firmados entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional 

(Usaid), conhecidos como acordos MEC/Usaid (GERMANO, 2005). Neste período, 

as políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB se materializam 

em programas e ações pontuais, sem bases e sustentação legal, sinalizando 

perspectivas e possibilidades de expansão do mercado para o setor. Em seguida, a 

EaD, que continuou a ser utilizada na década de 1980 no contexto da 

redemocratização política, reaparece com mais intensidade na década de 1990, num 

cenário de consolidação da hegemonia neoliberal, com destaque para o Governo 

Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-2002), onde se intensificam ações 

políticas e reformas educacionais, sob a égide do Consenso de Washington (1989) e 

de seus desdobramentos, cuja tradução mais efetiva é expressa na nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 9.394/1996) e no Plano Nacional de 

Educação - PNE (BRASIL, 2001a), numa clara sinalização para expansão da 

iniciativa privada, em nível superior, sobretudo, pelas vias da não regulação do 

setor. Segundo Dourado (2001), a EaD, nesse contexto, configura-se de acordo com 

as premissas neoliberais e redireciona o paradigma da educação e da escola no 

País, enfatizando o trinômio produtividade, eficiência e qualidade total6.  

                                                           
6
 O conceito de „qualidade total‟, para Saviani (2008a, p. 439), “está ligado à reconversão produtiva 

promovida pelo toyotismo ao introduzir, em lugar da produção em série e em grande escala visando 
atender a necessidades do consumo de massas, a produção em pequena escala dirigida ao 
atendimento de determinados nichos de mercado altamente exigentes”. Conforme sinaliza esse autor, 
considerando esse cenário, o conceito de „qualidade total‟ expressa-se em dois vetores, um externo e 
o outro interno, ou seja, “pelo primeiro vetor essa expressão pode ser traduzida na frase „satisfação 
total do cliente‟. Pelo segundo vetor, aplica-se uma característica inerente ao modelo toyotista que o 
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É nesse contexto mais amplo, demarcado pelo enraizamento no tecido 

estrutural do Estado brasileiro de políticas e práticas conservadoras e autoritárias, 

em um movimento histórico de lutas e tensões representado por forças políticas e 

sociais com interesses contrários que, ao mesmo tempo em que se excluem, 

buscam alternativas e soluções pactuadas, e se unem em torno de um projeto 

hegemônico no poder, que, na primeira década do século XXI, Lula da Silva (2003-

2010), segundo Frigotto (2011), assume o poder, conduzido por forças sociais e 

progressistas que, em sua origem, tinham a tarefa de alterar a natureza do projeto 

de sociedade em curso, no País, com mudanças significativas em todas as áreas. O 

que se exigia do novo governo, de acordo com Oliveira (2003), era uma radicalidade 

que deveria estar muito além simplesmente de fazer um governo 

desenvolvimentista. Essa radicalidade a que se refere Oliveira, para Frigotto, no 

contexto das forças em jogo e em disputa, seria uma opção clara de medidas 

políticas profundas capazes de viabilizar a repartição da riqueza e suas 

conseqüências em novas reformas de base.    

A educação, no Governo Lula da Silva (2003-2010), é entendida como um 

instrumento de promoção da cidadania e estratégica para o desenvolvimento e a 

inserção competitiva do Brasil no mundo (BRASIL, 2002a). Propõe-se, então, uma 

política de educação para o País, concebida como um sistema nacional articulado, 

integrado e gerido em regime de colaboração e de forma democrática, com a 

participação da sociedade (BRASIL, 2006a).  

A EaD é utilizada, no Governo Lula da Silva (2003-2010), assim como vinha 

sendo utilizada pelos governos anteriores, como modalidade estratégica nas 

políticas de formação de professores da EB, tendo como principais argumentos 

desta escolha, considerando as características e especificidades desta modalidade 

educativa7, e de acordo com o discurso oficial: a) a possibilidade de democratização 

do acesso àqueles excluídos, historicamente, via processos formativos tradicionais, 

e que se encontram em lugares geograficamente dispersos; b) a flexibilidade de 

espaço/tempo, o que permite a formação dos professores da EB em serviço. 

                                                                                                                                                                                     
diferencia do fordismo: capturar, para o capital, a subjetividade dos trabalhadores”. Portanto, segundo 
Saviani, a busca da qualidade total implica a exacerbação da competição entre os trabalhadores que 
se empenham pessoalmente no objetivo de atingir o grau máximo de eficiência e produtividade da 
empresa. 
7
 Destacam-se como as principais características da EaD, de acordo com Aretio (1999), a partir de 

amplo estudo realizado entre os pesquisadores do campo: separação professor-aluno, utilização de 
meios técnicos, organização de apoio à tutoria, aprendizagem flexível e independente, comunicação 
bidirecional, enfoque tecnológico, comunicação massiva e procedimentos industriais. 
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Portanto, esses argumentos se materializam e são consubstanciados nos 

documentos e discursos oficiais, por meio da vinculação entre EaD/formação de 

professores da EB e democratização do acesso com qualidade e inclusão social8, 

constituindo-se, portanto, esse argumento o tripé de sustentação da escolha da EaD 

como modalidade prioritária nas políticas de formação de professores da EB, no 

Governo Lula da Silva (2003-2010). 

O documento Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002), referência 

central do primeiro mandato do Governo Lula da Silva (2003-2006), no campo 

educacional, se contrapõe a proposta de educação do Governo FHC (1995-2002) e 

anuncia a EaD como uma alternativa indispensável, desde que seja garantido um 

padrão elevado de qualidade.  

Nessa perspectiva, as políticas de EaD voltadas à formação de professores 

da EB, no primeiro mandato de Lula da Silva (2003-2006), de acordo e concordando 

com Freitas (2007), se pautaram pela continuidade de programas de caráter 

continuado e compensatório, advindos das décadas anteriores, destinados à 

formação de professores leigos em exercício, a distância, em cooperação com os 

sistemas de ensino. Situam-se, nessa perspectiva, segundo Freitas (2007), a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores9, o Programa de Formação de 

Professores em Exercício (Proformação)10 e o Programa de Formação de 

                                                           
8
 A pesquisa histórica e documental revela que os argumentos que determinam e justificam a 

utilização da EaD como modalidade estratégica, sobretudo, nas políticas de formação de professores 
da EB, a partir da década de 1960, com ênfase nas décadas de 1990 e 2000, se fundamentam, 
embora haja, neste período, um movimento sistêmico e incessante na alteração de sentidos e 
significados, no tripé democratização do acesso, qualidade da educação e inclusão social. No 
entanto, vale destacar que estes conceitos e sentidos se alteram, principalmente, na aparência, em 
conformidade com os projetos hegemônicos de poder e são enfatizados, até 2002, de forma 
fragmentada, sendo, na primeira década deste século, com relevo para o período do Governo Lula da 
Silva (2003-2010), apresentados, em formato de tripé, como argumento principal que justifica e 
determina a centralidade da EaD nas políticas de formação de professores da EB. 
9
 A Rede Nacional de Formação Continuada “consiste em um conjunto de ações estratégicas de 

formação continuada, articuladas entre si, e desenvolvidas por Instituições Públicas de Ensino 
Superior, com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos da 
Educação Básica. Integram a Rede os Programas Pró-Letramento, Gestar II e Especialização em 
Educação Infantil”. Disponível em: <http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_40.php>. 
Acesso em 18 de março de 2012. 
10

 O Programa de Formação em Exercício (Proformação), da Secretaria de Educação a Distância 
(SEED/MEC), “é um curso em nível médio, com habilitação para o magistério na modalidade Normal, 
realizado pelo MEC em parceria com os estados e municípios. Destina-se aos professores que, sem 
formação específica, encontram-se lecionando nas quatro séries iniciais, classes de alfabetização ou 
Educação de Jovens e Adultos – EJA das redes públicas de ensino do País”. Disponível em: 
<http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp>. Acesso em 18 de março de 2012.  

http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_40.php
http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp


32 
 

Professores da Educação Infantil (Proinfantil)11. Para essa autora, a criação do Pró-

Licenciatura12, em 2005, e da Universidade Aberta do Brasil (UAB)13, pelo Decreto nº 

5.800/2006 (BRASIL, 2006a), institucionaliza os programas de formação de 

professores a distância como política pública de formação e sinaliza opções políticas 

do novo governo no campo da formação de professores da EB.  

No primeiro mandado de Lula da Silva (2003-2006), as políticas de EaD 

voltadas para a formação de professores da EB e aquelas de formação de 

professores da EB, mantêm-se formuladas e produzidas, em grande medida, 

apartadas, sendo as primeiras formuladas e implantadas pela SEED/MEC e as 

segundas pela SEB/MEC, a partir de diretrizes e concepções diferenciadas, 

sobretudo, considerando os interesses e grupos hegemônicos no poder em cada 

uma dessas secretarias, embora sob a mesma matriz política de governo, o que 

denuncia a contradição na produção e formulação das políticas voltadas para o 

campo. Nessa perspectiva, evidencia-se no âmbito da SEB/MEC, apesar das 

disputas e tensões em seu interior, o esforço de formulação de políticas que 

atendam aos princípios e diretrizes históricos da formação de professores da EB, 

mas, por outro lado, no âmbito da SEED/MEC, há uma clara continuidade dos 

conteúdos, formas e métodos enraizados em governos anteriores, o que se 

expressa pela continuidade dos programas e ações e pela lógica de mercado 

assumida pelas elites dirigentes no exercício do poder. Essa constatação se 

evidencia, de um lado, pela participação, por meio de comitês e conselhos, de parte 

das entidades acadêmicas e sindicais nas discussões e debates em torno das 

                                                           
11

 O Programa de Formação de Professores da Educação Infantil (Proinfantil) “é um curso em nível 
médio, a distância, na modalidade Normal. Destina-se aos profissionais que atuam em sala de aula 
da educação infantil,  nas creches e pré-escolas das redes públicas – municipais e estaduais – e da 
rede privada, sem fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou confessionais – conveniadas ou 
não,  sem a formação específica para o magistério”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=548&id=12321&option=com_content&view=article>. 
Acesso em: 18 de março de 2012. 
12

 O Pró-Licenciatura, de acordo com Gatti e Barreto (2009), criado em 2005, volta-se, 
exclusivamente, para a formação inicial a distância de professores em serviço. O Programa foi 
coordenado pela Secretaria de Educação a Distância (SEED) e pela Secretaria de Educação Básica 
(SEB), no âmbito do Ministério da Educação (MEC), em parceria com as Instituições Públicas de 
Ensino Superior (IPES). 
13

 O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) “é um sistema integrado por universidades 
públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de 
acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público 
em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, 
seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do 
Distrito Federal”. Disponível em: <http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_59.php>. 
Acesso em 18 de março de 2012. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=548&id=12321&option=com_content&view=article
http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_59.php
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políticas de formação de professores da EB, na SEB/MEC, bem como na elaboração 

de documentos, diretrizes, normas e instrumentos legais e da ocupação de 

representantes destes em cargos estratégicos na estrutura da Secretaria; e, de outro 

lado, pela formulação unidirecional das políticas de EaD voltadas para a formação 

de professores da EB, as quais acabam sendo formuladas e produzidas em seus 

gabinetes por meio de um conjunto restrito de intelectuais e especialistas que se 

mantêm hegemônico no campo desde décadas anteriores, e que vêm, por meio do 

desenvolvimento de programas e ações, bem como da indicação e ocupação de 

cargos estratégicos nesta Secretaria, contribuindo para a continuidade da lógica e 

do projeto educacional assumidos pela SEED/MEC à margem das discussões e 

diretrizes postuladas no campo da formação de professores da EB, com o 

consentimento dos principais dirigentes à frente do MEC, logo do Governo Lula da 

Silva.  

Em geral, percebe-se que, neste primeiro mandato de Lula da Silva (2003-

2006), considerando o nosso objeto de investigação, embora a tensão permanente 

estabelecida entre as forças sociais em disputa e em defesa de projetos antagônicos 

de sociedade e de educação esteja presente no interior da definição destas políticas, 

há certo equilíbrio de forças na formulação e produção das políticas para o campo, o 

que vai sendo alterado, sobretudo, em seu segundo mandato.  

Vale destacar, nesse cenário, o esforço pontual em torno de alguns 

programas e ações, no âmbito da SEB/MEC, que contemplam posições defendidas 

historicamente pelas entidades acadêmicas, científicas e sindicais da área, a 

exemplo do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares14 e do Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica15.  

                                                           
14

 O Programa tem por objetivo o desenvolvendo de ações que visam ampliar a participação das 
comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas, 
bem como instituir, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, políticas de implantação e 
fortalecimento de Conselhos Escolares.  Para tanto, são promovidas ações de formação para 
conselheiros escolares e para técnicos e dirigentes das Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação, utilizando inclusive metodologias de educação a distância. Disponível em: 
<http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_31.php>. 
15 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública é um programa de 

formação continuada de gestores escolares numa concepção do caráter público da educação e da 
busca de sua qualidade social, baseada nos princípios da gestão democrática, olhando a escola na 
perspectiva da inclusão social e da emancipação humana.  Forma, em nível de aperfeiçoamento e 
especialização (Lato Sensu), diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos educacionais, 
em efetivo exercício nas escolas públicas da Educação Básica, incluídos aqueles de Educação de 
Jovens e Adultos, de Educação Especial e de Educação Profissional. Disponível em: 
<http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_29.php>. 
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O segundo mandato do Governo Lula da Silva (2006-2010) tem como 

referência para o campo educacional, o documento intitulado Programa Setorial de 

Educação (PT, 2006). O item que trata da profissionalização dos educadores e na 

garantia da qualidade sinaliza para a criação do Sistema Nacional de Formação de 

Professores, a ser criado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), de forma que articule o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB)16. 

As políticas de EaD, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) têm 

continuidade na formação continuada de professores, bem como na educação 

superior privada, seguindo a mesma lógica adotada pelos governos que o 

antecederam, com relevo para aqueles da década de 1990, com destaque para a 

expansão da educação superior pública, sobretudo, na formação inicial de 

professores da EB (FREITAS, 2007), sendo instituída e implementada por meio de 

programas e ações, além de amplo e novo arcabouço legal.  

A centralidade das políticas para o campo toma como referência o Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE (BRASIL. MEC, 2007d), lançado em abril de 

2007, por meio do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, criado pelo 

Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a), e que tem, segundo 

discurso oficial, sua inspiração principal no Compromisso Todos pela Educação17, 

movimento criado por empresários, com ênfase nas parcerias público-privadas. 

É neste contexto que, por meio do Decreto nº 11.502, de 11/07/2007 

(BRASIL, 2007b), são modificadas as competências e a estrutura organizacional da 

Capes que passa a ter como finalidade, no âmbito da EB, a indução e o fomento, 

inclusive em regime de colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal 

(DF) e, exclusivamente, mediante convênios com Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas ou privadas, a formação inicial e continuada de profissionais de 

magistério. Para Freitas (2007), a Capes, juntamente com o Fundo Nacional de 

                                                           
16

 Para mais informações e detalhes sobre a UAB, ver o sítio do programa. Disponível em: 
<http://uab.capes.gov.br/index.php>. Acesso em 18 de março de 2012. 
17

 O Compromisso Todos Pela Educação “é um movimento financiado exclusivamente pela iniciativa 
privada, que congrega sociedade civil organizada, educadores e gestores públicos que tem como 
objetivo contribuir para que o Brasil garanta a todas as crianças e jovens o direito à Educação Básica 
de qualidade. Criado em setembro de 2006, em ato público realizado simbolicamente nas escadarias 
do Museu da Independência em São Paulo, o movimento trabalha para que sejam garantidas as 
condições de acesso, alfabetização e sucesso escolar, além de lutar pela ampliação e boa gestão 
dos recursos públicos investidos na Educação. Esses grandes objetivos foram traduzidos em 5 
Metas, com prazo de cumprimento até 2022, ano do Bicentenário da Independência do Brasil”. 
Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/. Acesso em 18 de março de 2012. 

http://uab.capes.gov.br/index.php
http://www.todospelaeducacao.org.br/
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Desenvolvimento da Educação (FNDE), no financiamento, e o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep), na avaliação da EB, compõe o tripé das 

agências reguladoras no campo educacional. Dourado (2008) problematiza a nova 

estrutura e o papel das secretarias do MEC, anteriormente responsáveis por ações 

no campo da regulação e da formação de professores, especialmente as Secretarias 

de Educação Básica (SEB), de Educação Superior (SESU) e de Educação a 

Distância (SEED). Já para Barreto (2008), a nova configuração da Capes representa 

uma „cisão radical‟ das políticas de formação de professores no País, na medida em 

que separam a EaD da presencial, anunciando a constituição de um sistema 

paralelo supostamente mais democrático e mais defensável em termos de 

viabilidade econômica.  

Neste percurso controvertido entre as lutas e disputas da sociedade, as 

propostas e projetos do governo e as ações e omissões no exercício do poder, é 

instituído o Decreto nº 6.755, de 29/01/2009 (BRASIL, 2009a), que dispõe sobre a 

Política Nacional de Formação de Professores do Magistério da EB, disciplina a 

atuação da nova Capes e fomento a programas de formação inicial e continuada. 

Fica, portanto, instituída em seu art. 1º, a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da EB, com a finalidade de organizar, em regime de 

colaboração entre união, estados, municípios e DF, a formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério para as redes públicas de EB. Em seu artigo 4º, 

ratifica que a Política de Formação de Profissionais do Magistério da EB só cumprirá 

seus objetivos por meio da criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente. Em sequência, a Portaria Normativa, nº 09, de 30/06/2009 

(BRASIL. MEC, 2009b), institui o Plano Nacional de Formação de Professores da 

EB, no âmbito do MEC, com a finalidade de atender à demanda por formação inicial 

e continuada dos professores das redes públicas de EB. É criado o sistema 

eletrônico denominado Plataforma Paulo Freire18, com vistas a reunir informações e 

gerenciar a participação nos cursos de formação inicial e continuada voltada para 

profissionais do magistério, conforme determina a citada portaria. 

                                                           
18

 De acordo com a Portaria Normativa, nº 09, que institui o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (BRASIL, 2009b), “o MEC manterá um sistema eletrônico 
denominado Paulo Freire, com vistas a reunir informações e gerenciar a participação nos cursos de 
formação inicial e continuada voltadas para profissionais do magistério das redes públicas da 
educação básica no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores”. Para mais informações 
sobre a Plataforma Freire, ver o sítio do sistema eletrônico, disponível em: 
<http://freire.mec.gov.br/index/principal>. Acesso em 18 de março de 2012. 



36 
 

De acordo com Barreto (2008), em se tratando do conjunto das medidas que 

configuram a atual política de EaD, é importante reiterar que o contexto prioritário de 

aplicação dessas medidas tem sido a formação de professores da EB, conforme 

podemos constatar anteriormente. Para essa autora, essa recontextualização19 de 

programas e ações de EaD na formação de professores da EB, institucionalizada na 

condição de política nacional, não pode ser vista apenas como alternativa para 

superar obstáculos como distância geográfica e escassez de professores formados. 

Para Barreto (2008, p. 932), questões de fundo são deslocadas na tentativa de 

legitimar o discurso de „melhor a EaD do que nada‟, o que acaba, segundo essa 

autora, “despolitizando-as por meio de medidas encaminhadas e discutidas apenas 

do ponto de vista operacional, como se o privilégio da dimensão técnica não fosse 

investido de sentido político determinado”. 

No segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), as tensões e disputas 

efetivadas no contexto da produção e formulação das políticas de EaD voltadas para 

a formação de professores da EB, implementadas pela SEED/MEC, e aquelas de 

formação de professores da EB, no âmbito da SEB/MEC, anteriormente apartadas 

em sua formulação e produção, assumem uma configuração de aproximação entre 

os sub-campos, o que se diferencia da forma assumida no primeiro mandato de Lula 

da Silva (2003-2006), embora as tensões e disputas efetivadas em seus interior, 

com prevalência para a SEED/MEC, que assume, no âmbito do PDE/PAR, a 

coordenação das políticas de formação de professores e de EaD.  

Nessa nova configuração, que expressa um movimento demarcado pela 

materialização da „divisão do trabalho‟ entre os intelectuais, responsáveis pela 

elaboração de documentos, diretrizes, normas e instrumentos legais; e os 

tecnocratas, responsáveis pela execução direta de programas e ações, evidencia-se 

que, no contexto de lutas e tensões entre forças sociais, os setores progressistas 

que mantiveram aliança com o Governo Lula da Silva, em seu segundo mandato, 

representados por parte das entidades acadêmicas e sindicais, tornam-se 
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 Para Barreto (2008, p. 932-933), “a recontextualização das TIC na política nacional de formação de 
professores a distância tem sido produzida pela negação das condições históricas da formação e do 
trabalho docente, sustentando e sendo sustentada pelo discurso da „falta‟ e pela proposta de 
preenchimento por meio de um conjunto multiplicável de novidades”. De acordo com essa autora, 
essa recontextualização também se expressa pela concepção do ensino desvinculada da pesquisa, 
traduzida em diretrizes curriculares que sinalizam para o esvaziamento da formação nas instâncias 
universitárias; e pelas fontes de financiamento inacessíveis a estas, tendo em vista a lógica “de que 
quem educa os educadores são os materiais veiculados por meio das TIC, ficando as eventuais 
dúvidas por conta dos tutores”. 
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hegemônicos na formulação de documentos, diretrizes, normas e instrumentos 

legais, mas já não ocupam cargos e funções na estrutura da administração direta, 

como o fez no primeiro mandado de Lula da Silva (2003-2006); por outro lado, as 

forças sociais conservadoras, representadas por setores com forte influência da 

iniciativa privada, sobretudo, no contexto das parcerias estabelecidas pelo MEC em 

torno do público-privado, tornam-se hegemônicas na execução de programas e 

ações, e assumem o controle das políticas para o campo, sobretudo, no contexto do 

PDE/PAR. 

A SEED/MEC, e o grupo hegemônico no poder nesta Secretaria, com seus 

interesses e concepções de educação associados às forças conservadoras e 

privatistas, assume a função central de promover as reformas no campo da 

formação de professores da EB à margem dos debates, discussões históricos do 

campo, bem como, em grande medida, das diretrizes, normas e instrumentos legais 

formulados e produzidos por esses, aprofundando e ampliando o tensionamento do 

campo, sobretudo, no que se refere aos papéis e funções assumidos pela SEB, 

SEED e Capes, essa última assumindo, em um cenário de transição e de reformas 

em curso, a responsabilidade de formular, implementar e avaliar as políticas de 

formação de professores da EB, nas modalidades presencial e a distância.  

É importante registrar que, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-

2010), considerando o fenômeno social investigado, há clara hegemonia das forças 

sociais conservadoras, representadas pelos dirigentes da SEED/MEC, na 

formulação e produção de políticas de EaD voltadas à formação de professores da 

EB, objetivadas em programas e ações, tendo na UAB a sua principal diretriz 

política, com o consentimento das elites dirigentes do MEC, o que vai evidenciando 

e desvelando o projeto de sociedade e de educação em curso no Governo Lula da 

Silva (2003-2010). 

Assim, tendo como centralidade o nosso problema de pesquisa, ou seja, 

como se conceberam e se instituíram as políticas de EaD voltadas para a formação 

de professores da EB, no Governo Lula da Silva (2003-2010), no contexto das 

reformas educacionais em articulação com as transformações políticas em curso no 

referido momento de desenvolvimento da sociedade brasileira, verifica-se que essas 

políticas se apresentam e se revelam em seu percurso controvertido e contraditório, 

entre as lutas e disputas da sociedade, as propostas do governo e as ações e 

omissões no exercício do poder, numa disputa entre os setores progressistas e 
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conservadores20 da sociedade brasileira pela hegemonia do campo, com prevalência 

dos segundos, com o consentimento do Governo Lula da Silva (2003-2010), o que, 

para Neves (2005), representa, em síntese, a defesa de projetos político-

pedagógicos opostos que, ao mesmo tempo em que se excluem, se unem em torno 

de um projeto hegemônico de poder. 

A escolha desta temática de pesquisa deve-se, portanto, ao fato da EaD 

constituir-se uma modalidade educativa que, nas últimas cinco décadas, tem 

permeado, no interior das políticas educacionais do País, discursos de 

democratização do acesso com qualidade e inclusão social, materializados em 

programas e ações pontuais, fortemente marcados pelos compromissos 

internacionais assumidos por diferentes governos perante indicações de organismos 

multilaterais e, ainda, pelas diretrizes do „mercado educacional‟, mas, sobretudo, por 

ter sido, nesta primeira década do século XXI, escolhida pelos governos como 

modalidade estratégica na formação de professores da EB, contribuindo para o seu 

crescimento, em grande medida, descontrolado, embora expresse a intencionalidade 

do projeto de expansão em curso, conforme este estudo revela, e para a 

conseqüente constatação de ausência de condições adequadas e necessárias de 

viabilização da sua objetivação, bem como de estratégias legais de 

acompanhamento e avaliação destas políticas educacionais. 

 

 

                                                           
20

 Neste estudo, embora compreendamos a complexidade e a polissemia atribuídas aos termos 
„conservador‟ e „progressista‟, bem como a dificuldade de determinar a natureza com precisão, de 
cada um deles, adotamos a perspectiva da ciência política, para a qual o termo conservadorismo, de 
acordo com Bobbio at all (1998), designa ideias e atitudes que visam à manutenção do sistema 
político existente e dos modos de funcionamento, apresentando-se como contrapartida das forças 
inovadoras, caracterizadas como progressistas. Nessa perspectiva, os conservadores defendem a 
conservação do modo de produção capitalista e a lógica de mercado que a subordina, enquanto que 
os progressistas defendem o modo de produção socialista e uma perspectiva emancipadora e 
transformadora da realidade objetiva existente. Na educação, considerando o fenômeno social 
investigado, as diferenças das bases e fundamentos estabelecidos por conservadores e progressistas 
se polarizam em torno, de um lado, pela defesa da preparação de indivíduos e produtores 
consumidores para o mercado; e, de outro lado, pela concepção de educação como emancipação e 
transformação social, tendo como principio a formação unitária, omnilateral e universal de caráter 
histórico social. É importante demarcar que, neste estudo, a EaD e as TIC, considerando suas 
características e especificidades, e não sendo neutras, expressam os interesses e os projetos 
político-pedagógicos de poder de forças sociais e políticas que se fizeram e se fazem hegemônicas 
no curso histórico da sociedade. Portanto, a sua utilização não está vinculada, em sua natureza, a 
nenhuma dessas forças sociais e políticas, mas nos usos que fazem dessas, a partir da lógica de 
sustentação de cada uma delas, para fazer valer, em um determinado momento histórico, os 
interesses do grupo hegemônico no exercício do poder. 
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c) Modo de investigação e de exposição da pesquisa 

 

 Esta pesquisa parte da compreensão de que existe uma realidade objetiva a 

ser conhecida, ou seja, as políticas de EaD voltadas para a formação de professores 

da EB, no Governo Lula da Silva (2003-2010). Surge da prática cotidiana e da 

vivência dos problemas no desempenho profissional diário da pesquisadora21, o que 

contribuiu a alcançar a clareza necessária na delimitação e compreensão do 

problema proposto, tendo em vista que no período do Governo Lula da Silva (2003-

2010), recorte temporal deste estudo, a pesquisadora fez parte das equipes que, no 

âmbito do MEC, fomentaram e implantaram as políticas de EaD voltadas à formação 

de professores da EB. 

O processo de formulação e implantação dessas políticas educacionais, no 

âmbito da SEED/MEC e da SEB/MEC, em um contexto marcado pelo jogo político 

de interesses entre as forças sociais em disputa, contribuiu para a pesquisadora 

buscar, a partir de perguntas diárias do seu cotidiano profissional, em grande 

medida, ausentes de respostas práticas, compreensão nos estudos e reflexões 

teóricos estabelecidos por pesquisadores e estudiosos do campo, como forma de 
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 Como servidora pública do MEC, desde 1997, a pesquisadora participou da formulação e 
implantação das políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, no âmbito do 
MEC, no período estudado. Em 1997, trabalhou como assessora pedagógica do Programa TV 
Escola; em 1998 e 1999, participou da concepção e implantação do Programa de Formação de 
Professores em Exercício (Proformação), sob orientação do consultor do Banco Mundial e uma das 
referências da EaD no mundo, Michael Moore; em 2000, integrou a equipe de concepção e 
implantação do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, primeira experiência, em âmbito nacional, 
da UniRede; em 2003, foi uma das responsáveis pela concepção do Programa de Formação 
Continuada Mídias na Educação e do Programa de Formação Continuada nas ações do FNDE 
(Formação pela Escola) e integrou a equipe que elaborou o Edital 01/2004, que deu origem ao Pró-
Licenciatura; em 2005, assumiu a Coordenação Geral de Articulação em EaD, na Diretoria de 
Políticas em EaD, onde foi criada a UAB, na SEED/MEC; em 2006, assume a Coordenação do 
Programa Nacional Escola de Gestores, na SEB/MEC; e em 2008, torna-se Coordenadora Geral de 
Formação de Professores da EaD, na SEED/MEC, onde coordenou a implementação dos Programas 
Mídias na Educação, Proinfantil, Formação pela Escola, Proformação (São Tomé e Príncipe e Timor 
Leste, na África) e foi responsável pela concepção e implantação do Programa Nacional de 
Tecnologia na Educação – ProInfo Integrado, com os Cursos Educação Digital (40h), Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100h) e Elaboração de Projetos (40h); em 2009, foi 
responsável pela definição da política de formação de professores da educação infantil, por meio da 
oferta do Curso de Especialização em EI, na Coordenação Geral de Formação de Professores da EB, 
na SEB/MEC. Em 2003, concluiu a dissertação de mestrado, na UnB, intitulada TV/vídeo na formação 
continuada de professores, por meio da EaD: limites e possibilidades, na qual analisou aspectos que 
contribuíram e/ou interferiram nos resultados deste curso na prática pedagógica dos participantes. E, 
em 2007, concluiu o Curso de especialização em EaD, no Cead/UnB, com título Formação 
Continuada de Gestores Escolares da Educação Básica, por meio da EaD: a experiência do Curso de 
Especialização em Gestão Escolar.  
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sinalização e enfrentamento da realidade objetiva apresentada e como forma de 

tratar o fenômeno social problematizado e investigado em um contexto mais amplo 

de entendimento temático.  

A principal intenção da pesquisadora foi compreender melhor a problemática 

apresentada, com vistas a superar os limites e desafios postos pela contradição 

produzida pelas disputas e tensões em sua vivência no campo de atuação, de forma 

a sinalizar, a partir da compreensão da problemática estabelecida, alternativas e 

perspectivas à melhoria da sua prática profissional, bem como da formulação e 

implantação das políticas educacionais, mas, sobretudo, contribuir para aprofundar e 

ampliar o debate e discussão do campo de investigação a partir do olhar, da 

experiência e da vivência, no interior da definição dessas políticas, de uma 

participante do processo pesquisado.   

Esta investigação parte, portanto, de inquietações da pesquisadora a partir 

da sua vivência no campo da formulação e implantação das políticas de EaD 

voltadas para a formação de professores da EB, no âmbito do MEC.  

A primeira etapa deste estudo iniciou-se pela observação do fenômeno 

social a que nos propomos problematizar para assim conhecê-lo e a suas 

representações. Dessa observação surgiram questões e perguntas do contexto a ser 

investigado, os quais emergiram no cotidiano e na vivência profissional com a 

formulação e implantação de políticas de EaD voltadas para a formação de 

professores da EB. Para melhor apreensão e delimitação do fenômeno social, 

tomamos a distância que consideramos adequada para apreciar a dimensão 

científica do trabalho a ser realizado. Essa etapa deu-se ao longo da realização das 

diferentes disciplinas cursadas, em cumprimento aos créditos do curso de 

doutorado, as quais, de acordo com a literatura proposta, foram estabelecidas 

reflexões e interconexões acerca do tema geral proposto. Em cada uma das 

disciplinas realizadas, lançamos, à luz do referencial teórico proposto, problemáticas 

que circunscreveram o nosso objeto de estudo, permitindo aprofundar o nosso tema 

e levantar possibilidades materiais e informações, por meio de amplo referencial 

teórico no campo da educação, de debates e discussões estabelecidos, de 

observações e análises de documentos. As primeiras atividades realizadas foram de 

natureza exploratória, tendo em vista buscar maior conscientização acerca dos 

problemas existentes na área. Foram elaborados cinco artigos, ao final de cada uma 

das disciplinas do PPGE/FE/UFG, ao longo do curso de doutorado, problematizando 
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aspectos do tema a ser estudado. Para sua elaboração, foram levantados trabalhos 

realizados em torno de cada um dos temas tratados. Esse processo de análise, 

estudo e pesquisa prestou valiosas informações sobre o fenômeno social 

investigado. Assim, identificamos as principais características do nosso objeto de 

estudo. Delimitamos o fenômeno e formulamos o nosso problema de pesquisa 

dentro de um contexto amplo e complexo, ao mesmo tempo em que, dinamicamente 

e de forma específica, foram estabelecidas as contradições possíveis de existir entre 

os fenômenos que caracterizam particularmente o tópico. No entanto, em um 

primeiro momento o fenômeno foi captado em sua qualidade geral.   

Na segunda etapa da pesquisa, analisamos mais especificamente o 

fenômeno, penetrando em sua dimensão abstrata. Observamos aspectos relevantes 

que o constitui. Estabelecemos relações sócio-históricas do fenômeno. Elaboramos 

juízos e conceitos sobre o objeto. Apreciamos a sua situação no tempo e no espaço. 

Delimitamos o recorte e amostra representativa do fenômeno estudado. E, assim, 

fixamos o tratamento dos dados. Elaboramos e definimos os instrumentos de 

pesquisa, os quais foram validados por meio de critérios pré-definidos, tomando 

como referência os eixos centrais desta investigação. 

Na terceira etapa do estudo, focamos nos aspectos essenciais do fenômeno 

social investigado, seu fundamento, sua realidade e possibilidades, seu conteúdo e 

sua forma, o que nele é singular e é geral. Realizamos um estudo detalhado da 

problemática construída em torno do objeto de pesquisa, para assim estabelecer a 

realidade concreta do fenômeno estudado (TRIVIÑOS, 1987). 

Ao longo desse processo de estudo e pesquisa, elaboramos o nosso plano 

de investigação e de exposição, o qual não se constitui em etapas seqüenciais e/ou 

isoladas, mas em um todo articulado, em que as etapas se interpenetram mantendo 

umas com as outras relações e interconexões, tendo como centralidade a busca da 

compreensão do nosso objeto de estudo e reflexão.  

A descrição apresentada a seguir representa, em termos didáticos, a 

organização material de etapas realizadas no processo de investigação:  

1) Ampliação e sistematização permanente da literatura referente ao objeto 

de estudo, em especial ao campo das políticas de EaD na formação de professores 

da EB.  

A pesquisa com base documental da literatura acerca da temática do estudo 

iniciou-se por meio da análise de cinco revistas da área de educação do País, 



42 
 

reconhecidas com padrão internacional na área de educação junto à Capes, 

disponibilizadas na Internet pelos seus respectivos conselhos editoriais, quais sejam: 

Educação & Sociedade (Cedes); Revista Brasileira de Educação (ANPEd); 

Educação e Pesquisa (USP); Pro-Posições (Unicamp); e; Cadernos de Pesquisa 

(FCC).  

Na primeira etapa da pesquisa foram acessados os sites das revistas e, 

tendo como centralidade o recorte temporal do enfoque proposto (2003-2010), foram 

selecionados os artigos, por volume e número, que tratavam da temática, a partir 

dos títulos, resumos e palavras-chaves, tendo como categorias de análise: educação 

a distância; educação a distância e formação de professores; tecnologias e 

formação de professores; e políticas e formação de professores (Apêndice A). A 

segunda etapa da pesquisa consistiu em ler todos os artigos e selecionar aqueles 

que refletissem sobre a problemática em foco, com vistas a lançar luz sobre a 

reflexão estabelecida (Apêndice B). Na terceira etapa, todos os textos classificados 

foram analisados e fichados, tendo como centralidade as principais questões 

postuladas, no campo, pelos estudiosos e pesquisadores da área.  

Tendo como referência este trabalho realizado, construímos o quadro teórico 

e conceitual do contexto da problemática do fenômeno social investigado. 

Essa etapa contou, ainda, de modo menos sistemático, com a revisão de 

literatura por meio de livros, capítulos de livros e trabalhos completos apresentados 

em Grupos de Trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), como se verá ao longo dos capítulos. 

2) Levantamento e análise da legislação sobre EaD na formação de 

professores da EB, no período do Governo Lula da Silva (2003-2010), a partir de 

consulta ao Diário Oficial da União, Internet e periódicos especializados em 

legislação de ensino.  

Para compormos uma linha histórica do período do Governo Lula da Silva 

(2003-2010) consultamos, além do Diário Oficial da União, Internet e periódicos 

especializados, o sítio do MEC. Nesta etapa da pesquisa, construímos um 

fluxograma do período temporal analisado (Apêndice E), a partir do levantamento 

das notícias postadas no sítio do MEC, na ferramenta „Todas as notícias‟, o que 

corresponde a todos os dias úteis de cada um dos doze meses dos oito anos 

estudados. Foram analisadas todas as mensagens postadas no sítio do MEC, 

considerando os dias úteis, de segunda a sexta-feira, dos doze meses do ano, de 
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2003-2010, o que corresponde a 1.920 dias úteis, com uma variação de mensagens 

postadas entre 200 a 300 mensagens mensais. Este estudo foi realizado a partir das 

categorias de análise: educação a distância; educação a distância e formação de 

professores; tecnologias e formação de professores; e políticas e formação de 

professores.  

3) Levantamento e análise de documentação (oficiais e não-oficiais, 

publicações técnicas, periódicos e outros), legislação e notas produzidas pelo MEC, 

e por seus agentes sociais, por meio da SEED/MEC e da SEB/MEC, responsáveis 

diretas pelas políticas de formação de professores da EB no País, no período 

estudado. 

A análise documental e a legislação educacional foram utilizadas como 

referências de problematização e compreensão, sobretudo das políticas na área, 

tendo em vista a investigação da temática em foco.  

Os documentos em análise são compreendidos como discursos, tendo em 

vista que, de acordo com Weber (2003), expressam interesses e demandas que 

conseguiram fixar-se em determinada conjuntura, demarcando projetos políticos em 

disputa, ganhando, portanto, relevo o curso de sua elaboração.  

E a legislação educacional, a qual, de um lado, sintetiza interesses políticos 

que em conjunturas determinadas obtiveram adesão das forças sociais 

representadas e representativas e, de outro, de acordo com a autora citada, indica 

vertentes do debate acadêmico e social que se defrontaram na eleição do formato 

institucional que veio a ser legitimado em cada período estudado. Para Weber 

(2003), a análise da legislação educacional expressa duas características principais: 

a primeira, de ordem apenas prescritiva, que estabelece as exigências mínimas do 

campo, e uma segunda que, sem perder o tom normativo característico da lei, tem 

também um aspecto de indutor de políticas, programas e ações. 

4) Observação livre e participação sistemática de reuniões, seminários e 

encontros sobre a temática, no MEC (2003-2010). 

No período estudado, a pesquisadora participou diretamente da formulação 

das políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, logo esteve 

presente em grande parte das reuniões internas no MEC, encontros, seminários e 

congressos, os quais tinham como centralidade o fomento e implantação das 

políticas para o campo investigado. Neste período, foram elaborados registros 

pessoais os quais contribuíram para compor a análise estabelecida, neste estudo. 
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5) Entrevistas semi-estruturadas com secretários, diretores e coordenadores 

gerais do MEC e registros assistemáticos com técnicos do MEC, com a finalidade de 

complementar os dados e os objetivos da análise documental e das observações 

realizadas.  

Partimos da compreensão, segundo Oliveira (2008), de que existem regras 

metodológicas a serem seguidas no processo de investigação, mas a pesquisa, para 

essa autora, deve ser tecida pelo pesquisador com suas ideias, seus valores, seus 

argumentos, suas perguntas, suas aspirações, sua criatividade e sua inquietação. 

Para Oliveira (2008, p. 314), “no projeto de pesquisa trilhas são traçadas, 

planejadas, reavaliadas e, muitas vezes, reconstruídas no processo de 

investigação”. Nessa perspectiva, utilizamos a abordagem qualitativa, por meio de 

análise documental, observação livre e entrevistas semi-estruturadas com pessoas 

envolvidas na situação estudada, logo, gestores da SEED/MEC e da SEB/MEC, 

responsáveis diretos pela articulação, formulação e implantação das políticas de 

EaD voltadas para a formação de professores da EB (Quadro 1). 

Para a coleta de dados, nos levantamentos realizados, utilizamos a técnica 

de interrogação entrevista que, para Gil (1999), pode ser entendida como a técnica 

que envolve duas pessoas numa situação „face a face‟ e em que uma delas formula 

questões e a outra responde. Na entrevista, de acordo com Szimanski (apud 

OLIVEIRA, 2008, p. 312), “estão em jogo as percepções do outro e de si, 

expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: 

entrevistador e entrevistado”. 

A estratégia para realização das entrevistas foi precedida pela elaboração de 

um roteiro de perguntas, tendo como centralidade o problema de pesquisa, bem 

como os seus objetivos geral e específicos (Apêndice D). Realizamos a pré-

testagem do roteiro de entrevista que, para Gil, deve estar centrado na avaliação 

dos instrumentos enquanto tais, visando garantir que meçam exatamente aquilo que 

pretendem medir. Selecionamos uma amostra com três professores, com título de 

doutorado, com experiência em pesquisa acadêmica e científica para compor o 

grupo de validação dos instrumentos.  As categorias de análise utilizadas na pré-

testagem do instrumento de coleta de dados selecionado foram assim 

caracterizadas: clareza e precisão de termos; quantidade de perguntas; forma de 

perguntas; ordem das perguntas; e, foco no fenômeno social investigado. 
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Para composição da nossa amostra, optamos pela seleção de uma parte 

pequena, porém significativa, que compõe o universo estudado, considerando a sua 

totalidade. Foram selecionados gestores, no âmbito da SEED/MEC e da SEB/MEC, 

do período do Governo Lula da Silva (2003-2010), responsáveis diretos pela 

formulação das políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB (Quadro 

1). Selecionamos, neste universo, os seguintes gestores:  

a) Aloylson Gregório de Toledo Pinto: Coordenador Geral de Projetos Especiais, de 

2003 a 2004; e Coordenador Geral de Avaliação e Normas em EaD, de 2004 a 

2005, da SEED/MEC.  

b) Ronaldo Mota: Secretário de Educação a Distância, de 2005 a 2007, da 

SEED/MEC. 

c) Carmen Moreira de Castro Neves: Diretora do Departamento de Políticas em EaD, 

de 2003 a 2004; Diretora do Departamento de Produção e Formação em EaD, de 

2004 a 2006, da SEED/MEC. 

d) João Carlos Climaco Teatini de Souza: Secretário de Educação a Distância, em 

2003, da SEED/MEC. 

e) Carlos Eduardo Bielschowsky: Secretário de Educação a Distância, de 2007 a 

2010, da SEED/MEC. 

f) Helena de Costas Freitas: Coordenadora Geral de Formação de Professores da 

Educação Básica, de 2008 a 2010, da SEB/MEC. 

g) Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva: Secretária de Educação Básica, de 2007 

a 2010, da SEB/MEC. 
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Quadro 1: Gestores da Secretaria de Educação a Distância (SEED),  
do Ministério da Educação (MEC), no Governo Lula da Silva (2003-2010) 

 

 
Períodos e 

cargos 
 

 
2003-2004 

 

 
2004-2005 

 

 
2005 - 2006 

 

 
2007 - 2010 

Ministros da 
Educação 

Cristovam 
Buarque 

Tarso 
Genro 

Fernando Haddad 

Secretários da 
SEED/MEC 

João Carlos 
Teatini de 

Souza Clímaco 

Marcos 
Dantas 

Ronaldo Mota  
Carlos Eduardo 
Bielschowsky 

 
 
 

Diretores (as) 
de Políticas 
de EaD 

Carmen Moreira 
de Castro Neves 

Sérgio 
Franco 

Sérgio Franco e 
Hélio Chaves Filho 

Diretores de 
Infraestrutura 

Cláudio Sales -  

Diretores de 
Produção 

Jean Claude 
Frajmund 

-  

Diretores de 
Produção e 
Formação em 
EaD 

- Carmem 
Moreira de 

Castro 
Neves 

Carmem  Moreira 
de Castro Neves e 

Leila Medeiros 

Leila Medeiros, Viviane de 
Paula Viana e Demerval G. 

Bruzzi 

Diretores do 
Programa 
Nacional de 
Informática na 
Educação 

- Américo 
Bernardes 

Jean Marc Mutzig e 
Espártaco 

Madureira Coelho 

 

Diretores de 
Regulação e 
Supervisão 

- - - Hélio Chaves Filho 

Diretores de 
Infraestrutura 
tecnológica 

- - - José Bueno de Oliveira e 
José Guilherme Ribeiro 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

A estruturação da pesquisa delineou-se no processo de investigação, de 

organização e análise de dados. O formato de exposição se organiza na seguinte 

perspectiva:  

O primeiro capítulo busca compreender os embates teóricos e políticos que 

vêm pautando os debates acadêmicos no âmbito das políticas de EaD voltadas para 

a formação de professores da EB. Pretende-se nesse processo de revisão de 

literatura inventariar os temas e elementos mais significativos do debate, de modo a 

realçar concepções e categorias de entendimento da temática.  

O segundo capítulo analisa a educação a distância do Regime Militar 

(1964-1984) ao Governo Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-2002). Nossa 

intenção é compreender, a partir dessa contextualização histórica, as bases sócio-
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políticas que deram sustentação ao projeto de EaD, como política educacional, nas 

quatro décadas que antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010).  

O terceiro capítulo examina as políticas de EaD para a formação de 

professores da EB, no Governo Lula da Silva (2003-2010). A finalidade deste 

capítulo é problematizar como se apresentam e se revelam as políticas de formação 

de professores a distância, nesse governo, tendo por base o contexto das reformas 

educacionais em articulação com as transformações econômicas e políticas em 

curso no referido momento de desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Os dados da pesquisa empírica estão presentes, de forma transversal, em todos os 

capítulos, mas, sobretudo, no último, problematizando as discussões e 

estabelecendo relações dialéticas, à luz das reflexões teóricas estabelecidas por 

estudiosos e pesquisadores do campo estudado.  
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CAPÍTULO I 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EB) NO 

BRASIL E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD): embates teóricos e políticos  

 

Este Capítulo tem a finalidade de compreender os embates teóricos e 

políticos que vêm pautando os debates acadêmicos no âmbito das políticas de 

formação de professores da Educação Básica (EB) e da Educação a Distância 

(EaD) no Brasil, na primeira década do século XXI. Pretende-se, neste processo de 

revisão da literatura, inventariar os termos e elementos mais significativos do debate, 

de modo a realçar concepções e categorias de entendimento dessa problemática, 

considerando o objeto específico de estudo. 

 A construção deste capítulo e as reflexões nele estabelecidas fundamentam-

se na pesquisa bibliográfica e documental acerca da temática objeto de estudo. A 

revisão da literatura iniciou-se por meio da análise de cinco revistas da área de 

educação do País, reconhecidas com padrão internacional22, disponibilizadas na 

Internet pelos seus respectivos conselhos editoriais, quais sejam: Cadernos de 

Pesquisa (FCC); Educação & Sociedade (CEDES); Educação e Pesquisa (USP); 

Pro-Posições (Unicamp); e Revista Brasileira de Educação (ANPEd).  

A forma de estruturação deste capítulo evidencia que sua elaboração e 

construção permitirão uma leitura histórica da conjuntura da primeira década deste 

século, trazendo um panorama do que foi objeto de debates e discussões no campo 

investigado. Com base na pesquisa documental e analítica realizadas, identificamos 

que as produções acadêmicas, que tratam do fenômeno social pesquisado, se 

estruturam, por assim dizer, a partir de diferentes enfoques, em grande medida, 

produzidos separadamente, com pouco ou quase nenhum diálogo entre si e, quando 

o fazem, tratam-no com distinção, colocando-o em campos opostos e em disputa, o 

que tem dificultado a sua compreensão a partir da natureza e dos limites e 

possibilidades de cada um deles.  

No campo da formação de professores da EB, os debates e discussões 

circunscrevem problemas e desafios anunciados pelos estudiosos e pesquisadores 

desde a década de 1980, com desdobramentos e aprofundamento da problemática, 

                                                           
22

 A esse respeito consultar Qualis Capes, disponível no sítio: http:// 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces. Ver detalhadamente no item modo de 
investigação e de exposição da pesquisa na parte introdutória deste estudo. 
 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces
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dada a ênfase, no início deste século, para a formação de professores da EB, por 

meio da EaD (FREITAS, 2002; 2003; 2007; WEBER, 2003; 2010; SCHEIBE, 2006, 

2010; BRZEZINSKI, 2008; 2010). Associado às políticas voltadas ao uso das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na educação, a partir do início 

desta década, verifica-se um aumento crescente e pontual de estudos e pesquisas 

voltados a este campo específico de conhecimento. Esses estudos têm como 

preocupação central os usos e as práticas pedagógicas das TIC em sala de aula e, 

em menos proporção, na formação de professores da EB (BELLONI, 2003; 

ALMEIDA, 2003; PRETO, 2006; ALONSO, 2008; OLIVEIRA at al, 2007; KARSENTI 

at al, 2008). São raros os estudos e pesquisas que tratam das TIC e da EaD em 

sentido amplo, desvelando intenções e interesses, em âmbito nacional e 

internacional, de sua inserção no contexto das políticas educacionais e da formação 

de professores da EB (BARRETO, 2003; 2004; 2006; 2008; 2010; MAUÉS, 2003; 

2006; 2009). A EaD, no período de 2000 a 2010, motivada pela indução das políticas 

educacionais para o campo e, consequentemente, pelo seu crescimento acelerado, 

começa a ser objeto de estudos e investigação, embora o resultado dessas 

pesquisas expresse, ainda, e com menos intensidade, na segunda metade desta 

década, perspectivas antagônicas entre os defensores dessa modalidade educativa 

e aqueles que a consideram uma modalidade de segunda categoria (MORAES, 

2010; ZUIN, 2006; 2010; MOON, 2008; GIOLO, 2008; 2010; SILVA JR., 2003; 

BOHADANA e VALLE, 2009). É, somente, a partir da segunda metade da década de 

2000 que, motivado pela ênfase nas políticas de inserção das TIC na educação e da 

EaD, como modalidade estratégica na formação de professores da EB, e dos 

resultados advindos dessas experiências, que se evidenciam os primeiros estudos e 

pesquisas neste campo, numa perspectiva de entendimento das suas contribuições, 

mas, sobretudo, dos seus limites e possibilidades (GATTI, 2003; 2008; DOURADO, 

2008; ALONSO, 2010).  

Em sentido geral, conforme revela mapeamento das pesquisas de pós-

graduação, no País, realizado por André (2010), as políticas docentes não eram 

objeto de interesse dos pesquisadores nos anos 1990 e continuam sendo muito 

pouco investigadas. Para essa autora, no período de 1999 a 2003, de um total de 

1.184 pesquisas, apenas 53 (4%) se voltavam para esse tema. No Anuário 

Estatístico Brasileiro da Educação a Distância, publicado em 2008, foram 

catalogados e analisados 939 títulos de produções desenvolvidas em programas de 
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pós-graduação que tratam da EaD no período de 1999 a 2008. Do total geral de 

produções, 726 títulos são de dissertações de mestrado e 177 de teses de 

doutorado. De acordo com André at al (2008), há um crescimento de 453% no 

número de teses, 66% no número de dissertações e 307% no número de artigos 

publicados neste período. Os temas mais pesquisados, segundo sinaliza esses 

autores, foram pedagogia e tecnologia, com 40% dos estudos; suporte e serviços, 

com 17% das pesquisas; gestão e logística, com 14% dos trabalhos; aspecto 

conceitual no campo da filosofia, política e estratégias, com 11%; pesquisa e 

avaliação, concentrando 9%; conteúdos e habilidades 7% dos estudos; e garantia da 

qualidade e certificação, concentrando apenas 2% dos trabalhos e investigações 

efetivadas. Do total geral de produções elaboradas nos programas de pós-

graduação, conforme sinaliza André at al (2008), apenas 11% abordam aspectos 

conceituais dos campos da filosofia, política e estratégias. Logo, inferimos que o 

tema que trata das políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB 

tem sido pouco utilizado como objeto de interesse dos pesquisadores, a exemplo do 

que argumenta André (2010), em relação às políticas docentes, tendo em vista que 

sequer aparecem nas estatísticas desses campos.  

Nesse cenário, verifica-se que embora haja sinalização de crescimento das 

produções nos programas de pós-graduação, sobretudo, na década de 2000, tendo 

como centralidade o fenômeno social investigado neste estudo, ainda há reduzidos 

estudos e pesquisas que enfrentam o desafio de estabelecer o diálogo e a interface 

entre os campos da EaD e da formação de professores da EB que, historicamente, 

vêm sendo construídos de forma desarticulada, estabelecendo cisões, seja nas 

políticas educacionais, seja no campo de pesquisa e investigação, contribuindo para 

aprofundar tensões e disputas, as quais precisam ser enfrentadas e superadas para 

que se possa avançar nos debates da área, de forma a contribuir para a construção 

de políticas educacionais que, reconhecendo os limites e possibilidades de cada um 

deles, permitam a construção de uma educação para todos e para cada um, com 

qualidade e inclusão social.  

Organizamos o texto, deste capítulo, em duas partes que, articuladas entre 

si, e de forma a estabelecermos o diálogo entre os teóricos do campo, buscando 

realçar e destacar os temas mais significativos do debate, no campo investigado, na 

primeira década do século XXI. Para isso, apresentamos o fenômeno social 

investigado, a EaD, no contexto dos embates teóricos e políticos do campo da 
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formação de professores da EB, ou seja, as reflexões estabelecidas, neste capítulo, 

partem das análises e discussões a partir da formação de professores da EB para, 

então, inventariarmos aspectos relevantes da EaD e não o contrário. Essa opção 

fundamenta-se na compreensão de que as políticas de EaD, no contexto estudado, 

não se efetivam de forma paralela e dissociada das políticas de formação de 

professores da EB, pelo contrário, elas são formuladas e produzidas no contexto de 

definição das políticas de formação de professores da EB, embora se apresentem, 

em grande medida, apartadas dessas e, contraditoriamente, em campos 

aparentemente antagônicos, não revelando interesses e intenções, os quais 

orientam as mediações e determinações que as constituem. 

Nosso esforço, neste estudo, tem como centralidade a compreensão das 

políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, materializadas em 

programas e ações, no Governo Lula da Silva (2003-2010), no contexto das 

reformas educacionais em articulação com as transformações econômicas e 

políticas em curso no referido momento de desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 

1.1 Formação de professores da EB no Brasil: contexto(s) e breve histórico23 

  

Um tema recorrente do debate social brasileiro no final do século que findou 

e no início deste que inicia é, certamente, o da educação, seus problemas, desafios 

e perspectivas. A formação de professores da EB emerge, neste cenário, como 

importante estratégia para melhorar a qualidade da educação pública, tendo 

destaque na formulação das políticas educacionais24.  

Essa discussão insere-se, segundo Maués (2003), no contexto de reformas 

internacionais da educação, com destaque para a estrutura administrativa e 

pedagógica da escola, a formação de professores, os aportes teóricos a serem 

adotados, enfim tudo o que possa estar relacionado com o processo de ensino-

aprendizagem. Para essa autora, essas reformas educacionais, como política 

pública, passam a ser compreendidas como instrumento usado pelo Estado para 

manter as bases de funcionamento do sistema de acumulação, o que reforça, 

                                                           
23

 Para se ter uma visão ampla da história da formação de professores da EB, no Brasil, ver Tanuri 
(2000); Scheibe (2007); e Saviani (2009a), dentre outros pesquisadores e estudiosos da área. 
24

 Cabe destacar que desde o Governo FHC (1995-2002) vem sendo implementada, com mais 

ênfase, uma série de políticas voltadas à formação de professores da EB, mas também voltadas para 
alteração no âmbito do currículo, da avaliação, do financiamento e da gestão. 
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conforme sinaliza Maués (2003), a tese de regulação social como controle, mas 

também aponta na direção de ajuste estrutural exigido pelos organismos 

multilaterais aos países dependentes. Para Maués, as políticas educacionais 

acabam sendo definidas sob orientação internacional de documentos que apontam 

diretrizes e determinam indicadores de avaliação, subordinando os países 

dependentes aos interesses e diretrizes por eles determinados.  

 

As diferentes conferências mundiais de educação realizadas, como as de 
Jomtien (1990) e de Dacar (2000), além dos documentos expedidos pelos 
organismos internacionais como o Banco Mundial, a Unesco e a OCDE, 
apontam para que a prioridade da educação seja a educação básica [...] os 
programas, os currículos foram reestruturados, sistemas de avaliação foram 
criados com base nos indicadores de qualidade estabelecidos pelos 
organismos internacionais, a fim de garantir e assegurar o alcance dos 
objetivos desse nível de ensino (MAUÉS, 2003, p. 98).   

 

 

Nessa perspectiva, concordando e a partir das contribuições de Silva (2002) 

e Barroso (2005; 2006), compreendemos que a intervenção dos OI nas políticas 

educacionais dos países dependentes, sinalizada por Maués, se efetiva pelo 

consentimento e de acordo com os interesses políticos e de poder das elites 

conservadoras e dirigentes locais. Logo, expressa, em diferentes momentos 

históricos, um jogo de mediações e interesses pactuado entre as forças sociais 

internacionais e nacionais pautado pelo grande capital e que, por meio de suas 

diferentes agências financeiras, vai se adequando intencionalmente às realidades 

locais, sem perder de vista seu principal interesse: o lucro, e toda a lógica que 

circunscreve essas relações de poder. 

A reforma educacional no campo da formação de professores, para Maués 

(2003), veio na sequência da prioridade de universalização do ensino fundamental 

(EF) que teve destaque nas políticas educacionais dos anos 1990. De acordo com 

essa autora, para alguns ministérios da educação, em todo o mundo, mas, 

sobretudo, na América Latina (AL), a formação dos professores constitui-se a 

segunda etapa dessas reformas em curso, as quais têm buscado traduzir uma 

preocupação básica a respeito do papel que esse profissional deve desempenhar no 

mundo de hoje. Nessa perspectiva, observa-se que, conforme argumenta Maués 

(2006), o movimento internacional tem indicado alguns elementos básicos que 
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devem compor os fundamentos e a estrutura da formação de professores, com 

destaque para: a universitarização/profissionalização25, a ênfase na formação 

prática/validação das experiências, a formação continuada26, a EaD e a pedagogia 

das competências. Para essa autora, as reformas em curso, de modo geral, têm 

contemplado tais aspectos, porém, destaca que existe uma relação entre as 

escolhas teóricas de abordagem dessas categorias e o grau de autonomia que 

assume o Estado-Nação que vai realizar a reforma, não deixando de lado os 

aspectos políticos e econômicos que influenciam diretamente as escolhas e 

decisões no mundo da educação (MAUÉS, 2003; 2006).  

Nessa perspectiva, e corroborando com Maués, Leher (2010) atenta que as 

políticas externas induzidas pelos OI não se efetivam pela mera aplicação de um 

dado receituário, mas de uma ativa recontextualização da agenda, considerando 

aspectos históricos, políticos, econômicos, culturais, conceituais e correlação de 

forças. Silva (2002, p. 80-81), por sua vez, defende a tese de que a intervenção das 

instituições financeiras internacionais nas políticas para a EB pública, conta com o 

consentimento do governo federal, de parte dos estados e das elites dirigentes para 

a sua efetivação. Para essa autora, essas políticas deliberadas e sistematizadas 

“têm o propósito aparente de encaminhar o ajuste estrutural e as reformas 

institucionais dos países subdesenvolvidos, colocando-os em condições de 

participar do circuito modernizador vigente”, mas acabam, segundo Silva, 

dilacerando de forma irreparável a organização social dessas sociedades, em 

especial as instituições educacionais. 

No Brasil, o debate sobre a formação de professores da EB pelas 

instituições formadoras, e, consequentemente, sobre a EaD, reflete as questões 

sinalizadas por Maués (2003; 2006; 2009), Freitas (2002; 2003; 2207), Scheibe 

                                                           
25

 Para Maués (2003), a universitarização seria uma forma de qualificar melhor essa formação e 
encaminhá-la para a profissionalização, representaria um aprofundamento dos conhecimentos e um 
maior domínio no exercício da função. De acordo com essa autora, alguns países, para seguirem as 
determinações internacionais, fizeram-na de forma aligeirada, ou seja, a universitarização ocorre fora 
das universidades, perdendo-se, assim, a dimensão de universidade na qual o ensino está associado 
à pesquisa e extensão. 
26

 A formação continuada, de acordo com Maués (2003), constitui parte integrante de todas as 
reformas que se estão processando, tendo sempre como objetivo maior a busca do alinhamento dos 
professores que já estão em exercício com as últimas decisões em matéria de política educacional. 
Para essa autora, o objetivo maior da centralidade da formação continuada é a adaptação às 
exigências postas pelos governos, que apresentam a necessidade de uma atualização a esse novo 
mundo globalizado. Para Maués, a formação continuada é também, no contexto de reformas 
internacionais, vista como uma forma de aligeiramento da formação inicial, tendo em vista que essa 
não atenderia às demandas sociais. 
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(2006; 2007; 2010) e traz para o centro do debate a relação entre educação e 

sociedade ou entre educação e Estado, na medida em que remete à questão da 

transformação social e da luta pela construção da democracia. 

De acordo com Weber (2003), o Estado27 continua, nas sociedades 

contemporâneas, a fazer a mediação28 entre as necessidades educacionais e os 

meios de atendê-las, e essa mediação é feita, segundo essa autora, em torno de 

projetos político-sociais que se impõem ou obtêm adesão em conjunturas 

determinadas, que expressam interesses e se concretizam por intermédio de 

propostas e ações de governos29.  

Essa mediação estabelecida entre Estado e sociedade, para Dourado 

(2008), é marcada, historicamente, por relações patrimonialistas sob o domínio dos 

interesses da esfera privada em detrimento da esfera pública. E, conforme destaca 

esse autor, “o cenário educacional traduz a realidade desigual e combinada do 

Estado brasileiro, com enorme descompasso entre os diferentes níveis e 

modalidades de educação no que diz respeito ao acesso” (DOURADO, 2008, p. 

893). 

É nesse cenário, como parte de uma problemática mais ampla, “expressão 

das condições econômicas, políticas e sociais de uma sociedade marcada pelas 

relações capitalistas de produção e profundamente desigual, excludente e injusta 

[...]”, (FREITAS, 2002, p. 139-140) que a luta pela formação do educador se insere, 

no contexto da crise educacional brasileira30.  

                                                           
27

 A análise do Estado, portanto, conforme sinaliza Ianni (2004), é uma forma de conhecer a 
sociedade e vice-versa. Para esse autor, se a sociedade funda o Estado também é inegável que o 
Estado é constitutivo da sociedade. Logo, as forças sociais que predominam na sociedade, em um 
dado período, segundo Ianni, podem não só influenciar a organização do Estado como incutir-lhe 
tendências que influenciam o jogo das forças sociais e o conjunto da sociedade. Ianni defende que o 
Estado não pode ser organizado senão em conformidade com as tendências da sociedade, mas pode 
ser levado a privilegiar uma outra direção, conforme os desígnos de quem detém o poder. Para esse 
autor, as forças sociais que predominam na sociedade tendem a predominar no poder estatal, 
conferindo à sociedade esta ou aquela direção.  
28

 Para Ianni (2004), o Estado surge como mediação, no âmbito do processo de acumulação de 
capital, originado com a industrialização. Conforme sinaliza Ianni, é o próprio capital nacional e 
estrangeiro, que mediatiza o Estado, para que se constitua a configuração indispensável à própria 
manifestação. 
29

 De acordo com Gramsci (1971 apud COUTINHO, 2007, p. 131), “permanecemos sempre no 
terreno de identificação de Estado e de Governos, identificação que não passa de uma representação 
da forma econômica – corporativa, em outras palavras, da confusão entre sociedade civil e sociedade 
política, pois é necessário salientar que a noção geral de Estado inclui elementos que também são 
comuns à noção de sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política 
+ sociedade civil) em outras palavras a hegemonia garantida pela couraça da coersão)”. 
30

 Para aprofundar as questões relativas à crise da educação brasileira, ver as reflexões 
estabelecidas por Frigotto (2010). 



56 
 

Para Freitas (2002), pensar a escola e sua forma de organização supõe, em 

contrapartida, e ao mesmo tempo, problematizar aspectos que ultrapassam a 

concepção reducionista de educação como formação para a cidadania, dando 

destaque e centralidade às questões que tratam dos e sobre os fins da educação, os 

quais, segundo Freitas, desvelam projetos históricos diferenciados e antagônicos. 

Esses projetos se caracterizam, conforme sinaliza Brzezinski (2008), de um lado, 

pelo projeto da sociedade política, defendido pelos tecnocratas, que em seus 

discursos enfatizam a qualidade social da formação do professor, entretanto 

colocam em prática, de forma opaca e contraditória, os princípios da qualidade total; 

de outro lado, encontra-se o da sociedade civil, organizada em entidades 

educacionais, reunidas no movimento nacional de educadores, cuja luta tem por 

princípio a qualidade social para formar docentes que atuarão na EB.   

É no contexto das reformas educacionais em curso, sinalizadas por Maués 

(2003; 2006; 2009), marcado, em âmbito nacional, por contradições, disputas e 

tensões que, investigando o tema em sua historicidade, recuperamos a trajetória da 

formação de professores da EB no Brasil e sua relação com a EaD, inventariando os 

elementos mais significativos do debate, nesta primeira década do século XXI, de 

modo a realçar concepções e categorias de entendimento da temática, situando o 

nosso objeto de estudo em um contexto mais amplo de entendimento.  

A construção do quadro conceitual e teórico, apresentado neste primeiro 

capítulo, constitui-se em uma tarefa complexa, que exige a compreensão dos limites 

da problemática e análise estabelecidas, sobretudo, considerando tratar-se de uma 

conjuntura recente, onde há reduzidas reflexões, problematizações e estudos 

indicativos e críticos do recorte temporal estabelecido. Portanto, buscamos 

apreender o fenômeno social investigado em seus aspectos essenciais, com ênfase 

naquilo que tem de singular e geral, procurando recuperar e colocar em outra 

dimensão as discussões sobre as políticas de EaD voltadas para a formação de 

professores da EB, objetivando avançar nos debates e discussões estabelecidos no 

campo investigado. 
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1.1.1 Formação de professores da EB no Brasil no período 1960-1990: 

desvelando projetos históricos diferenciados e antagônicos de um campo em 

disputa 

 

No Brasil, no contexto da luta em defesa e a favor da democracia, a 

educação voltou ao centro do debate social. De acordo com Weber (2003, p. 1133), 

na década de 1970, em paralelo ao movimento de desvelamento da relação entre 

educação e sociedade sob a perspectiva da reprodução31, compreendida como 

aparelho ideológico do Estado ou como protetor da sociedade capitalista, “[...] foi 

sendo aprofundada a discussão sobre as contradições nas relações que se 

estabelecem entre estrutura e superestrutura, passando-se a admitir possíveis 

contribuições da escola para a construção de uma sociedade mais justa”.  

De prática social que se define pelo desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades, atitudes, concepções e valores articulados às necessidades e 

interesses das diferentes classes e grupos sociais, a educação, nos anos 1960 e 

1970, foi reduzida, pelo economicismo, segundo Frigotto (2010), a mero fator de 

produção (capital humano), o qual, pela sua natureza, submete o conjunto dos 

processos educativos escolares ao imediatismo da formação técnico-profissional 

restrita.  

Para Frigotto (2010), abstraída das relações de poder, a educação passa a 

definir-se como uma técnica de preparar recursos humanos para o processo de 

produção. Essa concepção de educação, como fator econômico, e os efeitos do 

„economicismo‟ na política educacional, conforme argumentado por esse autor, 

reforçado pela ideologia do regime militar, se expressaram, negativamente, de várias 

formas, dentre elas, destacam-se: o desmantelamento da escola pública e reforço 

da educação como negócio; o dualismo que materializava uma quantidade e 

qualidade de serviços educacionais diversos para as classes trabalhadoras e classe 

dominante; e o tecnicismo32 e a fragmentação que diluíram e fragilizaram o processo 

                                                           
31

 Para analisar e aprofundar esta temática, ver os estudos e pesquisas de Bourdieu e Passeron 
(2008). 
32

 De acordo com Saviani (2008a), a pedagogia tecnicista buscou planejar a educação de modo que a 
dotasse de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem 
pôr em risco a sua eficiência. Para tanto, era fundamental, segundo esse autor, operacionalizar os 
objetivos e, pelos menos em certos aspectos, mecanizar o processo. Para Saviani, na pedagogia 
tecnicista o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e 
o aluno posição secundária, relegados que são à condição de executores de um processo cuja 
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de conhecimento; a proletarização do magistério público, dentre outros. (FRIGOTTO, 

2010, p. 21). Efeitos que, segundo esse autor, perduram e, em muitos casos, se 

agravam nas atuais políticas educacionais. 

A partir dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, de acordo com Freitas 

(2002, p. 138), no contexto do movimento mais geral da democratização da 

sociedade, a luta de educadores progressistas trouxe contribuições importantes para 

a educação e para a forma de problematizar e conceber a escola e o trabalho 

pedagógico, “[...] ao colocar em evidência as relações e determinação existentes 

entre educação e sociedade e a estreita vinculação entre a forma de organização da 

sociedade, os objetivos da educação e a forma como a escola se organiza”. 

No interior deste debate, construído a partir dos embates estabelecidos 

pelos projetos anteriormente anunciados, foi ficando cada vez mais claro, segundo 

Weber (2003), que a escola constitui a instância social que apresenta o 

conhecimento produzido ao longo da história da humanidade, tendo, portanto, uma 

tarefa a cumprir na organização do pensamento de novas gerações, fundamento do 

exercício da cidadania e da ação consciente na consecução de um projeto de 

sociedade. Neste cenário, o docente da EB, de uma parte, tem a sua atuação posta 

sob suspeita, transformando-se, de acordo com essa autora, em mero agente da 

preservação, manutenção e expansão da sociedade capitalista, e, de outra, tem o 

seu papel supervalorizado ao ser percebido como elemento importante na 

organização de alunos e comunidade, em defesa de um projeto de sociedade em 

proveito das camadas populares.    

De acordo com Weber (2003), foi neste contexto que a vinculação da 

educação escolar a projetos de sociedade passa a ser claramente admitida ao 

mesmo tempo em que se aprofunda a luta pela democratização do País e que 

pesquisadores, influenciados pela leitura de Gramsci, passam a dar destaque e 

ênfase aos conceitos de hegemonia e de intelectuais orgânicos nas análises sobre a 

dinâmica escolar, especialmente sobre a dinâmica escolar (AGUIAR, 1991; 

ARROYO, 1980; GADOTTI, 1983; SILVA JR., 1984)33. 

                                                                                                                                                                                     
concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente 
habilitados, neutros, objetivos, imparciais. 
33

 Para Weber (2003), uma síntese dessa visão pode ser encontrada nos documentos formulados 
pelo movimento em prol da formação do educador, mobilização desencadeada pelo setor acadêmico 
a partir de proposta do MEC, no final dos anos de 1970, para discutir a reformulação do Curso de 
Pedagogia. Em 1983, esse Movimento propugnava por um educador com „visão de homem 
historicamente situado, comprometido com a realidade de seu tempo e com o projeto de sociedade 
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Nesse processo o professor foi identificado como o educador, ganhando 

relevância a dimensão política da atividade educativa, transformando-se a sua 

principal tarefa, segundo Weber (2003), a formação da consciência crítica das 

classes subalternas, concepção que no debate acadêmico recebeu contornos de 

confronto entre o necessário desenvolvimento de competência técnica versus o 

compromisso político34 na formação para o magistério. 

De acordo com Saviani (2009a), esses embates, disputas e tensões se dão 

e, ganham efervecência, no contexto do golpe militar de 1964, e décadas 

subseqüentes, tendo em vista adequações no campo educacional efetivadas 

mediante mudanças na legislação do ensino35, em decorrência da implantação da 

Lei n. 5.692/1971 (BRASIL, 1971). Nessa nova estrutura, segundo Saviani (2009a), 

desapareceram as Escolas Normais e, em seu lugar, foi instituída a habilitação 

específica de 2º Grau para o exercício do magistério de 1º grau (HEM). Para esse 

autor, pelo Parecer nº 349/1972 (BRASIL, 1972), a habilitação específica do 

magistério foi organizada em duas modalidades básicas: uma com duração de três 

anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra com a duração 

de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério de 6ª série do 1º grau. O 

currículo mínimo, de acordo com Saviani, compreendia o núcleo comum, obrigatório 

                                                                                                                                                                                     
democrática‟. Essa mesma perspectiva é aprofundada em 1985, no II Encontro Nacional, 
percebendo-se o professor como profissional consciente de sua responsabilidade histórica, 
comprometido com a escola pública e com os interesses reais da classe trabalhadora. Optou-se, 
segundo essa autora, por uma classe social e pela escola pública, atrelando-se a sua formação 
profissional à transformação da sociedade brasileira. Esse movimento, segundo Weber (1992), 
assumindo a característica de Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do 
Educador (CONARCFE), transforma-se, em 1990, em associação profissional denominada 
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), indicando o 
reconhecimento de que a atuação docente requer não somente formação específica, mas que a 
dimensão profissional também a definição de patamares mínimos de acompanhamento, controle, 
avaliação de desempenho na tarefa de ensino às gerações. 
34

 Sobre a distinção entre competência técnica e competência política, analisar os estudos e 
pesquisas sintetizados em texto escrito por  Mello (1982). 
35 Para Weber (2003), na LDB, n. 4.024/1961, a questão do professorado é tratada no Título VII, 

Capítulo IV intitulado „Da formação do magistério para o ensino primário e médio‟ sob ótica da 
„premência de professores diante da expansão do ensino primário‟. Segundo essa autora, nesta lei, 
assegura-se „igual direito de ingresso no magistério primário oficial ou particular‟, conforme fixado no 
art. 58, tanto aquele com diploma de regente de ensino primário, obtido em curso normal ginasial, 
como àquele que concluiu o curso normal colegial. Esta postura, de acordo com Weber, indica que o 
tema da qualidade da educação escolar ainda não havia encontrado espaço nos projetos político-
sociais que orientavam o Estado na determinação de necessidades educacionais e meios de atendê-
las. Esse espírito de atendimento „à premência de professores‟ ainda preside a Lei n. 5.692/1971, 
promulgada em pleno regime autoritário, quando prevaleceu a visão de educação como capital 
humano. Essa premência, de acordo com essa autora, é abordada nesse momento em termos de 
recomendação da elevação do nível de titulação, conforme disposto no art. 29, embora sejam ainda 
admitidos diferentes graus de preparação docente, inclusive a licenciatura curta, o que em mesmo 
obscureceria o delineamento da fundamentação científica do trabalho docente.  
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em todo o território nacional para todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir 

a formação geral, e uma parte diversificada, visando à formação especial. O antigo 

curso normal cede lugar a uma habilitação de 2º grau, sendo a formação de 

professores para o antigo primário reduzida a uma habilitação dispersa em meio a 

tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante 

(SAVIANI, 2009a). 

Para as quatro últimas séries do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º 

grau, a Lei nº 5.692/1971 previu, segundo Saviani (2009a), a formação de 

professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos de duração) 

ou plena (4 anos de duração). Ao curso de Pedagogia, além da formação de 

professores para habilitação específica de Magistério (HEM), conferiu-se a atribuição 

de formar os especialistas em educação, compreendidos os diretores de escolas, 

orientadores educacionais, supervisores e inspetores de ensino36. 

Paralelamente a este ordenamento legal, de acordo Weber (2003) e Saviani 

(2009a), desencadeou-se, a partir de 1980, um amplo movimento37 pela 

reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciatura que, segundo Freitas (1999; 

2002; 2003; 2007), representa a ruptura com o pensamento tecnicista que 

predominava na área nos anos de 1960 e 1970. No âmbito do movimento da 

formação de professores da EB, de acordo com essa autora, os educadores 

progressistas produziram e evidenciaram concepções avançadas sobre a formação 

                                                           
36

 De acordo com Saviani (2009a), no período anterior a Lei n. 5.692/1971, aos serem implantados, 
tanto os cursos normais como os de licenciatura e Pedagogia centraram a formação no aspecto 
profissional garantido por um currículo composto por um conjunto de disciplinas a serem 
freqüentadas pelos alunos, dispensada a exigências de escolas-laboratório. Essa situação, segundo 
esse autor, especialmente no ensino superior, expressou-se numa solução dualista, ou seja, os 
cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos culturais-cognitivos, 
relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice de menor importância, representado pelo 
curso de didática, encarado como uma mera exigência formal para a obtenção do registro profissional 
do professor. O curso de Pedagogia, para Saviani, à semelhança do que ocorreu com os cursos 
normais, foi marcado por uma tensão entre os dois modelos. Embora seu objeto próprio estivesse 
todo ele fundamentado do caráter pedagógico-didático, de acordo com esse autor, este tendeu a ser 
interpretado como um conteúdo a ser transmitido aos alunos antes que como algo a ser assimilado 
teórica e praticamente para assegurar a eficácia qualitativa da ação docente. Para Saviani (2009a), o 
aspecto pedagógico-didático, em lugar de se constituir em um novo modelo a impregnar todo o 
processo docente, foi incorporado sob a égide do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. 
37

 Para Oliveira (2007), no movimento de abertura política que o Brasil viveu em fins de 1970 e início 
de 1980, movimentos de base se estruturaram em torno da defesa da educação popular. Muitas 
dessas propostas, segundo essa autora, tinham inspiração socialista ou libertária. A luta por nova 
sociedade, segundo Oliveira, trazia a luta por novo projeto educativo, tendo o trabalho como princípio 
de formação humana. Essas lutas de caráter eminentemente humanista, de acordo com essa autora, 
vincularam a defesa da universalização da educação à melhoria das condições de trabalho docente. 
Estava na base dessa discussão o reconhecimento da necessidade de organização classista da 
sociedade em defesa dos direitos dos trabalhadores em geral.  
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do educador, com destaque para o caráter sócio-histórico dessa formação; a 

necessidade de uma formação de caráter amplo, com pleno domínio e compreensão 

da realidade de seu tempo; com desenvolvimento da consciência crítica que lhe 

permitisse interferir e transformar as condições da escola, da educação e da 

sociedade.  

Com esta concepção emancipadora de educação e formação, avançou-se 
no sentido de buscar superar as dicotomias entre professores e 
especialistas, pedagogia e licenciaturas, especialistas e generalistas, pois a 
escola avançava para a democratização das relações de poder em seu 
interior e para a construção de novos projetos coletivos. Como parte 
importante desta construção teórica a partir das transformações concretas 
no campo da escola, construiu a concepção de profissional de educação 
que tem na docência e no trabalho pedagógico a sua particularidade e 
especificidade (FREITAS, 2002, p. 139). 

  

É também nos anos 1980, de acordo com Frigotto (2010) que surgem, em 

meio às propostas de reação e ruptura, posicionamentos críticos às práticas e 

políticas das décadas anteriores, novos conceitos e categorias que, aparentemente, 

não superam aquelas perspectivas enraizadas nas décadas de 1960 e 1970, como 

lhes são opostas. Trata-se, para esse autor, de uma metamorfose de conceitos sem 

alterar as relações sociais que acobertam e que se espraiam no contexto das lutas 

progressistas disfarçando e dissimulando suas reais intenções e interesses. No 

plano da ordem econômica, conforme sinaliza Frigotto, esses conceitos ou 

categorias passam a ser utilizados, reforçando antigas concepções, agora 

dissimuladas, aparentando rupturas e novas perspectivas, no contexto da 

redemocratização política. São elas: flexibilidade, participação, trabalho em equipe, 

competência, competitividade e qualidade total; e, no plano da formação humana, 

ainda segundo esse autor, destacam-se: pedagogia da qualidade, multi-habilitação, 

poligonição, polivalência e formação abstrata (FRIGOTTO, 2010, p. 140). Para esse 

autor, em paralelo as propostas progressistas descritas por Freitas (2002), configura-

se uma crescente unanimidade do discurso da modernidade em defesa da escola 

básica de qualidade. Essa mudança de enfoque, como defende Frigotto (2010), 

seria a explicitação real de que a nova (des)ordem mundial, sob a égide da 

sociedade do conhecimento, estava efetivamente delineando novas relações. 

Em meio a esta arena de tensões e disputas em torno da temática, 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais (Associação Nacional Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação - Anfope); Associação 
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Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd; Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação – Anpae; Centro de Estudos 

Educação & Sociedade – Cedes; Fórum Nacional de Diretores de 

Faculdades/Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas 

Brasileiras – Forumdir; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – 

CNTE, com destaque para a atuação do Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública - FNDEP38) passam a compreender que todo profissional da educação deve 

ser um educador, e que, portanto, a base comum nacional para a formação desses 

profissionais, como fundamento da sua identidade, constitui-se um princípio que 

permite o avanço na formação dos profissionais do ensino necessários à luta, no 

plano educativo, pela transformação da sociedade brasileira, devendo: 

 

[...] se caracterizar pela reapropriação, por esses profissionais, de um 
conteúdo específico articulado e historicamente diferenciado, pela 
compreensão e participação consciente nas tentativas de uma ordem social 
igualitária e justa e pela efetiva articulação entre teoria e prática desde o 
começo do curso (ANFOPE, 1996, p. 16). 

 

[...] constituiria princípio norteador da formação dos profissionais da 
educação [...] como concepção básica de formação que orienta a definição 
de conhecimentos fundamentais para o trabalho pedagógico, da articulação 
da teoria e prática, e das relações entre educação e sociedade (ANFOPE, 
2000, p. 27). 

 

 

Para além dessas duas questões, conforme sinaliza Freitas (2002), ainda 

orientavam os debates gerais do campo a necessidade da gestão democrática da 

escola e da educação em todos os níveis e a explicitação da luta pela autonomia 

universitária, que no entendimento dos educadores passa pela descentralização do 

poder de decisão na área da educação, tanto em nível interno quanto externo 

(gestão democrática), autonomia que, segundo essa autora, não implica a 

progressiva retirada de recursos públicos e, conseqüente descomprometimento do 

Estado com a manutenção e o desenvolvimento das instituições públicas de ensino. 

                                                           
38

 Instituído em 1987, por entidades acadêmicas, profissionais, sindicais, estudantis e movimentos 
populares de âmbito nacional, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) destaca-se 
pela sua atuação crítica e propositiva nos embates e disputas travados no campo educacional.  
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O quadro de mobilização dos educadores, de acordo com Saviani (2009a), 

alimentou a expectativa de que, findo o regime militar, o problema da formação 

docente no Brasil seria mais bem equacionado. No entanto, segundo Freitas (2002), 

se a década de 1980 representou, para os educadores, o marco de reação ao 

pensamento tecnicista dos anos de 1960 e de 1970, os anos de 1990, 

contraditoriamente, foram marcados também pela centralidade no conteúdo 

(habilidades e competências), fazendo com que fossem perdidas dimensões 

importantes que estiveram presentes no debate dos anos de 1980, reforçando as 

perspectivas sinalizadas por Frigotto (2010), as quais dissimulam e acobertam, por 

meio da alteração de conceitos e sentidos, práticas e políticas defendidas em 

período anterior a redemocratização do País.  

  

A ênfase excessiva do que acontece na sala de aula, em detrimento da 
escola como um todo (FREITAS, 2000), o abandono da categoria trabalho 
pelas categorias da prática, prática reflexiva, terminou por centrar a ação 
educativa na figura do professor e da sala de aula, na presente forma 
histórica, dando margem para a definição de políticas educacionais 
baseadas exclusivamente na qualidade da instrução e do conteúdo, em 
uma perspectiva produtivista e unidimensional (FRIGOTTO, 1996), em 
detrimento da formação humana multilateral (FREITAS, 2003, p. 1096). 

  

 

Para Freitas (2002), a educação e a formação de professores ganham, na 

década de 1990, importância estratégica para a realização das reformas educativas. 

No início desta década, em 1993, é desencadeada a discussão sobre o Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2003), que, segundo Weber (2003), teve 

como um dos seus produtos o Pacto de Valorização do Magistério, o qual previa a 

realização de estudos e pesquisas sobre a formação do magistério, o papel das 

instituições na formação inicial e continuada, programas, prevendo-se a progressiva 

formação em nível superior e a revisão dos programas das licenciaturas, a 

articulação entre formação inicial e continuada39. Esse movimento em torno da 

valorização da educação, conforme sinaliza Silva Jr. (2002), se efetiva no contexto 

das reuniões mundiais organizadas pela Unesco, com financiamento e assessoria 

                                                           
39

 De acordo com Weber (2003), participaram deste debate o Fórum em Defesa da Escola Pública e 
Gratuita, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional do Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 
Conselhos Estaduais de Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), Anfope, Anped, Anpae. 
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do BIRD/BM. Para esse autor, o Plano Decenal de Educação resulta do acordo 

MEC/Unesco e mostra o caráter privado de sua construção, tendo em vista o não 

envolvimento e discussão com coletivos, que vinham refletindo sobre os caminhos e 

perspectivas da educação brasileira.  

 

O Plano Decenal de Educação para Todos é a expressão brasileira do 
movimento planetário orquestrado por Unesco, BIRD/Banco Mundial e 
assumido pelo Brasil como orientador das políticas públicas para a 
educação que resultaram na reforma educacional brasileira dos anos de 
1990, realizada em todos os níveis e modalidades [...] (SILVA JR., 2002, p. 
207). 

 

  

De acordo com Silva Jr., esses documentos sinalizam o início da construção 

de um „novo paradigma político‟, em cujo centro se encontra a legitimação da ciência 

posta em prática por especialistas e orientada pela razão instrumental.  A esse 

compromisso assumido pelo Estado brasileiro, articularam-se, segundo esse autor, 

os demais compromissos para a área social, incluindo os tantos compromissos 

assumidos para a educação, que orientam a reforma educacional no País. Todo 

esse processo, com marco em 1990, conforme sinaliza Silva Jr., com a Declaração 

Mundial de Educação para Todos40, e, sua expressão no Brasil, o Plano Decenal de 

Educação para Todos, concretiza a primeira fase da reforma educacional brasileira.  

Nessa perspectiva, de acordo com Freitas (2002), é, em 1995, com o início 

do Governo FHC, que as reformas estratégicas na educação, sinalizadas por Silva 

Jr. (2002), e na formação de professores tomam impulso. Para Freitas, na 

implantação das políticas educacionais neoliberais41, a qualidade da educação, 

assumida como eixo orientador pelos diferentes setores governamentais e 

empresariais, adquire importância estratégica, como condição para o aprimoramento 

do processo de acumulação de riquezas e aprofundamento do capitalismo. A 

concepção tecnicista de educação, conforme argumenta Freitas, que alcançou 
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 Para analisar mais detalhadamente a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação 
das necessidades básicas de aprendizagem, Jomtien, 1990, acessar o sítio da Unesco, disponível 
em: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf; e o Plano Decenal de Educação 
para Todos, disponível em: http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
1/textos/educacao-cultura/texto-167-o-que-e-o-plano-decenal-de-educacao-para-todos.pdf. 
41

 De acordo com Silva (2002), a doutrina neoliberal teve início na segunda metade dos anos de 
1970, tornou-se hegemônica nos anos de 1980 e inspirou a reforma conservadora dos anos de 1990, 
correspondendo a uma necessidade objetiva das elites financeiras internacionais. Para ampliar e 
aprofundar o entendimento sobre políticas educacionais neoliberais, ver Azevedo (2004); Gentili e 
Silva (2010). 
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grande vigor no pensamento educacional da década de 1970, criticada e rebatida na 

década de 1980, retorna sob nova roupagem, no quadro das reformas educativas 

em curso na década de 1990. Essa constatação fica mais evidente com a 

publicação, em 1996, do Relatório Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

intitulado Educação: um tesouro a descobrir42, preparado pela comissão liderada por 

Jacques Delors, produzido na esfera do „novo paradigma educacional‟, fundado nas 

quatro grandes necessidades de aprendizagem do cidadão para o próximo milênio, 

às quais a educação deveria responder: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser (SILVA JR., 2002). Esse documento 

representa, em grande medida, a continuidade das indicações postuladas na 

Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, e de sua principal expressão 

no Brasil, conforme vimos anteriormente, do Plano Decenal de Educação para 

Todos. Mas, é importante registrar que o citado Relatório Internacional 

encomendado pela Unesco, no nosso entendimento, embora seja uma importante 

referência às políticas educacionais da década de 1990, permanece sendo utilizado 

no interior dos documentos oficiais nacionais da primeira década deste século, como 

forma de legitimação, em âmbito internacional, das políticas educacionais em curso 

e como estratégia de financiamento de programas e ações. Vale ressaltar que 

apesar da continuidade desses documentos internacionais como referência às 

políticas educacionais, a partir de 2003, verifica-se que esse processo se efetiva em 

um contexto marcado por disputas, tensões e contradições entre as forças políticas 

e sociais com interesses distintos, e que, no interior da definição das políticas 

educacionais, tentam fazer valer as suas proposições e matrizes políticas e 

ideológicas, inclusive questionando o papel e função dos OI, a exemplo da Unesco. 

É nesse cenário que, de acordo com Weber (2003), em 1995, foram 

definidas referências nacionais para estatutos, carreiras, salários, formação de 

professores, as quais foram, segundo essa autora, normatizadas pelo Conselho 

Nacional da Educação (CNE). Para Weber, o tema que mais suscitou polêmica, 

como desdobramento da normatização dos referenciais nacionais citados, no 

contexto da publicação da LDB, Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), refere-se à 

criação de uma nova agência formadora, o Instituto Superior de Educação (ISE), e 

de um novo formato de preparação de professores, o Curso Normal Superior (CNS). 
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 Para aprofundamento das questões sinalizadas, ver o citado documento, disponível em: 
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/000046001-000047000/000046258.pdf. 
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Essa polêmica, de acordo com essa autora, se acirrou desde que o CNE, cumprindo 

dispositivos legais, debruçou-se sobre os artigos 62 e 63 da LDB, com o objetivo de 

indicar normas e orientações para a organização dos ISE e, logo mais, estabelecer 

as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,  

Resolução CNE/CP, nº 1/2002 (CNE, 2002) e, consequentemente, segundo Gatti at 

al (2011), as diretrizes curriculares para cada curso de licenciatura, mantendo, de 

acordo com essas autoras, a prevalência da história e ideia de oferecimento de 

formação com foco na área específica, com limitado espaço para a formação 

pedagógica. 

As entidades acadêmicas, científicas, sindicais e o Fórum em Defesa da 

Escola Pública, com destaque para a Anfope, definem a base comum nacional como 

oposta às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da EB 

(CNE, 2002), em nível superior. O documento citado, segundo Weber (2003), e de 

acordo com Maués (2003) e Freitas (2002; 2007), reproduziu modelos de reformas 

curriculares implantadas em outros países, em especial, o modelo técnico-

profissional centrado na abordagem das competências43, com ênfase na 

individualização e responsabilização dos professores pela própria formação e pelo 

aprimoramento profissional, ao passo que a proposta pautada na lógica dos 

movimentos sociais, de acordo com Brzezinski (2008) e Freitas (2007), defende um 

projeto de sociedade, de educação, de formação de professores e de escola 

fundamentado na concepção histórico-social e que tem como paradigma 

educacional as relações entre cultura, sociedade e educação. Esse paradigma, 

segundo Brzezinski (2008), leva em conta as transformações sociais, das forças 

produtivas e do mundo do trabalho, transformações que, dialeticamente, provocam 

mudanças no papel social atribuído ao professor. Para essa autora, diante da 

adoção desse paradigma, a formação do profissional da educação para atuar na EB 

é entendida como “um processo marcado pela complexidade do conhecimento, pela 

crítica, pela reflexão-ação, pela criatividade, pelo reconhecimento da identidade 
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 Para Freitas (2002), as competências listadas no documento das Diretrizes (CNE, 2002, p. 3) 
deslocam a discussão dos conteúdos e métodos das disciplinas que caracterizam a formação no 
campo da educação, não para ampliá-la para uma concepção de currículo como espaço de produção 
de novos conhecimentos e possibilidade de formação multilateral dos educadores, mas para reduzi-la 
(a formação) a um processo de desenvolvimento de competências para lidar com as técnicas e os 
instrumentos do ensino (tecnologia) e da ciência aplicada no campo do ensino e da aprendizagem, 
incluindo a visão instrumental da investigação e da pesquisa e a individualização do processo da 
formação continuada. Sobre competências, ver Maués (2003); Saviani (2008a); Duarte (2001). 
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cultural dos envolvidos nos processos formativos e pelas relações estabelecidas na 

mediação entre formadores e aprendentes” (BRZEZINSKI, 2008, p. 1142). 

Conforme posto no interior dos embates teóricos e políticos que, como 

vimos, vêm pautando os debates acadêmicos no âmbito das políticas de formação 

de professores da EB, a LDB (Lei nº 9.393/1996), segundo Saviani (2009a), não 

correspondeu à expectativa dos movimentos em defesa da formação docente no 

Brasil. De acordo com esse autor, introduzidos como alternativa aos cursos de 

pedagogia e licenciatura, conforme argumenta Weber (2003), os ISE e os CNS, a 

LDB sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento por 

baixo, ou seja, “os institutos superiores de educação emergem como instituições de 

nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais aligeirada, mais 

barata, por meio de cursos de curta duração” (SAVIANI, 2008a, p. 218-221).  

A política de expansão dos ISE e das CNS, de acordo com Freitas (2002), 

obedece aos referenciais postos pela política educacional em nosso País em 

cumprimento às lições dos organismos financiadores internacionais que, segundo 

essa autora, caracterizados como instituições técnico-profissionalizantes, os ISE têm 

como objetivo principal a formação de professores com ênfase no caráter técnico-

instrumental, com competências determinadas para solucionar problemas da prática 

cotidiana.  

[...] a expansão destes novos espaços de formação [...] desenvolve-se de 
forma mais intensa a partir de 1999 e tem como objetivos centrais: 1) dar 
forma e conteúdo à proposta dos ISE aprovada pelo CNE em setembro de 
1999 (Parecer CNE/CES nº 115/99) e, como conseqüência, 2) retirar das 
faculdades de educação, e em seu interior, do curso de pedagogia, a 
formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental e da 
educação infantil (FREITAS, 2002, p. 144). 

 

 Para Freitas (2002) e Maués (2003), confirma-se a hipótese de que as 

políticas adotadas neste período para a formação inicial e para a pós-graduação 

pretendem, gradativamente, retirar a formação de professores da formação científica 

e acadêmica própria do campo educacional, localizando-a no campo da 

„epistemologia da prática‟, das práticas educativas ou da práxis44. 

A criação dos ISE e do CNS, segundo Freitas (2003), atendeu ao objetivo de 

diversificação das IES imposto pelos OI aos diferentes países, visando reduzir, 

                                                           
44

 Ver estudos relacionados a estes campos: Nóvoa (1995; 1999), Schon (2000), Zeichner (1998), 
Tardiff (2002; 2005; 2008), Sacristán (1995; 1999; 2002) e Perrenoud (1993; 2002). 
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segundo essa autora, os altos custos com a formação desenvolvida em instituições 

universitárias com investigação e pesquisa, a partilhar a ampliação da oferta de 

ensino superior com instituições privadas e a tornar mais ágil, prática e eficiente a 

formação dos quadros do magistério (FREITAS, 1999; 2002), condições necessárias 

para promover a reforma educacional em andamento. Vale destacar que esse 

movimento de criação e expansão dos ISE e dos CNS, em grande medida, sofreu 

retração em seu processo de implementação em virtude da participação efetiva 

estabelecida pelas entidades acadêmicas e sindicais que, historicamente, vinham 

defendendo outra perspectiva de formação neste capítulo detalhada. 

 Nesse contexto de reformas e pressionados pelo art. 87, parágrafo 4º da 

LDB, que estabelece que “até o fim da Década da Educação somente serão 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço”, os professores da EB são induzidos a freqüentar cursos de qualidade 

duvidosa, configurando-se, segundo Freitas (2002) e Scheibe (2006), como um 

precário processo de certificação e/ou diplomação e não qualificação e formação 

docente para o aprimoramento das condições do exercício profissional. 

   

A formação em serviço da imensa maioria dos professores passa a ser vista 
como lucrativo negócio nas mãos do setor privado e não como política 
pública de responsabilidade do Estado e dos poderes públicos. O 
„aligeiramento‟ da formação inicial dos professores em exercício começa a 
ser operacionalizado, na medida em que tal formação passa a ser 
autorizada fora dos cursos de licenciatura plena como até então ocorria e 
como estabelece o art. 62 da LDB (FREITAS, 2002, p. 148). 

 

Há, efetivamente, uma grande defasagem no País em relação à formação de 

docentes, que sinaliza, segundo Scheibe (2006), para a necessidade de 

implementação de políticas voltadas para a ampliação de oportunidades de 

formação inicial de professores45. No entanto, essa autora problematiza se seria 

possível em tão curto espaço de tempo, conforme induz a LDB, saudar uma dívida 

histórica de tal amplitude, sem comprometer seriamente a qualidade da formação. 
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 Para Scheibe (2006), no início deste século, menos da metade daqueles que lecionavam no Ensino 
Fundamental (47,3% ou 1.434.710 funções docentes) tinha nível superior (BRASIL/MEC/INEP, 2000). 
De acordo com essa autora, entre os docentes de 1ª a 4ª série, em 1996 apenas cerca de 20% 
tinham nível superior. Números bem menores, ainda segundo essa autora, são os índices de 
qualificação dos professores que atuam na educação infantil, apontando para uma dívida histórica no 
País, que ainda não investiu, de maneira categórica, na formação de seus quadros educacionais para 
a EB. 
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Com base nessa interpretação falaciosa da lei, de acordo com Scheibe (2006), tem 

início um processo de implantação, de cursos de graduação a distância46, com 

formação aligeirada47, os quais, independentemente de sua condição de formar com 

qualidade ou não, modificam sensivelmente as estatísticas de certificação do corpo 

docente. Tal constatação, segundo Dourado (2008), nos remete a questionar 

premissas históricas no campo educacional, tais como a adesão acrítica à 

implementação da modalidade EaD, para muitos, segundo esse autor, entendida 

como espaço de resolução dos problemas relativos à formação num País continental 

como o Brasil, bem como posições totalmente refratárias a EaD, por vislumbrar 

nessa modalidade a mera garantia de um processo de aligeiramento da formação 

inicial e continuada.  

 Para Scheibe (2006) é fundamental não perder a perspectiva mais ampla e 

contextual em que se organiza tal projeto, como parte orgânica do movimento 

reformista educacional que tende a seguir orientações das mudanças sociais em 

geral que ocorrem no País, com origem no BM/FMI e outras instituições 

multinacionais (TORRES, 1996 e 1998; BRZEZINSKI, 1999; FREITAS, 1999, 2002, 

2003; KUENZER, 1999; AGUIAR, 2000; e AGUIAR; SCHEIBE, 1999). De acordo 

Scheibe (2006), as proposições governamentais da última década dos anos 1990 

evidenciaram claramente um caráter social pragmático, centrado na formação do 

cidadão-cliente, necessário para a reconfiguração de um Estado que se conforma 

cada vez mais à lógica do desenvolvimento neoliberal.  

A lógica instrumental das políticas governamentais, para Scheibe (2006), no 

campo da formação para o trabalho, acentua, cada vez mais, suas dimensões 

técnico-profissionalizantes em detrimento de uma formação mais orgânica do 

cidadão trabalhador. São os saberes práticos que assumem, segundo essa autora, 

conforme argumento anteriormente defendido por Freitas (2002; 2003), o papel 

central nas políticas de formação, nas quais a teoria passa a constituir-se em 

elemento secundário. É nesse contexto que certificação de competências e 

validação de experiências práticas se constituem, de acordo com Scheibe (2006) e 

                                                           
46

 De acordo com Gatti at al (2011), os cursos na modalidade EaD começaram a ser regulamentados 
pelo MEC, de forma mais consolidada, a partir de 1998, definindo-se condições de credenciamento 
de instituições e autorizações de cursos a distância.  
47

 Para Freitas (2002), a retirada da formação de professores da ambiência universitária, a não-
obrigatoriedade da pesquisa, o rebaixamento das exigências em relação à autorização de centros 
universitários e universidades, aliados à separação dessas instituições dos cursos de bacharelado e, 
portanto, da produção de conhecimento nas áreas específicas, são fatores que vêm reforçando e 
confirmando a formação aligeirada em seu conteúdo e no tempo destinado à formação. 
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Freitas (2002), em formas de acesso prioritários ao processo de profissionalização. 

Vale registrar que, embora haja um movimento de grupos dirigentes, em diferentes 

momentos históricos, sobretudo, a partir de 2003, para institucionalizar estas 

propostas, essa perspectiva de certificação de competências e validação de 

experiências práticas tem sido retraída pela participação ativa das entidades 

acadêmicas e sindicais em defesa da formação e da educação pública, em 

contraposição a esta lógica de instrumentalização das políticas educacionais no 

campo da formação de professores da EB.   

Neste cenário de críticas e buscas de alternativas possíveis, Brzezinski 

(2008) defende que o Estado regulador aplica à formação de professores da EB o 

modelo de competências e excelência, fundado na qualidade total, cujo objetivo 

principal, segundo essa autora, é o atendimento às necessidades de modernização 

da economia e do desenvolvimento medidos pela produtividade.  Para Brzezinski, 

esse modelo pauta-se, conforme entendido por Freitas (1999; 2000; 2002; 2003; 

2007), no aligeiramento e flexibilização da formação fora da universidade, reduz a 

quantidade de horas e a qualidade acadêmica, científica e cultural, porque, de 

acordo com essa autora, o aligeiramento é induzido pelas inconstantes qualificações 

requeridas pelo mercado. 

 

Não é difícil identificar o produto desta lógica (de)formação: o preparo do 
professor centra-se no desenvolvimento de competências para o exercício 
técnico-profissional, consistindo, pois, em um preparo prático, simplista e 
prescritivo, baseado no aprendizado “imediato” do que vai ensinar, a fim de 
resolver problemas do cotidiano da escola. Asseguro que resolver esses 
problemas é importante, porém o aprendizado do “imediato” na maioria das 
vezes não tende a mobilizar suficientemente o conhecimento em busca de 
soluções. Nesta situação, o professor corre o risco de se valer de um 
“praticismo” sem limites, derivado de uma visão ativista da prática 
(BRZEZINSKI, 2008, p. 1153). 

 

O cenário das políticas aponta, segundo Scheibe (2006), em conformidade 

com Freitas (2002; 2003) e Brzezinski (2008), mais uma vez, para a continuidade de 

políticas de desqualificação do profissional de ensino, ao considerar que sua 

formação inicial pode ser simplesmente substituída por treinamento em serviço. 

Nessa perspectiva, Freitas (2002) defende que a educação se encontra 

comprometida pelo desenvolvimento de diretrizes legais que privilegiam o 

aligeiramento e o rebaixamento da formação em cursos de menor carga horária em 
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relação àquelas profissões mais valorizadas socialmente; privilegiam formação 

descomprometida com a pesquisa, a investigação e a formação multidisciplinar 

sólida ao deslocar a formação universitária e, em seu interior, das 

faculdades/centros de educação e cursos de pedagogia para os ISE e CNS em 

instituições isoladas; privilegiam processos de avaliação de desempenho e de 

competências vinculadas ao saber fazer e ao como fazer em vez de processos que 

tomam o campo da educação em sua totalidade, limitando-o ao campo exclusivo da 

prática. 

A configuração da formação de professores em nosso País, conforme 

sinaliza Freitas (2007), respondeu ao modelo de expansão do ensino superior 

implementado na década de 1990, no âmbito das reformas do Estado e subordinado 

às recomendações dos OI, com o consentimento das elites dirigentes. No âmbito da 

formação, de acordo com essa autora, como vimos, caracteriza-se pela criação dos 

ISE e pela diversificação e flexibilização da oferta de cursos de formação, de modo a 

atender a crescente demanda pela formação superior. A expansão desenfreada dos 

CNS e Pedagogia, além de cursos de licenciaturas, desenvolveu-se, segundo 

Freitas (2007), principalmente em instituições privadas sem compromisso com a 

formação em quaisquer de seus níveis e modalidades, agregando-se a essa 

condição a existência de centenas de cursos de EaD que se expandem nos mais 

diversos pólos pelo interior dos estados, imprimindo uma condição desigual nos 

processos de formação de professores. Tais políticas, para Dourado (2008), 

traduzem-se, muitas vezes, por ações marcadas pela suposição e, em alguns casos, 

por dinâmicas contraditórias frente às concepções norteadoras, no marco das 

políticas emergenciais. Considerando as dimensões geográficas do País, Brzezinski 

(2008, p. 1143) destaca a importância da diversidade de lócus de formação de 

professores, no entanto, alerta que “a diversidade é solução transitória e que a 

universidade deverá constituir a instituição, por excelência, de formação inicial de 

todos os profissionais da educação, a ser ministrada nos cursos presenciais”. 

As discussões, embates e disputas estabelecidos no campo da formação de 

professores da EB evidenciam, no final da década de 1990, aprofundamento e 

distanciamento entre os dois projetos diferenciados e antagônicos em tensão no 

campo, desde a década de 1960, com destaque para a sinalização de continuidade 

do modelo adotado pelas políticas neoliberais implantadas neste período, sendo a 

modalidade de EaD, articulada a expansão da educação superior, alternativa 
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estrategicamente escolhida, de acordo com as evidências deste estudo, na primeira 

década do século XXI, para contribuir de modo efetivo com a reforma educacional 

em curso, orientada pelos OI, com o consentimento das forças políticas dirigentes. 

Nesse contexto, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), criada em 

1995, em resposta às diretrizes dos documentos internacionais e aos interesses das 

elites dirigentes locais no exercício do poder, assume posição estratégica, pois, 

segundo e concordando com Silva Jr. (2003), torna-se uma instância significativa na 

mediação das políticas de formação de professores da EB para a produção de um 

„novo paradigma educacional‟ alinhado às mudanças em curso no âmbito político. 

 

1.2 EaD e formação de professores da EB no Brasil: embates, disputas e tensões 

no contexto da reforma educacional no período 2000-2010. 

 

  As reformas educativas, em nosso País, e em outros países da América 

Latina (AL), nas últimas décadas, com o objetivo de adequar o sistema educacional 

ao processo de reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado, de acordo 

com Scheibe (2006, p. 203), “estão sendo configuradas num cenário de privatização 

e de desnacionalização da economia, tornando o Estado cada vez mais vulnerável 

às crises externas e mais dependente do fluxo de capitais, provenientes das 

potências emergentes”. A configuração dos sistemas educativos, resultado dessas 

reformas implantadas nas últimas décadas, segundo Oliveira (2007), e corroborando 

com Maués (2003; 2006), é alterada nos seus aspectos físicos e organizacionais, 

sob critérios de produtividade e excelência, expressando uma regulação que, 

embora dirigida à instituição pública e estatal, encontra-se fortemente ancorada no 

mercado (BARROSO, 2003; 2005; 2006). 

Nessa perspectiva, na AL, os novos governos populares eleitos para 

promover rupturas, na primeira década de século XXI, para Oliveira (2007), 

poderiam estar sinalizando para perspectivas diferenciadas em termos de políticas, 

sociais e econômicas. No entanto, esses governos têm se definido, segundo e 

concordando com essa autora, no conjunto de suas ações, por manter a mesma 

lógica estrutural das reformas educativas iniciadas por seus antecessores, com 

algumas poucas exceções. De acordo com Oliveira, mesmo em realidades nacionais 

marcadas pela mudança radical nas orientações de governo, observa-se um forte 
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acento às políticas de caráter temporário, compensatórias, destinadas, portanto, aos 

grupos mais vulneráveis socialmente, em detrimento daquelas regulares, orientadas 

por princípios universais e de caráter estável.  

Essa constatação, para Freitas (2007, p. 1207), evidencia-se no Governo 

Lula da Silva (2003-2010), especialmente, em seu primeiro mandato (2003-2006), 

pois se constituiu “em espaço de embate entre as demandas das entidades e dos 

movimentos e as ações do governo em continuidade às políticas neoliberais do 

período anterior”, com uma enorme retração na participação dos movimentos na 

definição da política educacional.  

É nesse contexto, considerando o fenômeno social investigado, em que se 

evidencia, apesar das lutas históricas em defesa da formação de professores da EB, 

conforme explicitado nesta primeira parte deste capítulo, um movimento linear e 

contínuo do uso estratégico da EaD, como política educacional, na formação de 

professores da EB, a partir das orientações de documentos internacionais, com o 

consentimento e de acordo com os interesses das elites dirigentes nacionais no 

exercício do poder, sobretudo, como estratégia de expansão do ensino superior.   

 

1.2.1 EaD e formação de professores da EB: embates políticos e teóricos de um 

campo em disputa  

 

As discussões sobre a EaD, no contexto das reformas em curso, tendo como 

centralidade a formação de professores da EB, trazem para o centro dos debates as 

relações entre educação e trabalho docente o que, para Barreto (2004), no contexto 

da globalização e da nova ordem mundial, estão sendo reconfiguradas pela 

presença das TIC, as quais têm sido, segundo essa autora, investidas de sentidos 

múltiplos, que vão da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pelas „velhas 

tecnologias‟ à resposta para os mais diversos problemas educacionais ou, até 

mesmo, para questões socioeconômico-políticas. Essa perspectiva, para Barreto 

(2004), está presente em documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da EB (CNE, 2002), as quais, segundo essa 

autora, apostam na reconfiguração do trabalho docente, tendo em vista a sociedade 

da informação e do conhecimento, e que, nos termos da racionalidade instrumental, 

promove o descentramento da categoria trabalho (FREITAS, 2003) e, até mesmo, a 

sua eliminação e supressão no campo da formação de professores da EB. Para 
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Barreto (2004; 2010), essa perspectiva postulada expressa a materialização e 

objetivação discursiva do esvaziamento desse trabalho, bem como a ênfase no 

deslocamento sintático que coloca no sistema tecnológico, com as suas 

qualificações (preço, acessibilidade e simplicidade de manuseio), posição de sujeito 

capaz de desenvolver ações estratégicas. É sob essas bases que, para Barreto, se 

dá a redução48 das tecnologias a propostas de EaD, com destaque para os 

documentos oficiais nacionais, com ênfase para as diretrizes, anteriormente citadas, 

que destacam: 

   

Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das 
comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de professores, 
preparando-os para a finalidade mais nobre da educação escolar: a gestão 
e a definição de referências éticas, científicas e estéticas para a troca e 
negociação de sentido, que acontece especialmente na interação e no 
trabalho escolar coletivo. Gerir e referir o sentido será o mais importante e o 
professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes reais e virtuais (CNE, 
2002, p. 08). 

  

 

 Nesse movimento de simplificações e reconfiguração, de acordo com 

Barreto (2010), tem sido anunciado um novo paradigma educacional, no qual 

posiciona as tecnologias no lugar dos sujeitos. Esse paradigma “constituído pela 

substituição tecnológica e pela racionalidade instrumental, está inscrito na 

„flexibilização‟, especialmente na precarização do trabalho docente, sendo coerente 

com a lógica do mercado: quanto maior a presença da tecnologia, menor a 

necessidade do trabalho humano” (BARRETO, 2004, p. 1189). Em outras palavras, 

conforme sinaliza Barreto (2004), essa lógica prevê cada vez menos professores e 

mais alunos, consolidando a política de massificação da educação, sob a alegação 

de que o desempenho dos últimos depende menos da formação dos primeiros e 

mais dos materiais utilizados, os quais passam a ter centralidade no processo de 

ensino-aprendizagem.  

                                                           
48

 Essa redução está circunscrita, segundo Barreto (2003, p. 274-275), em documento do Banco 
Mundial, intitulado „Treinamento de professores ou desenvolvimento profissional permanente?‟, em 
que aborda a mudança de paradigma na formação de professores nos países subdesenvolvidos, com 
ênfase para a separação entre formação inicial e em serviço para um continuum caracterizado pela 
articulação de teoria, prática e pesquisa. No mesmo documento, segundo essa autora, reduz-se as 
TIC a estratégias de EaD, em especial para programas de certificação em larga escala, e destaca 
iniciativas do Brasil, apontando para a sua homogeneização e submissão às leis do mercado. 
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 As simplificações e os deslocamentos que têm caracterizado as propostas 

oficiais de EaD, no período analisado, conforme sinaliza Barreto (2003; 2004; 2008; 

2010), expressam o esvaziamento da formação de professores, progressivamente 

deslocada para capacitação em serviço, visto que a formação inicial presencial não 

conta com o financiamento internacional alocado nas TIC para a EaD, como vimos 

anteriormente, não garantindo, de acordo com essa autora, sequer o direito de 

acesso às tecnologias.  

 Essa formação esvaziada, de acordo com Barreto (2003), está inscrita na 

formulação das políticas adotadas pela SEED/MEC, criada no contexto das reformas 

em curso, instituída, segundo essa autora, para dar conta de promover a “revolução 

tecnológica”, e, de acordo com Maués (2003), para promover a segunda reforma 

educacional em curso, voltada à formação de professores da EB. Essas reformas, 

de acordo com Barreto (2003), na década de 1990, tem financiamento, 

principalmente, do BM/FMI, e na primeira década deste século, da OEI e da Unesco,  

por meio de dotações orçamentárias específicas, associadas a metas e diretrizes 

instituídas mundialmente, por meio dos seus documentos de referência, e são 

integralmente apropriados pelos e com o consentimento de diferentes governos do 

País, materializando, assim, reformas mais amplas, em grande medida, implantadas 

nos países em desenvolvimento. 

Esse movimento de esvaziamento da formação de professores da EB, 

associado à redução das TIC a estratégias de EaD, para Barreto (2004), tem sido 

marcado por duas cisões importantes: a dicotomia entre formação inicial e formação 

continuada49, com destaque para a segunda, na mesma linha de argumentação 

defendida por Maués (2003), e que, segundo Barreto, se transforma na principal 

estratégia de promoção da reforma em curso, na segunda metade da década de 

1990, sobretudo, pelas dotações orçamentárias específicas, em detrimento do 

financiamento e investimento na formação inicial; e entre as modalidades presencial 

e a distância50, sendo essa última eleita, também corroborando com Maués (2003), 

no Governo FHC (1995-2002), e associada, em primeira etapa, à formação 

continuada e, em segunda etapa, à formação inicial de professores da EB, como 

                                                           
49

 Para Barreto (2004), se até a década de 1990 o termo „formação‟ parecia remeter apenas à 
formação inicial, em nova feição, passa a apontar para a formação continuada, destinação de quase 
todos os investimentos nacionais e internacionais. 
50

 As políticas em curso, segundo Barreto (2004), sinalizam outra cisão entre ensino versus pesquisa, 
desqualificando o chamado modelo europeu de universidade, constituída pela indissocialibilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
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estratégia determinante para promover a reforma educacional no Governo Lula da 

Silva (2003-2010), a qual teve como base, em grande parte, as diretrizes definidas 

na década de 1990. Na base dessas cisões, de acordo com Barreto (2004), está um 

modo de objetivação das TIC que não passa pela análise das condições da sua 

inserção nos processos pedagógicos como um todo. Para essa autora, o que a 

substituição tecnológica viabiliza é o processo de subcontratação, de trabalho em 

tempo parcial e de terceirização, ficando de fora as condições necessárias à 

apropriação educacional das TIC. Essa perspectiva adotada tem contribuído para 

fragilizar e fragmentar ainda mais as lutas históricas em defesa da formação e 

valorização dos profissionais da educação, seja por meio da formação inicial e 

continuada de qualidade, fundada nos princípios e concepções construídos 

historicamente no interior dos movimentos progressistas, seja por meio da 

implantação de planos de cargos e salários dignos e necessários para o 

fortalecimento dos profissionais da educação. 

 O novo paradigma das políticas educacionais reduz, segundo Barreto 

(2004), e em conformidade com Alonso (2010), as TIC a ferramentas de „ensino a 

distância‟, excluindo os modos da sua apropriação na formação e no trabalho 

docente.  

 

[...] nessa triangulação, as TIC funcionam como um elo, promovendo a 
ligação entre as pontas e até mesmo a quebra da unidade ensino-
aprendizagem, tornando possível um discurso que destaca apenas o 
segundo elemento do par, ao apontar a aprendizagem independente do 
ensino. Mas só podem fazê-lo a partir de uma concepção específica de 
conhecimento, conteúdo e formação, fundada na noção de competências

51
 

(BARRETO, 2004, p. 1193). 

   

  A noção de competência, segundo Barreto (2004, p. 1194), supõe que a 

totalidade do trabalho docente seja equivalente a soma das partes, ou seja, “[...] o 

reducionismo é inevitávil, ao passo que a sofisticação pode ser maior, considerando 

os novos recursos tecnológicos que podem cooperar com as competências”. Para 

                                                           
51

 De acordo com Barreto (2004), para demonstrar que o núcleo sólido da proposta de incorporação 
das TIC são as competências, é importante recorrer à formulação da Cepal (Unesco), na qual os 
docentes devem se transformar em consultores metodológicos e animadores de grupos de trabalho, 
ao invés de depositários de conhecimento. Essa estratégia, segundo o citado documento, obriga a 
reformulação dos objetivos e fins da educação. 
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essa autora, é na articulação do reducionismo à sofisticação que está fundada a 

estratégia de substituição tecnológica. 

De acordo com Silva Jr. (2003), as políticas de formação de professores por 

meio da EaD seguem, na perspectiva anunciada por Barreto (2003; 2004; 2006; 

2008; 2010), a mesma racionalidade da matriz teórica, ideológica e política da 

reforma do Estado e da educação no Brasil. A institucionalidade da EaD e a 

racionalidade política, tal qual ocorre na reforma do Estado e na reforma 

educacional, que a informam, pode ser sintetizada, segundo esse autor, da seguinte 

maneira:  

 

1) as relações entre Estado e sociedade civil alteram-se, impondo para essa 
segunda esfera, no campo social, responsabilidades outrora de pertença do 
Estado; 2) este último passa a formular as políticas no seu núcleo 
estratégico e a avaliar a execução no âmbito da sociedade civil, 
contingenciando o financiamento das ações desenvolvidas por instituições, 
ONG ou mesmo empresas do terceiro-setor; 3) as principais instituições são 
as universidades ou outras instituições da educação superior com 
excelência em educação tecnológica e tecnologias educativas; 4) esse novo 
complexo de relações entre o Estado e a sociedade civil produz grande 
potência  para a privatização, seja no que se refere à transferência de 
responsabilidades para a sociedade civil, seja em relação ao âmbito 
econômico, na medida em que possibilita um grande nicho de mercado para 
empresas de consultoria (SILVA JR., 2003, p. 90). 

 

 

A EaD, para Silva Jr. (2003, p. 92), põe-se como uma prática instrucional 

entre diferentes sujeitos, mediada por TIC com foco no processo de ensino-

aprendizagem, num contexto tal em que “a objetividade social apresenta um 

horizonte de possibilidades orientado pela racionalidade mercantil produzida pela 

mudança nas estruturas sociais, resultado do processo de reformas que se assistiu 

no País na segunda metade da década de 1990, especialmente as do Estado e as 

da educação”. Conforme sinaliza esse autor, a mediação feita por meio do „barato e 

acessível sistema tecnológico‟, quando utilizado como instrumento dessa 

modalidade educacional, reduz as possibilidades dos sujeitos da prática educativa, 

com foco no cognitivo, de desenvolverem-na nas mesmas condições sociais, 

tornando as ações instrucionais à distância instrumentos para uma adaptação do 

sujeito a sua própria realidade, sem dar-lhe a oportunidade de formar-se para além 

dos saberes (do cognitivo), na troca que se estabelece na prática social no que se 

refere aos desejos, sentimentos e valores. De acordo com Silva Jr. (2003, p. 92), isto 
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quer dizer que no processo de ensino-aprendizagem, “o sujeito parece ser colocado 

em plano secundário, numa posição passiva, sem que tenha a oportunidade de 

enfrentar o conflito, a contradição e a tensão, intrínsecos a qualquer processo 

formativo”.  

É nessa perspectiva que, de acordo com Giolo (2010) e Alonso (2010), 

tendo como referência Scheibe (2006), se efetiva a expansão da educação superior 

associada à formação inicial de professores da EB, dependente do capital privado, a 

qual, no período pós-LDB, foi movida, segundo esses autores, predominantemente 

pela oferta e isso ampliou a concorrência e a busca de formas alternativas de 

educação com o objetivo de atrair alunos. A flexibilidade foi a palavra de ordem, 

segundo Giolo (2010) e Freitas (2007), tendo em vista que os currículos foram 

diversificados e enxugados; novos cursos mais breves, baratos e alinhados com as 

demandas imediatas e locais da clientela (os tecnológicos) foram criados; e novas 

modalidades começam a ser experimentadas a exemplo da EaD.   

Para Giolo (2010), a expansão privada da EaD precisa ser observada nesse 

contexto, pois consiste numa estratégia de conquista de mercado, tendo em vista 

que, segundo esse autor, a expansão da EaD deu-se, nos altos índices revelados 

pelos últimos Censos da Educação Superior52, impulsionada, sobretudo, pela 

iniciativa privada. Os interesses privados, segundo esse autor, nunca foram meros 

expectadores da política educacional, tendo em vista que enquanto o poder público 

formulava propostas para titular docentes, tentando atender ao disposto da 

LDB/1996, e auxiliar, por meio da EaD, os professores que atuavam 

presencialmente, a iniciativa privada foi montando suas arenas e trincheiras de 

disputa política. Esse processo, para Giolo (2010), foi sobremaneira forte ao longo 

da década de 1990. Nesse período, o setor público assolado de carências de toda a 

ordem e o setor privado parecia oferecer compensações extraordinárias. O efeito 

mais expressivo dessa política foi, segundo esse autor, a montagem da malha de 

fundações privadas que circunscreveram as principais universidades públicas 

brasileiras, constituindo-se em um processo, para Giolo, de privatização, na qual não 

consiste tanto na dependência que as universidades passaram a ter do capital 

privado, mas na administração privada de recursos públicos, por meio de convênios 

                                                           
52

 Para ver detalhadamente a legislação e o crescimento da EaD na primeira década deste século, 
tendo como referência de análise o Censo da Educação Superior, em anos subseqüentes, consultar 
Giolo (2008; 2010). 
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ou contratos (muitos obtidos por dispensa de licitação) feitos com órgãos do Estado. 

Esse sistema, para Silva Jr. (2003) e Giolo (2010), encontrou na EaD e, nas 

estratégias para consolidação da reforma em curso, tão bem sinalizadas por Maués 

(2003; 2006) e Freitas (2007), alternativas de proliferação, incluindo, a contratação 

extra de professores dos próprios meios acadêmicos e de professores com baixa 

formação, por meio de pagamento de bolsas e de terceirização.  

Para Silva Jr. (2003), há, no processo de institucionalização da EaD e da 

formação de professores da EB, uma relação entre Estado e sociedade civil, em que 

o primeiro centraliza as funções de formulação e avaliação, enquanto a execução é 

pertença da segunda, produzindo, assim, um movimento que transfere deveres do 

Estado para a sociedade civil, o que implica, em perda de direitos sociais do 

cidadão, uma vez que existe a indicação de um encurtamento da cidadania, 

realizado pelo Estado reformado. E esse movimento, para Silva Jr., concordando 

com Giolo (2008; 2010), se realiza por meio de universidades, institutos e fundações 

de pesquisa, com acréscimo para televisões e rádios educativas e outras instituições 

que utilizam a EaD, ou seja, essas instituições assumem a execução de programas 

e ações do MEC, ficando esse com a responsabilidade limitada, e por assim dizer, 

confortável, de fomentar e avaliar tais políticas53. Para Silva Jr. (2003), essa 

perspectiva promove um amplo campo de atuação para o mercado, numa conjuntura 

em que o capital tem migrado extensiva e intensivamente para todos os espaços 

que outrora não eram organizados segundo sua racionalidade. De acordo com esse 

autor, essa lógica constitui-se com alto grau de força, poder e eficácia, tendo em 

vista que o campo formativo de professores passa a ser orientado pela racionalidade 

do mercado a produzir uma esfera política, na qual o campo profissional torna-se o 

centro, o que, segundo Silva Jr., é uma sinalização de que a valorização dos 

professores se daria por meio de uma capacitação instrumental e não pelo papel 

essencial que ele exerce na construção das relações sociais e na formação humana. 

  Essa estrutura e cenário político, segundo Giolo (2010), se constituem em 

espaço de um jogo, ao mesmo tempo, confuso e pesado, no qual agentes operam 

segundo os interesses públicos e agentes que instrumentalizam o aparelho em 

proveito da iniciativa privada.  Para esse autor, no que se refere à EaD, de um lado, 

                                                           
53

 As transferências de programas e ações do MEC para a Capes, em 2007, de acordo com Gatti at al 
(2011), transformando essa fundação, assim como o INEP e o FNDE (ambas autarquias), em agência 
reguladora da formação de professores da EB (FREITAS, 2007), é um exemplo disto.  



80 
 

opera o Estado, formulando políticas, regulamentos e instrumentos que possibilitam 

avaliar e controlar as iniciativas das instituições de educação superior; de outro, 

certas instituições de educação superior e as entidades que as representam ou 

defendem seus interesses.  

  As tensões motivadas pela expansão desenfreada e descontrolada da EaD 

no Brasil, conforme sinaliza Giolo (2008; 2010), estão longe de serem equacionadas, 

tendo em vista que, por um lado, evidencia-se a necessidade de aumentar o controle 

por parte do Estado e, por outro, o acúmulo de força das instituições privadas e suas 

entidades representativas em razão do próprio crescimento das matrículas e do 

recurso que movimentam.   

  É por essas vias que, de acordo com Freitas (2007), vão se produzindo e 

reproduzindo as desigualdades na formação de professores da EB e que persistem 

em nosso País há muitas décadas. Para essa autora, a nova configuração que se 

desenha, a partir de 2007, para a formação de professores da EB, no contexto 

sinalizado por Silva Jr. (2003) e Gatti at al (2011), articula a Capes à expansão da 

UAB54 e ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni)55, embora esse último não tenha como centralidade 

a formação de professores da EB, mas acabou se convertendo, sobretudo, segundo 

o discurso oficial, expressão corriqueira de recontextualizações estabelecidas nas 

políticas educacionais da primeira década deste século, em uma estratégia de 

expansão também da formação inicial de professores da EB. Como agência 

reguladora da formação, segundo Freitas (2007), a Capes56 tem a finalidade de 

“induzir e fomentar, inclusive, em regime de colaboração com os Estados, os 

                                                           
54

 O Programa UAB compreende um “Sistema integrado por universidades públicas, criado em 2005, 
que oferece cursos de nível superior, por meio do uso da metodologia da educação a distância. Os 
professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, 
gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal” 
(BRASIL, 2010b).  No final de 2010, de acordo com Relatório de Gestão MEC (2003-2010), o sistema 
contava com mais de 143 mil matrículas ativas, com 591 pólos em funcionamento e 92 instituições 
participantes do sistema UAB. 
55

 Desde 2005, a expansão da rede federal de educação superior visa a ampliar e democratizar o 
acesso ao ensino superior de qualidade. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), criado em 2007, prevê, além do aumento de vagas, 
medidas como ampliação ou abertura de cursos noturnos, aumento do número de alunos por 
professor, redução dos custos por aluno, flexibilização de currículos, elevação da taxa de conclusão 
das graduações presenciais e combate à evasão (BRASIL, 2010b). 
56

 Para Freitas (2007), o objetivo de transferir para a Capes a execução das políticas de formação é 
implantar um sistema de avaliação dos cursos existentes, nos moldes do que a instituição adota para 
a pós-graduação, transpondo para os cursos de licenciatura, os padrões de excelência da avaliação 
da pós-graduação. A transposição dessa lógica, segundo essa autora, submete a educação básica e 
seus profissionais à lógica produtivista que caracteriza a pós-graduação em nosso país. 
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municípios e o DF e exclusivamente mediante convênios com instituições de ensino 

superior públicas ou privadas, a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério, respeitada a liberdade acadêmica das instituições conveniadas [...]”, Lei, 

nº 11.512/2007, art. 2, parágrafo 2, consolidando a parceria e o reforço às 

instituições privadas de ensino. 

  As novas ações de regulação da formação de professores da EB, no 

contexto anunciado e analisado por Silva Jr. (2003) e Giolo (2008; 2010), sinalizam, 

segundo Freitas (2007) para o delineamento das políticas para o campo, marcadas 

pela flexibilização da formação docente, por meio da institucionalização de 

programas emergenciais; a retomada da proposição dos ISE e das concepções que 

nortearam sua criação, pela criação dos IFET57 e a ampliação dos pólos da UAB, 

com a retirada da formação, em certa medida, da ambiência universitária; 

reconfiguração da formação inicial em serviço, por meio da EaD.  

  Para Freitas (2007) e Gatti at al (2011), a partir da instituição da Capes como 

agência reguladora da formação, a EaD se implementa como política de Estado para 

a formação de professores da EB, de forma massiva, para além das iniciativas 

atuais no âmbito das IES, como resposta à crise atual da EB e da formação de 

professores. De acordo com Freitas (2007), a criação dos pólos da UAB nos 

municípios expressa a intencionalidade do MEC de diferenciar a formação inicial de 

professores, retirando-as dos centros e faculdades de educação, deslocando-a para 

a EB e a escola, polos presenciais nos municípios. 

  A possibilidade de que essas políticas, centrados em programas e ações de 

formação inicial e continuada, focalizados, pontuais, mediante editais, sejam, 

conforme sinaliza Freitas (2007), direcionados aos professores das escolas com 

baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)58 não será mera 

                                                           
57

 O processo de criação de instituições federais de educação profissional foi restringido com a 
publicação da Lei nº 9.649/1998, que transferia para entes estaduais, municipais ou privados a 
administração de qualquer unidade que eventualmente fosse construída. Com a aprovação da Lei nº 
11.195/2005 voltou a ser facultada à União a possibilidade de retomar as ações de implantação de 
novas unidades de ensino técnico/agrotécnico. Em dezembro de 2010, eram 38 institutos federais 
(IFET) instituídos com a missão de orientar a oferta de educação profissional e tecnológica como 
processo educativo e investigativo e fortalecer os arranjos produtivos locais. Eles oferecem vagas em 
cursos de nível médio, nível médio integrado, licenciatura, superior em tecnologia e pós-graduação 
(BRASIL, 2010b). 
58

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, é um indicador de 
qualidade educacional que combina informações sobre desempenho em exames padronizados 
(Prova Brasil ou Saeb) com informações de rendimento escolar (aprovação). Varia em uma escala de 
0 (zero) a 10 (dez) e a meta é que o índice chegue a 6 nos anos iniciais do ensino fundamental em 
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conjuntura, diante dos reduzidos recursos orçamentários que impedem a definição 

de uma política global nacional para a formação continuada de todos os professores. 

  Para Freitas (2003; 2007), a forma adotada pelos sistemas de ensino, desde 

o início desta década, para formação superior dos professores em exercício na EB, 

responde às recomendações dos OI, no nosso entendimento e a partir das 

contribuições de Silva (2002) com o consentimento e de acordo com os interesses 

das elites dirigentes locais, para a formação de professores, como forma de atender 

massivamente à demanda emergente por formação, com custos reduzidos. Este 

modelo, segundo Freitas (2007), se organiza em projetos de cursos que partem do 

trabalho dos professores, exclusivamente em sua dimensão prática, reduzindo as 

possibilidades de mediação pedagógica necessária ao processo de ensino, que 

demandam outras habilidades, capacidades e competências dos educadores. 

  Os programas e ações do MEC, de acordo com Freitas (2007), vêm se 

pautando pela continuidade de caráter continuado e compensatório, destinados à 

formação de professores leigos, em exercício a distância, em cooperação com os 

sistemas de ensino. O Sistema UAB, criado, segundo essa autora, com o objetivo de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior públicos 

a distância representa, sem dúvida, uma ruptura com os programas de formação a 

distância, de curta duração, de caráter mercadológico, sinalizados anteriormente por 

Giolo (2008; 2010), os quais perduraram e perduram no País. Essa iniciativa, 

segundo Freitas (2007), tem suas contradições, na medida em que privilegia a 

modalidade de EaD para a formação inicial de professores em exercício. Sua 

priorização vem se desenvolvendo em detrimento do reforço massivo às 

licenciaturas nas universidades e demais IES, envolvidas em processos de 

reformulação dos cursos de licenciaturas desde a aprovação das Diretrizes 

Curriculares para Formação de Professores da EB, em 2002, e dos cursos de 

Pedagogia, em 2006.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2021. Com as informações do Censo Escolar, Saeb e Prova Brasil foi possível calcular o Ideb para o 
ano de 2005, sobre o qual foram estabelecidas as metas (BRASIL, 2010b). 
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1.2.2. Políticas de EaD e formação de professores da EB: consensos e dissensos 

na formulação do Sistema59 Nacional de Formação de Professores da EB  

 

  Em se tratando da inscrição das TIC na política nacional de formação de 

professores a distância, ora materializada na UAB, de acordo com Barreto (2008), 

há uma cadeia de recontextualizações60 e múltiplas dimensões a focalizar, de um 

lado, a suposição de que as TIC sejam a solução para todos os problemas, incluindo 

os que extrapolam os limites educacionais; de outro, seu uso intensivo está inscrito 

em estratégias de EaD, em especial para a formação de professores, como proposta 

de massificação da educação. 

  Para Barreto (2008) o que está em jogo é o modo como a contradição 

“expansão-redução” tem sido resolvida em termos de política educacional, ou seja, 

segundo essa autora, ao invés de fortalecer instâncias universitárias de formação 

docente pela incorporação das TIC, esta promove um modelo de substituição 

tecnológica, a qual encontra sustentação legal no Plano Nacional da Educação 

(BRASIL, 2001a) que dedica um capítulo específico, intitulado „educação a distância 

e tecnologias educacionais‟61, à formulação e produção de políticas para o campo. 

Essa afirmação pode ser evidenciada nas principais políticas de inserção das TIC na 

EB, sobretudo, na década de 1990, materializadas em programas e ações da 

SEED/MEC, a exemplo do ProInfo62 e da TV Escola63, tendo em vista que ambos 

                                                           
59

 Sistema é um termo polissêmico que, segundo Saviani (2010), vem sendo utilizado, historicamente, 
na educação com diferentes sentidos. Um deles assume a conotação de modo de proceder, de forma 
de organização, de maneira de arranjar os elementos de um conjunto, o que remete ao aspecto do 
método. A expressão utilizada „Sistema Nacional de Formação de Professores‟, no Governo Lula da 
Silva (2003-2010), parece assumir esse sentido, ou seja, uma forma de sistematizar programas e 
ações em torno da categoria formação. A questão emblemática desse uso corrente, segundo esse 
autor, é o verbo italiano sistemare, que significa arrumar, pôr as coisas em ordem, ordenar elementos 
formando um conjunto, sob um guarda-chuva. Mas, não significa sistema no sentido específico 
próprio do termo que, para Saviani (2010, p. 384), significa “um conjunto unificado que articula todos 
os aspectos da educação no País inteiro, com normas comuns válidas para todo o território nacional 
e com procedimentos também comuns visando assegurar educação com o mesmo padrão de 
qualidade a toda a população do país”. 
60

 Barreto (2008) defende que as TIC são descontextualizadas das suas áreas em que foram 
produzidas e recontextualizadas na educação, implicando apagamentos que, para serem 
dimensionadas, exigem a análise das condições e das circunstâncias da sua realização. 
61

 No PNE (BRASIL, 2001a), o Capítulo 6, intitulado Educação a Distância e Tecnologias 
Educacionais, apresenta diretrizes para a modalidade no País, consubstanciadas em 22 objetivos e 
metas.   
62

 O Decreto, nº 6.300, de 12/12/2007, instituiu o Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 
ProInfo. São objetivos do ProInfo: promover o uso pedagógico das TIC nas escolas de EB das redes 
públicas de ensino urbanas e rurais; fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com 
o uso das TIC; promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 
Programa; contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da 
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centralizam seu campo de atuação e expansão nas secretarias estaduais e 

municipais de educação, que acabam criando, com apoio técnico e financeiro do 

MEC, estruturas paralelas que assumem a formação continuada de professores da 

EB em espaços para além da ambiência universitária. Mas, é importante reiterar, 

neste debate, que o campo das políticas educacionais voltadas para a inserção das 

TIC e da EaD tem sido marcado pela hegemonia de forças sociais conservadoras 

que ocupam os espaços da formulação e produção dessas políticas, bem como da 

execução de programas e ações no âmbito do MEC. Essa constatação evidencia-se, 

sobretudo, nos documentos oficiais de caráter mais amplo, em que há hegemonia 

das forças sociais progressistas, e que percebe-se uma dificuldade de 

enfrentamento e de proposições contra-hegemônicas desta temática pelas forças 

sociais progressistas que, historicamente, vêm produzindo nos meios acadêmicos e 

sindicais debates e discussões importantes, mas que não se tornam hegemônicos 

no campo da formulação das políticas que tratam da inserção das TIC e da EaD, 

prevalecendo concepções, conteúdos, forma e métodos defendidos pelos 

empresários da educação, que vem, historicamente, assumindo a hegemonia do 

campo. 

  A tutoria, em substituição a docência, é outro aspecto destacado por Barreto 

(2008), como figura introduzida no contexto educacional brasileiro pela EaD e como 

elo mais frágil de uma cadeia de simplificações de um processo, segundo essa 

autora, de esvaziamento da formação e do trabalho docente (BARRETO, 2004), não 

podendo ser desvinculado da aposta centrada nos materiais auto-instrucionais e nas 

tecnologias para a sua produção e circulação, numa lógica racionalizadora, técnica, 

pragmática, que encontra na defesa abstrata das TIC sua expressão mais acabada.

                                                                                                                                                                                     
conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, beneficiando a 
comunidade escolar e a população próxima às escolas;  contribuir para a preparação dos jovens e 
adultos para o mercado de trabalho por meio do uso das TIC; e fomentar a produção nacional de 
conteúdos digitais educacionais. Para mais informações, ver o citado decreto disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm>. 
63

 A TV Escola, no Governo Lula da Silva (2003-2010), passa a ser compreendida não mais como um 
programa, mas como um canal de televisão do MEC que capacita, aperfeiçoa e atualiza educadores 
da rede pública desde 1996. Sua programação exibe, nas 24 horas diárias, séries e documentários 
estrangeiros e produções próprias. Os principais objetivos da TV Escola são o aperfeiçoamento e 
valorização dos professores da rede pública, o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem 
e a melhoria da qualidade do ensino. Há inúmeras possibilidades de uso da TV Escola: 
desenvolvimento profissional de gestores e docentes (inclusive preparação para vestibular, cursos de 
progressão funcional e concurso público); dinamização das atividades de sala de aula; preparação de 
atividades extraclasse, recuperação e aceleração de estudos; utilização de vídeos para trabalhos de 
avaliação do aluno e de grupos de alunos; revitalização da biblioteca e aproximação escola-
comunidade. Para mais informações ver sítio da TV Escola disponível em: 
<http://tvescola.mec.gov.br/>. 



85 
 

  Para Barreto (2008), a EaD no discurso oficial, visando à configuração atual 

da UAB, é posta como alternativa para multiplicar o número de alunos sem alterar os 

quadros docentes e os investimentos das IES. Nessa perspectiva, de acordo com 

essa autora, a EaD é assumida como estratégia para dar conta da constatação de 

que a universidade pública brasileira, nos limites impostos pela educação presencial, 

não teria condições de aumentar as vagas, conforme a necessidade do País. E a 

tutoria é, segundo Barreto (2008), no contexto das políticas de editais e de 

pagamento de bolsas de estudo e pesquisa, via FNDE e Capes, um fator decisivo 

para viabilização destas reformas em curso e que alteram, conforme sinaliza Freitas 

(2007), as concepções e proposições históricas da formação docente no País. 

  Barreto (2008) alerta para a oficialização da dualidade educacional, na 

medida em que é configurada uma política nacional de formação de professores a 

distância, apartada da presencial. Constituiu-se um sistema paralelo, supostamente 

mais democrático e aberto, sobretudo, às classes populares.  

   

A cadeia de simplificações pode ser extensão: as TIC, os pacotes e os 
tutores no lugar do trabalho docente, a ausência de discussões coletivas, o 
aligeiramento que descarateriza a formação, a derrama de diplomas e 
certificações, a prática apartada da pesquisa, a suposta posse das 
respostas no lugar do encaminhamento de questões formuladas a partir das 
situações concretas vividas pelos sujeitos que ensinam e aprendem etc 
(BARRETO, 2008, p. 931). 

 

 

  Assim, a recontextualização das TIC na política nacional de formação de 

professores a distância tem sido produzida pela negação das condições históricas 

da formação e do trabalho docente, sustentando e sendo sustentado pelo discurso 

da falta e pela proposta de preenchimento de um conjunto multiplicável de 

novidades (BARRETO, 2008). A política nacional de formação de professores a 

distância, para essa autora, pode até sugerir movimentos de aproximação centrados 

na sua fragilidade. Entretanto, “as condições da sua produção e o escopo assumido 

apontam no sentido oposto, trazendo para o centro da discussão as implicações 

deste projeto que, a um só tempo, ampliando e reduzindo a recontextualização das 

TIC em todo o País, leva ao limite a substituição tecnológica e atinge a institucional” 

(BARRETO, 2008, p. 933).  
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  Considerando as reflexões estabelecidas por Barreto (2008), e de acordo 

com Alonso (2010), no contexto da expansão da EaD no Brasil, dois temas têm 

permeado os debates e tensões: a democratização do acesso ao ensino superior e a 

necessidade da formação de profissionais da educação, como determinantes da 

qualidade da EB.  

  Para Alonso (2010), a formação em nível superior e a conseqüente 

expansão desse nível de ensino indicam movimento que, independente da 

modalidade em que se processa a formação superior, se presencial e/ou a distância, 

define a lógica que a conforma. De acordo com essa autora, é essa dinâmica que 

implica e reproduz os atuais modelos de EaD em nosso País.  

 

Se há, por um lado, esse movimento – o da expansão – quando tomamos a 
EaD mais, especificamente, há elementos que definem lógica particular que 
se articula e transcende esse movimento mais amplo: o da caracterização 
de sistema de EaD, conforme preconizado no Decreto n. 5.622, de 19 de 
dezembro de 2005, indicando os elementos necessários para 
credenciamento das instituições interessadas no uso dessa modalidade, 
isso corroborado pelo documento denominado „Parâmetros de Qualidade 
para a Educação Superior a Distância‟ (ALONSO, 2010, p. 1321). 

  
  

  De acordo com Alonso (2010, p. 1322), se a natureza das instituições supõe 

organizações diversas para a oferta de cursos com marcações específicas, no caso 

da EaD, considerando os documentos relacionados a sua institucionalização, 

“percebe-se proposição de sistema que equaciona a oferta de vagas fundamentada 

em determinados elementos que independem da natureza jurídica e/ou institucional 

dos estabelecimentos de ensino superior”. Para essa autora, a institucionalização da 

EaD, em nosso País, consolida a lógica da expansão, nivelando ofertas que seriam 

diferentes em razão da natureza das instituições, pública ou privadas, universidades 

ou não, mas equalizadas quando da organização de seus sistemas, considerando os 

elementos e itens postos como os particulares para a modalidade. 

  Nesse contexto, conforme sinaliza Alonso, o termo qualidade se converte em 

critério para afirmar ou negar a EaD como possibilidade educativa. Associada a essa 

questão, ganha relevo também, segundo essa autora, o uso das TIC nos processos 

de formação, o qual tem sido, e de acordo com Barreto (2004), confundido, em 

grande medida, como „espaço‟ exclusivo da EaD. Para Alonso, ao reduzir o uso das 

TIC, como algo limitado à oferta dessa modalidade educativa, particulariza-se essa 
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problemática. Tratar das TIC e da EaD implica, para Alonso (2010), políticas públicas 

e institucionais, financiamento e projetos que possibilitem instituir alternativas 

pedagógicas, identificados como os princípios da democratização da escola em seus 

vários níveis, entendidos, segundo essa autora,  como de acesso e permanência 

com qualidade no sistema público de ensino. 

  A expansão do ensino superior no Brasil, de acordo com Alonso (2010) e, 

em conformidade com Giolo (2008; 2010), é marcada pelo avanço do setor privado. 

É possível afirmar, de acordo com Alonso (2010), tendo como referência Dias 

Sobrinho (1999), que a expansão da EaD, neste nível de ensino, também não foi 

diferente, ou seja, há uma lógica de expansão do ensino superior brasileiro 

privatista, focalizado na perspectiva quantitativista e concentrada em determinadas 

áreas do conhecimento. A EaD, conforme sinaliza Alonso (2010), não está alheia a 

este fenômeno, portanto, a contradição expansão versus qualidade da educação 

superior também está fortemente presente nesta modalidade. Para essa autora, é 

possível evidenciar certa aceleração dessa expansão no caso da EaD, considerando 

as variáveis tempo e número de alunos. Isto, no entanto, segundo Alonso, não 

interfere na lógica antes citada. 

 

O argumento de que a EaD imprimiria „menos qualidade‟ no ensino superior, 
por conta de sua expansão, parece frágil quando tomamos os dados gerais 
relacionados a este nível de ensino no Brasil. A dinâmica da expansão, a 
forma pela qual se organiza parte das instituições superiores, entre outros 
fatores, expressa contexto em que a EaD, como parte disso, talvez por sua 
maior visibilidade em razão dos inúmeros pólos presenciais espalhados pelo 
país, é tomada, emblematicamente, como o elemento problemático da 
expansão do ensino superior. Isso não significa desconhecer os problemas 
oriundos da instalação de cursos e pólos pelo País afora. O único senão, 
nesse caso, é o de considerar o contexto, a dinâmica e a lógica implícita na 
aceleração da oferta dessa modalidade no ensino superior (ALONSO, 2010, 
p. 1325). 

 

Para Alonso (2010), o elemento definidor da EaD, a não presencialidade, é 

tomado como fator de equalização da oferta e é, a partir desta perspectiva, que se 

tem a origem dos outros elementos que caracterizariam a organização de seu 

sistema. De acordo com essa autora, é essa especificidade que informa, por si só, 

os referenciais da relação pedagógica, propondo características à modalidade tais 

como: o controle do aprendizado estar mais ligado ao aluno e a necessidade de 
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artefatos técnicos ou meios tecnológicos que viabilizem processos comunicacionais 

entre os atores da formação. 

  Dessa forma, e conforme sinaliza Alonso, os elementos postos como 

específicos desta modalidade educativa acabam por definir as relações e a forma 

pela qual a gestão da aprendizagem ocorreria, entendendo que a construção do 

conhecimento estaria viabilizada. A problemática em torno dessa concepção, 

segundo essa autora, se concentra no fato de se pretender que sistemas de EaD 

funcionem pela integração de determinados elementos passíveis de mediação pelos 

professores e tutores, independentemente de ser a distância ou não, sem se 

considerar o aluno em formação. Logo, nessa perspectiva, de acordo com Alonso, 

defende-se que mais importante que os alunos são os sistemas de gestão e 

operacionalização, ou seja, a mediação seria apoiada, em princípio, pelos sistemas 

constituídos para a EaD. Para Alonso (2010, p. 1327), é essa lógica que “subverte a 

ação dos sujeitos, reclamando processos de interação constantes e aprofundados, 

impedidos de acontecer quando entendidos na perspectiva de „modalidade de 

ensino‟”, conforme apontado nos documentos oficiais que regulamentam e definem 

as políticas para o campo. 

  De acordo com Alonso (2010), os itens básicos de um sistema de EaD 

poderiam integrar determinadas funcionalidades a perspectivas de diálogo e de 

convivências, evidenciando concepções de aprendizagem e não, conforme apontam 

os instrumentos de credenciamento de instituições para oferta da EaD, a lógica do 

atende/não atende, sem especificação de indicadores na constituição desses 

sistemas.  É desse pressuposto que, para Alonso, surge a necessidade de se ter 

referenciais e indicadores que sustentem a organização de sistemas de EaD. De 

acordo com Preti (2009), em conformidade com Alonso, ao não esclarecer esses 

indicadores, o que é apontado como específico da EaD termina esvaziado, 

conformando uma lógica que equaliza a oferta dos cursos a distância e, na maior 

parte das vezes, configurando sistemas apartados dos organismos que 

institucionalizam os processos acadêmicos nas IES. 

  Alonso (2010) problematiza um dos grandes desafios da EaD no contexto da 

expansão da educação superior no País, e que tem a ver com o financiamento dos 

projetos de cursos a distância, e que vem sendo também alertado por Freitas (2007), 

tendo em vista que, segundo Alonso (2010), essas ofertas se dão por meio da 

política de editais, logo as vagas geradas na modalidade de EaD não são 
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computadas no total geral da oferta em cada uma delas, ou seja, os alunos da EaD 

são excluídos da matriz orçamentária das IES públicas e os programas nesta 

modalidade terminam por não serem institucionalizados de fato. Para essa autora, 

isso tem contribuído para aprofundar problemas e distorções no interior dessas 

instituições, entre elas, estão os relacionados ao financiamento e sobrecarga do 

trabalho docente, refletindo na forma pela qual se faz o atendimento aos alunos.  

  Na esteira da expansão da educação superior a distância, de acordo com 

Alonso (2010), destaca-se ainda a problemática da docência64 e da formação do 

professor no ensino superior, tendo em vista que os professores que atuam neste 

nível de ensino, em cursos presencias e a distância, acabam sofrendo dos mesmos 

problemas dos professores da EB, com destaque para a falta de qualificação e a 

desvalorização profissional. A grande maioria não tem formação específica para 

atuar com esta modalidade educativa e, sob a pressão da operacionalização das 

políticas induzidas por diferentes governos, conforme sinalizado por Silva Jr. (2003), 

assumem responsabilidades para além das suas condições de trabalho, incidindo na 

qualidade dos processos de ensino e aprendizagem.  

  De acordo com Alonso (2010), essa situação tem sido aprofundada em 

função da divisão do trabalho docente na EaD, denominada „equipe docente‟, a qual 

deixa para a tutoria o papel de mediador de um processo planejado e pensado por 

especialistas conceituados, contribuindo para a cisão entre os intelectuais, os que 

pensam e planejam, e os executores do conhecimento produzido. A docência na 

EaD, como verifica-se, historicamente, tem sido fragmentada em várias outras 

funções que vão do planejamento inicial à distribuição de materiais, até a avaliação 

do desempenho dos estudantes, onde as partes não dão conta da totalidade do 

processo, reduzindo o seu trabalho à execução de etapas pré-definidas (ALONSO, 

2010; BELLONI, 2001; MEDEIROS, 2011). Os vários envolvidos com a função 

docente na EaD, incluindo a tutoria, perdem a noção de integridade do processo, 

passando a executar apenas uma parte, alienando-se da concepção e da totalidade 

do processo.  

  Conforme sinaliza Alonso, a tutoria constitui-se um dos problemas da EaD, 

considerando que o tutor não tem profissionalmente reconhecimento social, 

econômico e empregatício compatível com suas atribuições, embora seja o 
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 Para ampliar e aprofundar as reflexões sobre a docência e a formação docente na EaD, ver Alonso 
(2009), Belloni (2001) e Medeiros (2011). 
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responsável direto, na maioria dos sistemas constituídos na EaD, pelo atendimento 

direto aos alunos. Essa problemática insere-se, de acordo com Oliveira (2004), na 

AL, em um contexto marcado por reformas educacionais, e foi a fórmula encontrada, 

segundo essa autora, para se expandirem os sistemas de ensino de países 

populosos e com grandes níveis de desigualdade social. Tais reformas, de acordo 

com Oliveira, foram (e têm sido) marcadas pela padronização e massificação de 

certos processos administrativos e pedagógicos, sob a argumentação da 

organização sistêmica, da garantia da universalidade, possibilitando baixar custos ou 

redefinir gastos e permitir o controle central das políticas implementadas. 

  De acordo com Alonso (2010), para além desses aspectos sinalizados, dois 

fatores tem marcado as experiências de EaD implantadas no País na última década: 

a tentativa de expandir, com rapidez, o acesso ao ensino e a necessidade de 

instalação de infraestrutura que suportasse a capilarização de um sistema de EaD65. 

Conforme defende essa autora, no primeiro caso, a expansão foi acompanhada pela 

crescente falta de qualidade da oferta, ou seja, quanto mais alunos, menos os 

sistemas de ensino respondiam à formação mais adensada. Da mesma maneira, 

ainda segundo Alonso, a capilarização da infraestrutura em território nacional, bem 

como os recursos humanos disponíveis não atendiam as demandas pedagógicas 

dos alunos, redundando em abandono e evasão descontrolada dos alunos. 

  Alonso (2010, p. 1333) defende a tese de que a forma pela qual a EaD vem 

sendo instituída no ensino superior, no País, bem como o entendimento de que sua 

oferta se faça por meio de um sistema que possa ao mesmo tempo responder a 

diferentes demandas de formação, organizado com base em elementos que 

enfatizam a ideia de modalidade de ensino, “resultam em formação frágil, seja pela 

não institucionalização do trabalho com a modalidade, seja pela incipiência da 

infraestrutura disponível para os alunos, entre os principais fatores que determinam 

a atual oferta de cursos nesta modalidade”. 

  É no interior desses debates, disputas e tensões que vão se definindo 

consensos e dissensos em torno da EaD e da formação de professores da EB, 

posições, em grande medida, fundadas em projetos diferenciados e antagônicos de 
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 Cabe destacar que as ações das IFES, no âmbito das políticas de EaD, vêm sendo financiadas por 
meio de programas e ações do MEC, alguns deles, a exemplo do Pró-Licenciatura e UAB, via editais 
específicos, ficando a dúvida se esses programas e ações, ou melhor, se os cursos de graduação a 
distância teriam continuidade, nos casos em que não houvesse mais, por parte do MEC, este tipo de 
financiamento.  
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sociedade e de mundo, mas também oriundas de perspectivas históricas 

cristalizadas entre os educadores e construídas a partir de problematizações, 

reflexões, discussões, experimentações e análises. A expressão mais significativa 

deste confronto de ideias e perspectivas, no final da primeira década deste século, 

compreende a realização da Conferência Nacional de Educação (Conae)66, em 

2010, que, segundo documento final, constituiu-se num espaço democrático de 

construção de acordos entre atores sociais, que, expressando valores e posições 

diferenciadas sobre aspectos culturais, políticos, econômicos, apontam renovadas 

perspectivas para a organização da educação nacional e para a formulação do novo 

PNE, 2011-2020 (BRASIL, 2010a). 

  Ao analisar o documento final desta Conferência, intitulado Construindo o 

Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, diretrizes 

e estratégias de ação, na perspectiva da elaboração do novo PNE, e tomando como 

centralidade de suas reflexões o uso das TIC nos sistemas escolares, Zuin (2010) 

considera que há, no documento citado, incentivo à presença de práticas 

educacionais que promovam o desenvolvimento de “tecnologias e recursos 

pedagógicos apropriados ao processo de aprendizagem, laboratórios de informática, 

pesquisa online e intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre 

instituições de ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2010a, p. 32-33).  

  No entanto, conforme sinaliza esse autor, as referências às TIC se 

concentram aos aspectos técnicos, havendo ausência, no documento citado, de uma 

reflexão mais desenvolvida sobre a forma como as TIC determinam os rumos dos 

atuais processos de ensino-aprendizagem. Para Zuin, a ênfase sobre os aspectos 

técnicos envolvidos no uso dos instrumentais listados no documento não pode ser 

absolutizada a ponto de confundir a necessária discussão sobre o papel da 

tecnologia como processo social que reconfigura as características identitárias dos 

agentes educacionais. 

  Zuin (2010) defende que a legítima defesa da garantia de utilização das 

tecnologias e conteúdos multimidiáticos, por parte dos profissionais da educação, no 

documento da Conae, não pode subordinar a reflexão crítica da forma como tais 

                                                           
66

 A Conferência Nacional de Educação (Conae) realizou-se nos dia 28 de março a 1º de abril de 
2010, em Brasília, e coube ao MEC o compromisso institucional de sua organização. O documento 
final desta Conferência resultou de um rico processo de construção coletiva, desencadeado pela 
decisão política de submeter ao debate social as ideias e proposições em torno da construção do  
Sistema Nacional de Educação, que assegurasse a articulação entre os entes federados e os setores 
da sociedade civil (BRASIL, 2010a). 
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tecnologias também mediatizam as novas tonalidades dos processos de ensino e 

aprendizagem. Para esse autor e concordando com ele, as postulações do 

documento em relação às TIC se restringem, em grande medida, às polêmicas em 

torno da EaD, a qual, quando associada à formação de professores, deve se dar de 

forma presencial, admitindo-se, segundo esse autor, a seguinte exceção: “[...] a 

formação inicial pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade EaD para os/as 

profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos presenciais, cuja 

oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, acompanhamento e 

avaliação” (BRASIL, 2010a, p. 83). 

  Para Zuin, é verdade que, como bem destaca o documento, há várias 

instituições, localizadas geograficamente em pontos os mais distintos do País, que 

fomentam a proliferação de seus cursos de formação inicial de EaD sem o devido 

acompanhamento pedagógico, sem aprovação do MEC e sem compromisso algum 

com a formação de qualidade dos estudantes, com vistas apenas no lucro das 

entidades e a distribuição e certificação, conforme sinaliza Scheibe (2006) e Freitas 

(2007), de diplomas em prazo limitado.  

  O pressuposto básico, do documento citado, é o de que não há como 

desconsiderar as diferenças qualitativas existentes entre processo de ensino e 

aprendizagem realizado presencialmente e a distância, sobretudo, no que se refere 

às dificuldades de acompanhamento e avaliação dos problemas em cada uma delas, 

assumindo, claramente, o documento defesa em torno da educação presencial, em 

contraposição a EaD.  

  Para Zuin (2010), em conformidade com o que defende Alonso (2010), não 

se pode afirmar que as relações presenciais entre os agentes educacionais 

garantam por si só a ocorrência do elo pedagógico fundamental no respeito e na 

aproximação efetiva entre os professores e alunos. Do mesmo modo, de acordo com 

Zuin, não é possível afirmar que os professores que ministram suas aulas por meio 

do uso de recursos tecnológicos nunca irão desenvolver tal elo, justamente porque 

se encontram fisicamente afastados dos seus alunos. 

 

No uso dos recursos proporcionados pelas TIC, corre-se o risco de se 
referendar uma dupla reificação: eles podem ser tanto sedutoramente 
considerados como os substitutos dos professores, numa espécie de 
revitalização da vergonha prometeica anteriormente mencionada, quanto 
pode ser tecnofobicamente identificados como fatores impeditivos para o 
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desenvolvimento do processo educacional/formativo, exatamente porque 
estimulam a produção e difusão do conhecimento fragmentado (ZUIN, 2010, 
p. 973). 

 

   Atento a esta questão, conforme sinaliza Zuin, o documento da Conae 

referenda a importância do domínio das TIC por parte dos agentes educacionais, 

tendo em vista que a elaboração e difusão do conhecimento não podem ser 

separadas do uso e do controle de tais tecnologias. Para esse autor, o 

reconhecimento da importância do controle das TIC para ampliação do capital 

cultural dos agentes educacionais se refere tanto à formação inicial, quanto à 

formação continuada. De acordo com Zuin, se há aceitação dessas tecnologias, de 

tal modo que não é possível acusar a presença de uma postura tecnofóbica em tal 

documento, “como se pode compreender a defesa de que a EaD, bem como de 

todos os recursos tecnológicos envolvidos em suas práticas pedagógicas devam se 

reportar à formação continuada e não à formação inicial, com exceção dos lugares 

onde não existam cursos presenciais?” (ZUIN, 2010, p. 974). 

  

A resposta para essa questão poderia enveredar para duas justificativas: 1) 
dever-se-ia coadunar as práticas educacionais a distância com a formação 
continuada, uma vez que se trataria de uma espécie de complemento 
formativo importante para o desenvolvimento do capital cultural dos agentes 
educacionais. Justamente por se tratar de um complemento, ela não pode 
ser associada aos processos formativos/educacionais iniciais, os quais 
demandariam a presença efetiva dos professores; 2) se houvesse o 
incentivo da associação entre a EaD e os cursos de formação inicial de 
forma ampla e irrestrita, então, se legitimariam a produção e a reprodução 
desenfreada da chamada indústria de diplomas (ZUIN, 2010, p. 974). 

 
  

Para Zuin, as justificativas apresentam consistência na elaboração e na 

defesa de seus argumentos, pois de um lado, não se pode, segundo esse autor, 

desprezar as diferenças existentes entre as formações inicial e continuada, as quais 

dizem respeito aos distintos níveis de maturidade e de domínio de conteúdos 

pedagógicos; por outro lado, em virtude das conhecidas dificuldades de gerência e 

de controle do MEC, seria praticamente impossível evitar a proliferação da indústria 

de diplomas e dos conseqüentes prejuízos educacionais.  
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A veracidade de tais argumentos não são suficientes para que se possa 
esquivar de outras duas ponderações: 1) o próprio Documento-Referência 
admite que, se fosse possível relacionar a formação continuada por meio da 
EaD com “uma política integrada a um conjunto de ações formativas 
presenciais”, haveria a possibilidade de “democratização e acesso a novos 
espaços e ações de formação” (CONAE, 2010, p. 84). Então, por que esse 
mesmo esforço não poderia ser empregado para o desenvolvimento das 
práticas pedagógicas dos cursos de formação inicial, desde que fossem 
analisadas e respeitadas as particularidades teóricas e práticas de cada 
curso para saber se poderiam ou não ser ministrados a distância?; 2) se, 
historicamente, a fabricação de diplomas já pode ser observada em nosso 
País bem antes da existência das atuais TIC, esse fato por si só eximiria o 
MEC de se esforçar para acompanhar e controlar os cursos de formação 
inicial a distância, uma vez que, reconhecida a inevitabilidade do processo 
de industrialização de diplomas, seria mais adequado colocar obstáculos à 
existência de praticamente todos esses cursos? (ZUIN, 2010, p. 974). 

  

 A partir da análise realizada ao documento da Conae, na perspectiva das 

discussões em torno do novo PNE (PL nº 8.035/2010), Zuin (2010) defende a 

presença de uma linha argumentativa que menciona a necessidade de incentivo a 

essa reflexão crítica por parte dos profissionais da educação, embora se possa 

observar, segundo esse autor, uma postura um tanto quanto periférica sobre a 

discussão da relação entre educação e a tecnologia, haja vista o fato de que tal 

relação não adquiriu a condição de eixo temático no documento. Essa visão 

periférica da relação entre educação e tecnologia assumida no documento da 

Conae, no nosso entendimento, e concordando com Zuin, fortalece ainda mais as 

forças sociais conservadoras que, como já foi mencionado neste capítulo, vem, 

historicamente, se fazendo hegemônicas neste campo, assumindo os espaços da 

formulação, da produção e da execução de políticas, materializadas em programas e 

ações a partir das concepções e lógica por eles defendidas.  

 Para Zuin e concordando com ele, numa sociedade em que a tecnologia 

ocupa posição decisiva, a ponto de ressignificar as configurações das relações 

humanas em todas as suas esferas, a discussão dos eixos direcionadores das 

futuras políticas públicas de educação não pode abster-se de uma análise mais 

apurada sobre o modo como as atuais relações de produção determinam 

transformações cada vez mais aceleradas na esfera da superestrutura e, portanto, 

nas instituições que as compõem, principalmente, as escolares. 

 Os desdobramentos destes embates e discussões estabelecidos no interior 

da Conae, realizada em 2010, intitulada Construindo o Sistema Nacional de 

Educação: o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação, 



95 
 

evidenciam-se na elaboração do novo PNE (PL nº 8.035/2010)67, tendo em vista 

que, embora esse documento tenha sido ampla e democraticamente discutido e 

elaborado pelas entidades acadêmicas, sindicais e pela sociedade civil com a 

finalidade de subsidiar as políticas educacionais do País, logo o novo PNE, os 

encaminhamentos e propostas apresentados para a sua efetivação demonstram 

que, no Congresso Nacional, as forças sociais e políticas, constituídas hegemônicas, 

e com poder de decisão, desconsideram grande parte das bases e dos fundamentos 

centrais deste documento, a exemplo do que se verifica no campo da formulação, 

produção e execução das políticas no âmbito do MEC.  

 Nessa perspectiva, Dourado e Santos (2011) alertam para a falta de 

articulação entre os dois documentos no que se refere às políticas de  EaD e de TIC 

na educação. Para esses autores, a EaD e as TIC aparecem diluídas em algumas 

das estratégias para o cumprimento das metas 1068, 1169, 1270 e 1471; secundarizam 

o papel da  EaD, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, permitem ações sem a 

clara definição de políticas para a modalidade; e não há qualquer referência, 

segundo esses autores, à existência de diagnósticos, proposições e metas relativas 

especificamente a EaD e as TIC. 

 Para Dourado e Santos (2011), a ausência desses aspectos, em confronto 

com o PNE (2001-2010), que definiu um capítulo específico dedicado à EaD e as 

TIC na educação, com 22 metas, contribuindo para o crescimento acentuado dessa 

modalidade educativa é preocupante, tendo em vista que as políticas na área, em 

andamento, precisam ser acompanhadas e avaliadas, de modo a contribuir com o 

avanço institucional e a melhoria dos processos de formação, a exemplo do Sistema 

UAB.  

                                                           
67

  O PL nº 8.035 foi encaminhado pelo Governo Lula da Silva (2003-2010) ao Congresso Nacional 
em dezembro de 2010. 
68

 10.3) Formentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 
cursos planejados de acordo com as características e especificidades do público da educação de 
jovens e adultos, inclusive na modalidade de educação a distância. 
69

 11.3) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à 
educação profissional pública e gratuita. 
70

 12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação 
superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Cientìfica e Tecnológica e do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em 
relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro e 
mesorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, uniformizando a 
expansão no território nacional. 
71

 14.4) Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando metodologias, recursos 
e tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil – 
UAB. 
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 A preocupação expressa por esses autores revela as contradições tecidas 

no interior da definição das políticas para a área e desvelam as suas 

continuidades/descontinuidades e intencionalidades postas no projeto de expansão, 

sobretudo, da educação superior a distância, o qual parece, em paradoxo, ao 

discurso oficial, não focalizar e buscar atingir a qualidade e inclusão socialmente 

referenciadas, tão presentes nos discursos e documentos oficiais, promovendo o 

que Saviani (2008a) chama de políticas de „inclusão-excludente‟.  

 É neste cenário de mudanças sociais, intensificadas pela progressiva 

diferenciação dos ambientes geopolíticos e por expressivo e desigual avanço 

tecnológico, que, de acordo com Dourado (2008), se efetivam alterações no mundo 

do trabalho e da produção, as quais, segundo esse autor, redimensionam as esferas 

da atividade humana. Para Dourado, estabelece-se um espaço contraditório, em que 

se generalizam e desenvolvem tecnologias favoráveis à integração e, 

paradoxalmente, a novas formas de inclusão dependente.  

 

Tal processo não é resultante, em si mesmo, do avanço tecnológico, mas 
sim das novas formas de acomodação histórica do modo de produção 
capitalista que alteram as formas de sociabilidade e, consequentemente, a 
relação entre as forças produtivas sociais, que sob a hegemonia do ethos 
privado, sofrem a influência das tecnologias eletrônicas, informáticas e 
cibernéticas (DOURADO, 2008, p. 893). 

 

 Nesse cenário de mudanças, traduzido, segundo Dourado (2008), por uma 

realidade desigual e, ao mesmo tempo, combinada do Estado brasileiro, com 

enorme descompasso entre os diferentes níveis e modalidades de educação no que 

se refere ao acesso, e que a EaD ganha foro privilegiado, associada a formação de 

professores da EB, se faz necessário pensar políticas articuladas para a formação e 

que implique, segundo esse autor, romper com a dicotomia entre ensino presencial e 

a distância. Isso pressupõe, e concordando com Dourado (2008), a necessidade de 

um projeto pedagógico que garanta uma sólida formação teórico-prática, incluindo 

as habilitações de formação stricto sensu, condições adequadas de oferta, de 

laboratórios e bibliotecas, material didático-pedagógico em cursos presenciais e a 

distância, ressaltando que estes últimos, conforme sinaliza Dourado, devem garantir, 

ainda e não somente, estrutura adequada de acompanhamento, por meio de 

encontros presenciais regulares, além de outros meios envolvendo as TIC. 
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 O que está na raiz de todas as questões anteriormente postuladas e, de 

acordo com Dourado (2008), é a necessidade de se construir, no País, um sistema 

nacional de formação de professores72, preferencialmente de formação dos 

profissionais da educação, que, ao invés de fomentar a segmentação e 

superposições das políticas para a formação inicial e continuada, contribua para o 

estabelecimento de parâmetros básicos nacionais a serem garantidos nas diferentes 

instituições de ensino, nos diversos cursos e modalidades. Para esse autor, é 

fundamental debater e implementar um sistema nacional de formação dos 

profissionais da educação que garanta uma base comum nacional para toda a 

formação, estabelecendo as exigências a serem contempladas na formação de 

professores e funcionários da educação básica, com aprimoramento dos processos 

de acompanhamento e de avaliação, de modo a contribuir com a qualidade social 

dos processos de formação inicial e continuada. 

 Neste amplo contexto de discussões e reflexões, considerando as políticas 

de EaD voltadas para a formação de professores da EB, no período temporal 

investigado neste estudo, o Governo Lula da Silva (2003-2010), o qual tem como 

argumento central na escolha da EaD como modalidade estratégica na formação de 

professores da EB, a democratização do acesso com inclusão e qualidade social, se 

faz necessário repensar, em sua dimensão estrutural, as atuais políticas 

educacionais implantadas no campo.  

 De acordo com Gatti at al (2011), há certamente dificuldades de percurso 

nas políticas educacionais em andamento, mas muitas são passíveis de serem 

corrigidas. Para essas autoras, a avaliação dos processos de implementação e do 

impacto dos programas e ações da formação, oferecidos pelo MEC, poderá trazer 

elementos importantes para a sua reorganização e adequação. Gatti at al defendem 

que o fato de que o novo ordenamento das políticas é, no seu conjunto, muito 

recente, não possibilita ainda uma apreciação mais avalizada sobre os seus 

desdobramentos, tampouco permite adiantar os seus efeitos na EB. No entanto, 

essas autoras alertam para as formas de colaboração dos entes federados, na 

implementação destas políticas, tendo em vista que o regime de colaboração nas 

                                                           
72

 O Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, institui a Política Nacional de Formação dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica e cria os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 
Formação docente (BRASIL, 2009a). Associado a este decreto, via Portaria Normativa nº 09, de 30 
de junho de 2009, institui-se o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 
(Parfor), o qual cria o sistema eletrônico Plataforma Paulo Freire, numa tentativa de implantação de 
um sistema nacional de formação de professores da EB (BRASIL, 2009b).  
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diferentes instâncias não está plenamente estabelecido e tem sido um dos aspectos 

que desafia a implantação dessas políticas educacionais, sobretudo, quando se trata 

de partilha de responsabilidades entre cada um desses entes federados. 

 

1.2.3 Políticas de EaD e formação de professores da EB: momentos e 

movimentos em perspectiva 

 

 De acordo com o exposto, compreendemos que a primeira década deste 

século é marcada, considerando os embates teóricos e políticos postulados em 

torno do fenômeno social investigado, no campo da formação de professores da EB, 

pela continuidade e pelo aprofundamento da tensão entre os dois projetos 

diferenciados e antagônicos em disputa no campo, na primeira parte deste capítulo 

explicitados, os quais traduzem os embates teóricos e políticos  que vêm pautando 

os debates acadêmicos no âmbito das políticas de formação de professores da EB, 

nas últimas quatro décadas. No entanto, uma nova problemática emerge, no interior 

e a parte deste debate, e articula formação de professores da EB e EaD, em um 

movimento que aprofunda e amplia ainda mais a problemática, perspectivas e 

desafios no campo. Essa articulação entre formação de professores da EB e EaD se 

delineia no contexto das reformas educacionais em curso, no País, e vincula-se, 

conforme sinaliza Maués (2003; 2006; 2009) e Silva (2002), às reformas 

internacionais induzidas pelos OI, expressas por meio de normas, discursos e 

instrumentos produzidos em nível internacional, com o consentimento das elites 

dirigentes locais, as quais, em sua primeira etapa, focalizam a universalização do 

EF, e, em segunda etapa, a formação de professores da EB, tendo como princípios 

e fundamentos da reforma a retirada gradual da formação de professores das 

faculdades e centros de educação das universidades públicas; a ênfase na formação 

prática, com foco na validação das experiências, por meio da formação continuada e 

a distância; e pela pedagogia das competências. 

Esses princípios, de modo geral, se ajustam, em cada País, aos aspectos 

políticos e econômicos que influenciam diretamente as escolhas e decisões no 

campo da educação. Logo, no contexto brasileiro, vimos, no interior das disputas e 

tensões do campo da formação de professores da EB, uma clara sinalização dessas 

reformas, pautadas por novas formas de regulação, demarcadas por políticas de 

caráter temporário e compensatório, as quais partem da flexibilização da formação 
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docente, por meio da institucionalização de programas e ações emergenciais e 

aligeirados; da retomada da proposição dos ISE e dos CNS, com a retirada da 

formação, em grande medida, do espaço universitário; e da reconfiguração da 

formação continuada, que passa a ser prioritária, em detrimento dos investimentos e 

financiamentos da formação inicial.  

A opção pela formação continuada, por meio da EaD, em contraposição à 

formação inicial presencial contribuiu para promover a separação entre esses dois 

tipos de formação que, pela natureza de cada uma delas, deveriam estar 

contribuindo de forma articulada e complementar com a formação docente, em 

momentos subseqüentes; e entre as modalidades presencial e a distância, 

estratégia central utilizada, sobretudo, na década de 1990, fundamentada nos 

documentos internacionais, em especial da Unesco e BM/FMI (FONSECA, 1995; 

1997; SILVA, 2002).  

Essa orientação política, em grande medida, objetivada em programas e 

ações focalizados e fragmentados, enfatiza, até o final de 2002, as políticas de 

formação continuada de professores da EB, por meio da EaD, deixando a formação 

inicial, nas IES públicas, a mercê de investimentos e financiamentos, bem como de 

reformas necessárias, sobretudo, no que se refere aos cursos de pedagogia e 

demais licenciaturas. Verifica-se, neste período, além da ênfase na formação 

continuada, como parte da reforma educacional em curso, o início da 

institucionalização e regulamentação da educação superior a distância, tendo como 

centralidade das ações o setor privado.   

Essas políticas educacionais têm continuidade, em 2003, sobretudo, no que 

se refere à formação continuada de professores da EB, havendo uma alteração 

parcial nos rumos das políticas de formação inicial, as quais passam a utilizar 

estrategicamente a modalidade da EaD nas IES públicas, com ênfase nos cursos de 

pedagogia e licenciaturas, embora o setor privado continue sendo o mais 

beneficiado com as políticas de regulação do setor.  

De acordo com Mancebo (2012), considerando o número de matrículas dos 

cursos de graduação a distância no Brasil, por organização acadêmica, em 2003, 

havia um total de 49.911 matrículas na EaD, sendo 79,75% no setor público e 

20,25% no setor privado. Em 2010, esse número amplia-se para o total de 930.179 

matrículas, sendo 19,52% no setor público e 80,48% no setor privado. Vale ressaltar 

que, de acordo com o Censo da Educação Superior (BRASIL, 2010b), considerando 
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a evolução do número de matrículas por modalidade de ensino, há um crescimento 

da EaD, no período de 2001 a 2010, em torno de 14,6%. Desse total, considerando 

o número de matrículas por modalidade e grau acadêmico, 45,8% correspondem às 

licenciaturas.  

 

Tabela 1 - Evolução das matrículas dos cursos de graduação a distância no Brasil, por 
organização acadêmica - 2000-2010 

 
Ano EaD Brasil EaD 

Públicas 
% EaD Privadas % 

2000 1.682 1.682 100% 0  

2001 5.359 5.359 100% 0  

2002 40.714 34.322 84,30% 6.392 15,70% 

2003 49.911 39.804 79,75% 10.107 20,25% 

2004 59.611 35.989 60,37% 23.622 39,63% 

2005 114.642 37.143 32,40% 77.499 67,60% 

2006 207.206 38.429 18,55% 168.777 81,45% 

2007 369.766 40.235 10,88% 329.531 89,12% 

2008 727.961 278.988 38,32% 448.973 61,68% 

2009 838.125 172.696 20,61% 665.429 79,39% 

2010 930.179 181.602 19,52% 748.577 80,48% 

          Fonte: Brasil. MEC. INEP (1995 a 2011) 

 

Para Mancebo (2012), esse quadro decorre, dentre outros fatores, da 

política formulada pelo Estado para promover a expansão da educação superior, 

sendo a EaD utilizada como estratégica para promover a expansão, particularmente, 

a partir de 2004, no Governo Lula da Silva (2003-2010). Mancebo, considerando a 

expansão da educação superior a distância na primeira década deste século, 

recupera dados de 2000 e os contrapõe aos dados de 2010, tendo por referência os 

Censos da Educação Superior deste período. Para essa autora, em 2000, tínhamos 

somente 1.682 matrículas neste tipo de ensino, sendo 84% delas na rede pública. 

Os dados apresentados anteriormente, conforme argumenta Mancebo (2012), 

demonstram que a situação mudou, ficando configurada a utilização da EaD, no 

Brasil, como estratégia de expansão da educação superior, especialmente a partir 

de 2004. Para essa pesquisadora, o crescimento das matrículas em EaD resulta de 

políticas de investimento neste campo, da parte de empresários do ensino e 

governos que investiram de forma intensa na ampliação de matrículas, de modo que 

a EaD, que representava somente 0,06% do total de matrículas em 2000, teve seu 

percentual aumentado para 14,58%, em 2010.  
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Nesse processo de expansão do ensino superior, por meio do ensino a 
distância, cabe realçar que as instituições públicas e privadas se inserem de 
forma diferenciada ao longo dos anos. Até 2001, as instituições 
credenciadas pelo MEC para ofertar ensino a distância eram pertencentes 
ao setor público, como expomos anteriormente. A partir dos anos de 2002-
2003, tem início a participação do setor privado na oferta do ensino a 
distância, expresso pelo número de instituições que se credenciaram para 
sua oferta, de modo que no ano de 2005, ocorre uma tendência de inversão 
dessa situação, com a iniciativa privada ultrapassando o número de 
matrículas, cursos e oferecimento de vagas em relação ao setor público 
(MANCEBO, 2012, p. 26-27). 

  

Deve-se destacar ainda, conforme sinaliza Mancebo (2012), que, apesar do 

aumento na rede privada ser bem superior ao da rede pública, a EaD também se 

amplia neste último setor, especialmente por meio do Sistema UAB, bem como do 

Edital 01/2004 e do Pró-Licenciatura. Vale destacar, neste contexto, que é somente 

a partir de 2008, conforme sinaliza Clímaco (2011, entrevista 04), que a supervisão 

da educação superior a distância começa a ser efetivada,  no âmbito do MEC, o que, 

no nosso entendimento, contribuiu de forma determinante para o seu crescimento 

acelerado, com destaque para o setor privado que, em 2002, contava com 6.392 

matrículas nos cursos de graduação a distância,  e atinge, em 2010, o total de 

748.577 matrículas, o que demonstra a intensificação do crescimento, evidenciando 

ausência, por parte do MEC, de instrumentos normativos para acompanhar e avaliar 

tais cursos, incidindo na baixa qualidade da maioria desses cursos, logo, na 

formação, em grande medida, de professores da EB, um dos alvos centrais do setor 

privado. 

Na década de 1990, as políticas de formação continuada, por meio da EaD, 

são sustentadas por novas estruturas criadas no âmbito do MEC, a exemplo da 

SEED/MEC, que passa a mediar, de acordo e concordando com Silva Jr. (2003), as 

reformas em andamento, sendo a principal articuladora das mudanças estabelecidas 

no campo da formação de professores da EB. Esse processo é estabelecido de 

forma articulada, constituindo-se em uma grande rede de interesses que envolvem 

setores públicos e privados, e se apresenta como expressão do novo paradigma 

educacional, o qual tem como centralidade o surgimento e consolidação da 

sociedade da informação e do conhecimento (SILVA JR., 2002; BARRETO, 2004; 

2006).  

A primeira etapa dessa reforma se efetiva, por assim dizer, por meio do 

investimento em TIC nas escolas públicas, como estratégia de melhoria da 
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infraestrutura da educação presencial, mediante programas pontuais, criados no 

âmbito da SEED/MEC, como TV Escola e ProInfo73, com financiamento do BM/FMI e 

de empresas multinacionais. Verifica-se, nesta primeira etapa, um movimento em 

torno da indução e criação de novas estruturas físicas e conceituais, 

descentralizadas nas secretarias estaduais e municipais de educação, que 

assumem a formação continuada dos professores da EB, sobretudo, no que se 

refere às políticas de inserção das TIC na educação. Em seguida, mas como parte 

de uma mesma reforma em curso, evidencia-se um movimento em torno das 

universidades públicas que passam a ser objeto de financiamentos, embora muito 

pontuais, em grande medida, voltados para a formação continuada de professores 

da EB, por meio de políticas que tem como centralidade as TIC a partir das reformas 

mais amplas em andamento.  

Os investimentos estabelecidos nas IES públicas se articulam com a lógica 

das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Formação de Professores da EB (CNE, 

2002), por meio do fortalecimento de estruturas como os ISE e os CNS, sendo a sua 

expressão mais significativa, no início da década de 2000, e neste cenário de 

reconfiguração das reformas, os Centros de Educação a Distância (Cead) e outras 

estruturas paralelas, que assumem espaço central e privilegiado na formação 

continuada de professores da EB nas IES, sendo assumidos como os principais 

núcleos administrativos e financeiros, por meio das políticas de editais e das 

fundações públicas de caráter privado (GIOLO, 2008), contribuindo para a 

fragmentação, em cadeia e em escala, da formação de professores da EB e, 

consequentemente, para o afastamento das faculdades e centros de educação 

como lócus, por excelência, da formação de professores da EB.  

O financiamento específico, com dotação orçamentária direcionada para a 

formação continuada a distância, contribuiu também para disseminar, em grande 

medida, na formação de professores da EB a concepção estabelecida pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação de Professores da EB (CNE, 2002) 

que tem como base a filosofia das competências, da individualização, da 

responsabilização do trabalho docente e da competição, tendo em vista resistências 

empreendidas na maioria das IES públicas, nos cursos de pedagogia e nas 
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 Silva Jr. (2003) analisa esses programas em meio à reforma educacional produzida no núcleo 
estratégico do Estado,  na década de 1990. Para esse autor, esses programas elegem o professor e 
os dirigentes escolares como agentes centrais da reforma em curso e do novo paradigma 
educacional pretendido pelo MEC. 
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licenciaturas, motivadas pela luta dos educadores e entidades acadêmicas e 

sindicais que, historicamente, como vimos no início deste capítulo, construíram uma 

proposta alternativa e progressista para a formação de professores para a EB, 

desconsiderada pelas reformas em curso.  

A formação continuada assume uma nova configuração de caráter 

emergencial e compensatória voltada para resolver problemas da „má-qualidade‟ da 

formação inicial, de acordo com os discursos das elites conservadoras e dirigentes 

no exercício do poder, perdendo, assim, a sua natureza de formação permanente e 

de qualificação e aprofundamento da formação ao longo da vida.  

A formação inicial presencial, com limitados investimentos e financiamento 

específicos, sobretudo, na década de 1990, torna-se alvo de uma reforma ainda 

mais ampla que vem a ser objeto das políticas educacionais a partir de 2003. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia74 (CNE, 2006), embora 

representem conquistas e avanços, de acordo com Aguiar at al (2006), sobretudo, 

pela aceitação da base comum nacional organizada em eixos curriculares que 

expressam “a concepção sócio-histórica da educação construída como práxis 

educacional” (ANFOPE at al, 2007, p. 1); e da docência como base da identidade do 

Curso de Pedagogia, acabam tendo o desafio de efetivar-se em um contexto de 

crescimento descontrolado do ensino superior público e privado, nas modalidades 

presencial e a distância, por meio das políticas, sobretudo, adotadas pelo Governo 

FHC (1995-2002), que priorizou o ensino superior privado; e pelo Governo Lula da 

Silva (2003-2010), em seus diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino.  

A reforma educacional em curso na primeira década deste século, conforme 

sinalizado anteriormente, mantem seus fundamentos estruturais, com alterações 

conjunturais (OLIVEIRA, 2007). O discurso oficial assume a defesa da 

democratização do acesso, com qualidade e inclusão social, sendo a EaD, 

articulada a educação superior, principal estratégia para atingir, de forma 

massificada, em reduzido tempo e com baixos custos, os quase dois milhões de 

professores sem formação específica. Essas orientações políticas se objetivam com 

a expansão descontrolada da educação superior a distância, no setor privado 

(GIOLLO, 2008; 2010), e com a criação da UAB, em 2005, nos Cead e nas IES, e 

dos inúmeros pólos presenciais de formação, criados no interior dos estados, 

                                                           
74

 Para conhecer mais detalhadamente as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, ver Aguiar 
at al (2006). 
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consolidando, assim, por meio das estratégias de utilização da modalidade da EaD 

(GATTI at al, 2011), as orientações da LDB/1996 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Formação de Professores da EB (CNE, 2002), alterando radicalmente 

a concepção e o caráter do trabalho docente no ensino superior.  

Essas reformas educacionais são aprofundadas, ampliadas e consolidadas 

no contexto do PDE/MEC75, diretriz política central da segunda metade da década 

(SAVIANI, 2008); da reforma da nova Capes, instituída em 200776; da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da EB77; e do Plano Nacional 

de Formação dos Professores da EB (Parfor)78, ambos criados, em 2009 (FREITAS, 

2007); e de uma ampla regulamentação para o campo, iniciada em 2005, com a 

criação da UAB, que induz o crescimento descontrolado da oferta nas iniciativas 

pública e privada, contribuindo para agravar um dos principais desafios da 

educação, no início deste século, que é a democratização do acesso à educação 

pública com qualidade e inclusão social.  

 O interior da definição das políticas para o campo se constitui numa arena 

de lutas e tensões, marcadas pela defesa de projetos políticos, como vimos na 

primeira parte deste capítulo, diferenciados e antagônicos, mas que, ao mesmo 

tempo em que se excluem se unem em torno do projeto hegemônico de poder 

(NEVES, 2005).  

 E é neste contexto de embates e contradições que as políticas de formação 

de professores da EB e da EaD vão sendo implementadas por diferentes governos, 

logo por projetos de sociedade e de mundo que se apresentam diferenciados e 

antagônicos, mas, que ao que parece, conforme sinalizam os embates teóricos e 
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 O PDE, criado em 2007, no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), torna-se 
a política central do MEC e é apresentado como um plano executivo, constituído por um conjunto de 
programas e ações voltados à melhoria da qualidade da educação pública do País, em regime de 
colaboração com a União, estados, municípios e o DF (BRASIL, 2010b). 
76

 A Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, modifica as competências e a estrutura organizacional da 
fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), de que trata a Lei 
n

o
 8.405, de 9 de janeiro de 1992. De acordo com essa lei, a Capes subsidiará o MEC na formulação 

de políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais do magistério 
para a EB e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País (BRASIL, 2007b). 
77

 O Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, institui a Política Nacional de Formação de 
Profissionais do magistério da EB, disciplina a atuação da Capes no fomento a programas de 
formação inicial e continuada (BRASIL, 2009a). 
78

 A Portaria Normativa nº 09, de 30 de junho de 2009, institui o Plano Nacional de Formação dos 
Professores da EB, no âmbito do MEC. Caracteriza-se como ação conjunta do MEC, por intermédio 
da Capes, em colaboração com estados, municípios, DF e IPES, com a finalidade de atender à 
demanda por formação inicial e continuada dos professores das redes públicas de EB (BRASIL, 
2009b). 
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políticos que vem pautando os debates acadêmicos, neste início de século/década, 

revelam mais aproximações do que distanciamentos, realçando aspectos que não se 

encerram neles mesmos, evidenciando um campo que enfrenta tensões, disputas, 

contradições, desafios e superações, seja na perspectiva do que foi construído 

historicamente para um mundo que se anunciava, seja do que vem sendo construído 

a partir das transformações sociais, políticas e econômicas que têm marcado este 

momento histórico, em grande medida, modificado por uma revolução tecnológica 

que ressignifica as configurações das relações humanas em todas as suas esferas, 

mas, sobretudo, de uma reforma educacional mais ampla, conforme sinaliza Maués 

(2003), a qual tem a formação de professores da EB, associada à EaD e às TIC, 

como um dos seus principais pilares. 

 O quadro conceitual e teórico apresentado revela, nesta primeira década do 

século XXI, um percurso controvertido entre as lutas da sociedade, as propostas de 

governos e as ações e omissões no exercício do poder, em um contexto 

contraditório, de disputas e tensões, em torno da problemática estudada. Mas, o que 

fica evidente é que sendo, um fenômeno social produzido no contexto das relações 

de poder e de dominação estabelecido na sociedade, as políticas educacionais 

expressam os interesses de forças sociais que se fazem hegemônicas em um 

determinado momento histórico. Nesse sentido, este capítulo desvela, em um 

contexto mais amplo de entendimento temático, que, nesta primeira década, embora 

tenha havido uma forte participação das forças progressistas no campo das políticas 

educacionais voltadas para a formação de professores da EB, o que não se 

evidencia no campo da EaD, essas políticas se fazem hegemônicas, em grande 

medida, apenas nos debates e discussões, bem como na formulação de 

documentos, normas e instrumentos legais, deixando a hegemonia na execução da 

produção de programas e ações a critério das forças sociais conservadoras que 

acabam determinando as políticas de EaD voltadas para a formação de professores 

da EB, com o consentimento e de acordo com os interesses dos grupos dirigentes e 

no exercício do poder.  

 Essa constatação evidencia, no contexto da definição das políticas 

educacionais, considerando o recorte temporal estudado e pesquisado, a 

permanência e continuidade da „divisão do trabalho‟ entre os que formulam e 

produzem intelectualmente as políticas educacionais e àqueles que as executam e 
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operacionalizam, aprofundando o fosso e a contradição entre o que dizem os  

documentos oficiais e como esses se materializam em políticas, programas e ações. 
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CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) NO BRASIL E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EB): DO REGIME MILITAR AO 

GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1964-2002) 

  

 

Este Capítulo tem a finalidade de compreender, no interior da história79 do 

Brasil, as bases sócio-políticas que deram sustentação ao projeto de EaD, como 

política educacional voltada à formação de professores da EB, nas quatro décadas 

(1960-1990) que antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010). 

Nossa intenção, dada a complexidade da temática, é apresentar uma 

síntese das mediações e dos nexos estabelecidos neste recorte temporal. Portanto, 

é a totalidade em movimento que nos interessa, ou seja, o objeto apreendido em sua 

historicidade, como síntese de múltiplas determinações e contradições.  

Fizemos a opção epistemológica em recuperarmos as quatro décadas que 

antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010) por duas razões principais. A 

primeira delas fundamenta-se no esforço de não reproduzirmos parte dos atuais 

estudos que estabelecem comparações com o governo imediatamente anterior, 

indicando avanços e retrocessos. Para Leher (2010), este método favorece a 

ocultação das principais „nervuras‟ que estruturam as políticas educacionais e seus 

nexos com o contexto histórico-social. A segunda razão tem como centralidade a 

compreensão de que a EaD, como política educacional, articulada à formação de 

professores, passa a ser utilizada no País a partir do Golpe de 1964, tendo 

continuidade no período de reabertura política, com destaque para a década de 

1990, onde passa a incorporar a legislação educacional, em grande medida, 

associada aos sistemas públicos de ensino. Portanto, situamos o período estudado 

em um contexto histórico, econômico e político mais amplo de entendimento, tendo 

em vista apresentar uma síntese das mediações e dos nexos estabelecidos, bem 
                                                           
79

 A perspectiva histórica adotada, nesta pesquisa, se fundamenta na compreensão de Marx (apud 

HOBSBAWN, 1998, p. 182), “de que o homem faz sua própria história, mas não conforme sua 
escolha, sob circunstâncias diretamente encontradas, dadas e transmitidas do passado”. Nesse 
sentido, Hobsbawn (1998, p. 47-48) defende que “o objetivo de se traçar a evolução histórica da 
humanidade não é antever o que acontecerá no futuro, ainda que o conhecimento e o entendimento 
históricos sejam essenciais a todo aquele que deseja basear suas ações e projetos em algo melhor 
que a clarividência, mas é uma possibilidade de tentar remover vendas dos olhos, ou pelo menos 
levantá-las um pouco, ou de vez em quando, e, na medida que o fazem, podem dizer à sociedade 
contemporânea algumas coisas das quais ela poderia se beneficiar, ainda que hesite em aprendê-
las”.  
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como a correlação de forças sociais no interior dos diferentes governos e destes 

com as representações e movimentos sociais organizados em torno da formulação e 

produção das políticas educacionais investigadas neste estudo. 

Organizamos o texto em tópicos e sub-tópicos que, articulados entre si, 

apresentam e revelam o contexto sócio-político sob o qual a EaD vai se delineando, 

como política educacional em conformidade com a formação de professores da EB, 

no interior e por meio de reformas educacionais subseqüentes, articuladas com as 

transformações econômicas e políticas em curso nos cenários nacional e 

internacional.  

Tomamos como ponto de partida das nossas reflexões, a crise política e 

econômica dos anos 1960, com destaque para o Golpe de 1964 e para a 

implantação do regime militar (1964-1984), no contexto de expansão da visão 

neoliberal no mundo, a qual tem seu ponto alto no período de redemocratização 

política em nosso País, com a consolidação e disseminação do receituário 

estabelecido pelo Consenso de Washington, em 1989. Portanto, por essas vias, 

problematizamos o fenômeno social investigado, no período de redemocratização 

política, com ênfase na década de 1990, para assim buscarmos compreender a 

educação e as bases sócio-políticas que deram sustentação ao projeto de EaD, 

como política educacional, articulado à formação de professores da EB, no Brasil, 

nas quatro décadas (1960-1990) que antecederam o Governo Lula da Silva (2003-

2010) .  

Esse movimento de investigação mais amplo, representado pelo esforço de 

situar o Governo Lula da Silva (2003-2010), em um contexto mais amplo de 

entendimento temático, tem a finalidade, como já foi dito anteriormente, de 

estabelecer as mediações e os nexos constitutivos do fenômeno social investigado 

em suas contradições, mediações e determinações históricas, sociais, políticas e 

econômicas, tomando-o na sua relação inseparável entre o estrutural e o 

conjuntural. 

É importante que fique demarcado, logo no início deste capítulo que, neste 

estudo, como conjuntura, a década de 1960 começa com o Golpe de 1964 e a 

década de 2000, tem início, em 2003, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, 

tendo em vista que, e concordando com Frigotto (2011, p. 237), “não é o tempo 

cronológico que define uma conjuntura, mas a natureza dos acontecimentos e dos 

fatos, e as forças sociais que as produzem”. 
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Nosso esforço, portanto, é compreender o contexto sócio-político em que a 

EaD vai se delineando como política educacional, articulada com a formação de 

professores das EB, no País, para assim problematizarmos as políticas de formação 

de professores da EB, por meio dessa modalidade educativa, no Governo Lula da 

Silva (2003-2010). O propósito é entender suas políticas no contexto das reformas 

educacionais em articulação com as transformações econômicas e políticas em 

curso no referido momento de desenvolvimento da sociedade brasileira, tendo como 

cenário mais amplo de entendimento, os embates teóricos e políticos que pautaram 

os debates acadêmicos no campo das políticas de formação de professores da EB e 

da EaD, na primeira década deste século XXI. 

  

2.1  O Consenso de Washington80 e a mundialização do capital81: a 

reconstrução do mundo sob novas bases políticas e econômicas 

  

Com o final da segunda Guerra Mundial, o mundo se organizou sobre novas 

bases, destituindo a Europa da posição de eixo do poder mundial, reativando o 

confronto entre os blocos capitalistas e socialistas, tensão marcada pelo conflito 

ideológico e político entre os EUA e a União Soviética. Assim, a reconstrução do 

pós-guerra e a adesão à ordem bipolar nas relações internacionais firmaram as 

estruturas da Guerra Fria, quadro que predominaria até o final dos anos 1980.  

Na América Latina (AL), em conseqüência a Guerra Fria, ocorreu uma 

grande mobilização socialista. Conforme sinaliza Germano (2005), os EUA, como 

reação a essa mobilização, criam um programa de cooperação econômico 

denominado Aliança para o Progresso, convocando os exércitos continentais a 

travarem uma luta anti-subversiva, numa intervenção inequívoca dos EUA em favor 

das forças antidemocráticas e golpistas.  

                                                           
80

 O Consenso de Washington, de acordo com Saviani (2008a), implica um programa de rigoroso 
equilíbrio fiscal a ser conseguido por meio de reformas administrativas, trabalhistas e previdenciárias 
tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos; impunha uma rígida política monetária 
visando à estabilização; e a desregulação dos mercados tanto financeiro como do trabalho, 
privatização radical e abertura comercial. Para esse autor, essas políticas, inicialmente, tiveram de 
ser impostas pelas agências internacionais de financiamento mediante as chamadas 
condicionalidades, em seguida perdem o caráter de imposição, pois são assumidas pelas próprias 
elites econômicas e políticas dos países latino-americanos. Para aprofundar as ideias centrais postas 
nas diretrizes do Consenso de Washington, ver Batista (1999); Silva Jr. e Sguissardi (1999); e Silva 
(2002). 
81

 Para analisar, ampliar e aprofundar as principais ideias acerca da mundialização do capital, ver 
Chesnais (1996). 
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No Brasil, este período foi marcado pela implantação gradual de uma 

ditadura militar (1964-1984), cujo suporte doutrinário foi a Ideologia da Segurança 

Nacional82, cunhada na Escola Superior de Guerra (ESG), fortemente influenciada 

pelos valores e interesses dos EUA, expressos em conformidade com os 

pressupostos da Guerra Fria (GERMANO, 2005). 

O período que tem início com a posse de Geisel, em 1974, e se estende até 

o término do Governo Figueiredo, em princípios de 1985, expressa um longo 

processo de crise que conduziria ao declínio e esgotamento da ditadura militar. Para 

Germano (2005), essa instabilidade no bloco do poder no Brasil, no final da ditadura 

militar, decorre dos conflitos entre as diferentes facções militares, do 

enfraquecimento da aliança entre estes setores da classe burguesa e também do 

crescimento da oposição ao Regime, no âmbito da sociedade civil. A conseqüência 

disso, para esse autor, é que tanto os militares como também as facções, cada vez 

mais amplas, das camadas dominantes recorrem à sociedade civil em busca de 

apoio. Considera que as classes dominantes se incorporam gradativamente às 

mobilizações contra a ditadura e acabam por hegemonizar o próprio movimento das 

Diretas Já, em 1984, e conduzem à eleição de Tancredo Neves e José Sarney83, em 

1985, instituindo a nova República, numa evidente manobra por cima. Essa 

dinâmica introduz, conforme sinaliza Germano, uma modificação na metodologia de 

ação do Estado, conduzindo a estratégias mais sutis de dominação.  

 A nova República, para Oliveira (apud SGUISSARDI; SILVA JR., 1999), 

durante a década de 1980, representa a preparação política para o ajuste estrutural 

realizado nos anos 1990, o que possibilitou a hegemonia do poder executivo frente 

                                                           
82

 A Ideologia de Segurança Nacional foi, conforme sinaliza Germano (2005), fortemente influenciada 
pelos valores e interesses dos EUA, expressos em conformidade com os pressupostos da Guerra 
Fria, ou seja, o da existência de um intransponível antagonismo Leste-Oeste, entre as „democracias 
capitalistas ocidentais-cristãs‟ e o „comunismo‟. Para esse autor, além disso, é evidente que os 
militares foram influenciados pelo pensamento autoritário brasileiro. A Ideologia de Segurança 
Nacional designava, segundo Germano, „um inimigo comum a combater que eram as forças 
subversivas lideradas pelo partido comunista‟. Nesse sentido, de acordo com esse autor, seria 
preciso colocar previamente fora do combate todos os simpatizantes possíveis da subversão onde 
quer que se encontrassem, sobretudo, nas instituições difusoras de ideias (escolas, universidades, 
igrejas) ou naquelas suscetíveis de enquadrar a população contra o Estado (sindicatos, associações). 
Dessa forma, todos os meios eram válidos para a obtenção de informações, inclusive, a tortura, 
desde que prestassem à descoberta do „inimigo eventual‟.  
83

 Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil, por meio do voto indireto. 
Na véspera de sua posse, 14 de março de 1985, foi internado, chegando a falecer, em 21 de abril do 
corrente ano. Assume a presidência da república, como o primeiro presidente civil, após 21 anos de 
ditadura militar, em 15 de março de 1985, José Sarney, então vice-presidente de Tancredo Neves, 
conhecido pela habilidade política de negociação com diferentes matrizes políticas e ideológicas, e de 
origem nas tradicionais oligarquias do Maranhão. 
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aos demais poderes. De acordo com esse autor, a crise econômica herdada do 

governo militar é transformada, por meio de engenharia política, em uma crise do 

aparelho do Estado e das instituições políticas em geral.  

 Nesse contexto, marcado pelo colapso do comunismo na Europa central e a 

desintegração da União Soviética, chega-se, ao final da Guerra Fria, com os EUA 

constituindo-se a grande potência mundial.  Para Batista (1999), os latino-

americanos passam, neste cenário, a estabelecer uma relação de ostensiva 

aceitação da dependência dos EUA, sob a forma de consentimento das intervenções 

estabelecidas, sobretudo, por meio da „assistência técnica e financeira‟ às políticas 

locais.  

 Com o objetivo de proceder a uma avaliação das reformas empreendidas 

nos países da AL, em 1989, de acordo com Batista (1999), funcionários do governo 

norte-americano e especialistas do FMI e BM84 definem eixos de uma concepção de 

desenvolvimento e crescimento, conhecida como Consenso de Washington85, na 

qual, segundo esse autor, ratificou-se a proposta neoliberal86 que o governo norte 

americano vinha insistentemente recomendando, por meio das referidas entidades, 

como condição para conceder cooperação financeira externa, bilateral ou 

multilateral. 

Para Batista (1999), passou-se a admitir a tese da falência do Estado, visto 

como incapaz de formular política macroeconômica, e à conveniência de se 

transferir essa grave responsabilidade para os OI, tidos por definição como agentes 

independentes e desinteressados aos quais tínhamos o direito de recorrer como 

sócios. Conforme sinaliza esse autor, passou-se a admitir, como premissa, que o 

Estado não estaria mais em condições de exercer um atributo essencial da 
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 Em 1945, conforme já sinalizado neste estudo, consta a criação do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), do Banco Mundial (BM) e de outras agências internacionais, as quais vão apoiar técnica e 
financeiramente os países em desenvolvimento da América Latina no pós-guerra (BATISTA, 1999). 
85

 O Consenso de Washington, segundo Batista (1999), não se tratou de novas formulações, mas de 
registrar, com aprovação, o grau de efetivação das políticas já recomendadas, em diferentes 
momentos, por diferentes agências. A mensagem neoliberal que o Consenso de Washington 
registraria, conforme sinaliza esse autor, vinha sendo transmitida, vigorosamente, a partir da 
administração Reagan nos EUA, por meio de agências internacionais e do governo norte-americano. 
“Acabaria cabalmente absolvida por substancial parcela das elites políticas, empresariais e 
intelectuais da região, como sinônimo de modernidade, passando seu receituário a fazer parte do 
discurso e da ação dessas elites, como se de sua iniciativa e de seu interesse fosse” (BATISTA, 
1999, p. 12). 
86

 Para uma análise mais específica das teses neoliberais e sua crítica, ver Azevedo (2004); 
Bianchetti (1992; 2005); Gentili e Silva (2010). 
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soberania, o de fazer política monetária e fiscal, portanto, assume-se, na AL, no 

discurso e na ação, postura da dependência externa virtualmente total. 

É a partir de 1985, conforme sinaliza Batista (1999), que o BM é introduzido 

como co-gestor do FMI, nos esquemas de administração da dívida externa. Com 

isto, segundo esse autor, considerando os critérios de operação do BM87, houve 

aprofundamento das interferências nos assuntos internos dos países em 

desenvolvimento, sobretudo, nas áreas de políticas setoriais, como educação. 

Nesse contexto, diante da fragilidade do endividamento externo e das 

dificuldades na luta contra a inflação, o Brasil, segundo postula Batista (1999), 

resistiu a muitas das pretensões americanas, sobretudo, no Governo Sarney (1985-

1989), tendo em vista a política consentida dos militares em articulação com a 

classe burguesa aliada aos grupos progressistas, no processo de redemocratização 

política.  Mas, é no Governo Collor de Mello (1990-1992) que, de acordo com esse 

autor, se produziria a adesão do Brasil aos postulados neoliberais recém 

consolidados no Consenso de Washington. 

No esforço de aprofundarmos as reflexões estabelecidas, trataremos a 

seguir do contexto sócio-político dos governos que antecederam, nas quatro 

décadas, o Governo Lula da Silva (2003-2010), tendo como centralidade a 

problematização e compreensão das bases sócio-políticas que deram sustentação 

ao projeto de EaD, como política educacional, em articulação com a formação de 

professores da EB, no País. Nossa intenção é estabelecer as mediações e os nexos 

constitutivos do fenômeno social investigado em suas contradições, mediações e 

determinações históricas, sociais, políticas e econômicas, tomando-o na sua relação 

inseparável entre o estrutural e o conjuntural. 

  

2.2  A crise política e econômica dos anos 1960 e o golpe de 1964: a 

implantação do regime militar no País 

  

No início da década de 1960, a sociedade brasileira vive um momento de 

grande euforia política e econômica. O governo desenvolvimentista de Juscelino 
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 O Banco Mundial, com suas novas responsabilidades, buscaria se transformar, gradualmente, em 
núcleo de uma espécie de „international civil service‟ para os seus clientes do Terceiro Mundo, em 
cujos quadros depauperados iria, inclusive, recrutar especialistas (BATISTA, 1999, p. 30). Para 
aprofundar e ampliar ideias sobre o Banco Mundial, ver Fonseca (1995; 1997; 1998) e Silva (2002). 
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Kubitschek (1956-1960) favoreceu a penetração de capitais estrangeiros e de 

empresas transnacionais, visando a colocar o Brasil nos rumos do progresso 

industrial e econômico88.  

Ao mesmo tempo em que estimulava a ideologia política nacionalista, JK 

dava sequência ao projeto de industrialização do País, por meio de uma progressiva 

desnacionalização da economia. Essas duas tendências, para Saviani (2008a), eram 

incompatíveis entre si, mas, devido o objetivo em comum voltado a complementação 

do processo de industrialização no País, esses grupos de interesses distintos, 

divergentes e, até antagônicos, permaneceram, superando internamente as 

contradições, seguindo numa mesma direção. Quando se esgotou o modelo de 

substituição de importações89, o que se ocultava sob o objetivo comum, a 

contradição de interesses veio à tona. Conforme sinaliza Saviani (2008a, p. 293), “a 

sociedade se polarizou entre aqueles que, à esquerda, buscavam ajustar o modelo 

econômico à ideologia política e os que, à direita, procuravam adequar a ideologia 

política ao modelo econômico”. No primeiro caso, conforme destaca esse autor, 

tratava-se de nacionalizar a economia; no segundo, o que estava em causa era a 

desnacionalização da ideologia. 

Em 1960, ao assumir o governo, Jânio Quadros mantinha uma posição 

política que não era nacionalista, nem liberal, tornando impossível uma definição 

ideológica. A situação econômica, no seu governo, acentuou-se, tendo o 

crescimento da dívida externa e da inflação como vetores do fracasso da política 

implantada. Buscou desviar a atenção para a política externa, tentando se aproximar 

dos grupos nacionalistas ou de esquerda ao fugir do alinhamento automático aos 

EUA ou à União Soviética. E, em 25 de agosto de 1961, renunciou subitamente 

(GERMANO,  2005). 
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 Para uma análise mais detalhada deste período, ver Fiori (1995, 97-119); e Coutinho (2006, p. 173-
200). 
89

 De acordo com Góes (1985), após a crise do Estado liberal-oligárquico, a sociedade política, o 
Estado, incorporou setores da classe dominante com interesses voltados para o setor industrial e, a 
partir daí, procurou conciliar capital e trabalho. Para esse autor, instalou-se, posteriormente, o 
chamado „modelo de substituição de importações‟ que possibilitou a emergência do setor industrial 
como hegemônico nos anos de 1960. Para Góes, no final dos anos de 1950 este processo parecia 
estar em vias de conclusão e o seu desdobramento implicaria abrir um mais amplo mercado interno, 
desafio posto ao governo de João Goulart e ao seu programa de „Reforma de Base‟. Conforme 
sinaliza esse autor, a situação não era tão fácil dada a conjuntura de interesses à época, logo o 
confronto entre „abertura do mercado interno‟ versus „exportar é a solução‟ foi decidido pela força em 
1964. 
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Após a renúncia de Jânio Quadros, os militares tentaram vetar a chegada do 

vice-presidente João Goulart ao posto presidencial, tendo em vista fortes 

desconfianças sobre a sua trajetória política. Alguns membros das Forças Armadas 

alegavam que a passagem do cargo colocava em risco a segurança nacional, sob 

alegação de que Jango faria parte do comunismo internacional (FIORI, 1995), logo, 

teria como uma de suas intenções a implantação do comunismo no Brasil.  

O País, neste período, vive uma grave crise política. O Congresso decide, 

então, pela implantação do parlamentarismo (1961), portanto, Jango poderia 

assumir a presidência, embora o governo fosse para as mãos de um primeiro-

ministro, numa clara manobra por cima dos militares para manter Jango sob 

controle. De setembro de 1961 a janeiro de 1963, o Brasil viveu sob o frágil regime 

parlamentarista, tornando impossível qualquer tipo de continuidade administrativa, 

culminando com o agravamento dos problemas econômicos (COUTINHO, 2006).  

Em 1963, João Goulart, eleito presidente, lança o Plano Trienal, numa 

tentativa de combater a inflação e lança as bases para a retomada do crescimento 

econômico. O plano deveria ser acompanhado de reformas estruturais, chamadas 

por Jango de reformas de base, que incluíam as seguintes áreas: agrárias, 

tributárias, financeiras e administrativas. Era uma tentativa de promover a 

distribuição de renda. Jango, seguindo a tradição populista, enfatizava a reforma 

agrária como prioridade, dando ao seu governo conotação revolucionária. O plano 

não resultou positivamente (GERMANO,  2005). 

Em paralelo, a situação política se agravava, com os partidos políticos se 

dividindo em facções e contrafacções. Para Germano (2005), o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) não conseguia controlar sozinho o Congresso e fora do legislativo a 

mobilização política cria e intensificava-se. A União Nacional dos Estudantes (UNE), 

de acordo com esse autor, mobilizava as universidades em torno de propostas de 

transformação social, assim como os setores da Igreja Católica. No nordeste, as 

Ligas Camponesas organizavam, conforme argumenta Germano, os trabalhadores 

rurais em torno de propostas de reforma agrária. Ao mesmo tempo, conforme 

postula esse autor, os sindicatos fortalecem-se não apenas em defesa de reformas 

de base, mas também para organizar greves em protesto pelo aumento do custo de 

vida e por reivindicações salariais90.  
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 Em poucos momentos da história do Brasil, viu-se uma mobilização política tão intensa. O 
programa das reformas de base era discutido nas ruas, nas escolas, nas fábricas, no campo. Em 
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Em conseqüência a essa mobilização que se ampliava na AL, conforme 

destacamos no início deste capítulo, os EUA, por meio do programa de cooperação 

econômico, Aliança para o Progresso, segundo argumenta Germano (2005), 

convocam os exércitos continentais a travarem uma luta anti-subversiva e, em 

alguns casos, ocorre uma intervenção direta dos EUA em favor das forças 

antidemocráticas e golpistas.   

A classe empresarial, na medida em que se ampliava a mobilização popular, 

articulada com empresários multinacionais e com militares da ESG, reagiu com a 

criação do Instituto de Estudos Superiores (IPES). Para Saviani (2008a), em suas 

ações ideológica, social e político-militar, o IPES desenvolve doutrinação por meio 

de guerra psicológica, fazendo uso dos meios de comunicação de massa como o 

rádio, a televisão e outros, visando desagregar, em todos esses domínios, as 

organizações que assumiam a defesa dos interesses populares. 

A articulação entre empresários, militares e elites conservadoras conduziu, 

conforme argumenta Saviani (2008a), ao golpe civil-militar desencadeado em março 

de 1964, saindo vitoriosas as forças socioeconômicas dominantes, o que implicou a 

adequação da ideologia política ao modelo econômico. Em conseqüência, o 

nacionalismo desenvolvimentista foi substituído pela doutrina da interdependência. 

Para Germano (2005), Saviani (2008a), Fiori (1995) e Coutinho (2006), o 

que ocorre, no Brasil, é a implantação gradual de uma ditadura militar, cujo suporte 

doutrinário é a Ideologia da Segurança Nacional, cunhada na ESG, fortemente 

influenciada pelos valores e interesses dos EUA, expressos em conformidade com 

os pressupostos da Guerra Fria.  

O general Costa e Silva assume a Presidência da República do Brasil, em 

março de 1967, em substituição ao general Castelo Branco (1964-1967), sob a égide 

da nova Constituição que institucionalizava o Estado de Segurança Nacional e, ao 

mesmo tempo, abre alguns espaços democráticos que favorecem uma articulação e 

mobilização de setores oposicionistas. 

A mobilização popular, principalmente, dos estudantes, trabalhadores e 

artistas, intensificou-se. A UNE torna-se vítima da repressão, tendo em vista as 

                                                                                                                                                                                     
março de 1964, num comício, no Rio de Janeiro, Jango radicalizou sua promessa de reforma agrária, 
antecipando a reforma urbana, além de prometer mudar os impostos taxando os mais ricos 
(GERMANO, 2005).   
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mobilizações contra os acordos MEC/Usaid91 e outros aspectos da política 

educacional, como a privatização do ensino. E, em dezembro de 1968, o presidente 

Costa e Silva decreta o Ato Institucional (AI-5)92, o mais violento de todos os atos 

institucionais, até então, outorgados. O Brasil mergulha na ditadura total 

(GERMANO, 2005)93. 

Na área econômica, o Governo Médici foi responsável pelo chamado 

„milagre‟ econômico brasileiro, que se deveu ao ingresso maciço de capitais 

estrangeiros, como já se verificava no Brasil, desde o final dos anos 1960. A 

dependência em relação ao capital estrangeiro era bastante expressiva e a dívida 

externa cria em proporções alarmantes. O „milagre‟ gerou uma acentuada 

desigualdade da distribuição de renda no País. 

  

[...] as instâncias de decisão foram privatizadas, ou seja, o Estado foi 
„invadido‟ por grupos privados específicos – grandes empreiteiros, bancos, 
conglomerados industriais – que, num conluio com militares, 
tecnoburocratas e altos escalões governamentais transformaram o aparelho 
estatal numa máquina de corrupção e de fraude, a serviço dos seus 
interesses. Neste caso, não se trata de estabelecer as condições gerais de 
produção e reprodução do capital social total, mas de favorecer, 
fraudelentamente, a reprodução de certos e determinados capitais. Afinal, o 
Executivo agia „sem restrinções‟; os seus atos não eram fiscalizados e a 
imprensa permanecia submetida à draconiana Lei de Segurança Nacional 
(GERMANO, 2005, p. 86). 

 

Na área educacional, o Estado se descompromete gradativamente de 

financiar94 a educação pública e gratuita, comprometendo-se cada vez mais com o 
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 De acordo com Góes (1985), com a implantação da ditadura militar no País, a Usaid assumiu a 
tarefa de reordenação da educação nacional. Os acordos MEC/Usaid, segundo esse autor, cobriram 
todo o espectro da educação nacional, ou seja, o ensino primário, médio e superior, a articulação 
entre os diversos níveis, o „treinamento de professores‟ e a produção e veiculação de livros didáticos. 
A proposta da Usaid não deixava espaço para as forças progressistas atuarem, sobretudo, por 
estarem sob repressão do regime militar instalado no País. De acordo com Góes, os acordos 
MEC/Usaid, contribuíram para o encerramento da grande maioria dos movimentos de educação e 
cultura popular que emergiram no início dos anos de 1960, a exemplo do Programa de Nacional de 
Alfabetização, que utilizava o método Paulo Freire, e a Campanha De Pé no Chão Também se 
Aprende a Ler. 
92

 Previa o fechamento do Legislativo pelo presidente da República que, nos períodos de recesso, 
poderia legislar em seu lugar; suspensão dos direitos políticos e garantias constitucionais individuais; 
intervenção federal em estados e municípios; possibilidade de o presidente decretar estado de sítio 
sem autorização do Congresso (GERMANO, 2005). 
93

 O General Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) assume o governo com grande violência, período 
em que a repressão e a tortura atingiram extremos, além de instaurar a censura nos meios de 
comunicação. O pretexto desse radicalismo era a intensificação da luta armada contra o regime. 
94

 Sobre o financiamento da educação no Brasil, ver as reflexões e proposições de Amaral (2008; 
2009). 
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capital privado e com as imposições dos EUA, por meio dos acordos MEC/Usaid. De 

acordo com Cunha (1985), a desobrigação do Estado com a manutenção do ensino 

público e gratuito foi a contrapartida perversa do subsídio ao setor privado. Essa 

desativação, conforme sinaliza esse autor, refletiu-se na mudança dos próprios 

dispositivos constitucionais que determinavam os gastos governamentais com o  não 

ensino. Para Cunha, a vitória da conspiração golpista, em 1964, acionou toda uma 

série de providências, no governo federal, destinadas a provar que não havia falta 

de verbas para educação, o problema era ausência de administração do recurso. De 

acordo com esse autor, da Constituição de 1967, que o regime autoritário fez o 

Congresso aprovar, foi retirada a vinculação automática de verbas para o ensino, e 

no plano da União. Assim, a participação do MEC no orçamento da União, que 

oscilou entre 8,5% e 10,6%, no período de 1960-1965, desabou para a metade 

desses níveis nos anos de 1970, chegando a 4,3%, em 1975. Para Cunha, a 

desobrigação do Estado com a educação teve no ensino superior mantido pelo MEC 

seu efeito mais danoso, se fechando, conforme argumenta esse autor, um círculo 

vicioso de mútuo reforço entre forças solidárias, ou seja, “a desobrigação do Estado 

para com a manutenção do ensino público e gratuito e o subsídio governamental aos 

empreendimentos privados que buscam, no campo do ensino, a acumulação de 

capital e/ou a influência ideológica” (CUNHA, 1985, p. 52-53). 

 

2.2.1  A Política Educacional no Regime Militar (1964-1984): descontinuidade, 

heterogeneidade e fragmentação do trabalho docente 

 

A sociedade brasileira, no período de 1964-1984, atravessa ciclos de 

repressão e de liberalização política95, que, segundo Germano (2005), eram reflexos 

das lutas de classes, da correlação de forças entre o Estado e os setores 

oposicionistas da sociedade civil, bem como das contradições inerentes ao próprio 

bloco no poder, ou seja, dos conflitos existentes entre as diversas facções militares e 

das classes dominantes. 
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 O ciclo de maior repressão tem início com o AI-5, de dezembro de 1968, e se estende por todo o 

Governo Médici (1969-1974). “Nesse período o Estado tentou sufocar a sociedade civil, notadamente 
os segmentos que lhe faziam oposição, como os estudantes, os intelectuais e os trabalhadores. Em 
1968 foi um ano agitado com a intensificação das mobilizações dos estudantes, a realização de 
greves operárias e o surgimento de grupos armados que visavam à derrubada do regime” 
(GERMANO, 2005, p. 94). 
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É, neste contexto, que o Estado propõe e institucionaliza a reforma da 

educação brasileira, por meio da Lei nº 5.540/1968, Lei da Reforma Universitária, 

implantada nas vésperas do AI-5; e da Lei nº 5.692/197196, responsável pela 

reforma do ensino de 1º e 2º graus, em pleno auge do „milagre‟ e do Governo 

Médici, em 1971, tratadas no capítulo anterior. 

Essas reformas foram antecedidas por eventos, organizados pelo IPES, a 

exemplo do Fórum ‗A Educação que nos convém‘, com o objetivo de discutir e 

propor fundamentos para a política educacional do País. A matriz97, em torno da 

qual as políticas educacionais deviam ser implantadas, tomavam como centralidade 

o desenvolvimento econômico, considerando que os investimentos no ensino 

assegurariam o aumento da produtividade e da renda.  

De acordo com o Fórum ‗A Educação que nos convém‘, a ordem era 

desmobilizar, integrar os estudantes no processo de desenvolvimento, porém, sem 

contestação ao Regime (SAVIANI, 2008a).  Para esse autor, essa iniciativa se 

propôs como uma resposta da entidade empresarial à crise educacional exposta 

com a tomada das escolas superiores pelos estudantes em 1968. Esse Fórum 

apresentou os fundamentos para uma política educacional brasileira, em 1964. Em 

sentido geral, esse documento se traduz pela ênfase: 

 

[...] nos elementos dispostos pela „teoria do capital humano‟; na educação 
como formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico 
dentro dos parâmetros da ordem capitalista; na função de sondagem de 
aptidões e iniciação para o trabalho atribuída ao primeiro grau de ensino; no 
papel do ensino médio de formar, mediante habilitações profissionais, a 
mão-de-obra técnica requerida pelo mercado de trabalho; na diversificação 
do ensino superior, introduzindo-se cursos de curta duração, voltados para 
o atendimento da demanda de profissionais qualificados; no destaque 
conferido à utilização dos meios de comunicação de massa e novas 
tecnologias como recursos pedagógicos; na valorização do planejamento 
como caminho para racionalização dos investimentos e aumento de sua 
produtividade; na proposta de criação de um amplo programa de 
alfabetização centrado nas ações das comunidades locais (SAVIANI, 
2008a, p. 296). 
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 Para aprofundar e ampliar as reflexões sobre a Lei nº 5.692/1971, responsável pela reforma do 
ensino de 1º e 2º graus, ver Cunha e Góes (1985). 
97

 Para Souza apud Saviani (2008a), em torno dessa matriz, a própria escola primária deveria 

capacitar para a realização de determinada atividade prática; o ensino médio teria como objetivo a 
preparação dos profissionais necessária ao desenvolvimento econômico e social do País; e ao ensino 
superior eram atribuídas as funções de formar a mão-de-obra especializada requerida pelas 
empresas e preparar os quadros dirigentes do País. 
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No planejamento e na execução orçamentária da educação, de acordo com 

Saviani (2008a), estreitou-se a relação com os EUA, celebrando-se acordos 

financeiros da educação brasileira com a intermediação da Usaid, sendo assinados 

vários contratos de cooperação no campo do ensino, conhecidos como acordos 

MEC/Usaid98.  

Para vários autores estudados, o marco iniciador dessa nova fase é o ano 

de 1969, quando entra em vigor a Lei da Reforma Universitária (Lei nº 5.540/1968)99 

e, completando esse processo, a Lei nº 5.692/1971, que unificou o antigo primário 

com o antigo ginásio, criando o curso de 1º Grau, de oito anos, e institui a 

profissionalização universal e compulsória no ensino de 2º Grau, visando atender à 

formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. 

A conjuntura que precede a elaboração da Lei n. 5.692/1971, para Germano 

(2005), é desprovida de mobilização e de demandas organizadas em favor da 

ampliação das oportunidades de escolarização e de recursos financeiros para a 

educação.  Essa Lei, segundo esse autor, expressa o descomprometimento do 

Estado com relação ao financiamento da educação pública e o conseqüente 

incentivo à privatização do ensino. Apresenta dois pontos fundamentais, de acordo 

com Germano (2005, p. 47): “a extensão da escolaridade obrigatória, 

compreendendo o denominado ensino de 1º Grau, junção do antigo primário com o 

ginásio e a generalização do ensino profissionalizante no nível médio100 ou 2º Grau”.  

A Lei n. 5.692/1971 contribuiu, de forma decisiva para o enfraquecimento da 

formação, valorização e profissionalização do magistério no País, transformando a 

formação docente, conforme postula Saviani (2008a), em mera habilitação técnica 

                                                           
98

 Esses acordos, como vimos, integravam a Aliança para o Progresso, organizados pelos EUA, e 
que tinham como centralidade exercer o controle político e ideológico contra o comunismo, na 
América Latina, a partir do término da segunda Guerra Mundial (CUNHA, 1985; GERMANO, 2005).  
99

 Para Germano (2005), essa reforma assimilou certas demandas e reivindicações oriundas do 
movimento estudantil e de parcela do professorado. Ao mesmo tempo incorporou, embora que de 
forma desconfigurada, experiências tidas como renovadoras, como a desenvolvida pela UnB. 
Introduziu a estrutura departamental e extinguiu a cátedra; adotou o sistema de crédito por disciplina 
e periodicidade semestral; dividiu o curso de graduação em duas partes, um ciclo básico e um ciclo 
profissional; modificou o regime de trabalho dos professores com a introdução da dedicação 
exclusiva; estabeleceu que as instituições de ensino superior deveriam se organizar, 
preferencialmente, sob a forma de universidade; definiu as funções de ensino e pesquisa com 
indissociáveis no ensino superior. Implantou a pós-graduação, tornando possível a pesquisa 
universitária, ainda que permeada de notórios limites. 
100

 O que está presente na política educacional do Regime Militar no tocante às relações entre 
educação e trabalho no ensino médio, para Germano (2005), é uma visão utilitarista, sob forte 
inspiração da „teoria do capital humano‟. Trata-se, para esse autor, de uma tentativa de estabelecer 
uma relação direta entre sistema educacional e sistema ocupacional, de subordinar a educação à 
produção. Por isto, o ensino de 2º grau deveria ter caráter terminal. 
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de 2º Grau, e, sobretudo, em formação terminal, tendo em vista que, de acordo com 

os currículos estabelecidos, dificilmente havia possibilidade de ascensão, pelas 

normalistas, ao nível superior, o qual exigia, em seu processo seletivo, 

conhecimentos cultural-cognitivos próprios do ensino de 2º Grau propedêutico. 

A reforma educacional do regime militar, para Germano (2005), foi 

particularmente perversa com o ensino de 2º Grau. Destruiu, segundo esse autor, o 

seu caráter propedêutico ao ensino superior, elitizando ainda mais o acesso às 

universidades públicas. Ao mesmo tempo, a profissionalização foi um fracasso. 

A concepção pedagógica tecnicista101 implantada nas reformas da educação 

no Regime Militar (1964-1984) baseou-se no pressuposto de neutralidade científica 

e inspirou-se nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Para 

Saviani (2008b), essa concepção foi escolhida pelos militares por impor a 

reordenação do processo educativo de maneira que o tornasse objetivo e 

operacional. Para esse autor, de modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, 

os militares pretendiam a objetivação do trabalho pedagógico. 

A educação, nessa perspectiva, para Saviani (2008b), concebe-se como um 

subsistema cujo funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social de 

que faz parte. Sua base de sustentação teórica, ainda, conforme argumenta esse 

autor, desloca-se para a psicologia behaviorista, a engenharia comportamental, a 

ergonomia, informática, cibernética, que tem em comum a inspiração filosófica 

neopositivista e o método funcionalista. Nesse tipo de pedagogia, o mais importante 

é „aprender a fazer‟. De acordo com Saviani (2008, p. 383), “a pedagogia tecnicista, 

ao ensaiar transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema fabril, 

perdeu de vista a especificidade da educação, ignorando que a articulação entre 

escola e processo produtivo se dá de modo indireto e por meio de complexas 

mediações”. 

                                                           
101 A pedagogia tecnicista buscou, como vimos no Capítulo I, planejar a educação de modo que a 

dotasse de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem 
pôr em risco sua eficiência. Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos, em 
certos aspectos, mecanizar o processo. Daí a proliferação de propostas pedagógicas tais como o 
enfoque sistêmico, o micro-ensino, o telensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar etc. 
Daí também o parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização de funções, postulando-se 
a introdução no sistema de ensino de técnicos dos mais matizes. Daí, enfim, a padronização do 
sistema de ensino a partir de esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem 
se ajustar as diferentes disciplinas e práticas pedagógicas (SAVIANI, 2008b, p. 382). 
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A concepção pedagógica tecnicista esteve presente e permeou todas as 

reformas deste período e contribuiu, de forma decisiva, para promover 

descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação do trabalho docente. Isto foi 

importante para que os militares atingissem os seus objetivos de silenciamento e 

fragilizasse, sobretudo, as organizações que assumiam a defesa dos interesses 

populares (SAVIANI, 2008b). 

   

2.2.1.1 EaD no Regime Militar no período 1964-1984: implantação da EaD como 

política educacional 

  

Neste contexto, de clara imposição política e ideológica, nossa intenção tem 

como centralidade compreender as bases sócio-políticas que deram sustentação ao 

projeto de EaD, como política educacional voltada à formação de professores da EB, 

no período da ditadura militar (1964-1984).  Para isto, a compreensão das 

mediações e dos nexos estabelecidos, neste período histórico determinado, é 

fundamental para entendermos as motivações e interesses, subliminarmente 

conjecturados, em torno da sua implantação, a partir de uma lógica posta pelo grupo 

hegemônico no poder.  

Tratamos a EaD, inicialmente, em âmbito internacional, com destaque para a 

concepção de EaD desenvolvida pelo pesquisador e estudioso alemão, Otto 

Peters102, para, em seguida, analisamos a trajetória dessa modalidade educativa no 

contexto brasileiro, observando algumas experiências anteriores ao Golpe Militar de 

1964, para compreendermos a ênfase, dada a essa modalidade educativa, no 

período militar (1964-1984). 

 

 

                                                           
102

 Otto Peters fundou e foi o primeiro reitor da Fernuniversitat – Universidade a Distância, na cidade 
de Hagen, na Alemanha. Na década de 1970 provocou grande polêmica no meio acadêmico por 
afirmar que a EaD era um „método educativo‟ fundado nos princípios fordistas e nas leis do mercado. 
Definiu a EaD como uma forma industrializada de ensino e aprendizagem. Para Peters (2001), ensino 
industrializado significa simultaneamente planejamento e divisão de trabalho prévios, 
desenvolvimento dispendioso e objetivação dos meios, o que faz do ensino acadêmico um produto 
que pode ser produzido em massa como mercadoria, mantido em disponibilidade, distribuído em 
vasto território, avaliado e otimizado. Para esse autor, o exemplo deste modelo de „método educativo‟ 
é a Open University da Inglaterra que acabou servindo de referência para a expansão da EaD em 
todo o mundo.   
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2.2.1.1.1  EaD no mundo: uma visão geral de sua concepção e fundamentos 

básicos 

  

Existem autores que remontam as antigas civilizações para encontrar as 

origens do ensino por correspondência, gênese da atual EaD. Para Aretio (1999), 

pode-se afirmar que este tipo de ensino nasce com as primeiras cartas escritas, 

como as epístolas de Platão a Dionísio e as cartas de Plínio, o velho, a Plínio, o 

jovem. De acordo com esse autor, pode-se considerar como marco inicial da EaD no 

mundo os anúncios, em 1728, na Gazeta de Boston, oferecendo material de ensino 

e tutoria por correspondência. Mas, para Aretio, é a partir da criação da Open 

University Britânica (OU) que começam a florescer instituições de nível universitário 

e não universitários, assim como associações e redes de EaD na maioria do mundo.  

O histórico da EaD, para  Moore103 e Kearsley (2007), começa com os 

cursos de instrução que eram entregues pelos correios, o chamado estudo por 

correspondência ou estudo em casa, denominação dada pelas primeiras escolas 

com fins lucrativos, e estudo independente pelas universidades. Para esses autores, 

isso ocorreu devido à invenção de uma nova tecnologia – serviços postais baratos e 

confiáveis, resultando em grande parte da expansão das redes ferroviárias. Moore e 

Kearsley (2007) defendem que o motivo principal para os primeiros educadores 

optarem pelo ensino por correspondência era a visão de usar tecnologia para chegar 

até aqueles que de outro modo não poderiam se beneficiar dela. De acordo com 

esses autores, a EaD evoluiu ao longo de diversas gerações, na história, sendo que 

a primeira geração ocorreu quando o meio de comunicação era o texto, e a 

instrução, por correspondência; enquanto que  segunda geração, ainda segundo 

esses autores, foi o ensino por meio da difusão do rádio e pela televisão. E a terceira 

geração não foi muito caracterizada pela tecnologia de comunicação, mas, de 

acordo com Moore e Kearsley (2007), preferencialmente, pela invenção de uma 

nova modalidade de organização da educação, de modo mais notável nas 

universidades abertas.  

  

                                                           
103

 Michael Moore é conhecido nos meios acadêmicos pela liderança na conceitualização e no 
desenvolvimento de estudos rigorosos de EaD. Em 1972, publicou a primeira obra teórica em inglês 
sobre EaD e tem realizado diversos trabalhos pioneiros no campo. Criou a teoria do estudo 
independente que se resume pela autonomia do estudante nos processos de ensino e aprendizagem 
(ARETIO, 1999). 
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[...] em seguida, na década de 1980, tivemos nossa primeira experiência de 
interação de um grupo em tempo real a distância, em cursos por áudio e 
videoconferência transmitidos por telefone, satélite, cabo e redes de 
computadores. Por fim, a geração mais recente de educação a distância 
envolve ensino e aprendizado online, em classes e universidades virtuais, 
baseadas em tecnologias da Internet (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 25).  

  

A EaD surge, neste contexto, como extensão da Revolução Industrial e das 

descobertas tecnológicas próprias da época. Mas, é somente a partir do século XX, 

com o surgimento e desenvolvimento de TIC mais avançadas, que a EaD passa a 

ser utilizada mais amplamente. 

De acordo com Preti (2005), esse crescimento deveu-se, sobretudo, na 

década de 1970, à necessidade de requalificar rapidamente um contingente de 

trabalhadores diante de novas opções tecnológicas no contexto de expansão do 

sistema capitalista. Para esse autor, a modalidade a distância apresentava-se mais 

econômica e mais rápida. O modelo fordista de produção, para Preti (2005), passa a 

ser imitado no processo pedagógico pelas megauniversidades de EaD, numa 

espécie, conforme postula esse autor, de „fábricas de ensinar‟.  

  

Dá-se, assim, um processo de massificação educativa, de atendimento a 
amplas e diversificadas necessidades de qualificação das pessoas adultas, 
uma contenção de gastos nas áreas de serviços educacionais, e dissemina-
se a crença de que o conhecimento está disponível a quem quiser (PRETI, 
2005, p. 31). 

  

Ao fazer um detalhado estudo comparativo sobre as principais concepções 

de EaD no mundo inteiro, Aretio (1999) define a EaD como:  

 

[...] um sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser 
masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y 
alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistmática y 
conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización, 
que propician el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes 
(ARETIO, 1999, p. 52). 

  

Destaca como características mais freqüentes da EaD: separação professor 

e aluno, utilização de meios técnicos, organização de apoio e tutoria, flexibilidade e 
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independência (autonomia nos estudos), comunicação bidirecional, enfoque 

tecnológico, comunicação massiva e procedimentos industriais. 

Dentre as várias definições estudadas, uma delas se destaca por provocar, 

na década de 1970, grande polêmica, tendo em vista que considera esse „método 

educativo‟ como um processo fundamentado nos princípios do modelo fordista, o 

qual tem como principais características: racionalização, divisão do trabalho, 

mecanização, linha de montagem, produção de massa, planejamento, formalização, 

estandardização, mudança funcional, objetivação, concentração e centralização.  

  

La enseñanza/educación a distancia es un método de impartir 
conocimientos, habilidades y actitudes, racionalizando mediante la 
aplicación de la división del trabajo y de principios organizativos, así como 
por el uso extensivo de medios técnicos, especialmente para el objetivo de 
reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual hace posible 
instruir a un gran número de estudiantes al mismo tiempo y donde quiera 
que ellos vivan. Es una forma industrial de enseñar y aprender (PETERS 
apud ARETIO, 1999, p. 38). 

 
  

As críticas mais veementes a essa concepção de EaD vieram dos 

representantes da OU, instituição de grande prestígio internacional, criada em 1969, 

e que foi, considerada por Peters, como a experiência pioneira de um sistema 

desenvolvido com base em práticas fordistas. 

A concepção de EaD desenvolvida por Otto Peters é uma das perspectivas 

teóricas na área específica que, no nosso entendimento, melhor caracteriza esta 

modalidade educativa, no período histórico de implantação do Regime Militar (1964-

1984) no País, e que ainda se faz presente em muitas das políticas educacionais em 

curso nos dias atuais, embora assumam, semanticamente, perspectivas, na 

aparência, diferenciadas.  

Peters (2001), em meio ao crescimento da EaD no mundo, sobretudo, com a 

criação das grandes universidades abertas (megauniversidades), no final da década 

de 1960, iniciou seus estudos na tentativa de reconhecer as vantagens e 

desvantagens didáticas das suas particularidades104. Um aspecto central que 

                                                           
104

 Peters (2001) partiu da observação da sua estrutura heterogênea. Analisou os motivos e as 
circunstâncias da sua criação e expansão a partir da questão: por que o ensino a distância se 
desenvolveu nos meados do século XIX à parte das instituições que haviam sido instituídas pelo 
Estado para a instrução, formação, educação de seus cidadãos? Por que pôde adquirir maior 
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emerge dessas análises refere-se à heterogeneidade da EaD. Para esse autor, no 

ensino a distância não se visava buscar recursos financeiros, a fim de que pessoas 

pudessem formar-se e receber educação, mas, sim, queria-se que as pessoas 

estudassem algo para que a instituição que fornecia ensino pudesse ganhar 

dinheiro, portanto, ter lucro. O surgimento da EaD, conforme sinaliza e defende os 

estudos desse autor, tinha motivos comerciais, ou seja, seus pioneiros eram 

empresários e estavam preocupados com o lucro. 

  

[...] como empresários, os primeiros protagonistas de escolas a distância 
haviam reconhecido, na época da industrialização incipiente, as 
extraordinárias oportunidades que se ofereciam a quem já não se satisfazia 
com os tradicionais métodos de ensino e aprendizagem, como, por 
exemplo, os das escolas particulares, e buscava aplicar os novos métodos 
da produção de bens industrializados ao processo de ensino e 
aprendizagem (PETERS, 2001, p. 200).  

  

Para esse autor, se até então o ensino era altamente individualizado pela 

personalidade dos docentes, a partir daí foi estabelecida a divisão do trabalho, 

portanto, foi padronizado, normatizado e formalizado. O planejamento, o 

desenvolvimento e a exposição do ensino, bem como a correção dos trabalhos, 

foram colocados nas mãos de diversas pessoas, podendo as tarefas serem 

realizadas em épocas diferentes e em lugares diferentes. 

Com isto, o ensino, conforme sinaliza Peters (2001), tornou-se um produto, 

que podia ser modificado e otimizado, sobretudo, porém, podia ser vendido, e isso 

não apenas in loco, mas também como uma mercadoria produzida industrialmente, 

em toda parte. Começou-se a fazer propaganda da mercadoria do ensino e, para 

melhor colocá-la, buscou-se um mercado supraregional. 

 

[...] o ensino a distância do século XIX e o do século XX se distinguia em 
pontos decisivos do tradicional ensino face a face com um grupo de 
estudantes. Seus promotores racionalizaram o ensino em grau muito maior 
do que se costumava fazer no ensino com presença. Para isso empregaram 
máquinas – as impressoras -, a fim de tirar proveito da produção em massa 
e, mecanismos de transporte, a fim de distribuir o ensino, e se empenharam 
para conseguir o maior número possível de alunos (como fregueses 

                                                                                                                                                                                     
importância nas décadas seguintes, embora não tivesse sido pretendido nem desejado pelos 
responsáveis pela educação do povo e muito menos planejado? 
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pagantes) [...] disso faziam, caso o conseguissem, o critério de seu sucesso 
(PETERS, 2001, p. 201). 

 

Para esse autor, todas essas particularidades levaram-no a considerar a 

EaD, daquela época, como um sistema de ensino e aprendizagem radicalmente 

diferente em sua estrutura. A partir daí justifica-se de certo modo considerá-lo a 

forma de ensino e aprendizagem (mais) industrializada. 

Vários autores105 à época relativizaram essa concepção de EaD, tratada por  

Peters, sobretudo, considerando a educação presencial. Para Peters (2001), não há 

como negar que os procedimentos industriais penetraram em todas as esferas de 

vida e trabalho, permeando-as e modificando-as. Mas, para esse autor, “o ensino a 

distância somente é possível com base em atos racional-objetivos, instrumentos e 

estratégias, que tem que ser transmitidos através da tecnologia” (PETERS, 2001, p. 

204).  

Tendo como referência o período histórico estudado, entendemos que não 

cabe aprofundarmos essas divergências, tendo em vista que fizemos opção 

epistemológica por considerarmos esta concepção a que mais se adequada ao 

contexto educacional brasileiro durante o regime militar, objeto de nossa reflexão 

neste capítulo, e que ainda mantem-se, em grande medida, presente nas décadas 

subsequentes, com as suas novas configurações e reconfigurações, conforme 

veremos, neste estudo.  

 

2.2.1.1.2  EaD no Brasil: experiências anteriores ao Golpe de 1964 

   

Vivemos, no Brasil, nos séculos XIX e XX, um processo de transição de um 

modelo agrário-exportador para um modelo urbano-industrial, o que afetou o 

equilíbrio estrutural dos fatores influentes no sistema educacional pela inclusão de 

                                                           
105

 David Sewart (1992) lembrou com razão o emprego de princípios de industrialização na hodierna 
universidade de massa, nos quais igualmente existiam certas formas de divisão do trabalho, de 
especialização e de crescente alienação entre docentes e discentes. Nick Farnes (1993) descreveu 
como as diferentes fases da industrialização influenciaram o sistema educacional em seu todo, 
capacitando-o deste modo a superar o problema da massificação. Rumble ((1995) considera errada a 
opinião de que a industrialização seria característica do ensino a distância, porque também se pode 
provar que a industrialização do ensino e da aprendizagem tem presença em classes ou grupos. 
Esses críticos argumentam que, se possível provar tendências de industrialização em universidades 
tradicionais, a caracterização da educação a distância, como ensino e aprendizagem industrializados, 
perderia, por definição, sua validade (PETERS, 2001, p. 202-203). 
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novas e crescentes necessidades de recursos humanos para ocupar funções nos 

diferentes setores da economia (ROMANELLI, 1984).  

Nesse contexto, a EaD emerge em conformidade com o movimento 

internacional, tendo como centralidade a oferta de cursos por correspondência106. 

No entanto, à medida que surgem e são implantados no País outros meios de 

comunicação, como o rádio e a televisão, esses adquirem sustentação cultural e 

acabam constituindo-se experiências inovadoras e com características peculiares de 

um País em crescente constituição e expansão. 

No período de 1922-1925, foi criada, por Roquette Pinto, de acordo com 

Saraiva (1996), a primeira experiência de EaD no Brasil, conhecida como Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro. Essa emissora estava ligada, diretamente, à 

Academia Brasileira de Ciências, com fins científicos e sociais e associava-se a um 

plano sistemático de utilização educacional da radiodifusão107 como forma de 

ampliar o acesso à educação, sobretudo, às classes populares.   

A proposta educativa da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, segundo 

Pimentel (1999), ganha impulso somente no final da década de 1920 quando Anísio 

Teixeira, então Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, cria a Escola-

Rádio. Sob a direção de Roquette Pinto, a Escola-Rádio distribuía folhetos 

informativos e esquemas das lições por meio dos Correios às pessoas inscritas nos 

programas, e estas respondiam enviando exercícios relacionados ao conteúdo das 

aulas.  

Em 1936, no Governo Vargas, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi 

doada, por Roquette Pinto, ao Ministério da Educação e Saúde, passando a ser 

chamada de Rádio Ministério da Educação e Cultura108. A rádio educativa passa a 

                                                           
106

 Para Maia e Mattar (2007), o Jornal do Brasil, que iniciou suas atividades em 1891, registra, na 
primeira edição da seção de classificados, anúncio que oferece profissionalização por 
correspondência para datilógrafo. Considera-se, portanto, marco histórico a implantação das „Escolas 
Internacionais‟ em 1904, que representam organizações norte-americanas. Eram instituições privadas 
que ofereciam cursos pagos por correspondência em jornais. 
107

 Como meio de comunicação de massa, com forte poder de difusão e disseminação, a radiodifusão 
era um importante instrumento de formação das camadas populares que, até então, não tinham tido 
acesso à educação. Era também uma forma de atingir um maior número de pessoas, independente 
da distância dos centros transmissores. Apresentava baixos custos com transportes e com a 
aquisição do material escolar. E a produção dos programas contava com profissionais altamente 
especializados (PIMENTEL, 1999). 
108

 Para Pimentel (1999), o fator determinante para a doação da emissora ao poder público foi a 
exigência feita pelo Governo Vargas de um aumento de potência dos transmissores de todas as 
emissoras do País. Sem recursos para modernizar seus equipamentos, Roquette-Pinto doou a Rádio 
Sociedade ao Ministério da Educação e Saúde Pública, que teria todas as condições necessárias 
para manter a rádio no rumo inicial.  
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ser institucionalizada pelo setor público. Cria-se, na estrutura do Ministério da 

Educação e Saúde, o Serviço de Rádio Educativa (SRE), destinado a promover a 

irradiação de programas de caráter educativo (PIMENTEL, 1999). 

Do ponto de vista político, um ano posterior à doação da Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro ao Governo Federal, o Brasil vive sob a ditadura do Estado Novo 

e logo surgem os conflitos, de acordo com Pimentel (1999), entre o Serviço de 

Radiodifusão Educativa (SRE) e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

o que prejudicou o alcance dos programas do SRE. O que Roquette Pinto temia, 

conforme sinaliza Pimentel, no momento da doação da Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro ao Ministério da Educação e Saúde, parecia se confirmar, ou seja, o uso da 

radiodifusão à serviço de interesses políticos e, sobretudo, com forte apelo 

ideológico voltado à sustentação da ditadura de Vargas (1937-1945). 

Em 1950, no interior do Rio de Janeiro (Valência), é criado um Curso de 

Alfabetização pelo Rádio, por meio da emissora local, a Rádio Clube. Essa foi a 

primeira tentativa de alfabetização de adultos pelo rádio, e embora não tenha tido 

muita repercussão nos meios de comunicação da época, obteve bons resultados, 

ainda que em pequena escala, sob a influência da proposta inicial de Rádio 

Educativa postulada por Roquette Pinto. Experiências semelhantes, no entanto, 

pontuais e com oferta limitada, se expandem pelo interior do País. Muitas delas 

organizadas por movimentos contra-hegemônicos e sem nenhum apoio técnico e 

financeiro do poder político institucionalizado (PIMENTEL, 1999). 

Essas experiências culminaram com o surgimento, em 1961, do Movimento 

de Educação de Base (MEB)109, criado no contexto das reformas de base, em meio 

a grande participação popular e cultural, conforme vimos na primeira parte deste 

capítulo. Tratava-se, segundo Saviani (2008b), de um movimento de 

responsabilidade da Igreja Católica, dirigido pela Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), mas cuja concepção e execução foram confiados a leigos. Para 

esse autor, esses „leigos‟ logo se distanciaram dos objetivos catequéticos, 

imprimindo ao movimento um caráter de conscientização e politização do povo. O 

MEB, segundo Fávero apud Saviani (2008b), logrou intensa penetração no meio 

rural, inclusive dando apoio decisivo à sindicalização rural e foi também o único 

movimento, conforme sinaliza Góes (1985), que sobreviveu ao golpe militar de 1964 

                                                           
109

 Para ver mais detalhamento aspectos relativos ao MEB, ver Cunha e Góes (1985). 
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e à repressão dos anos seguintes, devido constituir-se em um movimento da Igreja 

Católica, que, historicamente, mantem seu espaço de poder determinado e 

associado aos interesses das elites conservadores no exercício do poder. 

A base de operacionalização do MEB eram as escolas radiofônicas, com 

apoio dos programas de rádio e de folhetos complementares110, por meio dos 

sistemas organizados nas dioceses da Região Nordeste111. Os cursos radiofônicos 

tinham como participantes tanto os monitores como a população das comunidades 

atingidas pelo MEB, informando e formando grupos em torno de temas importantes, 

sobretudo, do ponto de vista político e social, para determinada comunidade. Dessa 

forma, utilizavam-se informações do cotidiano das comunidades atingidas, 

aproximando o público atingido por sua programação educativa. 

O MEB (1961-1963) e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ainda sob a 

orientação de Roquette Pinto (1922-1936), podem ser consideradas as duas 

experiências de EaD mais relevantes do período anterior a 1964, tendo em vista os 

fins educacionais e democráticos utilizados, bem como o seu caráter voltado à 

conscientização política e social das classes menos favorecidas. Essa concepção de 

EaD utilizada no interior dessas experiências, no Brasil, é implantada na contramão 

dos modelos industriais disseminados e que se fizeram hegemônicos no mundo 

inteiro. Era parte de um movimento de transformação e emancipação política e 

social que, logo, foi associado aos movimentos subversivos voltados à implantação 

do comunismo na AL. 

Outra perspectiva, no entanto, vai sendo implantada no Brasil, fundada na 

concepção industrial de EaD, estudada e analisada por Peters (2001) e outros 

autores. Essas iniciativas vão sendo operacionalizadas com propósitos e interesses 

empresariais, voltados à profissionalização da mão-de-obra para o mercado ou para 

ascensão de elites nas corporações estatais ou como forma de controle ideológico. 

Essa última perspectiva pode ser demarcada pelo desvio das finalidades educativas 

                                                           
 

110
 A programação do MEB era sempre feita em nível de sistemas, com a orientação da Equipe 

Técnica Nacional, sendo dividida em Aulas para Escolas Radiofônicas, Cursos Radiofônicos e 
Programas Especiais. As Aulas para Escolas Radiofônicas visavam auxiliar os monitores na 
alfabetização e pós-alfabetização, e eram também organizadas em sistemas, tendo um caráter 
comunitário, pois aproveitavam as peculiaridades de cada região atingida (PIMENTEL, 1999). 
111

 No Rio Grande do Norte, foram realizadas as primeiras experiências com radiodifusão educativa, 

em escolas radiofônicas organizadas pela diocese de Natal, a partir do ano de 1957, tendo sido a 
diocese de Aracaju a primeira a ter um projeto oficial de radiodifusão educativa, em 1959 (SARAIVA, 
1996). 
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da Rádio Ministério da Educação e Cultura, em 1937, pelo Estado Novo, no período 

da ditadura Vargas (1937-1945). 

Em 1939, de acordo com Saraiva (1996), a Marinha utilizava o ensino por 

correspondência, sendo uma das instituições brasileiras pioneiras na área da 

educação corporativa. O primeiro curso por meio da EaD foi oferecido por 

correspondência pela Escola de Guerra Naval, dois meses após o Instituto Monitor 

ter oferecido seu primeiro curso nesta modalidade. Esse curso destinava-se aos 

oficiais da Marinha que necessitavam adquirir alguns conhecimentos para avançar 

mais alguns postos em suas carreiras. Portanto, o propósito inicial da Marinha do 

Brasil foi, voltado ao uso da EaD, titular a elite dos oficiais da corporação, com fins 

de ascensão social na carreira. Mais tarde, essa adesão deveu-se, segundo 

argumento dos militares, aos custos baixos112, dessa modalidade, a padronização e 

„treinamento‟ em escala, e ao controle exercido sobre processos, instrutores, 

conteúdos e resultados113.  

Na esteira desse movimento, o Instituto Universal Brasileiro (SP), conhecido 

como entidade de ensino livre e comercial, oferece cursos por correspondência 

desde 1941 e, é considerado, segundo Saraiva (1996), como um dos pioneiros da 

EaD no País, ao lado do Instituto Monitor (1939). Sua marca principal é a oferta de 

cursos de curta duração, de caráter profissional em áreas técnicas, sem exigência 

de escolaridade anterior.  

Neste contexto, a iniciativa privada, no Brasil, começa a reconhecer as 

extraordinárias oportunidades de „lucro‟ que a EaD possibilitaria. E busca aplicar os 

novos métodos da produção de bens industrializados, sobretudo, à 

profissionalização de mão-de-obra para o mercado, ancorada nas imposições da 

política do Estado Novo (1937-1945). O Instituto Universal Brasileiro, ofertando 

cursos técnicos por correspondência no País inteiro, de acordo com os estudos 

                                                           
112

 Vale registrar que, historicamente, a utilização da EaD tem sido associada a massificação do 
ensino com baixos custos. No entanto, essa justificativa, ainda presente, em grande medida, nos 
discursos oficiais atuais, tem sido desconstruída pela constatação de que os sistemas de EaD 
planejados e organizados em condições adequadas e com qualidade exigem, sobretudo, no início 
desses processos, altos investimentos, principalmente, quando se trata de infraestrutura tecnológica, 
produção de material didático-pedagógico elaborado por equipe multidisciplinar, formação de 
formadores/professores/tutores, acompanhamento e avaliação dos processos de 
ensino/aprendizagem. 
113

 Esse movimento é uma extensão do que vinha ocorrendo fora do País. Segundo Moore e Kearsley 
(2007), o setor militar nos EUA sempre foi um usuário importante da EaD, tendo em vista que os 
programas de EaD são, no âmbito do Departamento de Defesa, apoiados por uma infraestrutura 
tecnológica de grande porte distribuída em termos verticais e horizontais.  
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realizados, colabora e é uma „empresa fiel‟ aos princípios do Governo Vargas, 

recebendo, inclusive, apoio financeiro. 

Tendo como referência a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que não tinha 

fins comerciais, outras rádios (com fins empresariais), a exemplo da Rádio Nacional, 

passam a realizar cursos (de Português, Inglês e Geografia), transmitidos 

regularmente pela Rádio Ministério da Educação e Cultura. Verifica-se que a 

iniciativa privada se aproxima e colabora com as instituições públicas e são, como 

recompensa, beneficiadas com enormes recursos e privilégios tributários 

(PIMENTEL, 1999). Neste período, a centralidade das discussões na educação se 

polariza em torno da educação pública versus privada114. 

Em 1941, de acordo com Maia e Mattar (2007), foi criada a Universidade do 

Ar115, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sob a supervisão do MEC. Era voltada 

para os professores secundaristas de todo o País, tendo como objetivo pedagógico 

oferecer aos professores uma nova metodologia de apresentação das disciplinas.  

O contexto de desenvolvimento da primeira e segunda geração da EaD no 

Brasil (até 1964) é caracterizado por um processo de inovação, rupturas e 

conservação, numa acirrada luta concorrencial entre dois projetos diferenciados e 

antagônicos, caracterizados pela tensão e disputa entre educadores progressistas e 

conservadores que integravam interesses de grupos do setor privado e público, bem 

como da Igreja Católica. É desse período o Manifesto dos educadores Mais uma vez 

convocados, datado de 1959, reafirmação do Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova, de 1932. 

 

                                                           
114

 Consta ainda, nesse período, a indução por meio de OI, a exemplo da Unesco (1950), conforme 
sinaliza Pimentel (1999), da importância de uma programação adaptada às necessidades da 
população, de acordo com a região do País a ser alcançada (com metodologia variável para cada 
nível de ensino), e da maior utilidade do rádio para a educação de adultos, principalmente no meio 
rural. Não havia nenhuma referência, para esse autor, de possibilidades de recepção organizada, e 
esta só seria utilizada a partir de iniciativas particulares de EaD. 
115

 A Universidade do Ar foi também criada em 1947, em São Paulo, numa iniciativa conjunta do 
SESC e do SENAC. O objetivo dessa Universidade, para Maia e Mattar (2007), era voltado à 
transmissão de campanhas educativas para a classe comerciária, principalmente das cidades do 
interior. Os alunos se reuniam para ouvir os programas em núcleos de recepção e estudavam os 
temas apresentados, com o auxílio de um professor-assistente, que recebia orientação didática e 
propostas de exercícios para serem apresentados aos alunos. Estes recebiam o material de apoio 
pelos Correios, e eram avaliados por meio de duas provas parciais, aplicadas nos próprios núcleos de 
recepção. Esse foi um marco inicial da fase da recepção organizada no rádio educativo brasileiro 
(PIMENTEL, 1999). 
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A EaD, até este período analisado, era ofertada como educação não-formal. 

Portanto, verifica-se que é somente, a partir da instalação do Regime Militar no 

Brasil (1964-1984), que essa modalidade educativa passa a incorporar a legislação 

brasileira, embora que ainda muito pontualmente, bem como o Estado começa a 

utilizá-la, como educação formal, em diferentes níveis de ensino, caracterizando-se 

como política educacional, sobretudo, no contexto da reforma universitária de 1968 e 

da reforma do ensino de 1º e 2º graus, em 1971, associada à formação de 

professores da EB. 

 

2.2.1.1.3  A EaD no Brasil: principais experiências no Regime Militar (1964-1984) 

 

A LDB, nº 4.024/1961, período anterior a implantação do Regime Militar no 

País, destaca no Artigo 1º, como um dos seus fins, “o preparo do indivíduo e da 

sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitem 

utilizar e vencer as dificuldades do meio”. É uma primeira sinalização da legislação 

brasileira, voltada para o uso de tecnologias na educação e, consequentemente, 

para o uso da EaD no País. 

No documento base do Fórum ‗A Educação que nos convém‘, promovido 

pelos militares em 1964, e que impôs os fundamentos para a política educacional do 

País, vários dos seus itens conferem destaque aos meios de comunicação de massa 

e às novas tecnologias como recursos pedagógicos. Essa indução, constatamos, 

está posta nos documentos dos acordos MEC/Usaid, sobretudo, no que se refere ao 

consumo de tecnologias avançadas, como o uso de satélites, do telensino e do 

„ensino industrial‟ (CUNHA; GÓES, 1985; GERMANO, 2005; SAVIANI, 2008b). 

A Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus, Lei nº 5.540/1971, determinou em 

seu Art. 25, inciso 1º, que os cursos supletivos deveriam ser ministrados em classes 

ou mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos.  

De acordo com documento datado de 1989, intitulado Por uma Política 

Nacional de Educação Aberta e a Distância (BRASIL, 1989), no período da 

redemocratização política no País, a EaD “representa , como ficou demonstrado em 

outros países, um incrível potencial, alternativa e complemento da educação 

presencial, realizada pelos sistemas formais de educação”. Ainda, de acordo com 

esse documento, mesmo quando as iniciativas pertencerem a universidades, os 
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esforços da EaD devem ser, preferencialmente, canalizados para a eliminação do 

analfabetismo e o fortalecimento do ensino fundamental. 

 

Tendo o Brasil a necessidade urgente de elevar o nível educacional e 
cultural de uma população extra-escolar tão grande de adolescentes e 
adultos, faz-se necessário tomar algumas decisões políticas neste campo, 
decisões estas que extrapolam a oferta tradicional da escola. O modelo 
institucional de escola em nosso País restringe as possibilidades de acesso 
a toda uma população que, por suas características de vida, de ocupação, 
de localização, dentre outras, fica limitada, em suas aspirações, em relação 
ao conhecimento, à cultura, ao saber (BRASIL, 1989, p. 8). 

 

Esse documento, elaborado pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria 

Ministerial nº 511, de 27/09/1988, originada pela Indicação nº 18/1986, do Conselho 

Federal de Educação, tem sua origem, e a sua mesma coordenação, por Arnaldo 

Niskier, do primeiro Grupo de Trabalho MEC/UERJ116, instituído em 1977, com 

origem em 1972, com o objetivo de planejar a implantação da Universidade Aberta 

do Brasil.  

É importante destacar que o processo de inserção das tecnologias e da EaD 

na legislação do País, bem como a continuidade de grupos representativos das 

elites conservadoras à frente destas determinações, vai  evidenciando o movimento 

estratégico de apropriação das políticas em torno das tecnologias e da EaD pelas 

forças sociais e políticas conservadoras que se tornam hegemônicas no campo e 

acabam determinando políticas, materializadas em programas e ações. E isso 

demonstra um movimento de continuidade das políticas educacionais, em 1989, 

embora estejamos em pleno período de redemocratização do País e etapa posterior 

à publicação da Constituição Federal de 1988, caracterizado como um momento 

histórico de efervecência política e de correlação de forças sociais com interesses 

distintos em torno da discussão da nova LDB, bem como do PNE (BRASIL, 2001a). 

Consta deste período, segundo Germano (2005), a imposição ao consumo 

de tecnologias avançadas, como o uso de satélites, no campo da educação. Essa 

                                                           
116 O Grupo de Trabalho MEC/UERJ, constituído em 1977, segundo Niskier (1996), teve sua origem 

em 1972. Na ocasião, Newton Sucupira, então coordenador de Assuntos Internacionais do MEC, e 
um dos intelectuais responsáveis pela Reforma Universitária de 1968, voltando de uma visita à recém 
criada Open University, em Londres, recebeu do Ministro da Educação e Cultura, o Coronel Jarbas 
Passarinho, a incumbência de criar uma Comissão de Especialistas para estudar a possível 
implantação de experiência semelhante à da Universidade Aberta da Inglaterra no Brasil (NISKIER, 
1996). 
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imposição é constatada no Projeto Avançado de Comunicações Interdisciplinares 

(Saci), desenvolvido no Rio Grande do Norte, entre 1972-1974, pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em colaboração com a Universidade de 

Stanford (USA) e envolvendo interesses multinacionais do ramo eletrônico e 

espacial. Começam a ser implantadas, sob a égide do Regime Militar, as 

experiências de EaD, à serviço da Ideologia da Segurança Nacional, dos interesses 

da iniciativa privada e dos acordos MEC/Usaid. 

O Projeto Saci, de acordo com Saraiva (1996), constituía-se de dois 

projetos: um destinado a alunos das três primeiras séries do ensino fundamental e 

outro direcionado para o „treinamento‟ de professores. Utilizavam rádio e/ou 

televisão. Para essa autora, o objetivo inicial do Projeto Saci, um satélite doméstico 

para uso educacional, foi abandonado. Em sua primeira versão, de 1968, o projeto 

discutia as vantagens de um satélite de alta potência que alocaria três canais de TV 

para fins educativos. Isso permitiria atingir escolas em todo o País, com programas 

de rádio e televisão e material impresso. O projeto propunha-se desenvolver um 

experimento de utilização ampla dos meios de comunicação de massa para fins 

educativos.  

O Projeto Saci [...] introduziu equipamentos modernos em escolas, inclusive 
rurais, em um estado do Nordeste (RN); instalou ali a primeira emissora de 
TV, dez anos antes da primeira emissora comercial; e criou uma parceria 
entre o Inpe, a Secretaria Estadual de Educação (Seec), a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as rádios rurais da Igreja e as 
prefeituras do interior. O Saci atingiu cerca de 20% das escolas do estado; 
testou sistemas de produção de materiais de ensino; veiculou programas 
para professores e crianças; montou um sistema de apoio logístico criativo, 
que mantinha os televisores funcionando em lugares distantes, com baterias 
de automóveis que eram trocadas e recarregadas a cada 15 dias. O projeto 
Saci foi interrompido antes que tivesse realizado todas as missões que tinha 
planejado, sete anos depois de iniciado (ANDRADE, 1996, p. 117). 

  

Para Andrade (1996), o Projeto Saci foi interrompido, iniciando uma fase de 

descentralização chamada de „estadualização do Saci‟. O MEC, em 1976, fez um 

contrato com o Inpe para um curso de especialização em Tecnologia Educacional e, 

com pessoal „treinado‟, a universidade assumiu a administração da TV Universitária 

(TV-U), cujo canal já lhe pertencia e que fora utilizado para a transmissão dos 

programas educativos na época do experimento. 
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No início da década de 1970, foi criado o Projeto Minerva, pelo Serviço de 

Radiodifusão Educativo (SRE)117. Para Alonso (2001), esse projeto rádio-educativo 

foi constituído como uma solução, em curto prazo, aos problemas do 

desenvolvimento econômico, social e político do País. Tinha como contexto o 

período de crescimento econômico, denominado „milagre econômico‟, onde o 

pressuposto da educação era de preparação para a mão-de-obra para fazer frente a 

este desenvolvimento e a competição internacional. 

O Projeto Minerva substitui o MEB que se destinava ao desenvolvimento 

social e à conscientização das camadas populares das regiões nordeste, norte e 

centro oeste. Era a proposta político-pedagógica do Regime Militar (1964-1984) se 

materializando, por meio de estratégias de continuidade da Ideologia de Segurança 

Nacional. 

De acordo com Lima apud Alonso (2001), o objetivo do projeto Minerva era o 

de propor uma alternativa tradicional de ensino com formação complementar à 

educação continuada. O projeto atendeu aos níveis de 1º e 2º graus, por meio do 

oferecimento de diferentes tipos de cursos, incluindo o Curso de Madureza para 

formação de 1º e 2º Graus e o Curso de Moral e Cívica, planejado por Arnaldo 

Niskier, o mesmo que coordenou a Comissão de Especialistas, em 1977, citada 

neste estudo, e o documento intitulado Por uma Política de Educação Aberta e a 

Distância, em 1989.    

Ao coordenar a forma de utilização dos horários nas emissoras comerciais, 
para a transmissão da programação educativa e cultural, o Minerva tinha 
como objetivo específico dar sustentação aos Sistemas Estaduais de 
Ensino. Assim, prestava assistência às Secretarias de Educação durante o 
planejamento, a execução, a avaliação e o controle da utilização das faixas 
disponíveis para a transmissão, oferecia cursos e programas educativos, e 
produzia material didático de apoio. De forma complementar, o Projeto 
atuava, em cada estado, na implantação de uma estrutura de coordenação 
das atividades de educação a distância; na criação de um serviço de 
copiagem dos programas; no aperfeiçoamento da produção e distribuição 
da programação do SRE; na contratação de serviços para os centros de 
produção e na elaboração de contratos com as emissoras para a utilização 
dos horários (PIMENTEL, 1999, p. 65). 

  

O MEC coordenou a execução e todas as atividades do Projeto Minerva. 

Esse projeto possuía, segundo Alonso (2001), infraestrutura própria, coordenação 

                                                           
117

 Posteriormente, em 1972, foi criado o Programa Nacional de Teleducação (Prontel), que ficou com 
a integração e a coordenação das atividades didáticas e educativas do sistema de ensino a distância. 
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financeira e equipe técnica à disposição da Fundação Central Brasileira de Televisão 

Educativa em colaboração com o Serviço de Radiodifusão Educativa e com o 

Ministério das Comunicações. A produção do material didático do Projeto Minerva,  

acordo entre a Fundação Padre Anchieta e a Feplan, foi realizada por uma equipe 

de produção selecionada criteriosamente. 

Em paralelo ao Projeto Minerva, os militares desenvolveram o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral), que apesar de ser mais abrangente, utilizando 

outros meios para realizar o processo de ensino, também produziu séries 

radiofônicas, como os Programas de Alfabetização Funcional pelo Rádio e o 

Programa de Educação Integrada por Rádio.  

O Projeto Minerva, ao identificar seu público alvo entre aqueles que estavam 

impossibilitados de participar do sistema oficial de ensino, não pretendia interferir 

diretamente na área de atuação do Mobral (1ª a 4ª séries do antigo primário), o que 

levou à criação do Curso Supletivo de 1º Grau (5ª a 8º séries) e de 2º Grau.  

Em 1980, uma nova Portaria Interministerial do MEC e do Ministério das 

Comunicações – nº 568 veio substituir e revogar a Portaria 406/1970 (que servira de 

base para a criação do Projeto Minerva), ratificando os horários de transmissão, o 

intercâmbio e os subsídios dados à produção da programação educativa e à 

proibição da veiculação de propaganda durante estas transmissões. Esta Portaria, 

no entanto, responsabilizava uma nova entidade pela execução e coordenação do 

Projeto Minerva, a Secretaria da Aplicação Tecnológica (SEAT), criada por meio do 

Decreto do MEC, em 1979, que assumia o antigo Sistema de Radiodifusão 

Educativa em sua estrutura.  

A ideia de um País sem fronteiras, onde todos tivessem acesso às 
informações produzidas nos grandes centros, já havia se estruturado com o 
desenvolvimento da televisão – que passou a ser a grande responsável pela 
irradiação de informação e entretenimento, em grande escala –, e algumas 
experiências isoladas de programações culturais. Os projetos de educação 
a distância também ganharam maior espaço na programação televisiva, e o 
programa Telecurso, realizado pela TV Globo, passou a cumprir o papel 
anteriormente destinado ao Projeto Minerva, que, aos poucos, foi sendo 
inviabilizado, tornando-se simplesmente uma programação obrigatória nas 
emissoras de rádio (PIMENTEL, 1999, p. 77). 

  

Com a desmobilização do Projeto Minerva, em 1980, a Fundação Roberto 

Marinho (FRM), que já fazia parte das licitações para produção do material de 

radiodifusão do Projeto Minerva, desenvolve o Telecurso 1º e 2º Graus, via 
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programas de televisão, com apoio de material impresso. De acordo com Saraiva 

(1996), esses cursos preparam milhares de alunos para os exames supletivos e os 

programas eram transmitidos em recepção livre.  

No período que compreende 1969-1979 houve, no País, um crescimento 

significativo da TV Educativa (Teleducação), sobretudo, com a criação, em 1972, do 

Programa Nacional de Teleducação (Prontel), na estrutura do MEC. Para Saraiva 

(1996), duas experiências da iniciativa pública merecem destaque: a) o Sistema de 

Televisão Educativa (TVE) do Maranhão, que teve início em 1969, e que, por meio 

de recepção organizada, com o apoio de orientadores de aprendizagem, ofereciam 

estudos de 5º a 8ª séries do EF, utilizando programas de televisão e material 

impresso; e b) a TV do Ceará que teve início em 1974 e foi responsável pelo 

desenvolvimento do programa Tele-Ensino para alunos de 5ª a 8ª séries, 

principalmente, no interior do Estado.   

Os fundamentos do crescimento do telensino no País, no período da 

ditadura militar (1964-1984), foram postos no Fórum ‗A Educação que nos convém‘, 

materializados na Reforma Universitária, Lei nº 5.540/1968, e na Reforma do Ensino 

de 1º e 2º Graus, Lei nº 5.692/1971, tendo em vista a concepção pedagógica 

tecnicista, com ênfase nos métodos e técnicas de ensino e valorização dos recursos 

audiovisuais.  

O telensino foi a estratégia encontrada para servir aos interesses do tripé 

ideológico de sustentação do Regime Militar: a Doutrina de Segurança Nacional, a 

teoria do capital humano e forte influência do pensamento cristão conservador. Foi 

uma estratégia utilizada também para substituir os professores, controlar os 

conteúdos, por meio da censura, e para desagregar e desmobilizar os estudantes.  

Segundo Saraiva (1996), o Senac, criado na década de 1940, no Governo 

Vargas, iniciou suas atividades em EaD, em 1976, com a criação de um Sistema 

Nacional de Teleducação. No entanto, consta da ditadura de Vargas (1937-1945), a 

participação do Senac/Sesc no projeto da Universidade do Ar, conforme foi citado 

neste estudo118.  

                                                           
118

 Tanto no Estado Novo quanto no Regime Militar, o Sistema S, conhecidos como Sesc, Senac, 
Senai, Sebrae, Senar e Sesi, centralizou a oferta dos seus cursos para a formação profissional de 
mão-de-obra para o mercado, de acordo com a política produtivista e autoritária em curso, tendo em 
vista serem também financiados com recursos públicos, embora a sua gestão tenha sido, desde a 
sua criação, operacionalizada por empresas privadas. O Sistema S, a exemplo do Senac, tem 
autonomia na materialização das suas ações. No entanto, essa autonomia está diretamente vinculada 
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A Universidade de Brasília (UnB), sob a gestão dos militares, desenvolveu, 

neste período, experiências de EaD, por meio da oferta de cursos de extensão, parte 

traduzidos da OU da Inglaterra (SARAIVA, 1996). Esses cursos foram utilizados, 

segundo Saraiva, em todos os estados do País, por meio de fascículos veiculados 

por jornais e editado pela revista da UnB.  

Essa constatação evidencia as intenções dos militares em materializar no 

País o modelo de EaD implantado pela OU que, segundo Perters (2001), 

caracterizou-se pela disseminação no mundo do modelo industrial, fundado nos 

princípios e bases fordistas, conforme sinalizado anteriormente. Com isto, vai-se 

delineando o modelo de EaD utilizado pelo Regime Militar no País e as bases sócio-

políticas de sustentação do projeto dessa modalidade educativa instituído neste 

período determinado (1964-1984).  

Para Alonso (2001), existem, ainda hoje, instituições que trabalham com a 

EaD em cursos destinados a formação de 1º e 2º graus, como o Centro de Ensino 

Técnico de Brasília (Ceteb)119. As origens do Ceteb remontam a Fundação de 

Ensino Secundário do Rio de Janeiro, criada em 1954, com objetivo de expandir e 

aperfeiçoar o ensino secundário no País. Com a ampliação de suas atividades, essa 

instituição constitui a Fundação Brasileira de Educação (Fubrae), uma entidade de 

caráter privado, sem fins lucrativos, que atua por meio de suas unidades, e o Ceteb 

era uma delas. 

No período da ditadura militar (1964-1984), a EaD tem como centralidade a 

formação profissional de mão-de-obra para o mercado. A formação de professores a 

distância, para Alonso (2001), só começa a ser utilizada a partir da formação de 

professores leigos.  

Em 1973, nasce o projeto Logos120, por meio do Parecer CFE 699/1972, do 

MEC. Tinha como objetivo transformar, em curto prazo, o perfil do sistema 

                                                                                                                                                                                     
aos interesses privatistas do Estado que, em diferentes momentos históricos, oculta o financiamento 
a esses setores para conservação dos seus interesses. 
119

 O Ceteb foi criado em 1965, por meio de um acordo entre o MEC e a Fubrae, com a finalidade de 
formar e instruir recursos humanos. Iniciou os seus trabalhos em 1968, desenvolvendo projetos para 
crianças, jovens e adultos. Realizou suas ações de forma direta em 1973, ao aplicar metodologia de 
ensino personalizada, baseada na EaD. A partir de 1985, com a redemocratização, passa a oferecer 
cursos por correspondência à população que financiava sua própria instrução (ALONSO, 2000). 
120

 De acordo com Alonso (2001), o Logos foi financiado pelo MEC e os estados e municípios ficaram 
responsáveis pelo funcionamento do curso. Utilizava material impresso, como meio básico de 
desenvolvimento dos seus cursos, e a atenção aos alunos ocorria nos núcleos regionais, mantidos 
pelas Secretarias Estaduais de Educação.  
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educacional nas regiões menos desenvolvidas do País e explorar novas vias na 

qualificação dos denominados professores leigos. Segundo Alonso (2001), 

estimava-se, em 1973, uma média de 300.000 professores leigos no País.  

O Logos I se constituiu numa etapa experimental do projeto, e o Logos II foi 

desenvolvido na fase de expansão do projeto em nível nacional. No início ficou sob a 

responsabilidade do MEC e, durante a expansão, as Secretarias Estaduais de 

Educação assumiram todos os custos. O material pedagógico-didático, segundo 

Alonso (2001), foi elaborado pelo Cebeb, e, em 1976, o MEC delegou a este a 

responsabilidade pela execução nacional. Foi desativado em 1990. 

As críticas mais veementes ao Logos referem-se, sobretudo, a manipulação 

política que ocorria, principalmente, nas prefeituras municipais que se utilizavam 

tanto do projeto quanto dos professores em proveito eleitoral (ALONSO, 2001).   

De acordo com o exposto, percebemos que a lógica dos militares era 

desmobilizar, portanto, a EaD foi utilizada como estratégia para manutenção do 

sistema. Ao invés de professores nas salas de aulas presenciais, as máquinas 

poderiam ensinar em massa e a distância. Não havia necessidade de professores 

habilitados, mas de monitores e animadores „treinados‟ para facilitar os processos de 

ensino e aprendizagem. O Telensino era, para os militares, de acordo com o que 

este estudo revela, uma forma de massificar a educação padronizada, promover a 

separação física entre professor e aluno, e entre os alunos entre si, e de controlar, 

por meio da censura, os currículos da educação em todos os níveis de ensino, tendo 

em vista os procedimentos industrializados utilizados nos processos de produção 

dos conteúdos nos diferentes meios. Isso representa a subordinação dos fins aos 

meios, guiados pelos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade.  

Verificamos que, foi neste período, em que a EaD começa a ser utilizada 

como política educacional articulada com a formação de professores da EB, o que 

vai se delineando e se ampliando nos governos subseqüentes, chegando a tornar-se 

modalidade estratégica nas políticas educacionais da área, sobretudo, na primeira 

década deste século, no Governo Lula da Silva (2003-2010). 

É importante demarcar, de acordo com os estudos realizados até este 

momento, que a EaD, assim como a educação, pode ser utilizada para servir a 

interesses diversos, seja na perspectiva de transformação e emancipação social, 

conforme vimos em experiências anteriores ao Golpe de 1964, tendo como 

referência o MEB, mas pode também ser utilizada com propósitos autoritários e 
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como forma de conservação e de manutenção desta ordem, conforme evidenciado 

no Projeto Minerva, no Mobral e no Logos I e II, ou seja, os usos que, 

historicamente, podem e têm sido feitos da EaD e/ou da educação dependem dos 

interesses e da forças sociais e políticas no exercício do poder, bem como da 

correlação de forças estabelecida no interior das disputas e tensões, as quais 

determinam e fazem prevalecer o projeto hegemônico de poder. Nesse sentido, vale 

ressaltar que a EaD, como política educacional, associada à formação de 

professores da EB, tem suas bases e fundamentos instituídos no período de 

implantação da ditadura militar no País (1964-1984), portanto, traz enraizada em 

suas concepções e propostas, que se fazem hegemônicas por meio de grupos que 

determinam sob o consentimento das forças sociais no poder, a lógica que 

sustentou este período histórico. E que, como sabemos, considerando os processos 

culturais e educativos estabelecidos em uma sociedade, não se rompem com a 

mera abertura e redemocratização política, sobretudo, quando esta se efetiva pela 

combinação de forças com o consentimento, num jogo caracterizado pela 

ambigüidade.  

 

 

2.3 A redemocratização e a Política educacional no Brasil: EaD e formação de 

professores da EB 

  

 O período que tem início com a posse de Geisel em 1974 e se estende até o 

término do Governo Figueiredo, em princípios de 1985, expressa um longo processo 

de crise que conduziria ao declínio e esgotamento da ditadura militar. Para Germano 

(2005) essa instabilidade no bloco do poder no Brasil, no final da ditadura militar, 

decorre dos conflitos entre as diferentes facções militares, do enfraquecimento da 

aliança entre estes setores da classe burguesa e também do crescimento da 

oposição ao Regime, no âmbito da sociedade civil. 

  Para os militares, a democratização teria de ser controlada, ou seja, lenta, 

gradual e segura. O Governo Militar continuou manobrando, visando ao 

prolongamento ou mesmo à institucionalização do Regime. Para isto, tornava-se 

necessário não perder o controle sobre o processo de abertura política e, ao mesmo 

tempo, conseguir o apoio da sociedade civil. Nesse sentido, se enquadra a „dialética 
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da concessão e conquista‟, bem como a combinação de forças com o 

consentimento, num jogo caracterizado pela ambigüidade (GERMANO, 1985). 

 

De um lado, objetivando obter o consenso, assimilava, de certa forma, a 
vontade da sociedade civil. De outro lado, a manutenção do poder impunha, 
ao mesmo tempo, a adoção de „filtros‟ que dificultassem ou mesmo 
impedissem que a vontade dos setores oposicionistas da sociedade civil 
fosse realizada, até mesmo a concretização do pluripartidarismo 
(GERMANO, 1985, p. 221). 

 
 

Nesse contexto, as políticas educacionais do Estado Militar começam a ser 

redefinidas. Logo, os problemas educacionais passam a ser encarados, no âmbito 

dos discursos oficiais, como questões políticas, não mais técnicas (despolitazantes), 

identificadas como ação destinada aos mais carentes e necessitados. Emerge o 

mecanismo de correção das desigualdades sociais, na busca de legitimação junto à 

sociedade civil.  

As mudanças propostas na educação, sobretudo no III Plano Setorial de 

Educação, Cultura e Desportos, em 1979, se dão de forma lenta e gradual, 

continuava a predominar uma visão utilitarista e interessada da educação com vistas 

ao mercado e como forma de ascensão social dos escolarizados. A manutenção 

dessa visão decorre, segundo Germano (2005) e Saviani (2008a), do sistema 

educacional ter sido uma das principais instâncias de difusão da Ideologia de 

Segurança Nacional, bem como da estrutura administrativa do MEC ter sido 

bastante militarizada. 

A política educacional no contexto da „abertura‟, conforme sinaliza Germano 

(2005),  se caracterizou por uma mudança de forma com relação ao período anterior 

à medida que fazia fortes apelos „participacionistas‟ e „redistributivistas‟. Considera 

que as metas não foram cumpridas em decorrência da crise fiscal do Estado, crise 

de legitimidade do regime, institucionalização e ampliação do conflito, estagnação do 

ciclo produtivo. 

Nesse contexto, de acordo com Saviani (2008b), a crise da sociedade 

capitalista que emergiu na década de 1970, conduziu à reestruturação dos 

processos produtivos, revolucionando a base técnica da produção e conduzindo à 



142 
 

substituição do fordismo pelo toyotismo121. Nessas novas condições, segundo esse 

autor, reforçou-se a importância da educação escolar na formação desses 

trabalhadores que, pela exigência da flexibilidade, deveriam ter um preparo 

polivalente apoiado no domínio de conceitos gerais, abstratos, mantendo-se, 

portanto, a crença na contribuição da educação para o processo econômico-

produtivo, marca distintiva da teoria do capital humano, sendo substantivamente 

alterado.  

O significado que veio a prevalecer na década de 1990 deriva de uma lógica 
voltada para a satisfação de interesses privados, „[...] guiada pela ênfase 
nas capacidades e competências que cada pessoa deve adquirir no 
mercado educacional para atingir uma melhor posição no mercado de 
trabalho‟ (GENTILI apud SAVIANI, 2008b, p. 430). 

  

Para Saviani (2008b), não se trata mais da iniciativa do Estado e das 

instâncias de planejamento visando a assegurar, nas escolas, a preparação da mão-

de-obra para ocupar postos de trabalho definidos num mercado que se expandia em 

direção ao pleno emprego.  

   

Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha visando 
adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. 
E o que ele pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao 
emprego, mas apenas a conquista do status de empregabilidade. A 
educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano 
individual que habilita as pessoas à competição pelos empregos disponíveis 
(SAVIANI, 2008b, p. 430). 

  

 De acordo com esse autor, em lugar do desenvolvimento inclusivo que se 

buscava atingir no período keynesiano, temos o crescimento excludente. Para 

Saviani, a teoria do capital humano foi refuncionalizada e é, nessa condição, que ela 

alimenta a busca de produtividade na educação.  

  

                                                           
121

 O modelo fordista apoiava-se na instalação de grandes fábricas operando com tecnologia pesada 
de base fixa, incorporando os métodos tayloristas de racionalização do trabalho; supunha a 
estabilidade no emprego e visava à produção em série de objetos estandardizados, em larga escala, 
acumulando grandes estoques dirigidos ao consumo de massas. O modelo toyotista apoia-se em 
tecnologia leve, de base microeletrôncia flexível, e opera com trabalhadores polivalentes visando à 
produção de objetos diversificados, em pequena escala, para atender à demanda de nichos 
específicos do mercado, incorporando métodos com o just in time que dispensam a formação de 
estoques; requer trabalhadores que, em lugar da estabilidade no emprego, disputem diariamente 
cada posição conquistada, vestindo a camisa da empresa e elevando constantemente a 
produtividade (SAVIANI, 2008b, p. 429). 
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A ordem econômica atual, denominada pós-fordista e pós-keynesiana 
pressupõe, ou melhor, assenta-se na exclusão [...] não há lugar para todos 
[...] estimulando a competição e buscando maximizar a produtividade, isto é, 
o incremento do lucro, a extração de mais-valia, ela rege-se por uma lógica 
que estabelece o predomínio do trabalho morto (capital) sobre o trabalho 
vivo, conduzindo à exclusão deliberada (SAVIANI, 2008b, p. 330-331). 

  

Trata-se, para esse autor, de preparar os indivíduos para, mediante 

sucessivos cursos dos mais diferentes tipos, se tornarem cada vez mais 

empregáveis, visando a escapar da condição de excluídos. E, caso não o consigam, 

Saviani considera que a pedagogia da exclusão lhes terá ensinado a introjetar a 

responsabilidade por essa condição. As bases didático-pedagógicas centram-se no 

„aprender a aprender‟122: 

  

[...] desloca-se o eixo do processo produtivo do aspecto lógico para o 
psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; da 
disciplina para a espontaneidade, configurando-se uma teoria pedagógica 
em que o mais importante não é ensinar e nem mesmo aprender algo, mas 
„aprender a aprender‟, ou seja, aprender a estudar, a buscar 
conhecimentos, a lidar com situações novas. Para esse autor, o papel do 
professor deixa de ser o daquele que ensina para ser o de auxiliar o aluno 
em seu próprio processo de aprendizagem (SAVIANI, 2008b, p. 342).  

 

 

Daí emerge, na década de 1990, segundo Saviani (2009, p. 437), a 

pedagogia das competências123, cujo objetivo é dotar os indivíduos de 

comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma 

sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas: 

“Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob a 

responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz etimológica dessa 

palavra, se encontram subjugados à mão invisível do mercado”.  

Nesse contexto, a EaD volta a ser utilizada com mais intensidade nas 

políticas educacionais, articulada à formação de professores da EB e as 

possibilidades digitais das novas TIC, e é disseminada e utilizada para expandir o 

                                                           
122

 Para aprofundar questões relativas a concepção da pedagogia do aprender a aprender, ver texto  
Duarte (2001), citado no capítulo anterior. 
123

 A pedagogia das competências se constitui no eixo nuclear das Diretrizes Nacionais de Formação 
de Professores (CNE, 2002), sob inspiração dos principais documentos internacionais, já citados 
neste estudo, e acaba servindo de diretriz central para a concepção de programas e ações no campo 
da formação de professores na década de 1990, mas com presença marcante na maioria das 
políticas de formação de professores, por meio da EaD, nesta primeira década deste século.   
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acesso à educação e, em grande medida, para atender aos interesses do mercado e 

da sociedade capitalista.  De uma perspectiva meramente fordista, fundada no 

modelo da racionalização por meio de produção em massa, difundidos até a década 

de 1970, e ainda visíveis em muitas das atuais políticas educacionais, 

materializadas em programas e ações, emerge a forma de ensino e aprendizagem, 

segundo Peters (2001), neo-industrializada e a forma pós-industrializada na EaD. 

Para Peters, a neo-industrialização (ou neofordismo) levou a considerar as 

mudanças no mundo do trabalho, ou seja, a pretensão não é mais produzir a mesma 

mercadoria com a melhor qualidade possível a custos mais baixos possíveis para o 

maior número possível de consumidores. De acordo com esse autor, interessa 

satisfazer a muitos desejos específicos dos consumidores. Logo, as mercadorias 

são produzidas em quantidade reduzida e adaptadas, constantemente, as novas 

exigências. Em contrapartida, o trabalho continua sendo organizado segundo o 

modelo de industrialização, ou seja, níveis hierárquicos de responsabilidade e 

controle centralizado com a ajuda de uma administração burocratizada.  

  

Se uma universidade a distância quisesse corresponder aos desafios do 
neofordismo, ela não deveria oferecer seus cursos desenvolvidos com 
enormes esforços, padronizados e produzidos em grande quantidade – que, 
apesar de todos os bons propósitos de manter o curso atualizado, 
envelhecem a cada ano que passa -,mas, sim, em vez disso, fazer esforços 
bem direcionados para adequá-los rapidamente a novas exigências e aos 
sempre variáveis „desejos da freguesia‟, quer dizer, às exigências sem 
dúvida muito diferentes dos estudantes. Portanto, já não se requerem 
grandes cursos para o maior número possível de estudantes, mas antes 
numerosos cursos pequenos em quantidades limitadas e atualizados 
constantemente (PETERS, 2001, p. 207).  

  

 
Para Peters, na pós-industrialização (ou no pós-fordismo) valem os mesmos 

objetivos que na neo-industrialização, ou seja, alta inovação na produção e alta 

variabilidade dos processos. Isso obrigaria, conforme sinaliza esse autor, as 

universidades a distância a modificarem igualmente os seus processos de trabalho 

e, em lugar do desenvolvimento e produção na base da divisão do trabalho e sob 

controle central, seriam formados muitos pequenos grupos de trabalho 

descentralizados, com responsabilidade própria pelo desenvolvimento de suas 

propostas específicas de ensino, sendo, por isso, dotados de maior autonomia, 

também externamente.   
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As formas clássicas de ensino e aprendizagem no ensino a distância 
(cursos padronizados, assistência padronizada) deveriam ser substituídas 
ou complementadas por formas mais flexíveis quanto a currículo, tempo e 
lugar (variabilidade do processo). Conceitos como autônomo, trabalho 
autônomo no ambiente de aprendizagem digital, teleconferência, 
aconselhamento pessoal intensivo, estudo por contrato e combinação com e 
a integração de formas de ensino com presença indicam em que direção 
poderia ir o desenvolvimento (PETERS, 2001, p. 208). 

 

Os professores universitários, segundo Peters (2001), integram esses 

grupos de trabalho, que passam a ser responsáveis por todas as etapas de seus 

cursos, não apenas pelo planejamento e o design como também pela produção, 

distribuição, avaliação e pelo acompanhamento continuado do curso. Para isto, 

devem dominar também técnicas de produção da área. Para esse autor, a 

competência dos docentes sofre uma restrição, tendo em vista que estudantes, 

supervisores, tutores e outros são convocados para cooperar como parceiros.  

 

De cada participante do desenvolvimento do curso já não se esperam mais 
conhecimentos especializados, mas, sim, competência ampla e variada. No 
que diz respeito ao trabalho curricular, espera-se dos professores 
universitários [...] uma pesquisa exata das necessidades de aprendizagem 
de determinados grupos de estudantes e um empenho para satisfazê-las do 
modo mais rápido e efetivo possível. Isso se reflete também no 
comportamento do estudante. A tradicional relação entre docentes e 
discentes modifica-se à medida que o ensino é, de modo geral, determinado 
em maior grau pelos próprios estudantes (PETERS, 2001, p. 214-215). 

 

A fim de poder realizar um ensino a distância nesse sentido, os defensores 

do ensino a distância pós-industrializado, segundo Peters (2001), apoiam igualmente 

a forma de organização da dual ou mixed mode university, tendo em vista que iriam 

diversificar consideravelmente a oferta de ensino e reduzir os custos do estudo.   

Nessa perspectiva, a base da pedagogia tecnicista que tem como princípios 

a racionalização, eficiência e produtividade, utilizada na década de 1970, assume na 

década de 1990, uma nova configuração: 

[...] advoga-se a valorização dos mecanismos de mercado, o apelo à 
iniciativa privada e às organizações não-governamentais, a redução do 
tamanho do Estado e das iniciativas do setor público. Seguindo essa 
orientação, as diversas reformas educativas levadas a efeito em diferentes 
países apresentam um denominador comum: o empenho em reduzir custos, 
encargos e investimentos públicos buscando transferi-los, ao menos, dividi-
los com a iniciativa privada e as organizações não-governamentais. 
(SAVIANI, 2008b, p. 438) 
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Para Saviani (2008b), redefine-se o papel tanto do Estado como das 

escolas. Em lugar da uniformização e do rígido controle do processo, como 

preconizava o velho tecnicismo inspirado no taylorismo-fordismo, e conforme sinaliza 

Peters (2001), se flexibiliza o processo, como recomenda o toyotismo. Para esse 

autor, estamos diante do neotecnicismo124, onde o controle decisivo desloca-se do 

processo para os resultados.  

  

O neotecnicismo se faz presente alimentando a busca da „qualidade total‟ 
na educação [...] a busca da qualidade implica, então, a exarcerbação da 
competição entre os trabalhadores que se empenham pessoalmente no 
objetivo de atingir o grau máximo de eficiência e a produtividade da 
empresa (SAVIANI, 2008b, p. 440).  

 

Para Saviani, com a projeção do toyotismo para a condição de método 

universal de incremento do capitalismo em nível mundial, surgem tentativas de 

transpor o conceito de qualidade total no âmbito das empresas para as escolas e 

isto fica evidente na EaD, de acordo com as reflexões estabelecidas anteriormente 

por Peters (2001). Com a mencionada transposição, de acordo com Saviani, 

manifestou-se a tendência em considerar aqueles que ensinam como prestadores 

de serviços, os que aprendem como clientes e a educação como produto que pode 

ser produzido com qualidade variável. 

Esse movimento, fruto da crise da sociedade capitalista, e que conduziu à 

reestruturação dos processos produtivos, revolucionando a base técnica da 

produção e conduzindo à substituição do fordismo pelo toyotismo, na educação e na 

EaD, é marcado pelas transição, como vimos, embora lenta e gradual, do tecnicismo 

para o neotecnicismo, embora algumas experiências contra-hegemônicas, muito 

pontualmente, permeiem e problematizem estas concepções.  

Por estar associada, historicamente, como política educacional, a grupos e 

interesses de forças sociais conservadoras, e talvez por ter sido implantada como 

política educacional no período de implantação da ditadura militar no País, limitando 

as experiências dessa modalidade educativa a lógica e às concepções desses  

grupos que se fizeram e se fazem hegemônicos, e pela inspiração no modelo 

industrial desenvolvido pela OU, percebe-se que esse movimento, na EaD, se 
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 Para aprofundar as ideias relativas ao neotecnicismo, conforme sugerido no Capítulo I, ver Freitas 
(1992). 
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efetiva de forma linear, expressando continuidade e enraizamento da lógica dos 

processos produtivos aos educativos. 

Nesse contexto, tendo em vista o nosso objeto de estudo e pesquisa que é 

compreender como se conceberam e se instituíram as políticas de EaD voltadas à 

formação de professores da EB, no Governo Lula da Silva (2003-2010), faremos 

uma breve retomada do contexto sócio-histórico dos governos que o antecederam 

no período da redemocratização, de 1985 a 2002, situando-o em um campo mais 

amplo de entendimento temático.  

  

2.3.1  Políticas de EaD no contexto da redemocratização no Brasil: formação 

de professores e expansão do acesso à educação  

 

No início da década de 1980125, o Brasil passa a viver uma situação 

marcada pela estagnação econômica com inflação. A grande insatisfação com o 

regime militar verificada entre os trabalhadores mais organizados desencadeou uma 

onda de greves em 1978 e 1979, sob o comando de novos partidos e lideranças de 

esquerda, que lideram campanha para realização de eleições diretas para a escolha 

do sucessor de Figueiredo (1979-1985).  

Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral, após grande mobilização 

popular, escolhe, via eleições indiretas, o novo presidente do Brasil, Tancredo 

Neves, que faleceu antes da posse, assumindo o governo, o vice-presidente, José 

Sarney (1985-1990), político que havia apoiado os governos militares e deles 

participado (Arena), ligado a oligarquias do Maranhão e a reduto de políticos 

tradicionais e conservadores nordestinos. 

A redemocratização política no Brasil se efetiva no contexto do declínio do 

bloco socialista no final dos anos 1980 e o conseqüente colapso da União Soviética 

em 1991, que pôs fim a chamada Guerra Fria. 

                                                           
125

 Para Fiori (1995), a superação da crise dos anos de 1980 passa por uma reorganização 
administrativa, fiscal e patrimonial do setor público. Conforme sinaliza esse autor, esta reorganização 
não deve ser confundida com um processo de destruição caótica, ou seja, deve obedecer a um 
desenho estratégico, o que só ocorrerá, com a formação de uma coalização de poder que lhe 
imprima um comando com um mínimo de consistência. Fiori defende que a reforma política do 
Estado, iniciada com a redemocratização e o processo constituinte, deverá passar por um longo 
processo de conflitos e negociações, que levarão a acordos parciais e provisórios por meio dos quais 
se irá forjando um novo pacto de compromisso das novas e velhas elites recicladas ou, de fato, 
emergirá um novo bloco histórico capaz de estruturar simultaneamente as classes dominantes e 
subordinadas. Para esse autor, só esta estruturação delimitará as fronteiras e as alianças capazes de 
sustentar uma estratégia coerente. 
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A nova era da globalização capitalista126 exigia integração e adaptação da 

produção nacional aos padrões mundiais, ao projeto de acomodação neoliberal, e ao 

Consenso de Washington, que acabou se convertendo na base dos programas de 

recuperação do País, lançados na última década do século XX e início do Século 

XXI (BATISTA, 1999), a partir do consentimento dos grupos e elites nacionais 

dirigentes e no exercício do poder. 

Na transição dos referenciais do nacional-desenvolvimentismo para o 

globalismo, a educação, para Oliveira (2004),  passa por transformações profundas 

nos seus objetivos, nas suas funções e na sua organização, na tentativa de 

adequar-se às demandas a ela apresentadas. Para essa autora, diante da 

constatação de que a educação escolar não consegue responder plenamente às 

necessidades de melhor distribuição de renda e saldar a dívida social acumulada em 

décadas passadas, a crença nesta mesma educação como elevador social é 

reduzida em sua intensidade. 

As reformas educacionais dos anos 1960, de acordo com Oliveira, que 

ampliaram o acesso à escolaridade, assentavam-se no argumento da educação 

como meio mais seguro para a mobilidade social e individual ou de grupos. Apesar, 

segundo essa autora, de serem orientadas pela necessidade de políticas 

redistributivas, essas reformas compreendiam a educação como mecanismo de 

redução das desigualdades sociais. Já as reformas educacionais dos anos 1990, 

conforme sinaliza Oliveira (2004), tiveram como eixo a educação para a equidade 

social. Para essa autora, tal mudança de paradigma implica transformações 

substantivas na organização e na gestão da educação pública. 

Portanto, as reformas deste período, de acordo com Frigotto (2003), vêm 

demarcadas por um sentido inverso às experiências do socialismo real e das 

políticas do Estado de Bem-Estar Social do após segunda Guerra Mundial, lidas, 

segundo esse autor, pelos intelectuais orgânicos do sistema capital como 

responsáveis por um desvio dos mecanismos naturais do mercado e, portanto, pela 

crise. Frigotto (2003) defende que os protagonistas destas reformas, balizados pelo 

Consenso de Washington, seriam os OI e regionais encarregados, em última 

instância, de garantir a rentabilidade do sistema capital, das grandes corporações, 

das empresas transnacionais e das nações poderosas.  
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 Para analisar mais profundamente as ideias em torno da globalização, ver as reflexões e 
contribuições de Ianne (2008). 
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Neste contexto, a Cepal, tendo como referência a superação do modelo 

taylorista/fordista, em processo de esgotamento, na década de 1990, e em um 

cenário que se exigia outro direcionamento para o continente que viesse atender às 

demandas do processo produtivo, elabora o documento Transformación productiva 

com equidad (1990)127, proposta de estratégia econômica para a América Latina. 

Esse documento propõe para o desenvolvimento e crescimento sustentável da AL: o 

fortalecimento da base empresarial; a infraestrutura tecnológica; a abertura à 

economia internacional; e a formação de recursos humanos e incentivos a todos os 

mecanismos que favoreçam o acesso e a geração de conhecimentos. Na ótica 

cepalina, a estrutura dos sistemas educacionais tem mostrado tendência à rigidez, à 

burocratização e escassa vinculação com a realidade. Portanto, apesar de se 

constatar uma expansão quantitativa, qualitativamente não se pode dizer a mesma 

coisa, principalmente no que se refere à pertinência às necessidades 

socioeconômicas e à equidade do atendimento aos distintos estratos sociais. Nesse 

sentido, o documento traz a ideia da reforma do sistema de produção e difusão do 

conhecimento como um instrumento fundamental para enfrentar os desafios do novo 

paradigma econômico.  

Essas estratégias começam a ser amplamente discutidas nos fóruns 

internacionais com destaque para a Conferência de Educação para Todos, em 

Jomtien, na Tailândia, realizada em 1990, e os organismos financiadores e 

internacionais recomendam aos países em desenvolvimento a elaboração de planos 

de ação para a década de 1990, voltados para a satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem de todos os jovens e adultos. 

As ideias cepalinas são amplamente difundidas no continente a partir do 

documento intitulado Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva 

com equidade (CEPAL/UNESCO, 1995)128, elaborado em 1992, e que vem 

influenciando as políticas governamentais no campo da educação, tomando como 

referência o diagnóstico da situação educacional da região e partindo do 

pressuposto de que é necessário mudar para atingir os novos parâmetros impostos 

pela nova estrutura mundial.  
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 O documento Transformación productiva com equidad (1990) encontra-se disponível em: 
<http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Politica/Lec_Equida.pdf>. Acesso em maio de 2012. 
128

 O documento intitulado Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade 
(1995) está disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001682.pdf>. 
Acesso em maio de 2012. 
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2.3.1.1 Governo José Sarney (1985-1989): ênfase nas TV Educativas, definição da 

política de EaD e capacitação de professores 

  

 Elaborado no Governo Sarney (1986-1989), o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da nova República (I PND-NR), instituído por meio da Lei nº 7.486, 

de 06/06/1986 (BRASIL, 1986), contém os primeiros indícios da tendência neoliberal 

que iria se sedimentar na década de 1990, tendo em vista que parte da tese de que 

cabe ao setor privado o papel de destaque na retomada do crescimento. O Estado 

retorna, portanto, às suas funções tradicionais, que são a prestação dos serviços 

públicos essenciais e as atividades produtivas estratégicas para o desenvolvimento 

nacional de longo prazo e complementares à iniciativa privada (BRASIL, 1986, s/p). 

Esse plano contém metas e estratégias, para as quais convergem todos os 

programas e os recursos definidos pelos governos: reformas do setor público, 

crescimento econômico e combate à pobreza.  

Um dos destaques do documento, no item que trata da educação, refere-se 

às „tecnologias educacionais‟ (rádio, TV, cinema e informática), apresentadas como 

amplas possibilidades de ação complementar. 

 

A substituição do equipamento obsoleto das emissoras educativas de rádio 
e televisão, e a necessidade de formação e aperfeiçoamento de seu 
pessoal, inscrevem-se entre as prioridades da teleeducação. O cinema 
educativo, que chegou a desempenhar papel relevante em alguns sistemas 
estaduais de ensino, carece de recuperação e desenvolvimento. A 
informática no ensino, por sua vez, precisa ser avaliada como instrumento 
de melhoria da aprendizagem. O êxito na sua utilização dependerá, 
fundamentalmente, da capacidade de professores e especialistas para 
desenvolver programas de comprovada qualidade didático-pedagógica, a 
custos competitivos com outras tecnologias (BRASIL, 1989, s/p). 
 

 

Constituem-se objetivos básicos das ações que integram as linhas 

programáticas da educação: universalizar o ensino de 1º grau; melhorar e ampliar o 

2º grau; redimensionar as modalidades supletiva e especial de ensino; estabelecer 

padrões mais elevados de desempenho acadêmico; integrar a educação física e o 

desporto no processo educacional; utilizar recursos tecnológicos para fins 

educativos e, finalmente, redefinir as competências institucionais no exercício dos 

encargos públicos (BRASIL, 1986, s/p).  
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Vale ressaltar, neste documento, a presença marcante e diluída, em vários 

dos seus itens, da inserção das tecnologias para fins educativos. O I PND – NR traz 

a ideia do uso das tecnologias na educação, como possibilidades de favorecer o 

acesso e desenvolver uma ação complementar na reversão do fracasso escolar, 

melhorando a qualidade do ensino. No item 2.7 Programa novas tecnologias 

educacionais, afirma o documento: 

 

Buscar-se-á fortalecer as emissoras educativas de rádio e televisão, 
capacitando-se técnica e gerencialmente os quadros profissionais. Além 
disso, será implementada política de reequipamento dessas emissoras. Tais 
medidas permitirão a realização de atividades voltadas para a habilitação e 
aperfeiçoamento do magistério, bem como de programas de educação pré-
escolar, educação supletiva e desenvolvimento comunitário (BRASIL, 1986, 
s/p). 

 

A educação deverá servir-se, segundo o documento citado, do uso 

adequado da informática, preparando a população para enfrentar os desafios 

inerentes a uma sociedade em rápido processo de modernização. O cinema 

educativo retomará seu antigo lugar de relevo entre as tecnologias educacionais, 

constituindo importante instrumento de apoio ao ensino formal e informal. 

Na linha programática intitulada Programa de Educação para Todos postula-se à 

necessidade de elaboração de uma política nacional de formação e aperfeiçoamento do 

magistério, capaz de contribuir para aperfeiçoar a qualificação dos professores, sua 

valorização social e profissional e dignificar a carreira docente.   

A partir do exposto, se evidencia uma clara sinalização para a inserção das 

tecnologias na educação, demarcando um movimento de continuidade com as 

políticas do Regime Militar (1964-1984), embora, no I PND – NR (1986-1989), as 

tecnologias já apareçam incorporadas nos documentos oficiais com destaque e 

associadas aos desafios postos, sobretudo, no que se refere à qualidade da 

educação. Para Castro (2005), essa tendência já estava delineada nas diretrizes 

estabelecidas pelos OI e começaram a ser incorporadas a partir do I PND – NR, 

sedimentadas, posteriormente, nos planos de governo da década de noventa. 

O período que compreende 1986-1989 foi cenário de programas e ações 

pontuais, alguns, inclusive, financiados com recursos do MEC, dentre os quais 

podem ser citados (as): o Programa de Educação Continuada para Professores de 
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Matemática e Ciências do 1º Grau; Formação de Especialistas em EaD (UnB); e 

criação do Centro de EaD, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

[...] apesar de atribuir importância às tecnologias e aos meios de 
comunicação [...] há uma ideia clara de reconhecimento de que não existia, 
naquela época, condição ideal para o uso dessas tecnologias em 
programas de larga escala e atendimento em massa, fato atribuído a 
problemas estruturais [...] faltava mais que uma infraestrutura técnica e 
recursos humanos qualificados para este fim. Estava ausente o 
estabelecimento de uma política para o campo que, por sua própria 
especificidade e envolvimento com as demais áreas governamentais, não 
poderia ser uma política exclusiva da área educacional, mais integrada com 
outros ministérios (CASTRO, 2005, p. 87). 

 

Neste período, evidencia-se um grande desenvolvimento das TV Educativas, 

com a intenção de introduzir na escola uma nova prática pedagógica e novas formas 

de linguagem, servindo como subsídio à atuação dos professores do 1º Grau. Para 

Castro (2005), as iniciativas privadas também começam a emergir a exemplo do 

Vídeo Escola, da Fundação Roberto Marinho (FRM), em parceria com o Banco do 

Brasil (BB), em 1989, que tinham como objetivo auxiliar o desenvolvimento de 

disciplinas curriculares de 1º e 2º Graus da rede pública de ensino.  

No período de 1985-1994, de acordo com Silva (2002), com o acirramento 

dos desajustes sociais e econômicos, no âmbito interno, houve predominância das 

políticas e estratégias do Banco Mundial, incorporadas pelos Estados da América 

Latina prestadores, gerando modificações na organização, no funcionamento e no 

financiamento da educação pública. Para essa autora, as mediações políticas 

concretizam-se nas ações entre as partes envolvidas, confirmando-se pela 

intervenção direta nas formulações políticas e pelos acordos assinados com o Grupo 

BM. Conforme sinaliza Silva, pode-se afirmar que há uma intervenção externa com 

consentimento que se exerce pela formulação de políticas e pela disposição do 

governo e das elites nacionais em subscreverem e implementarem as decisões. 

Para essa autora, as relações com o BM intensificam-se durante a presidência de 

Fernando Collor de Melo (1990-1992), com a ampliação de medidas concretas dos 

ajustes estruturais, estabilização econômica e reformas.  

No que se refere à educação, de acordo e concordando com Silva (2002), 

existe disposição do governo brasileiro e de parte dos ministérios para ajustar os 

programas setoriais às proposituras da política macroeconômica e ao modelo de 

desenvolvimento imposto no País. A partir de 1990, durante o Governo Collor, 
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constata-se explícita abertura da economia, acompanhada da introdução de políticas 

voltadas para a privatização de empresas estatais, flexibilização dos contratos de 

trabalho e compressão dos gastos sociais. Para Neves (2005), há, neste período, a 

adesão completa à doutrina neoliberal. 

 

2.3.1.2 Governo Collor de Mello (1990-1992)129: treinamento de professores a 

distância, EaD e/ou Teleducação e o Programa Salto para o Futuro130. 

  

A Reforma do Estado pretendida por Collor de Mello, em 1990, ao assumir a 

Presidência da República, já estava anunciada, segundo Castro (2005), no I PND – 

NR, visto que as agendas internacionais já vinham discutindo essa questão, desde o 

início da década de 1970, quando verificou-se o declínio do Welfare State, 

conseqüência da crise capitalista.  

No campo educacional, muitos foram os programas e diretrizes, mas faltava 

centralidade da educação na agenda do novo governo. Muitos planos foram 

elaborados, dentre eles o Programa Setorial de Ação do Governo Collor de Mello na 

Área de Educação 1991-1995 (BRASIL, 1990). Esse documento foi delineado no 

contexto da Conferência de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia (1990), 

onde foram definidas as bases dos Planos Decenais de Educação; da implantação 

das recomendações do Consenso de Washington; e da publicação da Constituição 

Federal de 1988, conforme vimos neste capítulo.  

Essa Conferência representa, e concordando com Oliveira (2004), a 

tentativa de uma orientação para as reformas educacionais dos países mais pobres 

e populosos do mundo: a educação para a equidade social. Conforme sinaliza essa 

autora, para cumprir o compromisso, estabelecido em Jomtien, de expandir a EB, os 

países em desenvolvimento tiveram que pensar estratégias de elevação do nível de 

atendimento às populações sem, contudo, aumentar, na mesma proporção, os 

investimentos. Para Carnoy (apud OLIVEIRA, 2004), a redução das desigualdades 

sociais deveria ser buscada a partir da expansão da educação, que permitiria às 

populações em situação vulnerável encontrar caminhos para a sua sobrevivência. 

Logo, de acordo com Oliveira (2004), a educação como principal meio de 
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 Para uma compreensão mais específica dos Governos Collor de Melo e Itamar Franco, ver Neves 
(2000) e Coutinho (2006). 
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 Para analisar detalhadamente o Programa Salto para o Futuro, ver Castro (1998). 
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redistribuição de renda e garantia de mobilidade social será combinada à noção de 

que o acesso à cultura escrita, e segundo Delors (UNESCO, 1998), seria o único 

meio de ingressar ou permanecer no mercado de trabalho ou ainda sobreviver na 

chamada sociedade do terceiro milênio. Para Oliveira, observa-se, então, um duplo 

enfoque nas reformas educacionais que se implementaram, neste período na 

América Latina: “a educação dirigida à formação para o trabalho e a educação 

orientada para a gestão ou disciplina da pobreza”. De acordo com essa autora, a 

fórmula para se expandirem os sistemas de ensino de países populosos e com 

grandes níveis de desigualdade sociais será buscada por meio de estratégias de 

gestão de financiamento, que vão desde a focalização de políticas públicas 

educacionais com apelo ao voluntarismo e ao comunitarismo. 

Oliveira (2004) considera, conforme destacado no capítulo anterior, que tais 

reformas serão marcadas pela padronização e massificação de certos processos 

administrativos e pedagógicos, sob o argumento da organização sistêmica, da 

garantia da suposta universalização, possibilitando baixar os custos ou redefinir 

gastos e permitir o controle central das políticas implantadas. E as TIC, logo, a EaD, 

são destacadas e priorizadas nos documentos internacionais, associadas à 

formação de professores, como estratégia, segundo Oliveira, „salvacionista‟ de 

enfrentamento aos problemas educacionais. 

Nesse contexto, Collor de Mello adota o ideário neoliberal, que previa a 

retirada da intervenção do Estado na economia, como condição para a retomada do 

crescimento econômico pelo aumento da produtividade do trabalho e da 

competitividade internacional. Segundo Castro (2005), essa perspectiva adotada 

contrapõe-se ao I PND – NR, do Governo Sarney, que tinha como proposta um 

desenvolvimento social sem essa subordinação. 

 

Essa situação repercutiu nos planos e nas políticas educacionais traçadas 
para o período. Defendia-se a presença da iniciativa privada na execução 
da política educacional no País em todos os níveis de ensino, restringindo o 
papel modernizador do sistema educacional ao ensino superior e impondo, 
como limite de socialização do saber, apenas a escolarização básica. 
Existia a perspectiva de uma educação como eixo estratégico do 
desenvolvimento (CASTRO, 2005, p. 90). 

   

As bases das políticas educacionais assumem a mesma lógica adotada para 

o sistema econômico. Para Castro (2005), pela primeira vez, termos como equidade, 
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eficiência e qualidade são usados no sistema educacional numa tentativa de ajustar 

a educação a uma lógica de mercado, a qual busca a racionalização, a 

produtividade e a competitividade, condições indispensáveis para que o País 

ingresse na modernidade. 

É evidente a incorporação do ideário neoliberal nos planos elaborados para 

a área educacional que, segundo Castro, apesar de não apresentarem uma 

articulação entre si, e, no que se refere à fundamentação, eles são coerentes. Para 

essa autora, esses planos buscam respaldo nas matrizes ideológicas dos OI, 

principalmente, Cepal, Unesco e BM, que nem sempre são consensuais.  

A formação de professores da EB, definida como „treinamento e atualização‟, 

apesar de apresentar-se como prioridade, nos planos não há uma clara orientação. 

As ações, para Castro (2005), ficavam sob a responsabilidade dos órgãos da 

estrutura básica do MEC e de fundações e autarquias a ele vinculadas. 

   

No caso da utilização de recursos tecnológicos, rádio e televisão na 
educação, essas ações estão elencadas no programa de Radiodifusão 
Educativa sob a responsabilidade da Fundação Roquette Pinto, 
compreendendo a produção de programas para apoiar a erradicação do 
analfabetismo, ensino supletivo, expansão da pré-escola, qualificação 
profissional, melhoria do ensino fundamental e atividades desportivas 
(CASTRO, 2005, p. 92). 

    

Para essa autora, a sua abrangência deve alcançar todo o território nacional, 

por meio do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa – SINRED, composto, à 

época, por 27 emissoras de TV, 21 emissoras de rádio e 110 retransmissoras de TV. 

A meta, para Castro, era atingir 378.000 professores em qualificação profissional. 

Nesse contexto, segundo Castro (2005), o MEC cria o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), com a missão de realizar estudos para viabilizar a utilização do 

satélite em educação. Para essa autora, a Televisão Educativa foi considerada pelo 

GTI como o meio mais viável para se iniciar um processo de recuperação e 

transformação do Sistema de 1º Grau, no que se refere à formação de professores 

em todo o País. 

Como resultado desses estudos, em 1991, o MEC lança o projeto-piloto de 

utilização de satélite em educação, destinado à capacitação de professores da 1ª a 

4ª série do EF e alunos do último ano do curso de formação de professores, 
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conhecido como Salto para o Futuro131. Para Vieira (apud Castro, 2005), o Governo 

Collor previu projetos de grande visibilidade, mas se constata um grande hiato entre 

as atividades previstas e as ações realizadas. 

O documento Educação a Distância: Integração Nacional pela Qualidade do 

Ensino (BRASIL, 1992) contempla a Política e o Programa Nacional de EaD ou 

Teleducação, suas tendências e perspectivas. Representa o esforço em 

consubstanciar as iniciativas do MEC, por meio da SEB e da Fundação Roquette 

Pinto, o desdobramento das ações compartilhadas com as secretarias estaduais de 

educação e outras instituições, na utilização dos recursos tecnológicos avançados, 

em favor de qualidade no ensino. De acordo com esse documento, o Programa 

Nacional de EaD objetiva, prioritariamente, incrementar o processo de capacitação 

docente, com qualidade, de forma a atingir toda a extensão territorial de apoio à sala 

de aula, utilizando os recursos tecnológicos avançados e de grande alcance tais 

como: rádio, televisão e telemática, com vistas à melhoria do EF público. 

Apesar do destaque ao papel da educação como condição fundamental para 

que o País alcançasse a modernidade, o governo não consegue traçar políticas 

educacionais coerentes, com diretrizes amplas e organizadas. Para Castro (2005), 

no que se refere à formação de professores a distância, os programas que surgiram 

foram pontuais, com destaque para o Salto para o Futuro, numa clara sinalização de 

articulação entre formação de professores e a EaD, de acordo com as 

recomendações da Cepal e do BM. 

No interior do Governo Collor de Mello, prevaleceram os dissensos e as 

articulações políticas foram insuficientes para atender às demandas que o País 

exigia, ou melhor, em que as elites haviam esperado (SILVA, 2002). Sem consenso, 

as forças político-econômicas caminharam para o processo de impeachement de 

Collor de Melo, em setembro de 1992. A continuidade do mandato foi entregue ao 

então vice-presidente, Itamar Franco (1992-1994), responsável pela criação da nova 
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 Criado em 1991, foi ao ar pela TVE Brasil, no Jornal da Educação – Edição Professor, como 
experiência de EaD, com recepção organizada em seis estados da federação. Em 1992, já com 
abrangência nacional, o programa passou a se chamar Um Salto para o Futuro. Em 1995, 
denominando-se Salto para o Futuro, foi incorporado à grade da TV Escola, canal do MEC. Tem 
como proposta ser mais do que um programa de televisão, conjugando recursos como textos de 
apoio (boletim) e canais de comunicação direta: caixa postal, fax, telefone e mais recentemente a 
Internet, tudo isto visando tornar possível a interatividade com os professores reunidos em espaços 
de recepção organizada (telessalas) em que, com a mediação de um orientador de aprendizagem, os 
cursistas discutiam e participavam com questões que se tornaram constitutivas do debate com 
especialistas. Disponível em: < http://tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/quem-somos.asp>. 
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moeda, o Real, derivada das negociações internas e externas para vencer a 

inflação, consolidar a estabilização econômica, assegurar o crescimento 

encabeçado, segundo Silva (2002), pelo setor privado, atrair investimentos externos, 

aprovar as reformas e induzir redução de gastos para as políticas públicas. 

 

2.3.1.3 Governo Itamar Franco (1992-1995): capacitação de professores a 

distância, programas e ações e institucionalização da EaD 

 

As principais ações do Governo Itamar Franco (1993-1995)132 estão contidas 

no documento intitulado Diretrizes da Ação Governamental (BRASIL, 1993) que 

apresenta as ideias de desenvolvimento para o País. De acordo com Castro (2005), 

no campo econômico o objetivo central era promover a reestruturação produtiva 

voltada para o ingresso do País no novo paradigma de desenvolvimento 

contemporâneo. No campo político, a estratégia adotada era implantar um conjunto 

de reformas das instituições e das práticas democráticas, para compatibilizar o País 

com as transformações econômicas e sociais, em busca da universalização da 

cidadania. E no campo social, para essa autora, as estratégias não se limitavam a 

medidas assistencialistas e compensatórias, sua amplitude buscava reforçar a 

competitividade, respaldadas nas diretrizes dos documentos dos OI para a AL.  

Nessa perspectiva, ressalta-se o papel da educação que, segundo Castro, 

assume a função estratégica para permitir que os novos profissionais possam 

absorver as atuais técnicas de produção e as novas formas de organização que são 

próprias ao moderno paradigma de desenvolvimento. Para essa autora, a educação 

aparece como eixo básico da estratégia social, matriz delineada pelos OI para a AL, 

com destaque para o BM, que assume a liderança do apoio técnico e financeiro às 

políticas educacionais do País.  

No que se refere à EaD e à formação de professores da EB, o documento, 

por ser muito geral pouco se refere ao assunto, deixando o detalhamento para os 

planos de educação da época, a exemplo do Plano Decenal de Educação (1993-

                                                           
132

 Para Neves (2005), a consolidação da hegemonia da proposta educacional liberal-corporativa vem 
a se constituir em uma tendência dominante no período Itamar de governo, embora a condução 
democrática da saída da crise política que resultou no afastamento de Collor de Mello da Presidência 
da República pudesse estar indicando, segundo essa autora, a presença revigorada de uma transição 
forte na vida política brasileira contemporânea, na qual os elementos componentes de uma proposta 
de sociedade e de educação democrática de massas viessem a ocupar um espaço político mais 
significativo na correlação de forças sociais, na aparelhagem estatal e na sociedade civil, do Brasil 
dos anos 1990. 



158 
 

2003), que iria se constituir no referencial mais importante no Governo Itamar Franco 

(1993-1995).  

Esse Plano constitui-se na resposta ao compromisso assumido, em 1990, 

pelo Brasil na Conferência de Jomtien133, na Tailândia, de assegurar à população o 

direito à educação. Na terceira parte desse documento, a formação de professores é 

tratada de forma associada ao uso das tecnologias na educação, de forma que 

essas apoiassem às redes escolares locais, incluindo programas de educação 

aberta e a distância, centro de difusão cultural, bibliotecas, núcleos de multimeios e 

espaços de ação comunitária. Para Castro (2005), começa a ser evidenciada no 

Plano Decenal a ênfase aos programas de EaD, o que demonstra articulação com 

os documentos da Cepal, do BM e com o Relatório elaborado para a Unesco sobre a 

educação para o Século XXI.  

A quarta parte do Plano Decenal reforça Medidas de Instrumento de 

Implementação, com destaque para a formação de professores. Novamente, 

recorre-se aos meios e a EaD. Segundo Castro (2005), ações previstas nos planos 

do governo anterior foram incorporadas e reformuladas, entre elas o Programa de 

Capacitação de professores, dirigentes e especialistas, incorporando o Sistema 

Nacional de EaD. 

   

Por meio desse sistema procurava-se aprimorar e ampliar a produção, 
emissão e transmissão dos programas de educação a distância, veiculados 
pela Fundação Roquette Pinto, pelas emissoras que compõem o sistema de 
Radiodifusão Educativa (SINRED), das emissoras de rádio e televisão 
educativa. A implementação dessas redes proporcionaria condições para o 
desenvolvimento de programas de alfabetização, formação inicial e 
continuada do cidadão brasileiro, mas o que fica evidente é que a prioridade 
deveria ser a formação de recursos humanos para a educação (CASTRO, 
2005, p. 99). 

 

Em decorrência do Plano Decenal, de acordo com Saraiva (1996), o governo 

brasileiro, por meio do MEC e do Ministério das Comunicações, tomou, a partir de 

1993, as primeiras medidas concretas para a formulação de uma política nacional de 

EaD, para a criação, por meio do Decreto nº 1.237, de 6/9/1994, do Sistema 

Nacional de EaD, com destaque para o Protocolo de Cooperação nº 3/1993, 
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 Como co-patrocinador da Conferência de Jomtien, o Banco Mundial adotou as conclusões da 
Conferência, elaborando diretrizes políticas para as décadas subseqüentes a 1990 e publicando o 
documento Prioridads y estratégias para La educación, em 1995 (FRIGOTTO, 2003, p. 99). 
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assinado entre o MEC e Ministério das Comunicações (MC), com a participação do 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), do Conselho dos 

Secretários Estaduais de Educação (Consed) e da União de Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime)134, visando o desenvolvimento de um sistema nacional de 

EaD; e para o Acordo de Cooperação Técnica 4/1993 – MEC/UnB, para a 

coordenação, pela UnB, de um Consórcio Interuniversitário, com a finalidade de dar 

suporte científico e técnico para a EB, utilizando os recursos da educação 

continuada e da EaD. 

Conforme sinaliza Saraiva (1996), consta de 1993, a criação da 

Coordenadoria Nacional de EaD, na estrutura do MEC. Segundo essa autora, para 

além dos congressos e seminários que começam a ser disseminados pelo País, o 

Programa Um Salto para o Futuro, criado no Governo Collor de Mello, oportuniza a 

criação, em cada unidade da federação, de uma Coordenadoria de EaD, vinculada à 

respectiva Secretaria Estadual de Educação, encarregada da utilização de 

programas e ações de EaD. 

Os planos educacionais do Governo Itamar Franco mostram coerência entre 

si e aprofundam alguns temas discutidos e debatidos no Governo Collor de Mello, 

principalmente, quando se considera a educação como eixo central do 

desenvolvimento e investimento humano como condição para alcançar esse 

objetivo. Para Castro (2005), há uma continuidade das ações em busca de articular 

cada vez mais o sistema educacional às novas orientações dos OI.  

 

A influência das ideias da Cepal ainda são predominantes nos planos do 
Governo Itamar Franco, comprovada quando se percebe a preocupação 
explícita no documento Diretrizes da Ação Governamental com a 
reestruturação produtiva do País associada à equidade. A matriz cepalina 
ainda pode ser identificada nos objetivos do Plano Decenal de educação 
básica, coerente com o estilo das ideias discutidas na Conferência de 
Jomtien e diferente da visão que seria depois assumida com a orientação 
do Banco Mundial (CASTRO, 2005, p. 100). 
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 De acordo com Neves (2000), no final da década de 1980, ainda no Estado em sentido estrito, o 
Consed e a Undime, expressões da complexidade e da tentativa de renovação das práticas 
tradicionais da burocracia estatal brasileira, juntos, associam-se aos signatários da proposta 
democrática de massas para a educação nacional, na sociedade civil. Na década de 1990, conforme 
sinaliza essa autora, tais entidades seguiram rumos distintos, ora aproximando-se do projeto liberal-
corporativo de educação, ora reforçando a proposta democrática das massas, atualizada pela 
temática da qualidade de ensino, em face das mudanças na organização do trabalho e da produção. 
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Essa perspectiva, para Castro (2005), seria modificada gradativamente nos 

anos seguintes, nos planos do Governo FHC, em que se observa cada vez mais o 

predomínio das ideias conservadoras do BM, apoiado no poder de órgão financiador 

de políticas por isso com mais capilaridade para influenciar as políticas educacionais 

que se desenvolveriam nesse período histórico. 

O Governo Itamar Franco, conforme explicita Neves (2000), teve por 

finalidade preparar, econômica, política e ideologicamente, a implantação, sem 

grandes resistências, no País, do modelo neoliberal de organização social. A 

hegemonia dessa proposta, segundo essa autora, evidenciada pela vitória de FHC 

nas eleições presidenciais, assim como pelo predomínio das forças conservadoras 

nos demais espaços políticos majoritários e proporcionais, não pode ser mais 

contestada. 

Para Neves (2000), o Governo Itamar Franco, que nasceu com precondições 

para viabilizar transformações sociais próprias de uma transição forte, termina por se 

caracterizar como mais um momento na história brasileira de consolidação de 

práticas tradicionais autoritárias que se conjugaram, harmoniosamente, com práticas 

modernas reprodutoras das relações capitalistas de produção, no atual estágio da 

divisão internacional do trabalho. 

Os anos 1990 correspondem ao período de introdução, aprofundamento e 

consolidação do padrão de desenvolvimento neoliberal no Brasil. Para Neves 

(2005), essa década foi palco da reorganização política da burguesia e da 

redefinição das relações de poder no País. Para essa autora, entre os anos de 1990 

e 1994, foram mantidas as tensões políticas vividas pela burguesia na fase final do 

desenvolvimentismo. Superada essa fase, ainda segundo e concordando com 

Neves (2000), a burguesia brasileira conseguiu transformar a tensão em unidade 

política em torno de um único projeto de sociabilidade, alcançando no século XXI a 

condição de se manter como classe dominante e dirigente. 

A década de 1990 protagonizou, além de uma redefinição da estrutura da 

dinâmica eleitoral, profundas redefinições político-ideológicas das práticas 

partidárias à medida que a burguesia consolidava sua hegemonia nos marcos de um 

projeto neoliberal de sociedade (NEVES, 2005, p. 111).  
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2.3.1.4 Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)135: formação 

continuada de professores a distância, TIC e institucionalização da EaD 

  

No documento Mãos à Obra, Brasil: proposta de governo (BRASIL, 1994), 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) explicita a necessidade de redefinição do papel 

do Estado em programas setoriais e na intervenção na economia, privilegiando 

aspectos como privatização, descentralização e focalização.  

Conforme sinaliza Frigotto at al (2005), FHC construiu um governo de 

centro-direita e, sob a ortodoxia monetarista e do ajuste fiscal, no contexto da 

doutrina dos OI, tendo como cartilha o Consenso de Washington, efetiva as reformas 

que alteram profundamente a estrutura do Estado brasileiro para tornar o Brasil 

seguro para o capital. A base deste projeto, segundo esse autor, é a doutrina 

neoliberal ou neoconservadora que pode ser resumida na crença do fim das 

polaridades, da luta de classes, das ideologias, das utopias igualitárias e das 

políticas de Estado nela baseadas. Para Frigotto at al (2005), o ajuste traduz-se por 

três estratégias articuladas e complementares: desregulamentação136, 

descentralização e privatização137.  

Em seu conjunto, o projeto educativo do Governo FHC (1995-2002), 

segundo Frigotto at al (2005), encontra compreensão e coerência lógica quando 

articulado com o projeto de ajuste da sociedade brasileira às demandas do grande 

capital. Para esse autor, a dimensão mais profunda e de conseqüências mais graves 

situa-se no fato de que o Governo FHC, por intermédio do MEC, adota o 

pensamento empresarial e as diretrizes dos organismos e das agências 

internacionais e regionais, dominantemente a serviço desse pensamento como 

diretriz e concepção educacional do Estado. Para Frigotto at al (2005), trata-se de 

uma perspectiva pedagógica individualista, dualista e fragmentária coerente com o 
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 Para analisar detalhadamente a reforma do Estado e as políticas do Governo FHC, ver Silva Jr. e 
Sguissardi (1999), Fiori (1995) e Neves (2005). 
136

 Desregulamentação significa, para Frigotto (2004), sustar todas as leis: normas, regulamentos, 
direitos adquiridos para não inibir as leis do tipo natural do mercado, enquanto que a descentralização 
e a autonomia constituem um mecanismo de transferir aos agentes econômicos, sociais e 
educacionais a responsabilidade de disputar no mercado a venda de seus produtos e serviços.  
137

 Para Frigotto (2004), o ponto crucial da privatização não é a venda de algumas empresas, mas o 
processo do Estado de desfazer-se do patrimônio público, privatizar serviços que são direitos (saúde, 
educação, aposentadoria, lazer etc) e, sobretudo, diluir, esterilizar a possibilidade de o Estado fazer 
política econômica e social, ou seja, o mercado passa a ser o regulador, inclusive dos direitos. 
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ideário da desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos 

direitos sociais ordenados por uma perspectiva de compromisso social coletivo.  

Para Leher (2010), o Governo FHC (1995-2002) atuou no sentido de 

redefinir os marcos normativos da educação em distintos níveis. No plano mais 

geral, ainda segundo esse autor, disputou e venceu os embates pela no LDB/1996 

(BRASIL, 1996), e pelo PNE (BRASIL, 2001a), avançando também no novo desenho 

institucional do Estado, por meio do Plano Diretor da Reforma do Estado e na 

redefinição do financiamento da educação fundamental por meio do Fundef. Para 

Leher, o Governo FHC encaminhou um conjunto de medidas que realmente 

alcançou todos os níveis e modalidades da educação. 

No primeiro parágrafo do capítulo que trata da educação, o documento Mãos 

à Obra, Brasil: proposta de governo (BRASIL, 1994) destaca que as novas 

tecnologias, a informatização das comunicações e serviços, os novos padrões de 

consumo e produção exigirão, mais do que treinamento no uso de ferramentas 

tecnológicas específicas, maior capacidade de aquisição de conhecimento e de 

compreensão de ideias e valores. 

Nessa perspectiva, a educação é entendida, nesse documento, como um 

requisito tanto para o pleno exercício da cidadania como para o desempenho de 

atividades cotidianas, para a inserção no mercado de trabalho e para o 

desenvolvimento econômico, e elemento essencial para tornar a sociedade mais 

justa, solidária e integrada (BRASIL, 1994). 

A prioridade do Planejamento Estratégico (1995-1998), de acordo com 

Castro (2005), e que se aprofunda em seu segundo mandato (1999-2002), consiste 

em incentivar a universalização do acesso ao EF que, conforme vimos no Capítulo I, 

representa, para Maués (2003) e Freitas (2007), a primeira etapa da reforma 

educacional em curso, orientada pelos OI, com o consentimento das elites dirigentes 

nacionais. E as novas tecnologias despontam como essenciais para implantação e 

consolidação dessa perspectiva política, principalmente, a televisão, o computador e 

a Internet. 

Essa proposta de governo para a educação assume um papel econômico 

determinado pelo progresso científico e pela evolução tecnológica. O documento 

enfatiza posições claras de redefinição do papel do MEC, que deixa de ser um órgão 

executor para assumir um caráter formulador e articulador de políticas públicas, 

atuando no nível político-estratégico. Essa característica determinada no Governo 
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FHC, na década de 1990, conforme defende Silva Jr. (2003), tem continuidade na 

primeira década deste século, por meio de um conjunto mais amplo de políticas, as 

quais descentralizam programas e ações do MEC para autarquias, fundações, 

estados e municípios. 

Na área de formação de professores para a EB, o documento citado 

apresenta, dentre as metas para o período, a definição de conteúdos curriculares 

básicos para os programas de formação de professores para a EB, em nível 

nacional; e a utilização da EaD e outras tecnologias nos programas de atualização 

de professores, na perspectiva sinalizada por Maués (2003), Barreto (2004) e Alonso 

(2008), no capítulo anterior. 

No item que trata de projetos de educação complementar, o documento 

destaca que o governo federal atuará junto com estados, municípios, associações 

comunitárias e empresas no sentido de propiciar aos jovens e adultos novas e mais 

amplas oportunidades de educação, visando, dentre outras ações, aumentar as 

possibilidades e efetividade da EaD, complementando a educação formal da 

população (BRASIL, 1994).  

De acordo com Draibe (2003), em sentido estrito, a reforma educacional no 

Governo FHC, sobretudo, no seu primeiro mandato, limitou-se ao EF, corroborando 

com a perspectiva sinalizada por Maués (2003), e de modo parcial, embora tendo 

sido também iniciada nos níveis médio e infantil. Para Draibe (2003), essas 

mudanças afetaram o sistema educacional, incidindo sobre várias dimensões e 

planos: ampliação de programas nacionais de capacitação docente, sendo a TV 

Escola, o principal deles, e a modernização de conteúdos dos EF e médio com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); sistema de avaliações educacionais; e a 

criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef). 

Para Saraiva (1996), em 1995, o governo federal cria uma Subsecretaria de 

EaD, no âmbito da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 

responsável pelo Programa Nacional de EaD. E, por meio do Decreto nº 1.917, de 

27 de maio de 1996, cria-se, oficialmente, na estrutura do MEC, a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED/MEC)138. De acordo com Neves (2011, entrevista 3), 
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 De acordo com Neves (2011, entrevista 3), a TV Escola fazia parte, em 1995, da SEDIAI/MEC, 
sendo transferida para a SEED/MEC, criada em 1996, constituindo-se o único programa da nova 
Secretaria. Conforme sinaliza Neves, a capacitação da TV Escola, neste período, era feita por meio 
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havia neste período forte resistência da maioria das IPES em relação à EaD e eram 

limitados, praticamente, inexistentes estudos e pesquisas sobre as TIC e a EaD que 

pudessem subsidiar as políticas do campo. Para Neves, as experiências de EaD na 

formação de professores eram limitadas, com destaque para o Logos I e II,  e havia 

apenas referência de um estudo desenvolvido por Arnaldo Niskier, já citado neste 

estudo, mas que estava, segundo nossa entrevistada, ultrapassado  em vista das 

novas tecnologias. Havia no horizonte, conforme sinaliza Neves, um novo desenho 

de EaD. Mas, o contexto de criação da SEED/MEC era, conforme sinaliza Neves, de 

resistências a esta modalidade educativa, ausência de infraestrutura tecnológica, 

profissionais qualificados para atuar no campo, matriz orçamentária, muito menos 

dados que subsidiassem as políticas de EaD.  

É importante destacar no depoimento anterior dois aspectos importantes no 

processo de consolidação da SEED/MEC. O primeiro deles refere-se às 

experiências em curso de EaD associada à formação de professores da EB, com 

destaque para o Logos I e II, criado em 1972, como vimos neste capítulo, no 

momento de maior repressão política desencadeada até então pelo Golpe de 1964. 

O outro aspecto refere-se à citação aos estudos sobre EaD elaborados por Arnaldo 

Niskier que, como vimos também neste capítulo, foi um dos intelectuais que mais 

transitou e auxiliou os militares nas propostas e medidas normativas relacionadas ao 

uso das tecnologias na educação e da EaD no País, tendo como referência a 

experiência da então criada Universidade Aberta da Inglaterra. Esse registro é 

importante de ser demarcado, sobretudo, para que possamos problematizar e 

desvelar os nexos e conexões estabelecidos no interior das políticas para o campo e 

que vão materializando as continuidades das políticas educacionais no interior dos 

governos, sobretudo, considerando a correlação de forçadas estabelecidas e os 

grupos e agentes sociais e políticos que se fazem hegemônicos em determinados 

momentos históricos.  

A SEED/MEC assume as atribuições da Subsecretaria extinta, tendo início o 

processo em que, segundo e concordando com Silva Jr. (2003), a nova Secretaria 

assume a mediação da segunda reforma em curso, voltada para a formação de 

professores da EB, e que tem como centralidade a formação continuada, por meio 

da EaD. 

                                                                                                                                                                                     
da realização de um Seminário Nacional, com cerca de 100 pessoas das secretarias estaduais de 
educação.   
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No primeiro mandato de FHC (1995-1998), a SEED/MEC, conforme 

argumenta Preti (2005), não assume uma política para a EaD nem investe nessa 

modalidade. Implantou, segundo esse autor, programas focalizados para atender 

demandas específicas no campo educacional, como o Programa TV Escola139, 

criado em caráter experimental em 1995, com veiculação definitiva a partir de 1996, 

com o objetivo de aperfeiçoar e valorizar os professores da rede pública, enriquecer 

o processo de ensino e aprendizagem e contribuir para elevar a qualidade da 

educação; e o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo)140, criado 

em 1997, desenvolvido pela SEED/MEC, em parceria com governos estaduais e 

alguns municipais, visando à inserção da telemática na escola pública como 

ferramenta de enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem.  

A partir do segundo mandato de FHC (1998-2002), outros programas e 

ações são criados a exemplo do Programa de Formação de Professores em 

Exercício (Proformação)141, um curso de nível médio, com habilitação em magistério, 

na modalidade de EaD, realizado em parceria com o MEC, estados e municípios. 

Destina-se aos professores que não possuem a habilitação mínima legalmente 

exigida e se encontram lecionando nas quatro séries iniciais, classes de 

alfabetização e pré-escola das escolas públicas das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste; o Projeto Rádio Escola que visa a fornecer insumos ao trabalho 

docente dos profissionais ligados à educação de jovens e adultos, contribuindo para 

suprir uma significativa falta de materiais didáticos concebidos para utilização em 

salas de aula e para formação autônoma; e o Programa de Apoio à Pesquisa em 

Educação a Distância – Paped, com o objetivo de incentivar alunos de mestrado e 

doutorado a produzirem conhecimento sobre EaD e o uso de tecnologias na 

educação e que, segundo Neves (2011, entrevista 3), foi criado para também 

subsidiar as políticas para o campo142. Vale destacar, neste período, a continuidade 

no interior do Programa TV Escola, do Programa Um Salto para o Futuro, criado no 
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 Estudos que merecem ser analisados para aprofundamento da TV Escola, ver Toschi (1999; 
2001); Lima (2000); e Belloni (2003). 
140

 Para aprofundar as reflexões sobre a informática na educação e sobre o Proinfo, ver Almeida 
(2000); Moraes (2002). 
141

  Para análise da implantação do Proformação, ver Gatti (2003) e Andrade (2009). 
142

 Vale registrar que, embora os produtos resultantes do Paped, assim como vários outros estudos e 
pesquisas, historicamente, venham sendo encomendados pelo MEC para subsidiar as políticas 
educacionais, verifica-se um grande hiato entre a intenção postulada e a sua materialização, ficando 
estes documentos secundarizados no contexto da formulação, produção e implantação destas 
políticas. 
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Governo Collor de Melo (1990-1992), e o lançamento do Curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje143, parceria da SEED/MEC, com estados e municípios, e com a 

UniRede, compreendendo a primeira experiência, em âmbito nacional, que 

congregou simultaneamente, aproximadamente, 27 IES públicas em torno da oferta 

de um curso de extensão, caracterizado como formação continuada a distância e 

que, segundo Neves (2011, entrevista 3), viabilizou a institucionalização da 

UniRede. 

Para Preti (2005), esses programas, assim como aqueles implementados 

desde a década de 1970, e que se utilizaram da EaD, continuam a ser 

implementados na periferia das políticas educacionais, sendo muito mais ações ou 

estratégias emergenciais para dar conta de problemas graves e imediatos da 

educação, como o analfabetismo e a qualificação dos trabalhadores e dos 

professores. Para esse autor, o que se percebe é uma grande diversidade de 

propostas, cujo sentido é responder problemas específicos. Essa forma de pensar a 

EaD, de acordo com Preti (2005), tem excluído sistematicamente a ideia de criação 

de sistemas e EaD em caráter permanente, que pudessem atender a projetos e a 

programas diferenciados, tanto em nível federal, como no interior das próprias 

universidades, corroborando com Alonso (2008; 2010).  

Verifica-se, neste período, conforme sinalizado no capítulo anterior, ênfase 

nas políticas de formação continuada a distância, focalizadas e emergenciais, 

expressas em um conjunto de programas e ações, com dotação orçamentária 

específica, advinda, em grande medida, dos OI, com destaque para o BM que, por 

meio dos acordos MEC/BM, cria estrutura paralela ao FNDE, no âmbito do MEC, o 

conhecido Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola)144, que assume a 

assistência técnico e financeira dos principais programas e ações deste período 

histórico. Dentre esses programas, destaca-se o Curso TV na Escola e os Desafios 

de Hoje que, no contexto das políticas deste período, se consolida como formação 
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 Esse curso, criado em 2000, teve como objetivo capacitar profissionais de instituições públicas do 
ensino fundamental e médio para melhor uso, no cotidiano escolar, dos recursos proporcionados 
pelas TIC, com ênfase na linguagem audiovisual. Foi uma parceria entre SEED/MEC, UniRede e 
secretarias estaduais e municipais de educação. Até 2004, data da sua última oferta, havia 
capacitado, aproximadamente, 53.000 professores e gestores escolares. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/seed2004.pdf>. Para detalhar e aprofundar o Curso TV na 
Escola e os Desafios de Hoje, ver Medeiros (2003) e Rodrigues (2006).  
144

 Para aprofundar e ampliar as reflexões sobre o Fundescola, ver Oliveira at al (2005), em artigo 
com título O Programa Fundescola: concepções, objetivos, componentes e abrangência – a 
perspectiva da melhoria da gestão do sistema e das escolas públicas. 
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continuada a distância, planejada na perspectiva político-pedagógica assumida pelo 

Governo FHC, e, no cenário das reformas em curso, implantada integralmente pelas 

IES públicas, sedimentando e cimentando as bases político-administrativas e 

pedagógicas de programas e ações como o Pró-Licenciatura e a UAB. 

Embora o Governo FHC (1995-2002) tenha se utilizado dessas estratégias 

apresentadas por Preti (2005), é importante destacar que foi, neste período, em que 

foram sedimentadas as bases da institucionalização da EaD, por meio de regulação 

da modalidade, tendo como ponto de partida a sua incorporação na nova LDB, nº 

9.394/1996, de maneira explícita, constituindo-se como modalidade plenamente 

integrada aos sistemas de ensino, com destaque para o artigo 80, no qual dispõe 

que o “Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada”; para o artigo 87, inciso III, das Disposições Transitórias, que prevê que 

os municípios, e supletivamente o Estado e a União, deverão “realizar programas de 

capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, 

os recursos da educação a distância” (BRASIL, 1996, p. 35-42).  

Pilar (2011, entrevista 7), destaca o Artigo 62, da citada lei, que determina 

que a formação de docentes para atuar na EB far-se-á, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e ISE, embora admita a formação mínima para o 

exercício do magistério e das séries iniciais do EF, em nível médio, na modalidade 

Normal, e alerta para o Art. 87, das Disposições Transitórias, parágrafo 4º, o qual 

determina que até o final da Década da Educação só serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Para nossa 

entrevistada, a publicação dessas leis se dá em um processo contraditório, tendo em 

vista que à medida que as leis induzem políticas públicas de formação em nível 

superior, o Governo FHC (1995-2002) recua e não investe no ensino superior, muito 

menos na formação de professores da EB neste nível de ensino, contribuindo, 

segundo Pilar, para ampliar o mercado da educação superior privada. Essa 

legislação criou, segundo nossa entrevistada, uma demanda e uma necessidade de 

formação de professores em nível superior, sem que houvesse políticas públicas de 

governo ou de Estado específicas para atender a demanda em expansão. 

A EaD é referendada com destaque pela nova LDB (BRASIL, 1996) como 

modalidade diretamente vinculada à formação de professores da EB. Segundo 

discurso oficial, essa associação deveu-se ao fato de que o sistema presencial de 
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educação formal apresentava-se insuficiente para atender as novas demandas 

sociais de formação, bem como de democratização do saber, neste início do século. 

Para Freitas (2011, entrevista 5), essa perspectiva adotada pela nova LDB e, de 

acordo com a Anfope, reconhece a falta de condições das universidades públicas e 

do poder pública constituído para o atendimento da formação de professores da EB, 

abrindo, no mercado educacional, do setor privado, a possibilidade de expansão, 

sobretudo, do ensino superior a distância.   

Em 1997, o MEC cria um grupo de especialistas para regular o Art. 80 da 

nova LDB. Como resultado do trabalho desenvolvido por esse grupo de 

especialistas, são publicados os Decretos 2.494 (BRASIL, 1998a) e 2.561 (BRASIL, 

1998b), respectivamente, e a Portaria 301 (BRASIL, 1998c), formando o conjunto de 

instrumentos que indicaram os procedimentos que deveriam ser adotados pelas 

instituições para obter o credenciamento do MEC para a oferta de cursos de 

graduação a distância. Nesse mesmo ano, o MEC lança o documento intitulado 

Indicadores de Qualidade para Cursos a Distância (BRASIL, 1998). Uma iniciativa 

que, de acordo com documento oficial, deveria constituir-se um instrumento para 

orientar instituições no desenvolvimento de seus projetos e sinalizar a qualidade 

como uma diretriz básica para a área (GATTI, 2009). De acordo com Neves (2011, 

entrevista 3), não havia, neste período, referências de experiências, estudos e 

pesquisas para subsidiar as políticas de EaD. A criação do Paped e dos Indicadores 

de Qualidade para Cursos a Distância, conforme sinaliza Neves, emerge, neste 

contexto, como forma de criar parâmetros para uma modalidade que começa a se 

expandir, sobretudo, via formação continuada de professores da EB. 

Em abril de 2001, o CNE edita a Resolução nº 01, que disciplina a oferta dos 

cursos de pós graduação a distância no País, fixa limites e estabelece exigências 

para o reconhecimento de cursos a distância ofertados por instituições estrangeiras. 

Nesse mesmo ano, o MEC publica a Portaria nº 2.253, que permite às 

universidades, centros universitários, faculdades e centros tecnológicos oferecer até 

20% de carga horária de cursos já reconhecidos na modalidade a distância, o que 

para Neves (2011, entrevista 3), contribuiu de forma decisiva para incentivar o uso 

da EaD nas IPES. 
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No Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2001a)145, ressalta-se o 

redimensionamento da EaD frente às novas tecnologias de comunicação e 

multimeios interativos, como instrumentos capazes de contribuir de maneira 

significativa para solucionar os desafios educacionais, como forma de 

democratização do ensino, além da utilização de programas educativos para o 

desenvolvimento da cultura da população em geral. De acordo com documento 

citado, o MEC tem dado prioridade à atualização e aperfeiçoamento de professores 

para o EF e ao enriquecimento do instrumental pedagógico disponível para esse 

nível de ensino. A TV Escola e o fornecimento, aos estabelecimentos escolares, do 

equipamento tecnológico necessário constituem, segundo o documento citado, 

importantes iniciativas (BRASIL, 2001a). 

Para Castro (2005), é possível perceber, nas metas e objetivos do PNE 

(BRASIL, 2001a), a sedimentação das políticas orientadas pelos OI, para a área da 

EaD e para a área de formação de professores da EB, com destaque para o 

documento Prioridades y Estratégias para La Educación (1995), elaborado pelo BM, 

e que traz o seguinte entendimento sobre a temática: 

 

Entre los elementos reconocidamente eficaces de formación em El servicio 
se cuentam La presentación de nuevas teorias o técnicas, lãs 
demonstraciones de su aplicación, la prática, El intercambio de información, 
y El entrenamiento continuado [...] los programas de educación a distancia 
para la formación pedagógica em El función de los costos que los 
programas de ensiñanza em internado (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 91-92). 

 

 

Nessa perspectiva, o PNE citado, conforme sinaliza Castro, segue as 

mesmas regras e, nas suas diretrizes, procura estar articulado com as exigências da 

nova LDB, ou seja, procura reiterar a política educacional que vem sendo gestada 

no MEC desde o início da década de 1990, em princípio de forma embrionária, mas 

que pouco a pouco foi se sistematizando no corpo de inúmeras mudanças que foram 

sendo introduzidas no campo educacional.  

As orientações do PNE (BRASIL, 2001a) se articulam com as 

recomendações da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, convocada pela 

Unesco, em 1998 (UNESCO, 1998), segundo as quais as dificuldades de acesso à 

educação podem ser equacionadas mediante utilização das TIC, o que possibilitaria 
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 Para aprofundar e detalhar o PNE (BRASIL, 2001) no que se refere à EaD e as TIC, ver Dourado e 
Santos (2011) . 
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a democratização desse nível de ensino. De acordo com esse documento, embora 

reconheça os problemas da EaD e admita que nos países em desenvolvimento eles 

são acrescidos da ausência de infraestrutura, a entidade propõe que as políticas de 

planejamento educacional ofereçam à EaD um lugar de destaque, apoiado pelos 

governos centrais. 

De acordo com Pinto (2011, entrevista 01), a regulamentação da EaD, neste 

período, se efetiva, em um contexto marcado por tensões, disputas e contradições, 

sobretudo, por ser a EaD vista por setores internos da SESU/MEC como uma 

modalidade inferior e fraudulenta, expressando, segundo Pinto, preconceito em 

relação a modalidade: “a tentativa da SESU de estabelecer limites para o uso 

presencial da EaD [...] era bastante limitada. O que a SESU queria era impedir que 

os cursos presenciais passassem a utilizar tanto a EaD que já não se 

caracterizassem como presenciais”. De acordo com Pinto, a educação superior a 

distância, desde 1995, começa a ser utilizada pelas IES e, sobretudo, para a 

formação de professores em exercício, por meio de processos seletivos fechados, 

caracterizando o processo como ilegal, sobretudo, pela sua dupla seletividade. Para 

Neves (2011, entrevista 3), não sem contradições internas, a institucionalização da 

EaD se efetiva em um contexto de reações adversas a esta modalidade educativa, 

sobretudo, segundo a nossa entrevista, por representar, para determinados setores 

da sociedade, um tipo de educação de terceira categoria, voltada para atender as 

classes populares, como os estudos supletivos. Para Neves, as universidades, em 

grande medida, neste período, não aceitavam a EaD por considerá-la de baixa 

complexidade e a própria SESU/MEC absteve-se de participar da formulação da sua 

regulamentação por entender que esta modalidade não servia à educação superior.  

É neste contexto que, para avaliar as regulamentações do Art. 80, da LDB, 

verificar as necessidades de mudança nas normatizações e rediscutir políticas 

públicas para a área da EaD, o MEC cria, em janeiro de 2002, uma Comissão 

Assessora para Educação Superior a Distância146, por meio da Portaria MEC nº 335, 

de 6 de fevereiro de 2002, formada por especialistas em EaD, representantes de 

instituições públicas e privadas, e de membros do próprio Ministério. Em agosto de 
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 Consta, nesta Comissão, a participação do Centro de EaD do Rio de Janeiro (Cederj/RJ), criado 
em 1999, por meio do seu presidente Carlos Bielschowsky, que, de acordo com documentação 
levantada, tem uma participação efetiva na definição das políticas a partir da década de 1990, com 
ênfase na primeira década deste século, culminando com a sua nomeação, em 2007, como 
Secretário da SEED/MEC, permanecendo no cargo até janeiro de 2011, quando essa Secretaria é 
extinta por meio de nova reestruturação do MEC, no Governo Dilma Rousseff (2011-2014). 
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2002, o grupo de trabalho concluiu pela indicação de uma nova regulamentação, na 

forma de um novo Decreto, revogando os Decretos 2.494 e 2.561, editados em 

fevereiro e abril de 1988.  

De acordo com Pinto (2011, entrevista 01), a ideia central da constituição 

desta Comissão não teve como centralidade a regulamentação da EaD para 

utilização no País, embora os primeiros dados sobre a educação superior a 

distância, coletados pelo Censo da Educação Superior (BRASIL, 2001b), 

revelassem um crescimento significativo no número de matrículas no setor público, 

ou seja, considerando a evolução das matrículas dos cursos de graduação a 

distância no País, por organização acadêmica, havia um total de 5.359 matrículas 

efetivadas, 100% delas no setor público. Para Pinto, a motivação principal desta 

Comissão tinha como principal finalidade a regulamentação da EaD para agregar 

recursos de grandes empresas estatais, a exemplo do BB, que havia procurado o 

MEC para formar os quadros dos seus funcionários em todo o País. Consta deste 

período, segundo Pinto, forte articulação entre o Cederj, que tinha uma das poucas 

experiências em andamento e consolidadas no País, e o BB. Conforme sinaliza 

Pinto, as pressões estabelecidas, no interior do MEC, pelo Cederj e pelo BB 

contribuiu, de forma decisiva, para a regulamentação da EaD no Governo FHC. A 

partir destas informações, considerando as diretrizes políticas do Governo FHC, 

inferimos que esta regulamentação e o caráter limitado dado a EaD, induziu a 

utilização desta modalidade educativa pela iniciativa privada, que viu nesta 

modalidade educativa um mercado em expansão.  

Segundo Preti (2005), é no final da década de 1990 que algumas 

universidades públicas começam a experimentar a EaD em seus processos de 

ensino e aprendizagem, como a Universidade Federal do Mato Grosso147 (1995), a 

Universidade Federal do Paraná (1998) e a Universidade Estadual de Santa 

Catarina (1998), embora, para esse autor, continue a prevalecer uma grande 

diversidade de propostas, cujo sentido é responder a problemas emergenciais. No 

entanto, consta deste período, segundo Preti (2005), o esforço de diferentes 

universidades públicas voltado à criação de sistemas cooperados ou de redes, como 
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 De acordo com Gatti (2009), o Nead/UFMT, em 2001, propôs documento com princípios 
norteadores para a elaboração de cursos de licenciatura a distância, visando à formação de 
professores das quatro primeiras séries do ensino fundamental no âmbito da UniRede, documento 
que subsidiou as orientações da Secretaria de Educação a Distância do MEC. 
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o caso da UniRede, da Univir, da CampusNet, do Cederj, do Projeto Veredas148, 

para o oferecimento de cursos voltados à formação dos professores em exercício na 

EB149. Esse movimento tem como referência o documento A política de EaD e o 

Consórcio Interuniversitário (BRASIL, 1995), no qual o MEC sinaliza as novas linhas 

de ação, com destaque para a expansão do acesso à educação, em todos os níveis 

e modalidades e a ação específica nas regiões ou grupos mais carentes. Para 

Santos (2008), esse documento inspirou no campo da esfera pública a instituição de 

vários consórcios, no plano regional; e a UniRede, em âmbito nacional que, de 

acordo com essa autora, foi progressivamente substituindo os consórcios regionais,  

sobretudo, no final da década de 1990, tendo como propositores as instituições 

públicas de ensino superior. De acordo com os dados levantados e com base nas 

entrevistas realizadas, inferimos que o Cederj serviu de referência principal para a 

discussão e definição das políticas educacionais para o campo, por ser a 

experiência, em andamento, à época, que, por meio de consórcio, envolveu, 

segundo Bielshowsky (2011, entrevista 7), seis IPES do estado Rio de Janeiro, e 

que apresentava resultados positivos. Segundo sinaliza o nosso entrevistado, a 

própria criação da UniRede teve a participação efetiva e determinante do Cederj.  

 Considerada a grande resposta pública às exigências da LDB (BRASIL, 

1996), sobretudo, no que se refere à formação de professores em nível superior, a 

UniRede150 recebe apoio do MEC e se transforma na grande possibilidade de 

democratização e formação de professores no País. No entanto, de acordo com 

Santos (2008), o financiamento dos cursos superiores em andamento, neste 

período, resultam de convênios com estados e municípios, sinalizando para uma 

forte contradição entre discurso e prática de ação política. De acordo com Pinto 

(2011, entrevista 01), havia uma tensão envolvendo as IPES, que integravam a 
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 A UniRede, criada em 1999, constituiu-se como consórcio, e contou, até 2005, com a participação 
de 68 universidades públicas. A Univir reuniu as universidades públicas do Centro-Oeste e a Campus 
Net, as universidades públicas da região amazônica. O Cederj constituiu-se consórcio, incorporando 
parte das universidades públicas do Rio de Janeiro, e o projeto „Veredas‟ congregou  universidades 
de Minas Gerais (PRETI, 2005).  
149

  Para aprofundar a discussão sobre estes consórcios, ver Santos (2008) e Dourado e Santos 
(2011). 
150

 De acordo com documentos analisados, o MEC financiou, no segundo mandato de FHC (1998-
2002), a UniRede em duas ações, via SEED/MEC: o Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios 
de Hoje, em  2000, que congregou, cerca, de 27 IPES, bem como a oferta de Curso de 
Especialização em EaD, também em 2000, para 300 profissionais da área de EaD das Universidades 
consorciadas à UniRede. No entanto, não consta nenhum registro de financiamento direto, neste 
período, a cursos de graduação e/ou licenciatura a distância.  
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UniRede, e o MEC, no sentido de que toda e qualquer institucionalização da EaD 

passasse pela UniRede, ou seja, a UniRede funcionaria como um conselho 

consultivo. No entanto, segundo Pinto, o MEC vive um forte dilema, tendo em vista 

que era fundamental, naquele momento, experiências consolidadas e a UniRede 

não as tinha, exceto o Cederj, que apresentava-se como o único modelo 

reconhecido e com experiência consolidada, em âmbito nacional. 

Conforme Relatório da Comissão Assessora para Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2002), sob orientação do Governo FHC (1995-2002), até a 

publicação da regulamentação da nova LDB, em 1998, apenas a UFMT oferecia um 

curso de graduação a distância, em caráter experimental, dirigido para a formação 

de professores do EF da rede pública. De acordo com esse documento, além deste 

curso, no âmbito do ensino superior, existiam também ofertas pioneiras de cursos de 

extensão. Fora do âmbito da educação superior, ainda segundo o citado documento, 

a situação era diversa e muitas experiências com EaD foram desenvolvidas, por 

exemplo, no ensino médio e em cursos livres profissionalizantes. Os resultados do 

relatório destacam que a partir de 1998, houve um crescente envolvimento de IPES 

com cursos de EaD, como mostra o aumento nos pedidos de credenciamento e 

autorização de cursos superiores regulares de EaD: 

 

Tabela 2 – Cursos de Graduação a Distância 
credenciados e autorizados 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Pedidos 8 14 5 10 46 

                                    Fonte: MEC/SESU/DEPES, maio de 2002. 

 

Essas solicitações, de acordo com o já citado relatório, foram, em sua 

grande maioria, para cursos de graduação de formação de professores, os quais 

respondem por 80% do total dos pedidos. E, entre esses últimos, 60% 

correspondem a pleitos para cursos de Pedagogia e de Normal Superior. Conforme 

dados do documento analisado, os atuais professores do EF são o público alvo 

principal destes cursos, na medida em que são afetados pelo art. 87, parágrafo 4º, 

da nova LDB, o qual estabelece que, até o final da Década da Educação, ou seja, 

2006, somente fossem admitidos “professores habilitados em nível superior ou 
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formados por treinamento em serviço”. Este documento sinaliza que a exigência 

legal tenha motivado uma demanda pontual da ordem de 700 mil novas vagas.  

De acordo com o Censo da Educação Superior 2003 (BRASIL, 2003), havia 

46 cursos de graduação a distância no Brasil, em 2002, devidamente credenciados e 

autorizados pelo MEC. Segundo esse documento, considerando a crescente 

participação de cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos) a 

distância, “torna-se evidente que a ampliação do ensino a distância já é suficiente 

para indicar a necessidade de se obter informações sobre as áreas, cursos e 

instituições que os oferecem e a sua abrangência territorial” (BRASIL, 2003, p. 5).  

 

Tabela 3 - Cursos de Graduação a Distância 
Brasil 2000-2003 

 

Ano 
Nº de 

Cursos 

2000 10 

2001 16 

2002 46 

2003 52 

                                                            Fonte: DESES/INEP/MEC 

 

De acordo Mancebo (2012), considerando a evolução das matrículas dos 

cursos de graduação a distância no Brasil, por organização acadêmica, tínhamos, 

em 2000, 1.682 matrículas em cursos de graduação a distância, contabilizando 

100% de oferta no setor público. Em 2002, no último ano do Governo FHC (1995-

2002), constam, conforme sinaliza Mancebo (2012), 40.714 matrículas em cursos de 

graduação a distância, sendo 34.322 ofertadas pelo setor público e 6.392, pelo setor 

privado. De acordo com os dados apresentados, constata-se que até o final de 2001, 

as instituições credenciadas pelo MEC para ofertar EaD, em nível de graduação, 

eram pertencentes ao setor público. No entanto, a partir dos anos 2002-2003, tem 

início a participação do setor privado na oferta da modalidade a distância, expresso 

pelo número de instituições que se credenciaram. 

A estratégia adotada de utilizar a EaD na década de 1990, de acordo com 

Lobo Neto (apud Castro, 2005), vai além dos objetivos que estão declarados nos 

documentos oficiais. Para esse autor, o seu uso está articulado também com a 

estratégia maior do governo de reduzir os investimentos na área educacional, 

produzir e implementar programas de baixo custo e nem sempre de qualidade para 



175 
 

a população e abrir canais para que a iniciativa privada aumente suas ações na área 

educacional. Nessa mesma perspectiva, Santos (2008, p. 100) alerta: 

 

[...] a expansão dessa modalidade educativa não pode ser compreendida 
fora de uma lógica em que conhecimento e tecnologia se conjugam ampla e 
constantemente com outras forças produtivas, tais como o capital, as 
relações de trabalho, a divisão do trabalho social, o mercado e o 
planejamento, e desenvolvimento de forma intensiva e extensiva, 
ultrapassando fronteiras geográficas e históricas (IANNI, 2003). Isso se 
traduz não só a necessidade de rearticulação constante do capitalismo, mas 
também exige que essa reprodução se dê em escala global. 

 

De acordo com essa autora, para compreender a expansão da EaD, sob a 

perspectiva da democratização, é necessário questionar em que medida essa 

modalidade educativa não tem se tornado meio de favorecimento à manutenção da 

hegemonia capitalista, não só como forma de comercialização dos produtos 

tecnológicos, mas também pelo fato de os meios eletrônicos e suas possibilidades 

educativas favorecerem o desenvolvimento de um projeto de sociedade à qual não 

interessa que os indivíduos, em sua maioria, estejam preparados para compreender 

a essência das ideologias e a dimensão dos problemas nela apresentados, de forma 

a participar de maneira crítica dos processos sociais de transformação. 

No final do Governo FHC (1995-2002), a UniRede, de acordo com 

Bielshowsky (2011, entrevista 7), elabora uma proposta de expansão da educação 

superior a distância no País, sob a coordenação do Cederj, a qual é apresentada ao 

governo de transição. Nessa proposta, conforme sinaliza nosso entrevistado, a ideia 

principal seria a de criação de um instituto, órgão executor do MEC, sob a 

responsabilidade da UniRede, constituindo-se um modelo de colaboração entre as 

instituições públicas e entes federados, com respeito acadêmico total às 

universidades, mas, ao mesmo tempo, tendo uma estrutura centrada em Brasília, 

que pudesse promover o financiamento e avaliação dos cursos. Para Bielshowsky, o 

que a UniRede advogou, na proposta apresentada ao governo de transição, refere-

se à criação de uma estrutura que pudesse promover o fomento e a avaliação de 

cursos a distância, e, promover o crescimento das universidades públicas em 

direção ao atendimento social.  
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2.4  A EaD no Brasil nas quatro décadas que antecederam o Governo Lula da 

Silva (2003-2010): contexto(s) e projetos em disputa 

  

Das reflexões e análises estabelecidas, compreende-se que, não sendo a 

educação (e a EaD) neutra e, portanto, entendida como “[...] prática social que, em 

interface com outras práticas, contribui para a construção de significados culturais, 

reforçando e/ou conformando [ou subvertendo] interesses sociais e políticos” 

(NEDER, 2005, p. 182), dependendo da correlação de forças sociais estabelecida e 

do grupo hegemônico no poder, a educação (e a EaD) pode configurar-se, em suas 

contradições e disputas, a serviço de projetos diversificados de poder.  

Portanto, a EaD, como prática social e política, pode contribuir para a 

conscientização e transformação, como constatamos nas experiências da Rádio 

Sociedade do RJ e do MEB, em período anterior a implantação do Regime Militar no 

País; mas, pode servir à conservação e manutenção de projetos elitistas, autoritários 

e ditatoriais, como o caso das experiências no período de implantação da Ideologia 

de Segurança Nacional, cunhada na ESG e influenciada pelos interesses dos EUA, 

no período da ditadura militar no Brasil (1964-1984), com destaque para o Mobral, o 

Projeto Minerva e Logos I e II. 

Nessa perspectiva, compreendemos que foi sobre as bases sócio-políticas 

do Regime Militar (1964-1984) que a EaD, no País, encontra sustentação para sua 

implantação e institucionalização como política educacional, associada à formação 

de professores da EB. Para atingir esse fim, contribuiu de forma decisiva o modelo 

industrial de EaD assumido e difundido pelos militares, o qual fundou-se nos 

princípios do fordismo e taylorismo, com ênfase na racionalização, divisão do 

trabalho, mecanização, produção de massa, planejamento, formalização e 

centralização, transpondo para os processos de ensino e aprendizagem a forma de 

funcionamento do sistema fabril, por meio da pedagogia tecnicista. 

Os militares implantaram, por assim dizer, um método funcionalista, onde o 

ensino tornou-se um produto que podia ser controlado, otimizado e vendido, tendo 

como centralidade dos processos de ensino e aprendizagem a organização dos 

meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados à condição de 

executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle 

ficaram a cargo de especialistas supostamente habilitados e “neutros”. A 

organização do processo converte-se em garantia da eficiência, compensando e 
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corrigindo deficiências do professor e maximizando os efeitos de intervenção 

(SAVIANI, 2008a). 

Esses fundamentos contribuíram, de forma decisiva, para a implantação da 

política educacional imposta pelo Regime Militar (1964-1984), a qual tinha como 

matriz central o desenvolvimento econômico, transformando a escola primária em 

mera atividade prática; o ensino médio em formação de mão-de-obra técnica para o 

mercado de trabalho; e o ensino superior em „treinamento‟ especializado para 

atender, sobretudo, as empresas privadas.  

E a EaD, pelas suas características e especificidades, como separação 

professor e aluno, utilização de meios técnicos, organização de apoio e tutoria, 

flexibilidade e independência (autonomia nos estudos), comunicação massiva, 

procedimentos industriais, e baixos custos151, foi incorporada, apropriada e imposta 

no regime militar (1964-1984), tendo em vista, sobretudo, o controle e censura do 

Estado sobre os currículos e sobre os processos de ensino e aprendizagem; o seu 

poder de desmobilização de massas, tendo em vista a sua organização mediada por 

tecnologias, com separação física entre os envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem, num período onde não havia ainda a mediação online, via Internet; 

baixa qualificação da tutoria (substituição de professores por animadores de 

aprendizagem) e, consequentemente, do ensino; e utilização de limitados recursos 

financeiros. 

Mas, as características da EaD que mais contribuíram para a sua utilização 

pelos militares foi, sem dúvida, a possibilidade de separação professor e alunos (e 

alunos entre si), afinal, a ordem era desagregar, em todos os domínios, as 

organizações que assumiam a defesa dos interesses populares; e o controle (por 

meio da censura) dos currículos e dos processos de ensino e aprendizagem.  

A EaD caracterizou-se como modalidade assumida como estratégica pelo 

regime militar (1964-1984), sobretudo, nas políticas educacionais voltadas para 

atingir um maior número de pessoas, em diferentes níveis e etapas do ensino, sendo 

                                                           
151

 Conforme já foi sinalizado neste estudo, o argumento de „baixos custos‟ na EaD tem sido, 
historicamente, utilizado para promover uma educação de baixa qualidade, tendo em vista que os 
estudos e pesquisas do campo demonstram que esta modalidade educativa para ser efetivada com 
qualidade adequada exige altos investimentos, sobretudo, em sua etapa inicial de implementação, 
sobretudo, no que se refere-se à infraestrutura tecnológica, produção do material pedagógico-didático 
por equipe multidisciplinar, formação de formadores, e, em etapa subseqüente, no acompanhamento 
e avaliação do processo de ensino/aprendizagem. 
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suas principais ações: Mobral (1ª a 4ª séries do antigo primário); Projeto Minerva (5ª 

a 8ª séries e 2º grau); e o Logos I e II (voltado à formação de professores leigos). 

A redemocratização política no Brasil se efetiva no contexto do declínio do 

bloco socialista no final da década de 1980 e o conseqüente colapso da União 

Soviética em 1991, que pôs fim a chamada Guerra Fria. A nova era da globalização 

capitalista exigia, neste momento histórico, integração e adaptação da produção 

nacional aos padrões mundiais ao projeto de acomodação neoliberal, e ao 

Consenso de Washington, que acabou se convertendo na base dos programas de 

recuperação do País lançados na última década do Século XX. 

Neste contexto, evidenciamos que as condições sócio-políticas que deram 

sustentação ao projeto de EaD, como política educacional, no interior da história do 

Brasil, no período da redemocratização política até o Governo FHC (1985-2002), 

estão fortemente marcadas pelo receituário do Consenso de Washington, que já 

vinha sendo orientado desde o final da segunda Guerra Mundial por meio de 

diferentes agências financiadoras internacionais,  com destaque para a Cepal, nas 

três décadas subseqüentes a essa guerra, e o BM a partir da década de 1980, e 

pelas manobras por cima das elites brasileiras que passam, a partir de 1985, a 

utilizar uma nova dinâmica no País, introduzindo uma metodologia de ação do 

Estado, conduzindo a estratégias mais sutis de dominação. 

No período de redemocratização política no Brasil os governos admitem, 

com diferentes configurações e discursos variados, a premissa de falência do 

Estado, visto como incapaz de formular políticas, transferindo-se essas 

responsabilidades para os OI, com destaque para o BM que, a partir de 1985, passa 

a ser co-gestor do FMI, na administração da dívida externa, e para a Unesco, a partir 

de 2003, aprofundando, assim, as interferências, com o consentimento das elites 

locais e dirigentes no exercício do poder, nos assuntos internos dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, sobretudo, no campo das políticas educacionais. 

Percebemos, no interior da história do Brasil que, embora o Governo Sarney 

(1985-1989) tenha introduzido, ainda muito subliminarmente, os princípios do 

receituário disseminado pelo Consenso de Washington, nas políticas educacionais, 

foi no Governo Collor de Mello (1990-1992) que se produz a adesão definitiva à 

lógica neoliberal recém consolidada. O Governo Itamar Franco (1992-1995) acaba 

preparando econômica, política e ideologicamente a implantação, sem grandes 

resistências, no País, do modelo neoliberal de organização social. No entanto, a 
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hegemonia dessa proposta se evidencia, como vimos neste capítulo, na eleição, por 

duas vezes consecutivas, de FHC (1995-2002), bem como pelo predomínio de 

forças conservadoras nos demais espaços políticos majoritários. FHC (1995-2002) 

consolida, por meio da Reforma do Aparelho do Estado e das interferências diretas 

do financiador central deste governo, o BM, o modelo neoliberal no País, com o 

consentimento das elites dirigentes no exercício do poder. 

No campo educacional, o significado que veio prevalecer deriva de uma 

lógica voltada para a satisfação de interesses privados, guiado pela ênfase nas 

competências que cada um deve adquirir no mercado educacional para atingir uma 

melhor posição no mercado de trabalho. A educação passa a ser entendida como 

um investimento em capital humano que habilita as pessoas à competição pelos 

empregos disponíveis. A teoria do capital humano é refuncionalizada e é nessa 

condição que se alimenta a busca da produtividade em educação (SAVIANI, 2008b). 

E é nesse contexto que a EaD assume „lugar‟ de destaque nas políticas 

educacionais, fortemente associada às novas TIC e ao paradigma da sociedade da 

informação e do conhecimento, e é amplamente disseminada e utilizada para 

atender aos interesses, em grande medida, do mercado e da sociedade capitalista, 

impulsionada pelo discurso da expansão e da democratização do acesso com 

qualidade e inclusão social, sob orientação de documentos internacionais, com o 

consentimento das elites dirigentes no exercício do poder, no contexto das reformas 

educacionais em curso que tinha como centralidade a universalização do EF e a 

formação de professores da EB. 

Verificamos que o processo de expansão e crescimento da EaD como 

modalidade estratégica nas políticas educacionais no Brasil, no período de 1964 a 

2002, vem se dando, de acordo com as orientações dos OI e dos interesses locais 

das elites dirigentes no exercício do poder, e „em conta gotas‟, mas é no período da 

redemocratização política que passa a ser mais claramente citada nos documentos 

oficiais, constituindo-se política educacional, embora ainda, em seus primeiros 

governos, não esteja amparada legalmente, o que vai efetivar-se no Governo FHC 

(1995-2002), onde a EaD é incorporada, de forma explícita, na legislação brasileira, 

tendo como centralidade a LDB, nº 9.394/1996, e o PNE, Lei nº 10.172/01/2001, 

constituindo-se modalidade plenamente integrada aos sistemas de ensino e 

associada à formação de professores da EB. 
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O dois mandatos de FHC (1995-2002) centralizam-se na regulamentação e 

institucionalização da EaD, a partir do modelo defendido pelos organismos 

multilaterais, principalmente, pelo BM, de diversificação e diferenciação dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino. No campo das políticas de EaD a ênfase 

se volta para a formação continuada a distância, conforme sinalizado no capítulo 

anterior, e na regulamentação da educação superior a distância, abrindo trincheiras 

variadas para a expansão descontrolada desse nível de ensino pelo setor privado. 

De acordo com o exposto, pode-se depreender que as bases sócio-políticas 

que deram sustentação ao projeto de EaD, como política educacional no Brasil, 

articulado à formação de professores da EB, sobretudo, nas quatro décadas que 

antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010), não representam matrizes 

ideológicas e políticas antagônicas no cenário político nacional, mas acabam 

disputando na esteira do receituário norte-americano, com o consentimento e a partir 

dos interesses locais das elites conservadoras e dirigentes do País, a direção do 

mesmo projeto neoliberal de poder.  

A EaD se tornou, no contexto das políticas educacionais, nestas quatro 

décadas que antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010), meio de 

favorecimento da hegemonia capitalista, não só como comercialização dos produtos 

tecnológicos, mas também pelo fato de os meios eletrônicos e suas possibilidades 

favorecem, como diz e concordando com Santos (2008), o desenvolvimento de um 

projeto de sociedade a qual não interessa que os indivíduos, em sua maioria, 

estejam preparados para compreender a essência das ideologias e a dimensão dos 

problemas nela apresentados, de forma a participar de maneira crítica dos 

processos sociais de transformação.  

A partir deste esforço de elaboração e construção da síntese de mediações 

e nexos estabelecidos entre o panorama das políticas de EaD voltadas à formação 

de professores da EB, na primeira década deste século, tratados no Capítulo I, e da 

historicidade das quatro décadas que antecederam-na, temática abordada neste 

Capítulo II, situamos o período estudado, o Governo Lula da Silva (2003-2010), em 

um contexto mais amplo de entendimento, buscando apreender o objeto em suas 

contradições, mediações e determinações que o constituem, tomando-o na relação 

inseparável entre o estrutural e o conjuntural (Capítulo III). 
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CAPÍTULO III 
POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EB) 
NO GOVERNO LULA DA SILVA (2003-2010) 

 
 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar e analisar como se revelam as 

políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB, no período do Governo 

Lula da Silva (2003-2010), tendo por base o contexto das reformas educacionais em 

articulação com as transformações econômicas e políticas em curso no referido 

momento de desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Tomamos como ponto de partida a compreensão dos embates teóricos e 

políticos que vem pautando os debates acadêmicos do campo, na primeira década 

deste século (Capítulo I), e recuperamos, historicamente, as quatro décadas que 

antecederam o Governo Lula da Silva (Capítulo II), tendo em vista apresentar uma 

síntese das mediações e dos nexos estabelecidos, situando o período de estudo em 

um contexto mais amplo de entendimento. Nossa intenção é apreender o objeto em 

suas contradições, mediações e determinações históricas, sociais e econômicas que 

o constituem, tomando-o na relação inseparável entre o estrutural e o conjuntural 

(FRIGOTTO, 2011). 

Compreendemos que a análise da política educacional de um determinado 

governo constitui-se em uma tarefa complexa, que exige a compreensão dos limites 

da análise estabelecida, sobretudo, quando essa se efetiva em uma conjuntura 

recente, onde há reduzidas problematizações e estudos indicativos e críticos do 

recorte temporal estabelecido. Buscamos apreender o objeto de estudo em seus 

aspectos essenciais, com ênfase naquilo que tem de singular e geral, procurando 

recuperar e colocar numa dimensão mais ampla e aprofundada as discussões sobre 

a EaD voltadas para a formação de professores da EB, objetivando avançar nos 

debates da área. 

Os dados da pesquisa empírica (revisão da literatura, análise documental e 

da legislação e entrevistas) estão presentes, de forma transversal, neste capítulo, 

problematizando e ampliando as discussões do contexto analisado e estabelecendo 

relações dialéticas, à luz das reflexões teóricas estabelecidas por estudiosos e 

pesquisadores dos campos estudados.  
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Para compormos o período do Governo Lula da Silva (2003-2010), 

consultamos, além do Diário Oficial da União, Internet, periódicos especializados e o 

sítio do MEC152. Nesta etapa da pesquisa, construímos um fluxograma do período 

temporal analisado (Apêndice E), a partir do levantamento das notícias postadas no 

sítio do MEC, na ferramenta „Todas as notícias‟, o que corresponde a todos os dias 

úteis de cada um dos doze meses dos oito anos estudados. Foram analisadas todas 

as mensagens postadas no sítio do MEC, considerando os dias úteis, de segunda a 

sexta-feira, dos doze meses do ano, de 2003-2010, o que corresponde a 1.920 dias 

úteis, com uma variação de mensagens postadas entre 200 a 300 mensagens 

mensais. Este estudo foi realizado a partir das categorias de análise: EaD; EaD e 

formação de professores; tecnologias e formação de professores; e políticas e 

formação de professores. A finalidade desta etapa de investigação foi compor, 

historicamente, a trajetória do Governo Lula da Silva (2003-2010), a qual foi 

complementada com entrevistas e registros assistemáticos envolvendo sujeitos que 

participaram deste período analisado. 

Partimos do contexto sócio-político do Governo Lula da Silva (2003-2010)153, 

para assim problematizarmos as políticas de EaD voltadas para a formação de 

professores da EB. Para facilitar a compreensão das reflexões estabelecidas, nesta 

complexa trama de definição e implantação das políticas investigadas, o texto foi 

sub-dividido em uma primeira parte que trata do contexto sócio-político-econômico 

do Governo Lula da Silva, em seus dois mandados subseqüentes, e uma segunda 

parte, na qual os dois mandatos do Governo Lula da Silva são divididos, com 

destaque para os Programas Setoriais da Educação Uma Escola do Tamanho do 

Brasil (PT, 2002) e Programa Setorial da Educação 2007/2010 (PT, 2006). Em cada 

um dos programas de governo destacamos as suas principais linhas e diretrizes de 

ação, tendo como centralidade o nosso objeto de estudo e investigação, com ênfase 

nos programas e ações desenvolvidos em cada um dos dois mandados do Governo 

Lula da Silva (2003-2010). 

 

                                                           
152

 Valemo-nos também da nossa experiência profissional ao longo dos últimos quinze anos, com 

destaque para os oito anos do Governo Lula da Silva, como servidora pública do MEC, atuando nas 
secretarias que, estrategicamente, definiram - neste período, as políticas investigadas neste estudo. 
Ver nota de rodapé nº 21 (Introdução).  
153

 Para ampliar e aprofundar as reflexões sobre o Governo Lula da Silva (2003-2010), em sentido 
amplo, ver Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010 (2010) – Rio de Janeiro: 
Gramond, 2010. 
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3.1 Contexto sócio-político-econômico do Governo Lula da Silva (2003-2010)154 

na primeira década do século XXI 

 

 3.1.1 Governo Lula da Silva (2003-2006): um mandato de coalizão155 entre 

forças sociais, em sua maioria, progressistas 

  

Com discurso político de conciliação, de entendimento e de negociação, Lula 

da Silva assume o poder, em 01 de janeiro de 2003, anunciando sua disposição 

para firmar um pacto social com todos os setores da sociedade para resolver a crise 

pela qual o País atravessava, tendo em vista que um dos seus principais desafios, à 

época, era reunir uma base de apoio sólida no Congresso Nacional, capaz de votar 

reformas importantes para o Brasil, e que pudesse sustentá-lo diante da crise 

econômica e de credibilidade junto a setores do mercado, que se colocavam à frente 

do País. 

De acordo com o Programa de Governo Lula: 2002, Um Brasil para Todos 

(BRASIL, 2002a), Lula da Silva propõe como estratégia de mudança dos rumos do 

Brasil um esforço conjunto e articulado da sociedade e do Estado, como único 

caminho para pôr em prática as medidas voltadas ao crescimento econômico, eixo 

fundamental para reduzir as enormes desigualdades existentes no País. No 

documento citado, Lula da Silva propõe a implantação de um modelo de 

desenvolvimento alternativo, que tem o social por eixo, e que só poderia ter êxito se 
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 Após vinte e dois anos de existência do PT, três derrotas e oito anos de oposição sistemática ao 
projeto político, econômico e social de FHC, o ex-torneiro mecânico, Luiz Inácio Lula da Silva, 57 
anos, chega à Presidência da República. Lula da Silva vence o economista José Serra, candidato 
oficial e uma das principais lideranças do PSDB. Segundo Relatório das eleições 2002 (BRASIL, 
2003a), Lula da Silva é eleito, em segundo turno, Presidente da República do Brasil, com 52.793.364 
milhões de votos, o que corresponde a 61,27% dos votos válidos.  
155

 Governo de coalizão é aquele em que o governo é composto por partidos que não fazem oposição 
ao partido do Chefe de Governo. Ou seja, para que um Governo tenha maioria consistente no 
legislativo, é preciso compor uma coalizão (aliança) com homogeneidade ideológica e uma agenda 
de convergência. O Governo de FHC (1995 - 2002), no Brasil, por exemplo, tinha condições propícias 
à formação e operação de uma maioria governamental consistente, pois apresentava essas três 
condições descritas. Em 2002, a Convenção Nacional do PT aprovou a formação de ampla aliança 
política, constituída pelo PT, Partido Liberal (PL), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e Partido da Mobilização Nacional (PMN), em torno da eleição de Lula da 
Silva, presidente, e José de Alencar, vice-presidente (BRASIL, 2002a), caracterizando-se, portanto, 
como um governo de coalizão. José de Alencar, empresário e, então, senador mineiro pelo PL, foi um 
dos mais importantes interlocutores do novo governo com setores empresariais e conservadores do 
"establishment". O Governo Lula da Silva (2003-2006) constituiu, em seu primeiro mandato, uma 
maioria governamental consistente, representada pela maioria dos partidos com aproximações 
ideológicas, o que permitiu construir uma agenda de convergências, embora as tensões e disputas 
estabelecidas em seu interior a partir da correlação de forças estabelecida.  
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acompanhado da democratização do Estado e das relações sociais, da diminuição 

da dependência externa, assim como de um novo equilíbrio entre União, estados e 

municípios. Para Mercadante (2010a), o novo desenvolvimentismo156, modelo de 

desenvolvimento alternativo presente no programa do Governo Lula da Silva, 

consistia na elevação do social à condição de eixo estruturante do crescimento 

econômico, por meio da ampliação do mercado de consumo de massa, com 

políticas de renda e inclusão social. Esse fortalecimento do consumo popular e do 

mercado interno, segundo esse autor, à época liderança do PT e candidato eleito ao 

Senado Federal, seria capaz de gerar um novo dinamismo econômico, bem como 

escala e produtividade para a disputa do comércio globalizado, impulsionando as 

exportações e consolidando a trajetória de crescimento acelerado e sustentado. 

Lula da Silva assume o poder conduzido por forças sociais e progressistas que, 

conforme sinaliza Frigotto (2011), tinham, em sua origem, a tarefa de modificar a 

natureza do projeto de sociedade, como conseqüência para todas as áreas. O que 

se exigia do novo governo, de acordo com Oliveira (2003a), era uma radicalidade 

que deveria estar muito além, simplesmente, de fazer um governo 

desenvolvimentista, conforme defende Mercadante. Essa radicalidade a que se 

refere Oliveira, para Frigotto, no contexto das forças em jogo e em disputa, seria 

uma opção clara de medidas políticas profundas capazes de viabilizar a repartição 

da riqueza e suas conseqüências em novas reformas de base.    

A vitória de Lula da Silva, para Coutinho (2002), em seu primeiro mandato, 

ocorre num contexto internacional adverso, marcado pelo refluxo e pelas sucessivas 

derrotas da esquerda, em todas as suas vertentes, até mesmo as mais moderadas. 

Essa mesma tendência, para esse autor, é evidente na AL, embora os fortes indícios 

de mal-estar diante do neoliberalismo157. Logo, uma das limitações do novo governo 

eleito, conforme postula Coutinho, diante o quadro nacional e internacional postos, 
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 Em dezembro de 2010, Aloizio Mercadante defendeu a tese de doutorado, na Unicamp, intitulada 
As bases do Novo Desenvolvimentismo no Brasil, análise do Governo Lula (2003-2010), a qual 
consiste em um balanço de oito anos do governo Lula da Silva, período caracterizado por ele como 
"novo desenvolvimentismo" – um conjunto de conceitos que começa a ganhar forma a partir de 2004. 
Mercadante defendeu a tese de que Lula da Silva conseguiu se diferenciar do nacional-
desenvolvimentismo que dominou o período 1930-1980, e do neoliberalismo de Collor-FHC, por meio 
de quatro eixos principais: 1) modelo de desenvolvimento econômico comandado pelo 
desenvolvimento social, no qual o motor da economia passou a ser o mercado de consumo de 
massas; 2) fortalecimento da democracia; 3) inserção externa soberana e 4) nova política energética, 
principalmente após a descoberta do pré-sal. Para ampliar a discussão sobre o novo 
desenvolvimentismo, ver as reflexões e contribuições de Belluzzo (2009). 
157

 Para aprofundar e analisar mais detalhamento as teses em torno desta temática, ver Azevedo 
2004); Bianchetti (1992; 1995); Novy (2009); Gentili e Silva (2010). 
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seria a criação, promessa de Governo de Lula da Silva, de um novo modelo 

econômico, diverso do modelo neoliberal adotado pelo Governo FHC (1995-2002). 

  

Por um lado, internamente, foram desativados no Governo FHC (mediante 
as privatizações e a chamada "reforma" do Estado) muitos dos instrumentos 
necessários para implementar este "novo modelo"; e, por outro, as 
condições de vulnerabilidade externa em que nos encontramos - também 
criadas e/ou ampliadas pelo governo neoliberal que o povo brasileiro acaba 
de derrotar - obrigam um governo de esquerda a "negociar", em condições 
extremamente adversas, à realização de suas metas reformistas. A isso se 
deve acrescentar o relativo isolamento internacional em que terá de atuar, 
tanto em nosso Continente como no mundo, um governo brasileiro com tal 
coloração (COUTINHO, 2002, s/p.). 

    

Esse contexto motivou, para Coutinho (2002, s/p.), a necessária política de 

alianças, o que viria a constituir-se o chamado governo de coalizão, que a direção 

do PT resolveu adotar na então campanha presidencial e que pretendeu 

implementar no Governo Lula da Silva158. Essa decisão, para esse autor, rompeu 

com o isolamento sectário que caracterizou os primeiros anos do PT, “revelou ser - 

independentemente da questão de saber se todas as alianças propostas e efetuadas 

foram corretas e necessárias - uma das razões da vitória de Lula” (COUTINHO, 

2002, s/p.).  

A desfavorável correlação de forças impôs, de acordo com Coutinho, ao 

governo de esquerda, recém eleito, a aceitação dos contratos feitos pelos governos 

anteriores. No entanto, havia, entre militantes e intelectuais ligados ao PT, a 

preocupação de a necessidade temporária tornar-se permanente, havendo a 

cooptação pelo modelo neoliberal dos setores mais reacionários das classes 

dominantes nacionais e internacionais. Em outras palavras, “[...] se essa cooptação 

ocorresse, teríamos entre nós uma enésima "revolução passiva", isto é, mais um 

movimento no qual - com pequenos e inessenciais retoques "sociais" - seria 

conservado essencialmente o atual status quo” (COUTINHO, 2002, s/p.).  

Para Viana (apud OLIVEIRA, 2009), a necessidade de uma aliança ampla, 

ou melhor, de uma coalização acima e à margem de definições ideológicas 

estabelecidas pelo PT deve-se ao fato de que não se governa um País, como o 

                                                           
158

 Para Singer (2009), na primeira eleição de Lula (2002), formou-se uma nova maioria, enquanto 
que na segunda (2006), em uma votação de continuidade, a coalizão majoritária se manteve, mas 
com uma troca de posição importante no apoio ao presidente: “Em ambos os casos [...], a troca de 
apoio decorreu da política levada a cabo no primeiro mandato: a classe média se afastou do 
presidente, mas os eleitores pobres tomaram o seu lugar” (SINGER, 2009, s/p.). 
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Brasil, sem o concurso do atraso não apenas por questões parlamentares, mas 

porque a estrutura social que sustenta o sistema político é conservadora, e não 

avalizaria, nas palavras de Viana, avanços programáticos mais radicas. Para esse 

autor, “as fundas diferenças e desigualdades regionais, bem como o modo como, 

desde a colônia, fundiram-se o público e o privado, tornam-se quase obrigatório um 

pragmatismo permanente, que leva de roldão perspectivas mais ideológicas, ou 

meramente programáticas” (VIANA apud OLIVEIRA, 2009, s/p.). 

O grande desafio posto ao Governo Lula da Silva, segundo Oliveira (2003b), 

e que poderia contribuir com a mudança social, seria injetar na lógica da economia, 

o fator social, ou seja, tornar as relações sociais redefinidoras das relações 

econômicas. Para isto, segundo esse autor, seria preciso “introduzir o estatuto da 

política social na estrutura de reprodução do capital. Não mais como resíduo 

compensatório, mas como indutor da grande transformação democrática e 

republicana que a sociedade brasileira pede” (OLIVEIRA, 2003, s/p.).  

Para Mercadante (2010a), Lula da Silva assume o governo, em 2003, em um 

cenário adverso, onde o País vivia um momento difícil, com a ameaça de volta da 

inflação, de aumento do desemprego, desprestígio internacional, sob pressão do 

FMI. Assim, o Estado brasileiro estava enfraquecido por anos de desmonte de suas 

estruturas e a privatização de boa parte de suas funções. Portanto, para 

Mercadante, a grave crise econômica e social decorrentes da política econômica 

implementada por FHC (1995-2002) fragilizou o discurso neoliberal e abriu espaço 

para a vitória do PT nas urnas. Conforme defende esse autor, foi neste cenário, de 

aglutinação de forças de oposição, que se consolida o compromisso com a 

construção de um novo projeto desenvolvimentista nacional159. 

No entanto, a fragilidade macroeconômica do País, agravada pela estratégia 

do medo impulsionada pela candidatura de José Serra (PSDB), e as incertezas 

geradas pela eventual vitória de um candidato de perfil popular, como Lula da Silva, 

impulsionaram, segundo Mercadante (2010b), um poderoso ataque especulativo 

financeiro contra o Real, crescente durante toda campanha eleitoral. Para esse 
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 Para Mercadante (2010b), o objetivo estratégico do Governo Lula da Silva teve como foco a 
consolidação de um novo desenvolvimentismo, alicerçado na participação popular, na ampliação do 
mercado interno de consumo de massa e na inclusão social. Para esse autor, Lula da Silva procurou, 
em seu primeiro mandato, controlar a inflação, recuperar os fundamentos macroeconômicos e 
superar as fragilidades estruturais que ainda cometiam a nossa economia para, em seguida, em seu 
segundo mandato, concentrou-se mais no lançamento das bases de seu projeto de retomada do 
desenvolvimento.  
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autor, a fuga de capitais aumentava diariamente, o câmbio se desvalorizava de 

forma acelerada, praticamente não se tinha mais reservas cambiais e a pressão 

inflacionária ameaçava o que restava da precária estabilidade econômica. Foi nesse 

ambiente e no calor da campanha que o PT lança a Carta ao Povo Brasileiro, onde, 

segundo Mercadante, abdica-se publicamente de uma estratégia de ruptura e 

assume-se o compromisso com uma transição progressiva e pactuada para um novo 

modelo de desenvolvimento. Conforme sinaliza esse autor, o compromisso com a 

estabilidade econômica era apresentado como inegociável e o regime de metas 

inflacionárias, o câmbio flutuante, o superávit primário e o respeito aos contratos 

foram claramente incorporados ao Programa de Governo. Para Leher (2010), a 

Carta ao Povo Brasileiro, citada por Mercadante, não representou apenas uma peça 

eleitoral, começava a configurar-se por meio da composição do novo governo, 

sobretudo, com efeito, pela convocação de Henrique Meireles160, para o Banco 

Central, sinalizando continuidade e conservação da política macroeconômica em 

curso. 

 

3.1.2 Governo Lula da Silva (2007-2010): um governo de coalizão161 em torno da 

correlação entre forças sociais progressistas e conservadoras  

 

No contexto destes debates e discussões, mas, sobretudo, no interior da 

correlação entre forças sociais em tensão e disputa permanente, e que não se 

encerram, mas vão evidenciando a diretriz sócio-política e econômica implantada, 

Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito Presidente da República do Brasil, para seu 

segundo mandato, em 31 de outubro de 2006, com 58.295.042 votos, o que 

representa 60,827% dos votos válidos (BRASIL, 2006a), tendo como principal 
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 Henrique de Campos Meirelles ocupou o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil, de 2003 
a 2011. Em 2002, foi eleito deputado federal do estado de Goiás, pelo PSDB. Antes disso, foi 
Presidente do Global Banking do FleetBoston e Presidente Mundial do BankBoston. 
161

 Em 2006, a aliança do PT inclui o Partido Republicano Brasileiro (PRB), PC do B, Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB (PT, 2006a). O 
Governo Lula da Silva (2006-2010) constituiu, em seu segundo mandato, uma maioria governamental 
também consistente, no entanto, representada pela maioria da bancada de partidos com ideologias e 
interesses, em grande medida, diferenciados do seu projeto de desenvolvimento social defendido 
pelas suas bases políticas, com destaque para o PMDB, o que contribuiu para a construção de uma 
agenda marcada pela correlação entre forças sociais progressistas e conservadoras, tendo esses 
últimos, assumido espaços de hegemonia em determinadas áreas das políticas públicas, com a 
anuência das dirigentes no poder.  
 



188 
 

plataforma de governo o desenvolvimento com distribuição de renda e qualidade da 

educação. De acordo com o Programa de Governo 2007-2010 (PT, 2006, p. 5): 

  

Um desenvolvimento de longa duração, com redução das desigualdades 
sociais e regionais, respeito ao meio ambiente e à nossa diversidade 
cultural, emprego e bem-estar social, controle da inflação, ênfase na 
educação, democracia e garantia dos Direitos Humanos, presença 
soberana no mundo e forte integração continental.  

  

Lula da Silva assume o compromisso de conduzir, segundo o citado 

Programa de Governo, uma transição de modelo, realizando transformações 

econômicas, políticas e sociais sintonizadas com a nova maioria que se constituíra 

no País. Seus principais eixos de ação, segundo o documento referenciado, têm 

como centralidade: o combate à exclusão social, à pobreza e à desigualdade; 

aprofundamento do novo modelo de desenvolvimento: crescimento com distribuição 

de renda e sustentabilidade ambiental; educação massiva e de qualidade; cultura, 

comunicação, ciência e tecnologia como instrumentos de desenvolvimento e de 

democracia; desenvolvimento com distribuição de renda, estabilidade dos preços, 

redução da vulnerabilidade externa e mais investimentos; e desenvolvimento social 

(PT, 2006a, p. 5-30). 

Embora um dos críticos mais contundentes do primeiro mandato de Lula da 

Silva, Oliveira (2006, s/p.) declara voto ao PT, em seu segundo mandato, 

representando uma parcela da esquerda que, sendo crítica ao Governo Lula da 

Silva, ainda esperava uma reviravolta nas políticas adotadas: “votei por uma nova 

chance de reabrir espaços onde a esquerda, inclusive e talvez principalmente a que 

ficou no PT, possa influenciar em alguma medida o novo mandato”. Para Oliveira 

(2006), não havia, naquele momento, nenhuma sinalização de Lula da Silva, exceto 

no discurso e no programa de governo, para promover mudança, nenhuma ruptura 

da política econômica, logo, não havia perspectivas de mudanças estruturais, 

apenas conjunturais162.  
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 Neste contexto, Oliveira (2006, s/p.) afirma que as esquerdas precisam aprender, com Gramsci, 
que “a luta política no capitalismo é uma permanente „guerra de posições‟, e a pregação falsa de 
unidade acima de tudo somente serve para deixar os flancos abertos para as forças contrárias à 
transformação social”. Para Oliveira, em certas conjunturas, a palavra de ordem pode ser „dividir para 
lutar melhor‟: “foi o que uma parte não muito grande das esquerdas fez ao deixar o PT, entre as quais 
me incluo para melhor dar conta da complexidade da nova situação, muito acima da simplificação que 
os sectários fazem” (OLIVEIRA, 2006, s/p.). 
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Os dois mandatos do Governo Lula da Silva, para Singer (2010a), 

denominado por esse autor como „lulismo‟163, pode ser compreendido como a 

execução de um projeto político de redistribuição de renda focado no setor mais 

pobre da população, mas sem ameaça de ruptura da ordem, sem confrontação 

política, sem radicalização, sem os componentes clássicos das propostas de 

mudanças mais à esquerda. Lula da Silva, em seus dois mandatos (2003-2010), de 

acordo com Singer (2010a), manteve uma conduta de política macroeconômica mais 

conservadora, com juros elevados, austeridade fiscal e câmbio flutuante, mantendo 

a ordem em curso, dando continuidade, segundo Singer, a linhas de conduta do 

receituário neoliberal, de um lado, e mecanismos de uma plataforma 

desenvolvimentista, do outro.   

O primeiro mandato de Lula da Silva (2003-2006), para Mercadante (2010b), 

independentemente das diferenças de ênfase que caracterizam cada um dos seus 

mandatos, foi marcado pelo esforço para reverter o quadro de desestabilização 

dentro do qual assumiu o governo e reativar a economia; enquanto que o segundo 

mandato (2006-2010), após consolidação da estabilidade econômica e dos 

fundamentos, que recompôs as bases para o crescimento sustentado, e com o 

lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), representa a retomada 

do planejamento estratégico do Estado, a coordenação e acompanhamento dos 

investimentos públicos, o aprimoramento da parceria com o setor privado e a 

implementação de projetos estruturantes com grande impacto regional. 

Mercadante (2010b) destaca quatro aspectos que, em sua opinião, definem, 

além da consolidação da democracia e ampliação dos direitos sociais da população, 

inclusive de segmentos historicamente excluídos, os avanços alcançados neste 

período e que tem particular relevância para o desenvolvimento brasileiro no cenário 

que se anuncia após a crise econômica e financeira internacional dos dois últimos 

anos (2008-2009): centralidade do social, ou seja, crescimento com inclusão e 

distribuição de renda; equacionamento da restrição externa; redução da fragilidade 

fiscal, fortalecimento da capacidade técnica e operacional do Estado e redefinição 

                                                           
163 Para Oliveira (2010a), o „lulismo‟, citado por Singer, representa uma regressão política, porque 
traz a política novamente para o colo do paternalismo. Para esse autor, Lula fez a política voltar para 
o culto da personalidade. De acordo com Oliveira, o „petismo‟ foi substituído pelo „lulismo‟, logo, 
segundo esse autor, ninguém vai à eleição por causa de partido, mas por conta das personalidades, 
das lideranças. Essa crise, para Oliveira, afetou seriamente a credibilidade do sistema político.  
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de seu papel na economia; reorientação do padrão de inserção internacional: e 

emergência de novo protagonismo do Brasil. 

Tendo como referência a análise do contexto sócio-político no Governo Lula 

da Silva, Neves (2005) defende que as políticas em curso, neste período, 

representam um movimento de abandono do PT a estratégia política dos seus 

primeiros anos, baseada na precedência da organização de classe sobre a 

representação eleitoral, o que contribuiu para deslocar seu eixo de atuação, 

atribuindo centralidade ao âmbito eleitoral. Para essa autora, a partir de então, não 

sem contradições internas, o PT associou-se a frações da burguesia e de seus 

aliados na defesa do capitalismo com justiça social. Com essa ideologia e esse 

programa, de acordo com Neves, o PT disputou e venceu as eleições de 2002 e de 

2006, embora, devido a sua história de lutas em defesa dos interesses da classe 

trabalhadora, amplos segmentos populacionais e grupos políticos não se tenham 

dado conta dessa metamorfose recente no decorrer da campanha eleitoral para a 

Presidência da República.   

O PT, como já advertia Coutinho (apud NEVES, 2005), chega ao governo, 

mas não governa de acordo com um programa verdadeiramente alternativo, 

estruturado de modo a construir o socialismo, mas por meio de uma política de 

alianças, o denominado governo de coalizão, que o levou a descaracterizar seu 

programa, coletivamente construído ao longo dos anos 1980 e 1990. 

Para Oliveira (2010), a grande questão posta é que o PT foi substituído pelo 

„lulismo‟, num retorno ao culto à personalidade, em detrimento ao partido político. De 

acordo com Singer (2010b), o PT poderá ser uma fusão de duas forças, o petismo e 

o lulismo, que têm projetos com pontos de contato e diferenças. O PT continua, para 

esse autor, sendo o partido do proletariado organizado, sindicalizado, com carteira 

de trabalho assinada, enquanto que o „lulismo‟ é um projeto, como já foi dito neste 

capítulo, segundo Singer, de redistribuição de renda focado no setor mais pobre da 

população, mas sem ameaça de ruptura da ordem, sem confrontação política, sem 

radicalização, sem os componentes clássicos das propostas de mudanças mais à 

esquerda. 

Em contraposição a Coutinho (2002; 2006), a Oliveira (2003a; 2003b; 2006; 

2009; 2010) e a Neves (2005), Chauí (2010) defende que o Governo Lula da Silva 

promoveu no País uma reforma estrutural. Para essa autora, essa reforma está 

diretamente vinculada ao modo como a economia foi concebida (de demanda 
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interna, de crescimento interno, de impedir o processo de desindustrialização que 

tinha sido iniciado, de controlar o financeiro) e na forma de investimento pesado no 

conjunto das políticas sociais que produzem a inclusão econômica. Para Chauí, os 

programas sociais, no Governo Lula da Silva, formam um sistema institucional.  

  

[...] você tem o Bolsa Família que só funciona, porque você tem, através do 
PAC, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, os quais só funcionam 
porque tem o PROFAE, a agricultura familiar, a qual só funciona, porque 
tem um atendimento para as crianças do Fundeb, o qual só funciona porque 
há o vínculo entre todas essas políticas e a economia solidária, isto é, a 
constituição da economia através das cooperativas, e, portanto, da recusa 
da propriedade privada do meio social de produção (CHAUÍ, 2010, p. 13). 

  

 

De acordo e concordando com Frigotto (2011), a despeito da continuidade 

da política macroeconômica, a conjuntura da primeira década do século XXI, no 

Brasil, se diferencia da década de 1990 em diversos aspectos, dentre eles não 

apenas a realização de políticas compensatórias e de parca distribuição de renda, a 

exemplo do Programa Bolsa Família, ou das políticas de descriminação positiva, 

mas do acesso diferenciado e intenso. Para Frigotto, o problema central não está na 

real necessidade de um projeto de desenvolvimento e a adoção de políticas 

compensatórias ampliadas, mas, segundo e concordando com esse autor, “o 

equívoco está em que elas não se vinculam à radicalidade que está muito além de 

simplesmente fazer um governo desenvolvimentista sem confrontar as relações 

sociais dominantes” (FRIGOTTO, 2011, p. 240). 

É neste percurso controvertido e contraditório, entre as forças sociais em 

disputa, as propostas do governo e as ações e omissões no exercício do poder, 

numa tensão permanente entre os setores progressistas e conservadores da 

sociedade brasileira pela hegemonia do campo, o que, para Neves (2005), 

representa, em síntese, a defesa de projetos político-pedagógicos opostos que, ao 

mesmo tempo em que se excluem, se unem em torno de um projeto hegemônico de 

poder, que discutiremos e analisaremos como se conceberam e se instituíram as 

políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, no Governo Lula 

da Silva (2003-2010). 
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3.2 Políticas de Educação no Governo Lula da Silva (2003- 2010): EaD e 

democratização do acesso com qualidade e inclusão social. 

O contexto da eleição de Lula da Silva, sobretudo, em seu primeiro mandato, 

foi marcado, como vimos, por uma grande expectativa entre educadores e entidades 

representativas dos trabalhadores da educação. Para Leher (2010), a esperança de 

mudanças devia-se menos ao programa de governo, que segundo esse autor, foi 

elaborado fora da esfera partidária, por meio de uma ONG, ligada ao candidato Lula 

da Silva, o Instituto da Cidadania, mas ao fato de que o PT tinha relevante inserção 

no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP)164 e nos Congressos 

Nacionais de Educação (Coned), por esse Fórum organizados, que, em suas várias 

edições, sinalizou caminhos, problematizando rumos, indicando diferentes 

alternativas para a educação nacional, com destaque para o documento intitulado 

Carta de São Paulo165, elaborado na efervecência da eleição de 2002, na qual 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais apresentaram ao povo brasileiro seu 

posicionamento diante das graves questões da educação nacional, relembrando a 

importância de algumas de suas referências históricas e, principalmente, 

reafirmando e dignificando a luta de milhões de anônimos trabalhadores, estudantes 

e famílias, bem como de movimentos sociais que defendem cotidianamente a escola 

pública brasileira. 

De acordo com Leher, antes mesmo da eleição de Lula da Silva se 

confirmar, em 2002, alguns sindicatos166 destoaram destas expectativas, como o 

                                                           
164

 Entidades integrantes do FNDEP, em 2002: ABEP, ABEF, ABI, ABRUEM, Ação Educativa, AEC, 
AELAC, ANDE, ANDES-SN, ANDIFES, ANFOPE, ANPAE, ANPEd, ANPG, ANUP, CAED, CBCE, 
CEDES, CFP, CNBB, CNTE, CONDSEF, CONTEE, DENEM, ENEC, ENECOS, ENEFAR, ENEN. 
ENEENF, ENESSO, ENEV, ExNEP, ExNEEF, ExNEF, FASUBRA-Sindical, FEAB, FENECO, 
FORUMDIR, MNMMR, MST, OAB, SBPC, SINASEFE, UBES, UNDIME, UNE.  
165

 Os participantes do 4° Congresso Nacional de Educação (Coned), realizado no período de 23 a 26 
de abril de 2002, no Palácio de Convenções do Anhambi-SP, organizado pelo FNDEP, apresentou ao 
povo brasileiro seu posicionamento diante das graves questões da educação nacional. Ver a Carta de 
São Paulo. Disponível em: <http://antigo.andes.org.br/Cartadesaopaulo.htm>. Acesso em junho de 
2011. 
166

 Com o início do novo governo, conforme sinaliza Leher (2010), a antiga unidade de ação dos 
sindicatos do serviço público começou a se desafazer, situação que se agravou na educação. Para 
esse autor, os sindicatos dirigidos pelas correntes da base governista, em especial do PT e do PC do 
B, como a CNTE e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino 
(Contee) e parte da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas 
Brasileiras (Fasubra Sindical), bem como da direção majoritária da UNE, rapidamente atuaram no 
sentido de desconstituir o FNDEP, intento realizado com êxito no Fórum Social Mundial, de 2005. 
Alegando que não tinham mais acordo com determinados eixos e princípios do PNE: Proposta da 
Sociedade Brasileira, as entidades dirigidas pela base do governo se afastaram do Fórum. Para 
Leher (2010), as tensões entre as entidades que atuavam no FNDEP se agudizaram com a política 
de parcerias público-privadas na educação, encampada por Tarso Genro, segundo ministro da 
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Andes-SN, que assinalava que as opções macroeconômicas contidas na Carta aos 

brasileiros, citada anteriormente, e o arco de forças que sustentou a sua eleição 

indicavam perspectivas não favoráveis para a educação pública. Essa compreensão 

defendida por Leher diverge da parcela dos sindicatos e entidades acadêmicas e 

científicas que compuseram a base governista, tendo em vista que para esses a 

Carta aos Brasileiros foi um „acordo necessário‟ e que a elaboração do Programa de 

Governo de Lula da Silva, em seu primeiro mandato, envolveu grande mobilização e 

participação de diferentes setores da sociedade, incluindo, representantes de 

movimentos sociais organizados, entidades acadêmicas e sindicais (PT, 2002), e 

incorporou a maioria das propostas e sugestões apresentadas por esses no 

documento final.  

O contexto sócio-político e a correlação de forças evidenciada no interior da 

formulação do programa de governo, logo, das políticas educacionais no primeiro 

mandado de Lula da Silva (2003-2006) alteram-se, conjunturalmente, em seu 

segundo mandato (2007-2010), sobretudo, considerando o arco de forças sociais e 

políticas que sustentam a eleição de Lula da Silva, em 2006. Portanto, há em seu 

primeiro mandato, apesar das disputas e tensões no interior da definição das 

políticas educacionais, uma hegemonia que se constitui, em grande medida, pelas 

forças progressistas que acabaram permanecendo e compondo a base governista. 

No entanto, em seu segundo mandado, como expressão de um governo de coalizão 

que agregou uma base histórica conservadora em torno, principalmente, do PMDB, 

evidencia-se um movimento de fragilização da tensão estabelecida em seu primeiro 

mandado, e a presença hegemônica em diferentes setores, sobretudo, do MEC, de 

forças conservadoras e empresariais que se fizeram hegemônicas e imprimiram no 

Governo Lula da Silva (2007-2010), e em setores específicos e de interesse desses, 

incluindo o fenômeno social neste estudo investigado, as suas marcas associadas 

ao mercado e ao grande capital, contrapondo-se, e de forma contraditória, aos 

discursos e proposições sociais de parte das forças dirigentes no exercício do poder 

e de parcela de entidades acadêmicas, científicas e sindicais que permaneceram na 

base do governo, com limitada representatividade, problematizando as políticas em 

curso, sem poder de decisão, embora as legitimando do ponto de vista dos grupos 

sociais por esses representados.  

                                                                                                                                                                                     
educação, e por Fernando Haddad, seu secretário-executivo, tendo como centralidade o Programa 
Universidade para Todos (ProUni). 
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Essa correlação de forças e tensão permanentes, bem como os movimentos 

de disputa em torno da hegemonia do campo, e no interior da definição das políticas 

educacionais por parte de grupos progressistas e/ou conservadores, se efetivam 

com o consentimento e participação ativa dos dirigentes no poder, evidenciando o 

projeto de sociedade e de educação em curso, no Governo Lula da Silva (2003-

2010), sobretudo, quando o situamos em um contexto mais amplo de entendimento 

temático, neste estudo as quatro décadas que o antecederam.  

Portanto, é neste cenário que os programas setoriais da educação são 

concebidos e instituídos, bem como a sua materialização em programas e ações - 

expressando essa conjuntura política e social de forças em disputa e em tensão 

permanente e que vão se fazendo hegemônicas em setores determinados, com 

destaque para o nosso objeto de estudo e investigação, constituindo um panorama 

em que os nexos e conexões estabelecidos evidenciam um percurso controvertido e 

contraditório, entre as lutas da sociedade, as propostas do governo e as ações e 

omissões no exercício do poder, numa disputa entre os setores progressistas e 

conservadores da sociedade brasileira pela hegemonia do campo. 

A educação é compreendida, no Programa de Governo Lula: 2002, Um 

Brasil para Todos (BRASIL, 2002a), como um instrumento de promoção da 

cidadania e estratégica para o desenvolvimento e a inserção competitiva de 

qualquer nação no mundo. Propõe uma nova política de educação para o País, na 

qual a educação seja concebida como um sistema nacional articulado, integrado e 

gerido em regime de colaboração (união, estados e municípios) e de forma 

democrática, com a participação da sociedade.  

No Programa de Governo 2007-2010 (BRASIL, 2006a, p. 3), a educação, 

associada ao desenvolvimento, apresenta-se em destaque: “O nome do meu 

segundo mandato será desenvolvimento. Desenvolvimento com distribuição de 

renda e educação de qualidade”. Apresenta como desafios e metas a Instituição do 

Fórum Nacional de Educação e a convocação da I Conferência Nacional de 

Educação para avaliação das determinações da LDB, das metas do PNE e para 

aperfeiçoar o regime de cooperação entre as esferas de governo.  

Essas linhas gerais apresentadas nos Programas de Governo Lula da Silva, 

em seus dois mandatos, são detalhadas em Programas Setoriais da Educação, os 

quais se constituem objetos de problematização, análise e reflexão, neste capítulo. 

No entanto, é importante destacar que, essas diretrizes, não sem contradições 
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internas, expressam, conforme sinalizado anteriormente, uma complexa correlação 

entre as forças sociais em disputa e em tensão permanente para fazer valer 

interesses universais relativos à hegemonia do campo.  

Nessa perspectiva, vale registrar que essa arena de disputas e tensões, ao longo da 

década de 1990, contribuiu para a consolidação de alguns consensos consolidados 

nos espaços acadêmicos que produzem conhecimento sobre educação, em 

interface com entidades e movimentos sociais organizados em defesa da educação 

pública.  De acordo com Leher (2005), esses consensos167 serviram, em grande 

medida, de referência para a elaboração do PNE - Sociedade Brasileira168 e, 

consequentemente, deveriam servir de base para o Programa Setorial da Educação, 

intitulado Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002). Para esse autor, essas 

medidas, de natureza estrutural, “deveriam constituir o substrato a partir do qual as 

questões de fundo da educação seriam repensadas por seus protagonistas, como as 

questões epistêmicas, as bases curriculares nacionais, a avaliação e a gestão 

democrática” (LEHER, 2005, 47-48).  

O Programa Setorial da Educação 2007/2010 (PT, 2006), sem título 

específico, em contraposição ao que ocorreu na elaboração do documento 

referência do primeiro mandato, sobretudo, considerando as forças sociais em 

tensão e disputa permanente, não teve, na elaboração do documento, a presença 

marcante da correlação entre forças sociais que permitiu, em grande medida, a 

participação de setores da sociedade, limitando-se a participação e intervenção de 

parte do segundo escalão do próprio MEC, conforme Comissão Temática 

responsável por sua elaboração. De acordo e concordando com Leher (2005), o 

novo Programa Setorial da Educação, do Governo Lula da Silva (2007-2010), se 

                                                           
167

 Para Leher (2005, p.47-48), esses consensos sinalizam diretrizes e perspectivas para a reforma 
estrutural proposta: a) as políticas do BM focalizadas e assentadas em noções assistencialistas, 
objetivando antes a governabilidade, do que a difusão do conhecimento científico, tecnológico, 
artístico e cultural, redefiniram, regressivamente, a educação pública e, por conseqüência, teriam de 
ser recusadas para que o País pudesse edificar um sistema educacional de caráter republicano, 
universalista, público e democrático, em todos os níveis; b) a disjunção entre a educação 
fundamental, média, técnico-profissional e superior teria de ser revertida; c) o irrisório patamar de 
4,0% do PIB, destinado ao conjunto da educação pública, teria de ser ampliado emergencialmente 
para 7% do PIB, conforme previsto no PNE; d) o eixo da expansão superior teria de ser público e 
gratuito e, para tanto, as verbas públicas teriam de ser alocadas no sistema público e não no setor 
privado; e) o CNE deveria ser inteiramente redefinido de modo a assegurar que de órgão de governo 
passasse a órgão de Estado; f) os profissionais da educação teriam de possuir um piso salarial e um 
plano geral de carreira que valorizassem a qualificação e a dedicação desses profissionais à suas 
instituições. 
168

 Para aprofundar as discussões e reflexões em torno do PNE (Sociedade Brasileira), ver as 
contribuições de Dourado (2006; 2011). 
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afasta das medidas de natureza estrutural, na direção de proposições que reforçam 

reformas conjunturais, pautadas em programas e ações, se limitando a um breve 

balanço das políticas educacionais do primeiro mandado de Lula da Silva (2003-

2006). 

É neste contexto que refletiremos sobre os dois mandatos do Governo Lula 

da Silva (2003-2010), tomando como referência os documentos, citados 

anteriormente, tendo como centralidade das reflexões estabelecidas a 

problematização das políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB, 

materializadas em programas e ações, no contexto das reformas educacionais em 

articulação com as transformações econômicas e políticas em curso.  

 

3.2.1 Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002): EaD e democratização do 

acesso ao ensino superior 

   

A educação é compreendida, no documento Uma Escola do Tamanho do 

Brasil (PT, 2002)169, como um direito social básico e universal. A base da concepção 

educacional do PT compreende, conforme documento citado, o direito inalienável do 

povo a uma escola pública de qualidade, que garanta a todos os cidadãos a 

satisfação da necessidade de um contínuo aprendizado. O PT e o arco de forças em 

torno da eleição de Lula da Silva defendem, nesse documento, um projeto que 

assegure a educação como direito a partir de três diretrizes gerais: democratização 

do acesso e garantia de permanência; qualidade social da educação; e 

democratização da gestão da educação. 

O Programa Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002) se contrapõe à 

proposta educacional do Governo FHC (1995-2002), nos seguintes termos: 

 

[...] nós, do PT, defendemos uma organização curricular baseada em 
princípios de totalidade, como a interdisciplinaridade, a participação e a 
competência técnico-política, diferente, portanto, da proposta educacional 
do governo FHC, que se assenta sobre conteúdos e programas 

                                                           
169

 Organizado pelo Grupo de Trabalho da área de Educação, Ciência & Tecnologia, esse documento 
teve a Coordenação Geral de Newton Lima Neto; a coordenação da área de Educação Básica, de 
Antonio Ibañez Ruiz; a coordenação da área de Educação Superior, de Valdemar Sguissardi; e de 
Ciência & Tecnologia, de Luiz Pinguelli Rosa (PT, 2002). Dos membros de cada um dos subgrupos 
destacamos: Cristovam Buarque (Ministro da Educação, em 2003); Maria José Féres (Secretária de 
Educação Básica, em 2003); Dilvo Ristoff (Diretor de Avaliação da Educação Superior, do Inep, de 
2003-2009); e Marcos Dantas (Secretário da SEED/MEC, em 2004). 



197 
 

compartilhados, fragmentados e sem maior significação para a vida 
cotidiana (PT, 2002, p. 8). 

 

A primeira parte do documento citado trata dos pressupostos gerais e das 

diretrizes do plano de governo para o campo educacional, enquanto que a segunda 

parte apresenta um diagnóstico geral da situação da educação em todos os níveis e 

modalidades, sinalizando propostas e metas a serem seguidas pelas políticas 

educacionais. 

Ao tratar da qualidade social da educação170, o documento faz a primeira 

referência à EaD, como um importante instrumento do conceito de educação 

defendido pelo PT: 

A escola, e outras alternativas educacionais, como a educação continuada, 
o aprendizado educativo no trabalho, a educação a distância, com 
qualidade, são instrumentos importantes para expressar o conceito de 
educação defendido pelo PT, o qual implica compromisso com a elevação 
do nível cultural da população e de sua escolaridade (PT, 2002, p. 8). 

  

A EaD volta a ter destaque no item que trata das propostas e metas da EB 

como uma alternativa, apresentada como indispensável, desde que seja garantido 

um padrão elevado de qualidade, com profissionais de alta competência, tanto na 

elaboração de conteúdos específicos quanto na assessoria pedagógica, com o uso 

de materiais auto-instrucionais e de avaliação adequados.  

 

Tendo como objetivo ampliar e democratizar o acesso à educação formal 
e/ou a programas de educação continuada, a EaD deve assumir o desafio 
de preparar o homem, o cidadão e o profissional para enfrentar, com 
criatividade, iniciativa e competência, as profundas e vastas transformações 
no mundo do trabalho, da produção e da vida social (PT, 2002, p. 31). 

   

                                                           
170

 A qualidade social, conceito originário do Plano Nacional de Educação - Proposta da Sociedade 
Brasileira, implica prover educação com padrões de excelência e adequação aos interesses da 
maioria da população, tendo como valores fundamentais a solidariedade, a justiça, a honestidade, o 
conhecimento, a autonomia, a liberdade e a ampliação da cidadania. Como conseqüência, 
alcançaremos a inclusão social, por meio da qual todos os(as) brasileiros(as) tornar-se-ão aptos(as) 
ao questionamento, à problematização, à tomada de decisões, buscando as ações coletivas 
possíveis e necessárias ao encaminhamento dos problemas de cada um, da comunidade e da 
sociedade onde vivem e trabalham. A educação, nessa perspectiva, dirige-se ao ser humano integral, 
considerando todas as dimensões de sua relação com o mundo. Disponível em: 
http://antigo.andes.org.br/Cartadesaopaulo.htm. Acesso em junho de 2011. Para aprofundar mais 
detalhadamente a temática da qualidade social na educação, ver Dourado at al (2007); e Dourado e 
Oliveira (2009). 

http://antigo.andes.org.br/Cartadesaopaulo.htm
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De acordo com esse documento, a EaD não pode ser implantada em 

programas isolados, devendo interagir com outras ações. 

 

Uma política de massificação do uso da EaD, nunca concebida como 
substitutiva da educação básica presencial e/ou, como vem ocorrendo em 
alguns estados, somente para baratear custos no ensino fundamental e 
médio, é extremamente oportuna para o Brasil, como parte de um projeto 
nacional de desenvolvimento cultural e de ampliação da cidadania, e, ainda, 
como reação à implantação do pensamento único imposto pelos desígnios 
do mercado (PT, 2002, p. 32). 

 
 

Nesta primeira parte do documento reforça-se a importância da qualidade na 

EaD, tendo como centralidade a organicidade de programas e ações, bem como a 

alta competência de seus profissionais, tanto na elaboração de conteúdos 

específicos quanto na assessoria pedagógica, com o uso de materiais auto-

instrucionais e de avaliação adequados.  

São apresentadas como propostas para este campo: criação de uma 

Coordenação Nacional de EaD do MEC, com orçamento próprio e articulada com o 

ensino fundamental, médio e superior; recuperação e avaliação das experiências 

brasileiras bem-sucedidas de EaD; estudos de viabilidade para implantação imediata 

de programas de formação de professores para EB, com uso da EaD; redefinição do 

papel da Universidade Virtual do Brasil (UniRede) na política nacional de EaD. Esse 

papel, segundo o citado documento, deveria ter como princípios norteadores para 

ação imediata: o aumento do número de vagas nas universidades públicas; e a 

oferta de cursos de educação continuada aos profissionais em serviço (PT, 2002, p. 

32).  

Vale destacar que o Programa Setorial Uma Escola do Tamanho do Brasil 

incorpora as sugestões da proposta da UniRede171 apresentada ao PT, em 2002, 

sobretudo, no que se refere a expansão da educação superior a distância e da 

formação de professores da EB. No entanto, o documento parece desconhecer que, 

neste momento, já havia na estrutura do MEC uma Secretaria de Educação a 

Distância (SEED/MEC), criada em 1995, com programas e ações em andamento, 

inclusive, voltados à formação de professores da EB, e com orçamento específico do 

                                                           
171

 No período de transição do Governo FHC (1995-2002) para o Governo Lula da Silva (2003-2010), 
a UniRede apresentou a equipe de transição o documento intitulado “Democratização do acesso ao 
ensino superior público: proposta para institucionalização da UniRede” (UNIREDE, 2002), o qual teve 
a coordenação geral de Carlos Eduardo Bielschowyski, então Presidente do Centro de EaD do Rio de 
Janeiro (Cederj). 
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tesouro nacional e de organismos multilaterais. Mas, o que é importante colocar em 

relevo é a ênfase na mudança do papel da UniRede voltada para a expansão da 

educação superior a distância. 

No que se refere à valorização dos docentes, o documento defende que o 

PT considera que algumas diretrizes de atuação governamental são fundamentais 

para a valorização dos profissionais da educação, e para estabelecer condições de 

se instalar um exercício profissional de qualidade.  

   

A formação inicial e continuada dos profissionais da educação, o exercício 
da atividade em tempo integral, o ingresso na carreira por meio de concurso 
público, um salário digno, progressão funcional baseada na titulação e na 
avaliação de desempenho, além das necessárias condições de trabalho, 
incluem-se entre os deveres do Estado e são, também, os elementos que 
compõem o estatuto social e econômico desses profissionais (PT, 2002, p. 
9). 

 

O documento não dedica nenhum item específico à formação inicial e 

continuada de professores. Essa temática é diluída ao longo do documento com 

destaque para o trecho acima apresentado. No entanto, duas referências à formação 

inicial e continuada, no documento Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002), 

merecem destaque, considerando o nosso objeto de estudo e investigação.  

No item que trata da EB, mais especificamente do ensino médio, o 

documento afirma que a reforma, desse nível de ensino, implantada pelo Governo 

FHC (1995-2002), não se concretizou pela falta de formação continuada de 

professores voltada à compreensão desta reforma, e pela carência permanente de 

professores nas áreas específicas de Matemática, Física, Química e Biologia.  

 

[...] o que se pode comprovar é a falta de disposição para dialogar com as 
universidades, para elaborar, conjuntamente, uma política de incentivo para 
as licenciaturas, a reformulação desses cursos e o estabelecimento de 
metas para a formação de professores, iniciativas que amenizariam, 
principalmente nos Estados, a situação de calamidade em que se 
encontram as escolas que oferecem nível médio, devido justamente à falta 
desses professores, assim como à falta de laboratórios, equipamentos, 
bibliotecas e condições físicas e ambientais de estudo (PT, 2002, p. 16). 
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O documento destaca o déficit de professores para a EB, de acordo com o 

Censo da Educação Básica (BRASIL, 2001b), sinalizando para a necessidade de 

formação de, aproximadamente, 958.822 mil professores da EB. 

  

Tabela 4 – Número de professores da  
Educação Básica no Brasil 

 
Idade e 

população 
Modalidade Matrículas 

informadas*                 
A 

Déficit de 
vagas 

estimado 

Funções 
docentes 

informadas               
B 

Relação 
professor/aluno 

1/(A/B) 

Déficit 
estimado 

de 
docentes** 

Até 6 anos 
23.000.000 

Infantil 5.912.150 13.000.000** 311.661 Jan./19 684.210 

7 a 14 anos 
27.000.000 

Fundament
al 

27.300.000 2.700.00 1.553.161 Jan./17 158.823 

15 a 17 
anos 

10.500.000 

Médio 8.400.000 2.100.000 448.569 Jan./19 115.789 

Total      958.822 
Fonte: *Censo da Educação Básica 2001 (BRASIL, 2001b) 
**Demanda potencial 

 

Esses dados revelam e denunciam que as políticas educacionais adotadas 

nas décadas anteriores, sobretudo, na década de 1990, limitaram-se, em grande 

medida, e conforme vimos no capítulo anterior, a diretrizes políticas focalizadas na 

universalização do acesso ao EF e não foram acompanhadas de incentivo e 

políticas de formação e valorização dos profissionais da educação, acentuando o 

descrédito com a carreira docente, o que contribuiu para o aumento do déficit de 

docentes nos diferentes níveis e etapas de ensino.   

No item que trata das diretrizes, propostas e metas da educação superior, 

com ênfase para a ampliação da oferta de educação superior pública, tendo como 

referência o PNE (BRASIL, 2001a), que se propõe a atingir a meta de 30% da faixa 

etária de 18 a 24 anos ao final de uma década, o governo do PT se propõe a, em 

conjunto com os estados, ampliar, nos quatro anos de governo, as vagas no ensino 

superior em taxas compatíveis com o estabelecido em meta aprovada no PNE. Isso 

implica dobrar o total de matriculados no setor público ao final dos quatro anos de 

governo.  

Nessa perspectiva, a expansão da educação superior se apresenta como 

um dos principais desafios educacionais postos ao Governo Lula da Silva, em seu 

primeiro mandato. E a EaD é assumida como uma das principais estratégias  de 

democratização do acesso com qualidade e inclusão social.   
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3.2.1.1 Políticas, programas e ações do Governo Lula da Silva (2003-2006): 

democratização do acesso à educação superior, por meio da EaD; e 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

O Governo Lula da Silva (2003-2006) contou com a participação, em seu 

primeiro mandato, de três ministros à frente do MEC. Em 2003, Cristovam Buarque, 

primeiro ministro da educação, assume a pasta com a finalidade de erradicar o 

analfabetismo no País. A primeira reforma ministerial do Governo Lula da Silva 

afasta Cristovam Buarque e assume o MEC, Tarso Genro, com o objetivo de 

promover a reforma do ensino superior. Em meio ao escândalo do financiamento 

irregular de campanhas eleitorais, conhecido como Mensalão172, Lula da Silva 

convoca Tarso Genro para assumir a presidência do PT, e fica no comando do MEC, 

Fernando Haddad, então Secretário Executivo de Tarso Genro, que completa o 

primeiro e o segundo mandatos do Governo Lula da Silva (2003-2010). 

  

3.2.1.1.1 Gestão de Cristovam Buarque173 (02/01/2003 a 27/01/2004): diretrizes 

para as políticas de expansão da educação superior, por meio da EaD. 

  

Cristovam Buarque assume a pasta da educação com o compromisso de 

promover uma „revolução‟ no campo educacional. Três marcas, articuladas entre si e 

vinculadas a uma missão e a um papel, que se desdobram em quatro eixos 

estratégicos, interligados e com objetivos próprios, conforma o Alinhamento 

                                                           
172

 Principal escândalo político que atingiu o governo do Presidente Lula da Silva, em 2005, durante o 
seu primeiro mandato, consistiu em um esquema de pagamento de propina a parlamentares para que 
votassem a favor de projetos do governo. Entre os 40 acusados, estavam parlamentares, ex-
ministros, dirigentes do Banco Rural e o empresário e publicitário Marcos Valério. O ex-chefe da Casa 
Civil José Dirceu foi apontado como chefe do esquema e por corrupção ativa. Em agosto de 2012 o 
Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento da Ação Penal (AP) 470, o “mensalão”, 
caracterizado como um crime de gestão fraudulenta de instituição financeira consumado na 
concessão de empréstimos fictícios e no uso de artifícios fraudulentos para ocultá-los por parte da 
execução do Banco Rural.    
173

 Eleito senador da República em outubro de 2002, Cristovam Buarque foi nomeado Ministro da 
Educação pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando seu mandato em 02 de janeiro de 2003. 
Entre 1995 e 1998 foi governador do Distrito Federal, onde implantou o programa Bolsa-Escola. 
Criou a ONG Missão Criança para promover a idéia da bolsa escola no Brasil e no exterior. O 
programa, recomendado pela ONU, está fazendo uma revolução na educação e na luta contra a 
pobreza em todo o mundo. Desde 1979, é professor da Universidade de Brasília, tendo sido Reitor no 
período 1985-1989. Trabalhou por seis anos para o Inter-American Development Bank (IADB), em 
Washington, DC. 
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Estratégico do MEC (BRASIL, 2003a)174, sob a sua gestão. Mudar as condições de 

vida e trabalho dos professores e aprimorar sua formação; universalizar a EB com 

qualidade; e abolir o analfabetismo foram as três marcas destacadas pela nova 

gestão do MEC, as quais tinham como missão promover a mudança do Brasil por 

meio da educação de qualidade para todos, de forma a contribuir para completar a 

república e a abolição por meio de educação de qualidade para todos.  

Destacamos o eixo estratégico I que trata da democratização dos bens 

educacionais, com relevo para o segundo objetivo estratégico que aborda a 

universalização da EB e apresenta como proposta o documento Toda Criança 

Aprendendo (BRASIL, 2003b); e o quinto objetivo que propõe a transformação do 

Brasil em uma escola aberta e permanente de cidadania, logo, introduz o tema da 

implantação da Universidade Aberta175, pela SEED/MEC. 

O documento Toda Criança Aprendendo (BRASIL, 2003b)176 era a meta que 

sintetizava o objetivo do MEC de inaugurar, por meio de um pacto nacional que 

reunisse o conjunto de entes da federação, uma década de elevação acelerada da 

qualidade do ensino. O seu objetivo imediato, de acordo com o citado documento, 

era reduzir pela metade, em todo o Brasil, os índices de desempenho crítico entre as 

crianças que concluíam os quatro anos do ensino fundamental. 

No campo da formação profissional, o documento propõe a instituição do 

Exame Nacional de Certificação dos Professores177; a bolsa federal de incentivo à 
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 De acordo com o documento citado, os objetivos estratégicos do MEC para 2006, que se traduzem 
nas suas ações desde 2003, foram desenhados a partir da definição dos principais problemas que 
afligiram a educação brasileira até o momento. Eles foram agrupados em quatro eixos estratégicos: 
democratização dos bens educacionais (eixo estratégico I); melhoria da qualidade da educação (eixo 
estratégico II); transformação do modelo educacional (eixo estratégico III); e ampliação da 
sustentabilidade da política educacional (eixo estratégico IV). Esses eixos se desdobraram em quinze 
objetivos, também considerados estratégicos (BRASIL, 2003a, p. 18-19).  
175

 Consta nos anais da Câmara dos Deputados, entre os anos de 1972 e 1994, seis matérias com 
pedidos de autorização para instituir a UAB e que foram, sistematicamente, arquivados sem 
argumentos e justificativas coerentes e devidamente qualificadas (FARIA, 2011). Ver anexo C. 
176

 Toda Criança Aprendendo (BRASIL, 2003b) propõe políticas delineadas numa ação coordenada 
do MEC e das secretarias estaduais e municipais de educação, tendo em vista: 1) a implantação de 
uma política nacional de valorização e formação de professores, a começar, em 2003, com o 
incentivo à formação continuada dos professores dos ciclos ou séries iniciais do EF; 2) a ampliação 
do atendimento escolar, por meio da extensão da jornada e da duração do EF; 3) o apoio à 
construção de sistemas estaduais de avaliação da educação pública, também focalizando, em 2003, 
o alunato dos ciclos ou séries iniciais do EF; 4) a implementação de programas de apoio ao 
letramento da população estudantil (BRASIL, 2003b, p. 197-198). 
177 A Portaria Ministerial nº 1.403, de 09 de junho de 2003, instituiu o Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores à revelia dos debates e discussões 
estabelecidos pelas entidades acadêmicas, científicas e sindicais, com destaque para o Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) que, neste ato, publicou monção de repúdio a esta 
decisão, considerando que, com essa medida, “o MEC reedita a mesma concepção de avaliação dos 
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formação continuada e a contrapartida dos entes federados; e a ampliação da oferta 

de cursos e outros meios de formação docente, por meio da criação de uma rede de 

centros de pesquisa e desenvolvimento da educação (BRASIL, 2003b). 

Para Freitas (2003), o Programa Toda Criança Aprendendo define as linhas 

centrais da política de formação de professores da EB, bem como os seus 

desdobramentos, mantendo o caráter e a concepção presentes nas políticas de 

formação formuladas e implementadas no Governo FHC (1995-2002). Uma primeira 

análise desse Programa, segundo Freitas, permite identificar algumas das 

contradições postas para a gestão das políticas educacionais. A primeira delas é a 

manutenção da centralidade, segundo essa autora, da avaliação nas políticas 

educacionais do governo, que vinha direcionando a adoção de medidas de impacto, 

tais como o Exame Nacional de Certificação e a Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, que priorizava cursos a distância e 

semipresenciais, incluindo a elaboração de material didático para a formação 

docente. Outra marca das políticas educacionais, de acordo com Freitas, era a 

ausência de uma política de formação inicial de professores, por parte do MEC, que 

rompesse com as concepções e premissas postas pelo governo anterior. Para 

Freitas (2003, p. 1119), “continuamos na esteira das políticas do governo anterior, 

marcadas pela submissão às orientações dos organismos financiadores 

internacionais”.  

Na introdução do Alinhamento Estratégico MEC (BRASIL, 2003a), a EaD, 

assim como no documento Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002), 

apresenta-se em destaque, sinalizando a importância no contexto das políticas 

educacionais do Governo Lula da Silva (2003-2010): 

                                                                                                                                                                                     
governos de Fernando Henrique Cardoso, amplamente criticada pelo Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública, além de desconsiderar a Comissão Especial de Avaliação, instituída pelo próprio 
Ministério, com a finalidade de “analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e 
estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e 
elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados”. Segundo a 
citada monção, “as graves implicações dessa medida, os participantes do Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública, reunidos em Plenária Nacional Ordinária, em sessão do dia 2 de agosto de 2003, 
repudiam a atitude do Ministério e exigem a imediata revogação da Portaria n° 1403, de 9 de junho de 
2003, bem como a suspensão dos Seminários Nacional e Estaduais, que decidirão sobre as matrizes 
do Exame Nacional de Certificação. Exigem também a consideração devida à Comissão Especial de 
Avaliação”. A tensão estabelecida pelas forças sociais no interior desta decisão do MEC contribuiu de 
forma decisiva para o recuo da criação do Sistema de Certificação e Formação Continuada de 
Professores. No entanto, é importante registrar que esta ideia, ao longo do Governo Lula da Silva 
(2003-2010), retorna em momentos estratégicos e diferenciados, mas foi retraída, em grande medida, 
pela participação efetiva dos movimentos sociais organizados.  
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Neste novo contexto tecnológico, é fundamental a educação a distância. 
Com ela, poderemos romper as limitações derivadas da rede física e 
expandir, com rapidez e qualidade, a oferta de cursos em diversos níveis, 
da Educação Profissional à Educação Superior. Poderemos reduzir as 
disparidades existentes no acesso à informação entre os alunos das 
escolas localizadas no meio rural e das situadas nos grandes centros 
urbanos. Poderemos formar e requalificar, na perspectiva da formação 
continuada, os professores das cerca de 200 mil escolas públicas 
espalhadas por este imenso território que é o nosso País (BRASIL, 2003a, 
p. 12). 

  

O Ministro da Educação, Cristovam Buarque, em entrevista concedida ao 

jornal O Globo, em 2003, reitera aquilo que vinha sendo anunciado nos documentos 

oficiais. Segundo o Ministro, a expansão do ensino superior, por meio da EaD, seria 

possível, principalmente, em áreas onde havia menos exigência de atividades 

práticas: “Claro que isso não pode ser feito em medicina ou cursos que exigem 

muita atividade prática, mas em licenciatura, que é o que mais nos interessa hoje, é 

perfeitamente possível” (BUARQUE, 2003, p. 14). 

Em abertura da 69ª Reunião Plenária, do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB), realizada em abril de 2003, o ministro afirma: 

   

O ensino a distância é uma forma de triplicar o acesso à Educação 
Superior. A mesma revolução que trouxe o quadro negro – que possibilitou 
aumentar o número de alunos para turmas de 40, 50 estudantes; e o 
microfone, que permite dar aulas para 100 alunos – traz a informática, que 
elimina a necessidade dos alunos estarem presencialmente nos locais de 
aula [...] Não é possível, diante de toda esta revolução científica que 
estamos vivendo, continuarmos levando quatro anos para formar um 
profissional.  

   

Barreto (2003) assinala na fala do Ministro da Educação dois sentidos para a 

incorporação das TIC ao ensino superior: a possibilidade de triplicar as vagas 

oferecidas sem qualquer outra proposta de redimensionamento das condições de 

trabalho das universidades e a compreensão do tempo de formação profissional. 

Para essa autora, as tecnologias são incorporadas como presença que remete à 

ausência dos sujeitos, à multiplicação do seu número, à redução do tempo e ao 

aligeiramento dos processos. De acordo com Barreto, a fala do ministro Cristovam 

Buarque sinaliza para a corroboração da política implantada na década de 1990 e 

que tem contribuído para a divisão da formação de professores no País: 
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A formação de professores está partida, como partida está a universidade, 
entre seu território real, profundamente afetado por uma dotação 
orçamentária cada vez mais minguada, e seus braços virtuais, com acesso 
a outros recursos, fontes, moedas e ordens, por meio de consórcios com a 
Universidade Virtual do Brasil, „um projeto estratégico para a educação 
superior‟ [...] um canal privilegiado de capacitação do magistério, por meio  
da oferta de cursos a distância de graduação [...] com apoio do MEC, do 
MCT e da FINEP para inaugurar uma nova etapa na educação brasileira no 
desenvolvimento da educação brasileira‟  (BARRETO, 2003, p. 283). 

 

 

O discurso de Cristovam Buarque toma como referência o documento Uma 

Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002) que tem como uma das propostas para o 

campo, o aumento do número de vagas nas universidades públicas; e a oferta de 

cursos de educação continuada aos profissionais em serviço. 

Em entrevista à Folha Dirigida, em 2003, o Secretário da SEED/MEC, João 

Carlos Teatini de Souza Climaco178, sinaliza à continuidade dos programas e ações 

implantados pelo Governo FHC  (1995-2002), com expansão do número de vagas e 

ampliação de linhas de ação: 

  

Na SEED, continuamos a apoiar e a expandir os programas existentes, e os 
mais conhecidos são o TV Escola [...] a este programa, está acoplado um 
curso para professores que se chama TV na Escola e os Desafios de Hoje, 
que já habilitou 120 mil professores para o uso pedagógico da TV, e 
conseguimos, este ano, mais 30 mil vagas para professores neste curso. O 
ProInfo [...] que já colocou equipamentos de informática em 6.500 escolas e 
acoplou a isso um curso de formação de professores [...] o Proformação, 
para formar professores leigos [...] vinte e cinco mil professores já foram 
formados, mais 8 mil estão em formação, e segundo avaliações, ainda 
existem 50 mil professores leigos nas escolas públicas do país, 
principalmente no Norte, Nordeste e Centro Oeste (BIELSCHOWSKY at al, 
2003, s/p.) . 

  

  A esses programas, citados pelo Secretário da SEED/MEC, somam-se o 

Programa de Apoio à Pesquisa em EaD (Paped), parceria entre a SEED/MEC e a 

Capes, destinado à produção de dissertações de mestrado e teses de doutorado 

sobre pesquisa em EaD e que foi ampliado, com uma nova linha de apoio para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados à EaD nas mais diversas 

                                                           
178

 Ao lado de Cristovam Buarque, João Carlos Teatini de Souza Climaco participou da criação da 
Universidade Aberta do Distrito Federal (Unab), entre 1996 e 1998, a qual chegou a ministrar cursos 
de aperfeiçoamento de professores, com o apoio da Capes (CLIMACO, 2011, entrevista 4). João 
Carlos Teatini de Souza Climaco assume a SEED/MEC, em 07 de janeiro de 2003, por meio do 
Decreto s/nº, sendo exonerado em janeiro de 2004. 
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áreas do conhecimento; e a TV Escola Digital Interativa, uma nova tecnologia que, 

segundo discurso oficial, permitiria o alcance do Programa TV Escola (analógico) e o 

seu uso por meio da transmissão de informações multimídia. De acordo com Neves 

(2011, entrevista 3), no Governo Lula da Silva (2003-2006), há continuidade, com 

expansão, de programas e ações que tiveram início no governo anterior. Conforme 

sinaliza Neves, essa continuidade representa maturidade do novo governo que 

reconheceu o sucesso das políticas do governo anterior no campo da EaD. Para e 

concordando com Freitas (2007), é a constatação da não ruptura anunciada no 

Programa Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002), sinalizando continuidade 

do projeto e das reformas educacionais em curso, iniciadas pelo Governo FHC 

(1995-2002).  

  Embora reconheçamos a continuidade de programas e ações advindos de 

governos anteriores, e não somente do imediatamente anterior, compreendemos 

que há ênfase, neste primeiro ano do Governo Lula da Silva (2003-2006), 

considerando o fenômeno social investigado, nas estratégias de expansão da 

educação superior a distância, que se torna o principal desafio posto à SEED/MEC, 

sobretudo, no que se refere à formação dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos 

de idade, em conformidade com as metas estabelecidas pelo PNE/2001, e à 

formação de professores da EB, considerando o déficit de docentes no País, 

sobretudo, nas áreas de Física, Química e Biologia. Para isso, seria preciso e 

urgente atualizar os instrumentos normativos do setor, tendo em vista a ausência 

desses, principalmente, nas áreas de regulação, supervisão e avaliação da 

educação superior a distância. Vale ressaltar ainda que a continuidade de 

programas e ações evidencia, no nosso entendimento, a permanência, no campo 

investigado, da hegemonia de uma proposta de EaD e de uso das TIC associada a 

grupos e interesses conservadores e empresariais que não consegue ser tensionada 

por uma proposta contra-hegemônica, principalmente, pela ausência da construção 

desta no cenário nacional. Essa constatação está diretamente vinculada a negação 

da EaD e das TIC pelas forças sociais progressistas, tendo em vista a sua trajetória 

histórica, como política educacional, associada às estratégias autoritárias 

implantadas no período da ditadura militar. Isso contribuiu de forma decisiva para 

que essa hegemonia construída nas políticas de EaD e do uso das TIC fosse 

disseminada sobre bases e fundamentos concretos e de difícil ruptura, sobretudo, 

pela fragilidade de tensionamento em seu interior com as forças sociais 
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progressistas que, muito recentemente, estão se dando conta da importância deste 

enfrentamento e, sobretudo, do uso da EaD e das TIC para fins educacionais em 

uma perspectiva democrática e transformadora. 

De acordo com João Carlos Teatini de Souza Climaco, Secretário da SEED/MEC, no 

primeiro ano do Governo Lula da Silva, em entrevista à Folha Dirigida, citada 

anteriormente, o ministro Cristovam Buarque e o Presidente Lula da Silva viam a 

EaD como uma das prioridades da pasta. A ideia era fazer, segundo o citado 

secretário, uma escola do tamanho do Brasil, ou seja, “não há outra saída a não ser 

a utilização da EaD” (BIELSCHOWSKY at al, 2003, s/p.) .   

  As políticas de EaD tomaram como centralidade a expansão da educação 

superior, como forma de atender as metas do PNE (BRASIL, 2001a)179, que previa a 

formação de 30% de jovens e adultos, entre a faixa etária de 18 a 24 anos, em nível 

superior até janeiro de 2011. Diz o Secretário da SEED/MEC, na entrevista 

anteriormente citada: 

  

A SEED era um apêndice no MEC. Tinha orçamento pequeno e nossa 
primeira luta foi para viabilizar dinheiro para a resolução de problemas 
previstos. Tivemos o apoio do ministro e conseguimos dar um salto 
qualitativo na questão orçamentária. Vamos conseguir recursos, este ano 
ainda, para apoiar cursos a distância de nível superior, não na escala que 
desejamos, mas vamos conseguir em quatro anos atingir nossa meta, que é 
dobrar o número de vagas nas universidades públicas brasileiras. 
Pretendemos criar 250 mil novas vagas, a partir de uma proposta que nos 
foi apresentada pelo consórcio UniRede e já endossada pelo ministro 
(BIELSCHOWSKY at al, 2003, s/p.). 

 

  Verifica-se que, pela fala do então Secretário da SEED/MEC, a proposta da 

UniRede ao governo de transição foi assumida como política do Governo Lula da 

Silva (2003-2006). O Presidente da UniRede, Waldimir Pirró Longo, na mesma 

entrevista concedida à Folha Dirigida, em 2003, afirma que a única forma de fazer 

EaD, com baixos custos, seria por meio de universidades consorciadas. Para Longo 

(BIELSCHOWSKY at al, 2003)180, a proposta apresentada, pela UniRede181, ao 

                                                           
179

 O PNE (aprovado pela Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001) teve vigência até o início de 
janeiro de 2011. 
180

 De acordo com Longo (BIELSCHOWSKY at al, 2003), então presidente da UniRede, a proposta 
apresentada ao MEC seria voltada à estruturação de redes de consórcios regionais, ou seja, oito 
consórcios: Norte, Nordeste Oriental (o nordeste está dividido em duas áreas), São Paulo-Minas, Rio-
Espírito Santo, e (naquele momento), provavelmente Bahia, Sul e Centro-Oeste. A UniRede deveria 
atuar como „executora‟ das políticas de EaD do MEC. Para o Presidente da UniRede, essa 
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Governo Federal, era para duplicar o número de vagas no ensino superior a custo 

viável e a UniRede, de acordo com Longo, poderia transformar-se em um braço 

executivo da política educacional do Governo.  

  A EaD, neste contexto, é assumida como estratégia para dar conta da 

constatação, conforme vimos no Capítulo I, de que a universidade pública brasileira, 

nos limites impostos pela educação presencial, mesmo com aumento substancial de 

recursos, não teria condições de aumentar as vagas de forma maciça (BARRETO, 

2008). Logo, a EaD é posta como alternativa para multiplicar o número de alunos 

sem alterar significativamente as condições estruturais das universidades no que se 

refere aos quadros docentes  e aos investimentos em infraestrutura física e 

tecnológica.  

  No primeiro ano do Governo Lula da Silva, o MEC, por meio da SEED, 

conforme argumenta Climaco (2011, entrevista 04), tenta transformar a UniRede em 

um projeto institucional de nível superior, no âmbito do MEC, para definir as políticas 

de EaD.  De acordo com Climaco, deveria ser criada uma instituição, na forma de 

fundação, para trabalhar com a EaD, não só em nível superior, mas também na 

formação continuada de profissionais, inclusive dos professores, em serviço, 

atuando nos mais diversos níveis. A proposta inicial seria transformar a UniRede em 

um órgão executor do MEC para viabilizar a expansão da educação superior a 

distância. No entanto, conforme sinaliza Neves (2011, entrevista 3), essa ideia, que 

surge no Governo FHC e foi acolhida pelo Governo Lula da Silva, e em 

entendimento com a UniRede, passa a propor a transformação da SEED/MEC em 

uma Capes da EaD, o Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro, que deveria 

impulsionar a educação superior a distância no País. O desafio, de acordo com 

Climaco (2011, entrevista 4), seria aprovar este projeto na Casa Civil e, ao mesmo 

tempo, institucionalizar os consórcios regionais, tendo como principal modelo o 

                                                                                                                                                                                     
universidade seria um pequeno órgão, responsável pela articulação política, orçamentária e cobrança 
de qualidade. É importante destacar que nesta entrevista citada, além do Presidente da UniRede, do 
Secretário de Educação a Distância, participou Carlos Eduardo Bielschowsky, então presidente do 
Cederj e responsável pela escrita do documento apresentado ao MEC. Vale destacar ainda que 
Bielschowsky foi um dos docentes e especialistas externos da Comissão Assessora para Educação 
Superior a Distância, instituída no Governo FHC, em 2002, com o objetivo de apoiar a Secretaria de 
Educação Superior, do MEC, na elaboração das normas que regulamentam a oferta da EaD no nível 
superior e dos procedimentos de supervisão e avaliação do ensino superior a distância. 
(BIELSCHOWSKY at al, 2003, s/p.) 
181

 Para análise da proposta de institucionalização da UniRede apresentada ao governo do PT eleito 
em 2002, ver UniRede (2002). 
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Centro de EaD do Rio de Janeiro (Cederj)182 que, segundo Climaco, representava, 

naquele momento, uma experiência consolidada, em andamento, com alcance 

ampliado da oferta, envolvendo consórcios públicos entre universidades do estado 

do Rio de Janeiro. 

  Nesse contexto, e de acordo com o Relatório Técnico da Comissão 

Assessora para Educação Superior a Distância183 (BRASIL, 2002b), bem como de 

outros documentos disponíveis, à época, a SEED/MEC inicia, além da elaboração 

do projeto de criação do Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro, que seria 

responsável pelas políticas de educação superior a distância, discussão interna 

voltada à regulamentação da EaD a partir da proposta apresentada por esta 

Comissão, conforme sinaliza Pinto (2011, entrevista 01) e Climaco (2011, entrevista 

4).  De acordo com Pinto (2011, entrevista 01), a nova proposta tomou como 

referência o relatório técnico desta Comissão Assessora, bem como outros 

documentos disponíveis. Para Pinto, foi realizado, junto às IPES, levantamento, por 

meio de questionário, sobre o estado da arte da EaD, nessas instituições, e solicitou-

se sugestões para a regulamentação dessa modalidade educativa. Os dados 

coletados foram sistematizados e incorporados à nova proposta de regulamentação 

da EaD que também propunha a criação do Instituto Nacional de EaD Darcy 

Ribeiro184. Segundo Pinto (2011, entrevista 01), eram dois projetos paralelos, porém 

articulados entre si: o novo decreto de regulamentação da EaD e a criação do 

Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro. De acordo com Neves (2011, entrevista 3), 

o projeto de transformação da SEED/MEC no citado Instituto não foi aprovado pelo 

                                                           
182

 Bielschowisky at al (2003, s/p.) descrevem, na entrevista citada, o „modelo do Cederj‟, no qual “o 
aluno precisa de um material que fortaleça seu processo de estudo independente [...] O aluno faz 
vestibular, como qualquer outro [...] No nosso caso, o aluno recebe o material didático e vai para um 
processo de interação com os professores, por meio da tutoria presencial. O aluno do Cederj tem os 
pólos regionais e nestes pólos ele tem duas horas na semana de tutoria presencial para cada 
disciplina, e tem a tutoria a distância, pela internet. Por enquanto estamos funcionando com 130 
tutores, mas no segundo semestre teremos 250 em todo o estado. Estamos no terceiro período de 
um curso de licenciatura em Matemática. O período é de meio ano, equivalente ao da universidade. 
Acreditamos que os tutores que estão sendo formados no interior do estado é que vão colaborar para 
a melhoria da qualidade do ensino médio em suas regiões”.  
183

 De acordo com Pinto (2011, entrevista 01), a motivação da constituição desta Comissão foi uma 
demanda apresentada pelo Banco do Brasil (BB), depois ampliada para outras estatais como 
Petrobrás, Caixa Econômica Federal e outras, de oferta de um Curso de Graduação em 
Administração Pública para os funcionários da instituição, por meio da EaD. Segundo Pinto, naquele 
momento, em 2002, não havia legislação suficiente para sustentar a proposta apresentada pelo BB. 
Nesse sentido, foi elaborado um estudo que culminou com a elaboração do citado Relatório Técnico. 
184

 Tendo por base as entrevistas realizadas, pode-se afirmar que a ideia inicial era transformar a 
UniRede em órgão executor das políticas de educação superior a distância. Mas, essa ideia, 
paulatinamente, foi substituída pela proposição de transformação da SEED/MEC no Instituto de EaD 
Darcy Ribeiro. 
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Ministro Cristovam Buarque, tendo em vista que esse defendia a criação de uma 

Universidade Aberta para o País. Para Neves, na entrevista realizada, a equipe 

técnica do MEC, naquele momento, temia por este encaminhamento, por considerar 

que esta nova estrutura poderia concorrer com as IPES presenciais existentes. Mas, 

segundo nossa entrevistada, o Ministro da Educação enviou o projeto de criação da 

Universidade Aberta à Casa Civil que não foi aprovado de imediato, com o 

argumento de que a proposta onerava o Estado, com criação de cargos, estrutura 

física etc. Em paralelo, Neves afirma que o projeto de transformação da SEED/MEC 

no Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro foi recuperado e encaminhado à Casa 

Civil, juntamente com a proposta de regulamentação da EaD. Retornou ao MEC com 

solicitação de ajustes e adequações.  

  As discussões em torno da nova regulamentação da EaD e da 

transformação da SEED/MEC no Instituto de EaD Darcy Ribeiro foram interrompidas 

com a demissão do Ministro Cristovam Buarque, em janeiro de 2003. Assume a 

pasta Tarso Genro, em meio à primeira reforma ministerial do Governo Lula da Silva 

(2003-2006). 

  

 

3.2.1.1.2  Gestão Tarso Genro185 (27/01/2004 a 31/07/2005): políticas de expansão 

da formação inicial a distância, Pró-Licenciatura  e UAB. 

  

Tarso Genro assume o MEC com o desafio de promover a reforma do 

ensino superior. Tensões, disputas e contradições marcam os primeiros meses de 

sua gestão à frente do MEC, considerando que sua posse se dá no contexto da 

demissão de Cristovam Buarque, primeiro Ministro da Educação, do Governo Lula 

da Silva (2003-2006). 

 

 

 

                                                           
185

 Bacharel em Direito, pela UFSM. Especialização em Direito do Trabalho. Tem sua atuação política 
associada aos movimentos de esquerda. Foi Deputado federal (1989 a 1990). Vice-prefeito de Porto 
Alegre (1988). Prefeito de Porto Alegre (RS) - 1993 a 1996 e 2001 a 2002. Secretário da Secretaria 
Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003). Ministro de Estado da 
Educação (2004 e 2005). Tem vários livros e artigos editados, nas áreas de Direito e Política. 
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Em cumprimento às „tarefas‟ delegadas pelo Presidente Lula da Silva, Tarso 

Genro enfrenta resistências de setores ligados às universidades, ao movimento 

estudantil e a partidários da política adotada pelo seu antecessor. Sua gestão foi 

marcada pela ausência de continuidade de parte das políticas anteriormente 

iniciadas186; pela suposta privatização do ensino superior por meio da implantação 

da renúncia fiscal pelo governo em troca de vagas ociosas em instituições 

privadas187 e pela ênfase nas parcerias público-privadas188; e pela consolidação do 

papel do MEC como regulador, fiscalizador e indutor das políticas educacionais189, 

iniciativa que começou no contexto da reforma do aparelho do Estado, no Governo 

FHC (1995-2002). Mas, de acordo com o discurso oficial, é com Tarso Genro que se 

inicia a reforma da educação, no Governo Lula da Silva (2003-2010), a qual tem 

como pilares: visão sistêmica da educação; qualidade da EB; e reforma do ensino 

superior. 

Para o Ministro Tarso Genro, o grande desafio da educação é assegurar 

ensino de qualidade para todos os cidadãos. Em carta disponibilizada em sítio 

particular, onde faz um balanço da sua gestão à frente do MEC, o então Ministro da 

                                                           
186

 Tarso Genro anuncia alteração no Programa Brasil Alfabetizado. De acordo com matéria 
divulgada, na Folha de S. Paulo Online, em 19 de março de 2004, o ministro afirma que a meta do 
programa de erradicação do alfabetismo era „utopia‟.  Acaba com a Secretaria de Erradicação do 
Analfabetismo e com o Programa Escola Ideal, as duas principais políticas assumidas pelo seu 
antecessor, o Ministro Cristovam Buarque. Na citada matéria, afirma que a proposta de aumento para 
os professores da rede pública não era viável (GENRO, 2004, s/p.). 
187

 Davies (2004 p. 250), ao referir-se aos benefícios concedidos, por Lula da Silva, em seu primeiro 
mandato, às escolas privadas, com uma série de isenções fiscais e previdenciárias, afirma que “o 
governo federal resolveu oferecer mais um, com um verniz democratizante, o Universidade para 
Todos, [...] uma ideia de renúncia fiscal pelo governo em troca de vagas ociosas em instituições 
privadas, reservadas [...] a estudantes e professores da rede pública e beneficiários da política de 
cotas e portadores de necessidades especiais”. Para Tarso Genro, segundo Davies (2004), as 
vantagens dessa troca deve-se: 1) as privadas resolveriam o problema que enfrentam de vagas 
ociosas, que seria de 37%, segundo o Programa; 2) é mais barato para o governo comprar tais vagas 
privadas que investir nas públicas – R$ 50 milhões de renúncia fiscal garantem 100 mil vagas nas 
privadas, ao passo que para conseguir este número nas públicas seriam necessários R$ 350 milhões; 
3) as vagas nas privadas seriam conseguidas imediatamente, ao passo que  nas públicas isso levaria 
mais tempo. Para Davies, o mais grave é o ministro não reconhecer a educação pública como um 
direito da cidadania, que não deve estar sujeito nem à lógica do mercado totalmente livre, sem a ação 
do Estado, nem à lógica assistencialista/economicista/neoliberal do Estado, que parece inspirar a 
idéia de renúncia fiscal em troca de vagas para grupos „socialmente desfavorecidos‟ em instituições 
privadas, supostamente mais baratas que nas públicas (DAVIES, 2004, p. 250-251). Para ampliar e 
aprofundar essas reflexões, ver Leher (2010). 
188

 Para Antunes (1999), Giddens (2001), Neves (2005) e Peroni (2009), as parcerias público-privadas 
constituem a Terceira Via, considerada uma tentativa de superação da social democracia e do 
neoliberalismo. Os teóricos da Terceira Via, segundo Peroni (2009), concordam com os neoliberais 
de que a crise está no Estado, que gastou mais do que podia com políticas sociais e provocou a crise 
fiscal. De acordo com essa autora, a estratégia de superação da crise para os neoliberais é a 
privatização e para a Terceira Via é o Terceiro Setor, ou seja, as parcerias público-privadas. 
189

 Para ampliar a discussão acerca do Estado Regulador, consultar Barroso (2003; 2005; 2006); e 
Freitas (2005). 
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Educação afirma que para alcançar este desafio, as políticas para o campo “devem 

superar a visão fragmentada da educação que se desenvolveu nas últimas décadas 

e que é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento de uma política 

educacional consistente” (GENRO, 2005, s/p.). Tarso Genro, no documento citado, 

defende uma visão sistêmica da educação e é, nesta perspectiva, que implanta as 

reformas educacionais sob a sua gestão no MEC.  

De acordo com o Decreto nº 5.159, de 28 de julho de 2004 (BRASIL, 2004a), 

sob a gestão de Tarso Genro, nova estrutura regimental do MEC é aprovada.  A 

Secretaria de Ensino Fundamental e Infantil (SEINF) e a Secretaria de Ensino Médio 

(SETEC) são fundidas na Secretaria de Educação Básica (SEB); a SETEC, 

desmembrada, passa a tratar do ensino técnico e tecnológico na Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC); a Secretaria de Erradicação do 

Analfabetismo e a Secretaria de Inclusão Educacional são fundidas na Secretaria de 

Formação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD); a Secretaria de 

Educação Especial (SEESP) é criada na nova estrutura do MEC, e mantém-se a 

Secretaria de Educação Superior (SESU) e a SEED/MEC. É importar registrar a 

manutenção, sem qualquer tipo de alteração, seja estrutural e/ou conjuntural, da 

SEED/MEC. 

Nesse cenário de nova estrutura regimental do MEC, logo de reorientação 

das diretrizes da política educacional, programas e ações são reorganizados em 

torno de quatro reformas: educação básica, educação continuada, educação 

profissional e educação superior (BRASIL, 2004a).  

A reforma da Educação Básica (EB)190, de acordo com Genro (2005), tem 

como ponto de partida a criação de um novo fundo de financiamento para o ensino: 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb) que deverá articular-se a programas e 

ações como: Agenda da Qualidade da EB, que incorpora a formação de professores 

da EB, Merenda Escolar, Livro Didático, EF de nove anos, e Escola Aberta (GENRO, 

2005, s/p.). 

 

                                                           
190

 De acordo com a centralidade do nosso estudo, nos interessa a reforma da EB, tendo em vista 
que, neste capítulo, nossa intenção é problematizar como se revelam as políticas de EaD voltadas 
para a formação de professores da Educação Básica, no Governo Lula da Silva (2003-2010).  
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Em abril de 2005, o MEC lança o Plano Nacional de Qualidade da EB que, 

segundo documento intitulado Qualidade na Educação (BRASIL, 2005a), inclui a 

criação de um Sistema Nacional de Formação de Professores191, um conjunto de 

ações e programas para combater o problema da falta de profissionais com a 

qualificação exigida por lei para a prática da docência. A base desse plano constitui-

se de dois projetos. O primeiro Programa refere-se ao Pró-Licenciatura192, que dará 

a professores de escolas públicas de ensino médio e das séries iniciais do EF, que 

não têm a qualificação exigida pela legislação, acesso a cursos superiores em suas 

áreas de atuação. E o segundo, intitulado Pró-Letramento193, trata-se, segundo o 

documento citado, de um amplo projeto de atualização de conteúdos em Língua 

Portuguesa e Matemática para professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, justamente as duas áreas em que os estudantes avaliados pelo 

Sistema de Avaliação da EB (Saeb) mostraram imensas dificuldades.  

A Tabela 5, apresentada abaixo, revela a situação da formação de 

professores da EB, no início do primeiro mandato do Governo Lula da Silva (2003-

2006), e, conforme documento citado, serviu de referência à elaboração do Pró-

Licenciatura.  
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 Os documentos fazem referência, na gestão de Tarso Genro, ao Sistema Nacional de Formação 
de Professores, no entanto, naquele momento não havia qualquer sistema de formação de 
professores organizado, exceto um conjunto de programas e ações que passaram a ser articulados 
no bojo da terminologia empregada. 
192

 De acordo com Gatti at al (2011), o Pró-Licenciatura teve início em 2004, por meio do Edital 
01/2004, sendo os primeiros cursos ofertados, em 2005. Para detalhamento sobre este Programa, ver 
Franco (2006); Martins (2006) e Gatti e Barreto (2009).  
193

 O Pró-Letramento, instituído em 2005, conforme sinaliza Gatti at al (2011), dirige-se aos docentes 
dos anos iniciais desta etapa de escolarização, com o objetivo de orientar o trabalho dos professores 
que atuam nesse período de ensino e de assegurar a melhoria da qualidade de aprendizagem da 
leitura/escrita e Matemática. Caracteriza-se, segundo essas autoras, como um curso semipresencial 
de 120 horas, dividas em 84 horas presenciais e 36 a distância, com duração de oito meses em cada 
uma de suas etapas: aprendizagem da leitura/escrita, aprendizagem da Matemática. 
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Tabela 5 – Formação de Professores da Educação Básica 

  

 Os dados da tabela acima revelam um dos principais problemas da EB 

pública do País e que perpassa, como vimos no Capítulo I, diferentes governos, mas 

que tem relevo na década de 1990, tendo em vista a ampliação do acesso ao EF, o 

qual não foi acompanhado de políticas de formação e valorização dos profissionais 

da educação. Logo, conforme sinaliza o Censo Escolar 2003 (BRASIL, 2003), de 

345.341 funções docentes, na educação infantil, apenas 28,3 % tinham formação 

em nível superior; de 811.112 funções docentes, nas séries iniciais do EF, apenas 

36,1% tinham cursado o ensino superior. Estes dados sinalizam um dos principais 

desafios a serem enfrentados pelas políticas educacionais, sobretudo, no que se 

refere à qualidade da EB pública. 

O Sistema Nacional de Formação de Professores inclui, de acordo com o 

documento referenciado, outras ações que já vinham sendo desenvolvidas pelo 

MEC: Proinfantil194, Proformação e Pro-Ifem195, voltados à formação inicial e 

continuada de docentes; a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 

da EB196; o Programa Universidade Século XXI; a oferta de bolsas para professores 

                                                           
194

 De acordo com Gatti at al (2011), para contemplar as demandas específicas de formação do 
magistério da educação infantil, em 2005, foi implantado, pela SEB e SEED/MEC, o Programa de 
Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – Proinfantil. Para essas 
autoras, esse programa é desenvolvido por meio de curso semipresencial que visa à formação de 
professores da educação infantil em nível médio, na modalidade Normal, em parceria com estados e 
municípios, com base no Programa de Formação de Professores em Exercício – Proformação. Deles 
podem participar, segundo essas autoras, professores leigos, que não possuem habilitação mínima 
legal para o exercício do magistério. Para analisar a pesquisa de impacto do Proformação, ver Gatti 
(2003) e Andrade (2009). 
195

 O Programa Nacional de Incentivo à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio (Pró-
Ifem) foi desenvolvido e implantado no âmbito da SETEC/MEC. 
196

 A Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais da EB, segundo Gatti at al (2011), foi 
criada com a intenção de institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada, 
dirigida exclusivamente à educação infantil e ao ensino fundamental. De acordo com essas autoras, 
foram instituídos, nas universidades que integraram à rede, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Educação com uma equipe que coordena a elaboração de programas voltados para a formação 
continuada de professores. 

Nível 

Situação de formação de professores 

Funções 
docentes 

Nível de formaçaõ 
em % 

Médio Superior 

Educação 
Básica 

Educação Infantil Creche/Pré-escola 345.341 666,7 28,3 

Ensino 
Fundamental 

Séries iniciais 811.112 662,1 36,1 

Séries finais 823.485 222,7 77,1 

Ensino Médio 488.376 99,8 90,2 

   Fonte: INEP - Censo Escolar / 2003. 
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de escolas públicas no Programa Universidade para Todos (ProUni); a restruturação 

dos cursos de licenciatura; e o apoio à criação de novos cursos com ênfase na 

diversidade cultural do País (BRASIL, 2005a). 

Para Freitas (2007), as ações do MEC acabaram se pautado pela 

continuidade de programas de caráter continuado e compensatório, destinados à 

formação de professores leigos, em exercício a distância, em cooperação com os 

sistemas de ensino. Para essa autora, situam, nessa perspectiva, os programas 

vinculados à Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, o 

Proformação e o Proinfantil. Vale destacar que o Proinfantil, embora tenha sido 

concebido e instituído no Governo Lula da Silva (2003-2006), se utilizou da mesma 

matriz político-pedagógica, sobretudo, no que se refere à concepção de formação, 

metodologia e avaliação, do Proformação, criado em 1997, no Governo FHC (1995-

2002), e um dos principais programas da área neste período histórico determinado. 

O documento Qualidade na Educação (BRASIL, 2005a), parte do Plano Nacional de 

Qualidade da EB, destaca ainda que o MEC lançaria um plano emergencial para 

suprir a falta de professores, tendo em vista que esse problema tinha se mostrado 

particularmente grave nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia. O MEC 

convocaria, conforme o documento citado, em âmbito nacional, professores que 

estivessem afastados das salas de aula. Em etapas posteriores do plano197, se a 

carência persistir, seriam convidados universitários em final de curso e profissionais 

de áreas afins.  

Para Freitas (2007), a falta de professores para a EB não pode ser 

caracterizada como um problema conjuntural e nem mesmo, exclusivamente, 

emergencial. Para essa autora, este é um problema estrutural, produzido 

historicamente pela retirada da responsabilidade do Estado pela manutenção da 

educação pública de qualidade da formação de seus educadores. Freitas defende, 

então, que as alternativas conjunturais apontadas para enfrentamento deste grave 

problema não equacionarão a escassez de professores. Para essa autora, essas 

alternativas, ao contrário, aprofundam o quadro de sua desprofissionalização pela 

flexibilização e aligeiramento da formação. 

                                                           
197

 Esses programas e ações foram planejados e implantados, no âmbito do MEC, pela SEB e pela 
SEED e são fruto de parcerias entre as duas secretarias, sendo a gestão, na maioria dos casos, 
integralmente assumida por apenas uma delas. O processo de concepção e materialização desses se 
efetiva em um contexto marcado por disputas, tensões e contradições, sobretudo, pelas disparidades 
de interesses e concepções de educação existentes, no interior da definição dessas políticas, das 
forças sociais representativas no exercício do poder em ambas secretarias. 
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Com o novo Ministro Tarso Genro, assume a SEED/MEC, Marcos Dantas198 

que, assim como o ministro, enfrenta disputas, tensões e contradições no interior da 

definição das políticas para o campo. No contexto da nova estrutura regimental do 

MEC, de acordo com o Decreto nº 5.159 (BRASIL, 2004a), são criadas, no âmbito 

da SEED, as Diretorias de: a) Políticas em EaD; b) Produção de Conteúdos e 

Capacitação; c) Infraestrutura Tecnológica. Marcos Dantas, segundo discurso de 

despedida, empenhou-se em buscar uma “radical transformação e profunda 

melhoria da qualidade do ensino básico brasileiro, nele introduzindo conteúdos 

digitais e processos de ensino-aprendizagem modelados pelas TIC” (DANTAS, 

2005, s/p.). 

Programas e ações como TV Escola, TV na Escola e os Desafios de Hoje, 

Rede Internacional Virtual de Educação (Rived), Portal de Domínio Público, Paped, 

Proformação e Proinfo199 tiveram continuidade da gestão anterior, com alterações, 

sobretudo, nos programas TV Escola e ProInfo. É, neste período, que tem início a 

parceria, com a SEB/MEC, para planejamento e criação do Proinfantil e do Pró-

Letramento, sendo a implantação desses programas de responsabilidade da 

SEB/MEC. Tem início também o planejamento do Programa de Formação 

Continuada Mídias na Educação200; e é lançado o protótipo de conteúdos 

expandidos com o desenvolvimento do Programa Geração Saúde, parceria com a 

Escola de Medicina da USP e com o Vision Lab da PUC/RJ; e, por meio do 

lançamento de chamada pública, o então Secretário da SEED/MEC, fomenta a 

produção nacional de conteúdos multimeios para a TV Escola (DANTAS, 2005). A 

TV Escola Digital Interativa201, lançada como „revolução na educação‟, pelo Ministro 

                                                           
198

 Marcos Dantas foi nomeado pela Portaria nº 175, de 13 de fevereiro de 2004, sendo exonerado 
em março de 2005. 
199

 Para conhecer mais detalhadamente cada um desses programas, ver o documento Sinopse das 
ações do Ministério da Educação (BRASIL, 2010b). 
200

 Para detalhamento sobre o Programa de Formação Mídias na Educação, ver Neves e Medeiros 
(2006). 
201

 A TV Escola Digital Interativa (TVEDI) foi lançada em fevereiro de 2004, pela SEED/MEC, com o 
objetivo de transmitir áudio, vídeo e dados para as escolas da rede pública, que também puderam 
armazenar as informações que recebiam e enviavam opiniões, perguntas e sugestões. O conteúdo 
podia ser gravado em CD e assistido no próprio receptor, em um computador ou em um DVD. Com 
interface amigável e manipulada via controle remoto, o portal do TV Escola oferecia acesso a um 
menu que incluia a programação de emissoras públicas e educativas como a TV Escola. Além disso, 
trazia um guia de estudos, com programas temáticos e exercícios em texto, que podiam ser 
impressos e usados em sala de aula. O conteúdo das aulas ficava disponível por sete dias, quando 
os programas, automaticamente, começam a se sobrepor. Na realidade era um processo de entrega 
de conteúdo pedagógico em áudio e vídeo, dados e textos. Um grupo de consultores em TV Digital foi 
integrado à equipe do TV Escola para desenvolverem a TV Escola Digital Interativa. Depois de alguns 
meses de trabalho uma rede de receptores foi implantada em 30 escolas espalhadas por sete 
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Cristovam Buarque, é interrompida por ser considerado um projeto inviável, no 

âmbito do MEC. Esse projeto por ter como centralidade o desenvolvimento 

conceitual e técnico de uma nova tecnologia envolveu volumosos recursos públicos, 

os quais, embora a pesquisa detalhada realizada, não foi divulgado em domínio 

público.   

A gestão de Marcos Dantas, Secretário da SEED/MEC, de acordo com 

documentos analisados, pode ser caracterizada pela continuidade e pela tentativa 

de rupturas pontuais. Deu continuidade na elaboração do decreto de 

regulamentação da EaD e, de acordo com Neves (2011, entrevista 3), interrompeu o 

processo de transformação da SEED/MEC no Instituto Nacional de EaD Darcy 

Ribeiro. No contexto das discussões e demandas para ampliação do ensino superior 

a distância, tendo como parceira a UniRede, cria e publica a Chamada Pública nº 

001/2004 (BRASIL, 2004b) que convoca universidades para oferta de cursos de 

licenciatura nas áreas de Física, Química, Matemática e Biologia, o que dá origem 

mais tarde ao chamado Pró-Licenciatura. Tenta romper com políticas iniciadas 

anteriormente, como os contratos de compra exclusiva de vídeos estrangeiros à TV 

Escola, havendo sob a sua gestão, incentivo à produção nacional, por meio de 

Chamada Pública. Essa decisão desdobrou-se em forte tensão e disputa, tendo em 

vista interesses contrariados dos grupos que, historicamente, se fizeram e se fazem 

hegemônicos no setor, sobretudo, no que se refere às empresas internacionais que, 

desde a criação da TV Escola, vinham mantendo com o MEC um mercado em ampla 

ascensão. Sua intenção, segundo documento citado, era alavancar uma indústria 

nacional de produção de conteúdos educativos multimeios; reestruturar o ProInfo na 

formação de professores e na cultura de distribuição de computadores, tendo em 

vista que, segundo Dantas (2005, p. 4), “a capacitação de professores para uso de 

informática, não era raro reduzida na prática (ainda que não nos discursos) a um 

mero treinamento para utilização dos aplicativos Microsoft em sala aula”. Para o 

Secretário da SEED/MEC, a política voltada ao uso das TIC, no âmbito do MEC, até 

então, era a de adquirir computadores para o ProInfo, carregados com dois sistemas 

                                                                                                                                                                                     
estados brasileiros (Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Amazonas e São Paulo). 
Os investimentos financeiros deste projeto, interrompido em desenvolvimento, não foram divulgados 
oficialmente, mas pela natureza e inovação da tecnologia, desenvolvida no âmbito do MEC, infere-se 
que envolveu recursos altíssimos, os quais se perderam dentre tantas outras iniciativas implantadas 
sem o devido e necessário planejamento de viabilidade político-pedagógica, administrativa e 
financeira, bem como pela descontinuidade no interior da definição das políticas, em um mesmo 
período de governo com a mesma matriz política e ideológica. 
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operacionais: Windows e Linux, o chamado dual boot. Essa prática, segundo Marcos 

Dantas, estava sob pesadas críticas de outros setores do governo, adeptos do 

software livre, por esta dubiedade, e foi determinado, em sua gestão, que os 

computadores fossem distribuídos sem sistema operacional e que oferecesse às 

escolas, quando da instalação das máquinas, um pacote de programas livres, 

incluindo o Linux e outros aplicativos de largo uso202. Marcos Dantas contraria 

novamente interesses das grandes empresas multinacionais, tendo em vista que 

este espaço vinha sendo demarcado pela hegemonia dessas empresas e de 

técnicos, intelectuais e especialistas, por eles indicados, para compor os espaços e 

as estruturas do MEC, logo as equipes de concepção e produção das políticas 

voltadas ao uso das TIC na educação. 

A equipe da SEED/MEC, sob a orientação do Ministro Tarso Genro e do 

Secretário da SEED/MEC, Marcos Dantas, recupera a minuta de regulamentação da 

EaD, enviada à Casa Civil, e inicia nova etapa de discussão e debate envolvendo a 

SESU, a Capes e o CNE, antes da minuta do novo decreto ser disponibilizada para 

consulta pública (NEVES, 2011, entrevista 3; PINTO, 2011, entrevista 01; CLIMACO, 

2011, entrevista 4). 

Este processo se deu de forma paralela, porém articulada, à mobilização da 

UniRede para a organização dos consórcios regionais de IPES para oferecer cursos 

de licenciatura a distância, de acordo com o Plano Qualidade da EB (2005a), 

descrito anteriormente, e lançado pelo Ministro Tarso Genro, como parte da reforma 

da EB. Para o Secretário da SEED/MEC, em seu discurso de despedida, a 

montagem dos consórcios representou o início do apoio direto do MEC à expansão 

da educação superior a distância nas instituições públicas (DANTAS, 2005, s/p.). A 

centralidade das políticas de expansão da educação superior a distância, neste 

período, volta-se, em grande medida, à formação de professores da EB, embora 

haja, no interior da definição destes programas e ações, preocupação com o 

atendimento dos jovens de 18 a 24 anos, meta estabelecida pelo PNE (BRASIL, 

2001a). 
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 Com a ajuda da presidência, de acordo com Dantas (2005), foram capacitados 360 técnicos de 
informática nos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) e 800 multiplicadores do ProInfo para 
disseminarem por todo o País a nova tecnologia e a cultura de uso de programas abertos e não-
proprietários; e, finalmente, com a conexão por meio de banda larga a 10 mil escolas públicas, 
pretendia inverter a lógica do ProInfo que passaria de distribuidor de computadores para gestor de 
redes, vislumbrando a convergência tecnológica dos meios, tanto atendendo à conexão das escolas 
pela Internet, quanto à conexão dessas mesmas escolas por uma TV Escola a ser mais tarde 
digitalizada.  



219 
 

A interlocução intensa entre a SEED/MEC e a UniRede, que teve suas 

bases fortalecidas na gestão de João Carlos Teatini de Souza Climaco, então 

Secretário da SEED/MEC, em 2003, fez surgir, de acordo com Franco (2006), a 

proposta de chamar as IPES para o desenvolvimento de cursos de graduação a 

distância.  Para isto, foi proposta, em 2003203, de acordo com Franco, a criação da 

ação no Plano Plurianual (PPA/2004-2007)204 do MEC, intitulada Universidade 

Aberta e a Distância, dentro do Programa Universidade do Século XXI, sob 

responsabilidade da SESU e da SEED. Tomando como referência os dados do 

Censo de Profissionais do Magistério (BRASIL, 2003a), que revelam um déficit 

crescente de professores no ensino médio de Matemática e de Ciências da 

Natureza, e a ausência de formação superior entre os docentes do EF, 

principalmente, nas séries iniciais do ensino fundamental, conforme Tabela 04, a 

SEED/MEC elabora um Edital de Chamada Pública (BRASIL, 2004b), o qual teve 

sua minuta colocada para discussão pública, convocando as instituições públicas de 

educação superior para a oferta de cursos de licenciatura voltados para a formação 

de professores nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia nos 

anos iniciais, educação infantil, jovens e adultos e educação especial (PINTO, 2011, 

entrevista 01; CLIMACO, 2011, entrevista 4; NEVES, entrevista 3). 

O Edital de Chamada Pública (BRASIL, 2004b) disponibilizou, segundo 

Franco, R$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais) para preparação e ampliação 

de vagas para cursos de licenciatura a distância nas áreas citadas anteriormente. 

Foram apresentados 21 projetos, sendo aprovados 19, organizados em 16 grupos 

de universidades e envolvendo 34 instituições de educação superior205. O total de 

vagas previstas, segundo Franco, foi de 17.565, com adequação dos projetos 

passou para 18.500 vagas. Desses projetos, de acordo com Franco, 32% foi 

concedida para formar exclusivamente professores em exercício. A iniciativa da 

                                                           
203

 Foi o Ministro Cristovam Buarque que, segundo Dantas (2005), introduziu no PPA-2004-2007 
recursos especialmente consignados para a expansão da educação superior a distância. Para Dantas 
(2005), essa política pode ser atribuída, integralmente, ao Governo Lula da Silva (2003-2006). 
204

 O planejamento da ação governamental no horizonte de curto, médio e longo prazos é uma 
exigência sem a qual a Estratégia de Desenvolvimento não se viabiliza. O PPA, como um dos 
instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal, organiza os principais objetivos, 
diretrizes e metas da Administração Pública Federal (APF) para o período de quatro anos e deve 
orientar os demais planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Nesse sentido, o PPA é um 
instrumento de planejamento mediador entre o planejamento de longo prazo e os orçamentos anuais 
que consolidam a alocação dos recursos públicos a cada exercício. 
205

 De acordo com Martins (2006) os critérios para seleção das propostas de curso, de acordo com 
esse autor, privilegiaram cinco aspectos fundamentais: abrangência geopolíticas, oferta de vagas, 
equipe multidisciplinar, projeto pedagógico e estrutura administrativa.   
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citada Chamada Pública, para Franco (2006), pode ser considerada o primeiro 

sistema de ensino de graduação a distância, associado às universidades públicas do 

País.   

Verifica-se um primeiro esforço voltado para a expansão da educação 

superior, por meio da EaD, no contexto do Plano Nacional de Qualidade da EB, 

tendo como centralidade a formulação de uma política, segundo discurso oficial, de 

caráter emergencial, voltado para a formação de professores da EB. É importante 

destacar ainda que, no contexto do Plano citado, logo na formulação do Sistema 

Nacional de Formação de Professores, o MEC propõe a convocação, em âmbito 

nacional, de professores afastados das salas de aula e, em etapas posteriores, se a 

carência persistir, a convocação de universitários em final de curso e profissionais 

de áreas afins.   

De acordo com Martins (2006), na primeira reunião técnica dos cursos em 

andamento, realizada de 26 a 28 de abril de 2005, com 39 instituições participantes 

dos consórcios, foi apresentado o Pró-Licenciatura, programa voltado para a 

formação inicial de professores da EB, em exercício, parceria entre SEB e 

SEED/MEC e IES206. Resultou desta reunião a elaboração de um documento 

enviado pela UniRede ao MEC, onde destaca algumas contribuições para a 

consolidação da EaD no País com qualidade: 

  

  

 Abertura de vagas para docentes e técnicos administrativos nas 
universidades para atender a educação a distância; 

 Ampliação do alcance da universidade mediante apoio de municípios e 
estados na construção e manutenção de centros de estudo com recursos 
de telecomunicações, bibliotecas, computadores, salas de estudo e 
pessoal de apoio técnico e pedagógico, de modo a aumentar a 
capilaridade do ensino superior e o alcance de comunidades distantes; 

 Inclusão dos alunos de educação a distância no planejamento 
orçamentário das IES; 

 Destinação de recursos financeiros para implantar e implementar a 
infraestrutura da educação a distância (que poderão advir de parcerias 
públicas e privadas); 

 Implementação de serviços de comunicação adequados e subsidiados 
para educação a distância em todo o território nacional; 

 Criação de mecanismos que viabilizem o uso compartilhado de material 
didático elaborado pelas IES públicas (MARTINS, 2006, p. 3-4). 
 

                                                           
206

 Esse processo deu-se no contexto de transição da saída do então Secretário da SEED/MEC, 
Marcos Dantas, e entrada de Ronaldo Mota, que deixa a Secretaria Executiva do CNE para assumir a 
SEED/MEC. 
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Essas questões parecem sinalizar, no contexto da definição dessas políticas, 

a preocupação, por parte de setores da UniRede, com a expansão da educação 

superior, por meio da EaD, desarticulada de outras políticas como contratação de 

docentes e pessoal técnico-administrativo, infraestrutura tecnológica e 

financiamento. Ao mesmo tempo, verifica-se a indicação para a flexibilização da 

oferta dos cursos fora das faculdades e dos centros de educação e nenhuma 

sinalização sobre a concepção desses processos formativos a distância, base 

comum nacional, relação ensino-pesquisa-extensão, dentre outros aspectos 

igualmente importantes, defendidos, historicamente, pelo campo da formação de 

professores da EB, no Capítulo I apresentados, o que revela a constituição e 

configuração das bases da segunda reforma educacional em curso, focalizada na 

formação de professores da EB, por meio da EaD.  

De acordo com Franco (2006), então Diretor de Políticas em EaD, da 

SEED/MEC, os dados do Saeb/MEC e as indicações e análises da Unesco, em 

âmbito internacional, impulsionaram a definição de políticas emergenciais voltadas 

para a formação de professores da EB. Para esse autor, era preciso tomar uma 

atitude que impactasse a formação de professores, em todo o País, e a criação de 

cursos a distância para a formação de professores da EB foi a alternativa viável e 

encontrada. A partir dessa afirmação de Franco, à época, diretor do Departamento 

de Políticas em EaD, da SEED/MEC, e um dos principais formuladores das políticas 

de EaD voltadas à formação de professores da EB em curso, evidencia-se, 

conforme já sinalizado por Maués (2003; 2006; 2009), Barreto (2004; 2006; 2008) e 

Silva (2002), a influência dos OI na formulação e implantação das políticas de 

formação de professores da EB, tendo como centralidade a EaD e as TIC, com o 

consentimento e de acordo com os interesses e projetos das forças dirigentes no 

exercício do poder.  

As agências internacionais OCDE/Unesco207, no Governo Lula da Silva 

(2003-2010), assumem um papel de relevo nas políticas educacionais, destacando-

                                                           
207

 No final de 2010, a OCDE lança documentário sobre o crescimento dos índices brasileiros no 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). O vídeo Strong Performers and Successful 
Reformers in Education – Brazil (Desempenho consistente e reformas bem-sucedidas na educação 
brasileira) traz entrevistas com o ministro da Educação, Fernando Haddad, com especialistas e 
secretários de educação do País. A educação brasileira evoluiu, segundo o citado documentário, 33 
pontos nos exames do Pisa realizados entre 2000 e 2009. Foi superado apenas pelo Chile (37 
pontos) e por Luxemburgo (38). Em 2000, a média brasileira era de 368 pontos, contra 401 em 2009. 
Na tabela geral, o Brasil está na 53ª posição, depois de superar Argentina e Colômbia, entre os latino-
americanos. Ficou 19 pontos atrás do México (49º), 26 do Uruguai (47º) e 38 atrás do Chile (45º).  
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se os financiamentos daquelas voltadas para a formação de professores da EB, por 

meio da EaD. O Relatório Delors (UNESCO, 1996), já citado neste estudo, e uma 

das referências do Programa Setorial Um Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002), 

defende a tese de que o papel do professor deve ser redimensionado, tendo em 

vista ser considerado o principal agente de realização do ideário do século XXI. 

Nessa perspectiva, seria fundamental repensar a formação do professor, sobretudo, 

pelas vias da formação continuada e recomenda a EaD como uma modalidade 

educativa que permite economia de recursos, assegurando que os professores se 

qualifiquem em serviço. O relatório citado orienta também que as experiências de 

EaD tomem como referência o exemplo da Open University, do Reino Unido. 

Portanto, evidenciam-se assim as concepções e práticas assumidas pelas 

recomendações da Unesco, no documento citado, logo, o papel da EaD e da 

formação de professores da EB apoiadas nas TIC e deixa evidente a função que 

deverão desempenhar nas sociedades do século XXI.  

A experiência do Edital 001/2004 (BRASIL, 2004b), segundo Franco (2006), 

foi adaptada para novos fins, ou seja, contribuir com a formação de professores, em 

exercício, da EB. A EaD, para Franco (2006), assume a forma estratégica, 

considerando a abrangência do desafio a ser alcançado. 

A SEB/MEC, com a experiência do Pró-Fundamental, e a SEED/MEC 

iniciam, com o Edital 001/2004, a elaboração de diretrizes gerais para o programa, 

segundo Franco (2006), as quais foram discutidas com as universidades envolvidas, 

levantando a necessidade de acompanhamento e avaliação desta política de 

formação de professores da EB, de acordo com as orientações do Sistema Nacional 

de Avaliação do Ensino Superior - Sinaes. 

Com base na experiência da Rede Nacional de Formação de Professores da 

EB, coordenada pela SEB/MEC, e no Edital 001/2004 (BRASIL, 2004b), de acordo 

com Franco (2006), foram incluídas não somente as instituições públicas, mas 

                                                                                                                                                                                     
Foram avaliados os processos educativos de 65 países, 34 deles da OCDE. Fizeram as provas de 
leitura, matemática e ciências 20 mil estudantes brasileiros nascidos em 1993. Vale ressaltar que a 
forma como o vídeo foi apresentado à sociedade brasileira induz a compreensão de que as políticas 
educacionais no País, sobretudo, aquelas implantadas na primeira década deste século, obtiveram 
sucesso, principalmente, com a chancela e legitimação da OCDE, numa clara sinalização das 
relações de dependência estabelecidas com os OI também no Governo Lula da Silva (2003-210). 
Vídeo disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16838>. Acesso em junho 
de 2011. 
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também as comunitárias e as confessionais, por exercerem função pública, embora 

não sejam estatais. 

A perspectiva seria atingir 150.000 professores em três entradas. De acordo 

com Franco, as universidades foram convocadas e compareceram 72 instituições, 

que apresentaram 170 projetos de cursos, com abrangência nacional. Para esse 

autor, era a primeira sinalização de que o programa era exeqüível, “se antes já se 

falava da criação de um sistema, agora sim, as bases [...] estavam lançadas” 

(FRANCO, 2006, p. 34-35). 

Convencionou-se, portanto, de acordo com Franco, a tratar os projetos 

contemplados na Chamada Pública 001/2004 (BRASIL, 2004b), na ação 

Universidade Aberta e a Distância, do Programa Universidade Século XXI, como a 

primeira fase do Pró-Licenciatura. 

Para Freitas (2007), a redução do espaço dos fundamentos epistemológicos 

e científicos da educação nos processos formativos, e a ênfase em uma concepção 

conteúdista e pragmática de formação de professores, ancoradas na epistemologia 

da prática e na lógica das competências, produziram novas proposições para as 

licenciaturas que se desenvolveram no interior dos programas de EaD. Para essa 

autora, é nesse contexto que se insere a criação do programa Pró-Licenciatura, 

consolidando, como política pública, esse movimento de retirada dos centros e 

faculdades de educação dos processos de concepção e formulação das políticas e 

programas de formação de professores da EB. 

Há, conforme sinaliza Freitas, uma clara indução às universidades para a 

formação a distância, embora, conforme vimos anteriormente, em novos espaços 

criados, a exemplo dos pólos de apoio presencial e dos Cead; aos sistemas, 

permitindo a contratação de professores em nível médio; e aos professores, a 

continuidade no trabalho como condição para a formação superior. Para essa 

autora, essa política é concebida pela SEB, em parceria com a SEED, no lugar da 

SESU, a quem caberia estabelecer os parâmetros para os processos de 

fortalecimento dos cursos de licenciaturas, como formação de base, de caráter 

científico-acadêmico a ser desenvolvido nas instituições de ensino superior. Freitas 

(2007) entende que o papel das IES, neste contexto, tem se limitado a uma 

associação, em parceria, para o desenvolvimento de cursos, as quais não estão 

previstas as responsabilidades das faculdades e centros de educação, como 

intrínsecas ao projeto pedagógico de formação. De acordo com essa autora, as 
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universidades perdem sua autonomia didático-científica quanto à definição do 

caráter e da concepção do projeto, pois não tem participação na elaboração das 

Propostas Conceituais e Metodológicas do Programa. Para Freitas, os objetivos e os 

conteúdos das licenciaturas, a serem oferecidos pelas IES, passarão a ser definidos 

fora delas, tendo como referência os objetivos de formação da EB, centrados 

exclusivamente nos processos de aprendizagem dos conteúdos escolares, na 

avaliação e gestão do trabalho e da formação. 

Esse cenário apresentado por Freitas, no nosso entendimento, deveu-se, em 

grande medida, a continuidade das políticas em curso nestas últimas cinco décadas, 

mas também ao tensionamento e enfrentamento tardio das políticas de indução da 

expansão da educação superior a distância pelas entidades acadêmicas, científicas 

e sindicais, embora reconheçamos que parte dessas entidades, a exemplo do 

Andes-SN, da Anfope, ANPEd, Anpae, dentre outras, vem problematizando e 

sinalizando limites e desafios dessa expansão nos termos assumidos, sobretudo, 

pelo Governo Lula da Silva (2003-2010). No entanto, há que se considerar que estes 

debates e discussões, em grande medida, se efetivam nos espaços universitários e 

sindicais, circunscrevendo a modalidade EaD às estratégias hegemônicas que, 

historicamente, vêm sendo implantadas no País, como política educacional, desde a 

implantação da ditadura militar. Nessa perspectiva, reconhecemos, no interior dos 

debates e discussões, uma clara negação à modalidade a distância em todos os 

níveis e etapas de ensino. Isso retraiu e dificultou o desenvolvimento nas instituições 

públicas de ensino, sobretudo, pelas forças sociais e políticas progressistas de 

experiências contra-hegemônicas, apesar de algumas experiências pontuais terem 

sido efetivadas. Na contramão dessa constatação, e pela desfavorável correlação de 

forças no interior da indução das políticas de EaD voltadas para a formação de 

professores da EB, tendo em vista que na formulação e produção dessas, no âmbito 

do executivo, permanecem as forças sociais e políticas conservadoras que vêm se 

fazendo hegemônicas nestas últimas cinco décadas, evidencia-se a expansão da 

educação superior a distância nas IPES, sem que sejam observados aspectos 

relativos às características e especificidades desta modalidade educativa e as 

condições adequadas para a sua implantação, conforme sinalizado nos Referenciais 

de Qualidade da Educação Superior a distância.  

Nessa perspectiva, considerando a política de expansão da educação 

superior a distância em curso, e de acordo com Mancebo (2012), considerando a 



225 
 

evolução das matrículas dos cursos de graduação a distância, tínhamos, em 2004, 

59.611 matrículas efetivadas, sendo 35.989 (60,37%) ofertadas pelo setor público e 

23.622 (39,63%), pelo setor privado. Vale ressaltar que é a partir de 2005 que a 

iniciativa privada avança nas matrículas dos cursos de graduação a distância em 

relação ao setor público, chegando a atingir, em 2007, 89,12% do total de matrículas 

efetivas neste nível de ensino. Esse crescimento, para Climaco (2011, entrevista 4), 

deveu-se a falta de regulamentação para o setor. De acordo com Climaco, de 2003, 

data do envio da proposta de regulamentação da EaD para a Casa Civil e da criação 

do Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro, levaram-se três anos, na sua opinião, 

„anos perdidos‟, pois, conforme sinaliza nosso entrevistado, enquanto o MEC 

discutia a viabilidade da proposta, o setor privado, atento as demandas reais do 

mercado por formação em nível superior, sobretudo, no campo da formação de 

professores da EB, e fundamentados na LDB/1996, conforme vimos no Capítulo I, 

apresentam um crescimento acelerado. Para Climaco, foi somente a partir de 2008 

que o MEC inicia o processo tardio de supervisão dos cursos superiores a distância.  

Nesse cenário, vale acentuar a presença na formulação e produção das políticas de 

EaD voltadas para a formação de professores da EB, considerando o primeiro 

mandato de Lula da Silva (2003-2006), bem como o arco de forças sociais e 

políticas que se constituiu em torno de tais políticas, de um lado, via SEED/MEC, de 

grupos conservadores associados a setores da educação pública, por meio da 

UniRede, que, embora representando a esfera pública, não se constituiu nem 

apresentou uma proposta contra-hegemônica às políticas de EaD implementadas no 

País deste a implantação da ditadura militar, em 1964, com raras exceções de 

experiências localizadas, que não obtiveram destaque neste período, nem se 

constituiram em um bloco com forças progressistas suficientes de enfrentamento de 

tal conjuntura; e de outro lado, via SEB/MEC, de grupos progressistas que, 

representativos de parte das entidades acadêmicas, científicas e sindicais tentavam 

formular e produzir políticas de formação de professores da EB na contramão 

daquelas postuladas pela SEED/MEC, entretanto, essas se efetivaram separadas, 

em campos aparentemente antagônicos, em um movimento que evidencia um certo 

equilíbrio entre as forças sociais em disputa, mas revela a desarticulação entre os 

campos, embora alguns esforços de aproximação tenham sido efetivados. No 

entanto, essa correlação de forças sociais e políticas se efetiva no interior da 

definição destas políticas entre segmentos conservadores e progressistas do setor 
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público, embora o setor privado, em grande medida, estivesse presente no interior 

das concepções e propostas formuladas e produzidas pelos grupos conservadores 

ligados ao setor público, e, em paralelo e articulado a esse, foi criando e montando, 

conforme sinalizado por Giolo (2008; 2010), suas arenas e trincheiras de disputa 

política, com destaque para as fundações privadas que circunscreveram as 

principais universidades públicas brasileiras, constituindo-se, segundo o autor citado, 

um processo de privatização, na qual não consiste tanto na dependência que as 

universidades passaram a ter do capital privado, mas na administração privada de 

recursos públicos, por meio de convênios ou contratos feitos com órgãos do Estado, 

e na expansão da educação superior a distância, conforme sinalizado anteriormente 

por Mancebo (2012).  

Esse tensionamento no interior da definição das políticas de EaD e de 

formação de professores da EB possibilitou a continuidade e expansão, em escala, 

de programas e ações da SEED/MEC, embora a centralidade das políticas em curso 

tenha focalizado a expansão da educação superior a distância, por meio das IPES, 

via UniRede, com a administração de recursos e outros efetivada por fundações de 

caráter privado, sendo a expressão desta constatação a formulação do Edital 

01/2004 e o Pró-Licenciatura. Esse quadro conjuntural, no entanto, sofre alterações 

pontuais e é aprofundada com a política de parcerias público-privadas, com 

Empresas Estatais (EE)208 e com OI, com destaque para a adesão definitiva à 

agenda do OCDE/Unesco e de “educação ao longo da vida” (Relatório Jacques 

Delors), que, conforme sinaliza Leher (2010), já vinha sendo implantada com as 

políticas adotadas por Cristovam Buarque, mas que é encampada pelo segundo 

ministro da educação, Tarso Genro e pelo seu sucessor, Fernando Haddad. 

Consta deste período, no âmbito da Presidência da República, a criação, em 

21 de setembro de 2004, do Fórum das Estatais pela Educação (FEE). De acordo 

com o documento intitulado Fórum das Estatais pela Educação: diálogo para a 
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 Termo usado para designar empresas em que o governo detém parte ou todo o capital social, ou 
seja, são empresas de direito público pertencentes à administração indireta para realizar atividades 
econômicas em nome do governo. O seu status jurídico varia de ser uma parte do governo em 
sociedades anônimas com um estado como acionista regular. Não existe uma definição padrão de 
uma corporação de propriedade governamental e de empresa estatal, embora os dois termos possam 
ser usados de forma intercambiável. As características definidoras são que elas que têm uma forma 
jurídica distinta e que estão estabelecidas para operar em assuntos comerciais. Enquanto elas 
também podem ter objetivos de política pública, corporações de propriedade governamental devem 
ser diferenciadas de outras formas de agências governamentais ou entidades estatais criadas para 
perseguir objetivos puramente não-financeiros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_P%C3%BAblico
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cidadania e inclusão (BRASIL, 2004b), a finalidade deste Fórum era desenvolver 

ações que buscassem potencializar as políticas públicas na educação promovidas 

pelo Governo Federal, especialmente pelo MEC, e pelas Empresas Estatais 

brasileiras, por meio da interação entre a sociedade civil brasileira, empresários, 

trabalhadores e OI, em um processo de debates em busca da solução dos 

problemas da educação no País, do estabelecimento de metas, promovendo a 

educação inclusiva e cidadã, visando à construção de um novo modelo de 

desenvolvimento para o País. Teve a coordenação geral do Ministro Chefe da Casa 

Civil, José Dirceu, a coordenação executiva do Ministro da Educação, Tarso 

Genro209, e a participação efetiva e estratégica das Empresas Estatais210.  

Ao tratar do papel estrutural do Estado na indução do desenvolvimento, o 

citado documento afirma: “compreende-se como tarefa de todos os agentes 

institucionais uma articulação orgânica em torno de políticas de inclusão e justiça 

social. Nos principais ciclos de desenvolvimento do País, as Empresas Estatais 

foram determinantes” (BRASIL, 2004b, s/p.). Nessa perspectiva, as Empresas 

Estatais são consideradas „parceiras fundamentais‟ para a constituição de um 

ambiente de pleno potencial articulador e executor na gestão pública. O documento, 

anteriormente citado, afirma que as Empresas Estatais constituem-se em alicerces 

da conexão do Estado com a estrutura produtiva da nação. 

A educação, e, mais especificamente, a expansão da educação superior a 

distância, no contexto do FEE, parece assumir papel estratégico. Tendo como 

referência os quatro grandes eixos de ação definidos pelo MEC, como parte da 

agenda de reformas estruturais, o FEE trabalha, de acordo com o documento citado, 

para a consensualização das ações focadas pelo MEC: universidade, pesquisa e 

inovação; educação profissional; alfabetização e inclusão; e qualidade da EB. 

                                                           
209

 Com o escândalo do Mensalão, em 2005, assume a Casa Civil, Dilma Rousseff, e o Ministério da 
Educação, Fernando Haddad, tendo em vista que Tarso Genro foi convocado pelo Presidente Lula da 
Silva para assumir a presidência do PT. Ambos dão continuidade ao Fórum das Estatais pela 
Educação, conforme orientação anterior. 
210

 Banco da Amazônia S/A (BASA); Banco do Brasil S/A (BB); Banco do Nordeste do Brasil S/A 
(BNB); Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Caixa Econômica Federal; 
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE); Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (CHESF); Cobra Tecnologia S/A (COBRA); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(CORREIOS); Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS); Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S/A (ELETRONORTE); Centrais Elétricas S/A (ELETROSUL); Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA); Financiadora de Estudos e Projetos  (FINEP); Furnas Centrais Elétricas 
S/A (FURNAS); Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO); Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU 
BINACIONAL); Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A (NUCLEP); Petróleo Brasileiro S/A 
(PETROBRAS); Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). (BRASIL, 2004b, s/p.). 
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No período da gestão de Marcos Dantas à frente da SEED/MEC, em 2004, 

não consta nenhuma referência a sua participação no contexto das discussões do 

FEE. As atividades deste Fórum parecem limitar-se, no ano de 2004, a discussões e 

decisões políticas envolvendo, no âmbito do MEC, apenas o Ministro Tarso Genro, 

seu secretário executivo, Fernando Haddad, e seleto grupo a ele ligado, e, no 

contexto da reforma do ensino superior, o então Secretário Executivo do CNE, 

Ronaldo Mota, um dos responsáveis pela interlocução das demandas da educação 

superior pública com as Empresas Estatais, no contexto do FEE. 

Marcos Dantas é exonerado em abril de 2005, e entrega o cargo ao novo 

Secretário da SEED/MEC, Ronaldo Mota211, que assume essa secretaria tendo 

como principais desafios sistematizar as contribuições recebidas em relação à 

minuta de decreto de regulamentação da EaD, disponibilizado para consulta pública, 

e torná-la com efeito legal; e promover a expansão do ensino superior a distância.  

É importante registrar os nexos constitutivos que vão tecendo a formulação e 

produção das políticas, neste estudo investigadas, sobretudo, no que se refere aos 

agentes sociais e políticos que vão compondo os espaços determinados, no âmbito 

do executivo, mas, sobretudo, na definição das políticas educacionais e os 

interesses diversos em torno desses estabelecidos.  

No discurso de posse do novo Secretário da SEED/MEC, o Ministro Tarso 

Genro determina que essa secretaria passe a ser um instrumento de qualificação da 

EB e de sua modernização.  Ronaldo Mota defende, durante a sua exposição, no ato 

de posse, em 29 de abril de 2005, o caráter estratégico da SEED/MEC, “cuja 

relevância associa-se a nossa capacidade de expandirmos substancialmente as 

oportunidades educacionais, com melhoria significativa de qualidade e promovendo 

a inclusão social” (MOTA, 2005a, s/p.).  

Ronaldo Mota, no discurso citado, afirma continuar com os programas e 

ações em curso, mas enfatiza a formação de consórcios de universidades públicas 

em torno da oferta de educação superior a distância, com destaque para o Pró-

Licenciatura. O novo Secretário da SEED/MEC sinaliza à necessidade de 

desenvolvimento de um portal educacional nacional e para a criação de um 
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 Ronaldo Mota foi nomeado em 29 de março de 2005, pela Portaria nº 2007, sendo exonerado da 
SEED/MEC, em abril de 2007. Vale registrar que ao ser exonerado da SEED/MEC, Ronaldo Mota foi, 
em sequência, nomeado Secretário da SESU/MEC. 
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programa especial de bolsas de pesquisa, nos moldes do CNPq, para 

pesquisadores em educação mediada por novas tecnologias212.  

No 3º Seminário Nacional da Associação Brasileira de EaD (ABED), 

realizado em São Paulo, em abril de 2005, Ronaldo Mota apresenta o projeto de 

uma Universidade Aberta e a distância. De acordo com o Secretário da SEED/MEC, 

já havia diretrizes elaboradas para a sua criação213, e uma delas, segundo o recém 

nomeado Secretário da SEED/MEC, em entrevista ao Portal Universia, seria a 

participação, na montagem da entidade, das Empresas Estatais que participam do 

FEE.   

 

Estamos tratando a universidade aberta como sendo do MEC, mas ela não é 
uma ação exclusiva do MEC, apenas tem o seu suporte. A UAB será de uma 
entidade de interesse civil, com forte apoio das empresas estatais. Ela será 
viabilizada por uma organização social, sem as amarras do serviço público 
mais tradicional, e podendo operar com a flexibilidade que este tipo de 
tecnologia e metodologia demanda (MOTA, 2005b, s/p.) 

 

De acordo com Mota (2005b), na citada matéria, o primeiro passo da SEED 

para iniciar a criação da UAB é o oferecimento de bolsas de pesquisadores de EaD. 

Esses pesquisadores vão, segundo Mota, formar corpo de consultores, de pessoas 

que possam discutir e pensar como aprofundar a utilização da tecnologia em todos 

os níveis da EaD. A intenção é a de que, a cada semestre, 200 novas bolsas sejam 

ofertadas. Paralelamente à formação de uma comunidade acadêmica para pensar a 

EaD como um todo, de acordo com Mota, se dará a formação dos consórcios nos 

estados. Para o Secretário da SEED/MEC, “o objetivo é que faculdades e 

universidades públicas e privadas se unam para discutir metodologias, pedagogia, 

materiais didáticos etc” (MOTA, 2005b, s/p.).  

 

                                                           
212

 Um dos principais desafios postos, segundo Ronaldo Mota, em sua gestão à frente da 
SEED/MEC, de acordo com discurso de posse, perpassa por uma articulação efetiva com as demais 
Secretarias e Órgãos do MEC, com os atores da educação em geral e com os demais setores da 
sociedade brasileira. 
213

 De acordo com dados levantados, nas entrevistas realizadas, e tendo como referência a pesquisa 
de Cruz (2007) sobre os anos iniciais da implantação da UAB, inferimos que esta proposta a qual se 
refere o novo Secretário da SEED/MEC, vinha sendo articulada nos bastidores do poder pelo Cederj, 
BB e setores específicos, movidos a interesses privados, da SEED e da SESU/MEC, de forma 
sigilosa, e em paralelo às políticas de expansão do ensino superior a distância, a exemplo do Pró-
Licenciatura.  
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A proposta assumida pela SEED/MEC, sob a gestão de Ronaldo Mota, com 

aprovação do ministro da educação, Tarso Genro, parece contrapor-se, em parte, as 

políticas para o campo, iniciadas em 2003, e que tiveram continuidade em 2004, 

voltadas à expansão da educação superior a distância, em parceria com a UniRede, 

por meio do Edital 001/2004 e do Pró-Licenciatura, embora a presença marcante do 

setor privado, conforme sinalizado neste capítulo. De acordo com Neves (2011, 

entrevista 3, s/p.), “há um vácuo, neste período”. E esta lacuna é evidenciada a partir 

da análise documental e entrevistas realizadas, das quais podemos inferir que essas 

propostas, embora tenham tido continuidade, são colocadas à margem do processo, 

perdendo a centralidade, incluindo a participação da UniRede, sobretudo, como 

conselho consultivo. Logo, as políticas de expansão da educação superior a 

distância passam a ser objeto de discussão e formulação no contexto do FEE, tendo 

a Andifes como interlocutora das IPES, e o MEC como principal articulador 

institucional. Para Bielschowsky (2011, entrevista 7), há uma linha crescente na 

institucionalização da educação superior a distância no Brasil. De acordo com 

Bielschowsky, neste período, presidente do Cederj, e um dos principais consultores 

convidados da SEED/MEC, a trajetória do FEE e da UAB é muito semelhante, ou 

seja, enquanto o FEE estava preocupado com a oferta do Curso de Administração 

para os funcionários do BB, o MEC estava interessado no apoio das EE para 

viabilizar a UAB, logo, a expansão da educação superior a distância no País. Com 

isto, de acordo com Bielschowsky, a UniRede foi perdendo o seu papel executivo e 

passou a assumir a discussão crítica como sociedade científica.  

Vale ressaltar que embora a UniRede, como instituição, tenha perdido o 

espaço político até então assumido no contexto das políticas investigadas, as 

principais forças sociais e políticas conservadoras que deram sustentação à sua 

criação, concepção e instituição migram para outros espaços a exemplo do FEE, 

acentuando os interesses públicos associados àqueles das Empresas Estatais, dos 

OI, com destaque para a OCDE/Unesco, e das empresas privadas. A UniRede, no 

nosso entendimento, perde o seu papel executivo, mas também, e discordando de 

Bielschowsky, não assume a hegemonia da discussão crítica como sociedade 

científica do campo investigado, tendo em vista a desfavorável correlação de forças 

que, sobrevivendo em seu interior, não deu conta dos enfrentamentos necessários 

com a conjuntura configurada pelas forças sociais e políticas conservadoras que se 

fizeram hegemônicas no campo. Essa continua, no nosso entendimento, sob o 
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comando da Abed e dos grupos e elites conservadores associados ao mercado e 

com espaços determinados no interior do poder executivo, inclusive com apoio das 

forças sociais e políticas que serviram de base para a constituição da UniRede, mas 

que, como vimos, transita em diferentes espaços, tendo como centralidade os seus 

interesses privados e o poder em jogo e em disputa permanente.  

Essa aparente reorientação política parece recuperar as diretrizes 

estabelecidas no Relatório da Comissão Assessora da Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2002), tratado no capítulo anterior, e que teve como motivação 

central, segundo Pinto (2011, entrevista 01), a regulamentação da EaD voltada para 

atender demandas e necessidades pontuais voltadas à oferta de educação superior 

a distância aos funcionários do BB e de outras Empresas Estatais. De acordo com 

Pinto, o BB e outras Empresas Estatais dispunham de volumosos recursos para 

formar seus quadros localizados geograficamente dispersos, e a alternativa viável 

seria por meio da EaD, em parceria com e pelas IPES. Portanto, a alternativa, 

naquele momento, seria alterar a legislação e estabelecer parceria com o MEC, 

perspectiva aparentemente assumida pelo novo Secretário da SEED/MEC, Ronaldo 

Mota, no contexto do FEE, e sob orientação do Ministro Tarso Genro e, 

consequentemente, do novo Ministro Fernando Haddad. Conforme afirma Mota 

(2011, entrevista 02), este processo se deu de forma independente, ou seja, foram 

ações realizadas de forma paralela. Para o nosso entrevistado, a articulação com o 

FEE começa no início da gestão do Ministro Tarso Genro, com a finalidade de 

levantar financiamento para viabilizar a expansão da educação superior a distância, 

sobretudo, para atender os 30% de jovens e adultos sem formação neste nível de 

ensino. Na entrevista citada, Mota afirma que era preciso envolver as Empresas 

Estatais e assume que foi o responsável por levar a proposta de criação da UAB 

para o FEE, a qual teve adesão imediata do BB que, segundo Cruz (2007), vinha 

articulando, nos bastidores, com a SESU e a SEED/MEC, com a participação do 

Cederj, a oferta de vagas específicas, via IPES, para atender os funcionários desta 

estatal sem formação superior. Vale ressaltar que, de acordo com Pinto (2011, 

entrevista 01), a tentativa deste tipo de oferta específica, em 2002, foi considerada, 

pela consultoria jurídica do MEC, ilegal, tendo em vista o princípio da universalidade 

e equivalência de acesso. 
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3.2.1.1.3  Gestão Fernando Haddad214 (31/05 a 31/12/2006): regulamentação e 

institucionalização da EaD, consolidação das políticas de formação de 

professores da EB a distância, e implantação e expansão da UAB. 

  

Em 31 de julho de 2005, o Ministro Tarso Genro é convocado, em caráter de 

urgência, em meio às tensões e disputas no interior do Governo Lula da Silva, com 

as denúncias do Mensalão, para assumir a presidência do PT. Assume o MEC, o 

então Secretário Executivo do Ministério, Fernando Haddad, com o compromisso de 

dar continuidade às políticas implantadas por Tarso Genro, tendo como centralidade 

a reforma da educação superior e a implantação do Fundeb215, considerando o 

primeiro mandato do Governo Lula da Silva (2003-2006). Em artigo publicado no 

jornal Folha de S. Paulo, em 25 de setembro de 2005, Fernando Haddad enfatiza a 

visão sistêmica da educação216, destaca as oposições e os desafios da EB217 e 
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 Fernando Haddad assume o MEC aos 42 anos de idade. É formado em Direito. Professor 
licenciado de Ciência Política da USP e autor de vários livros. Trabalhou como consultou da FIPE 
(Fundação de Pesquisas Econômicas), foi chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São Paulo e assessor especial do Ministério 
do Planejamento, Orçamento de Gestão. Foi um dos responsáveis pela interlocução entre os setores 
públicos e privados no início do Governo Lula da Silva (2003-2006). O Programa Universidade para 
Todos (ProUni) tem em Fernando Haddad, o seu principal formulador e defensor. 
215

 Sobre o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da EB e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), ver Fernandes (2009);  Callegari (2009); e Leher (2010). 
216

 Para Haddad (2005), desenvolveu-se, nas últimas décadas, visão fragmentada da educação como 
se níveis, etapas e modalidades da educação fossem momentos de um processo, cada qual com 
objetivo particular, mas dentro de uma unidade geral. De acordo com o Ministro da Educação, 
criaram-se falsas oposições, sendo a mais indesejável a oposição entre EB e educação superior. 
Para Haddad, “diante da falta de recursos, caberia ao gestor público optar pela primeira. Sem que a 
União aumentasse o investimento na educação básica, o argumento serviu de pretexto para asfixiar o 
sistema federal de educação superior, cujo custeio foi reduzido em 50% em dez anos, e inviabilizar a 
expansão da rede. O resultado para a educação básica: falta de professores com licenciatura para 
exercer o magistério e alunos de ensino médio desmotivados pela insuficiência de oferta de ensino 
gratuito nas universidades públicas” (HADDAD, 2005, s/p.). 
217

 A atenção exclusiva ao EF, conforme sinaliza Haddad (2005), resultou em certo descaso com as 
outras duas etapas e prejudicou o que se pretendia proteger. Para o então ministro da educação, sem 
que se tenha ampliado a já alta taxa de atendimento do EF (93% em 1994), verificou-se uma queda 
no desempenho médio dos alunos dessa etapa. Haddad argumenta que, sendo a educação infantil e 
o ensino médio, respectivamente, o esteio e o horizonte do EF, sem eles este não avança. Esse 
aspecto, enfatizado pelo ministro, remete à terceira oposição, agora entre ensino médio e educação 
profissional. Foi vedada por decreto a oferta de ensino médio articulado à educação profissional e 
proibida por lei a expansão do sistema federal de educação profissional. Para Haddad, a educação 
profissional integrada ao ensino médio é a que apresenta melhores resultados pedagógicos ao 
promover o reforço mútuo dos conteúdos curriculares. Aquelas medidas desarticularam, segundo 
Haddad, importantes experiências de integração. Para o ministro, “num País em que apenas 35% dos 
jovens entre 15 e 17 anos se encontram matriculados no ensino médio, foi um erro desprezar o apelo 
da educação profissional para mantê-los na escola. Por fim, uma quarta oposição. As ações de 
alfabetização da União nunca estiveram sob a alçada do MEC e jamais foram articuladas com a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atacava-se o analfabetismo, não o analfabetismo funcional. 
Promoviam-se campanhas com ONGs, e não programas estruturados de educação continuada em 
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sinaliza a centralidade de sua atuação à frente do MEC. Ao fazer referência às 

reformas educacionais iniciadas pelo seu antecessor, Tarso Genro: educação 

superior218, EB, educação profissional219 e educação continuada, Fernando Haddad 

faz um breve balanço das políticas educacionais em curso. No que se refere à 

reforma da EB, enfatiza que essa reforma passa pela aprovação do Fundeb, pela 

adoção do EF de nove anos, pela formação inicial e continuada de professores, pela 

Escola de Gestores, pelo apoio aos conselhos e dirigentes municipais de educação 

e pela conexão entre o censo por aluno aliado à avaliação universal de 

desempenho, o projeto presença. Em relação à reforma da formação continuada, 

Fernando Haddad argumenta que essa completa a visão sistêmica, por meio da 

SECAD/MEC, sendo possível articular a integração do programa de alfabetização 

com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) das séries iniciais do EF, permitindo ao 

alfabetizando alcançar o mínimo de quatro anos de escolaridade (HADDAD, 2005, 

s/p.). 

No balanço estabelecido por Fernando Haddad, no citado artigo, não há 

nenhuma referência à EaD e ao o Sistema UAB. E a formação continuada é 

apresentada como política específica da SECAD/MEC, sem qualquer referência à 

SEB e a SEED/MEC, principais formuladoras e executoras das políticas para o 

campo investigado. 

No âmbito da SEED/MEC, Ronaldo Mota continua os programas e ações em 

curso, à época, sem muita ênfase na implantação e inovação de programas como 

TV Escola, ProInfo220, Paped, Rived, Proformação e Portal Domínio Público. As 

                                                                                                                                                                                     
parceria com os sistemas municipais e estaduais. Além disso, perdia-se de vista a elevada dívida 
educacional com grupos sociais historicamente fragilizados” (HADDAD, 2005, s/p.). 
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 De acordo com Haddad (2005), a reforma da educação superior recuperou 80% das verbas de 
custeio das federais e restabeleceu sua capacidade de investimento (com a criação ou futura 
consolidação de 36 pólos universitários públicos). Para o ministro da educação, com atraso de 16 
anos, foram reguladas as isenções fiscais constitucionais concedidas às instituições privadas, 
permitindo a concessão de 112 mil bolsas de estudos no âmbito do Prouni e a ampliação do Fies. 
Pretende-se ainda garantir, segundo Haddad, a autonomia das federais, num sistema dinâmico que 
premia o mérito institucional, e regular o setor privado que, sem marco legal estável, viveu expansão 
caótica.  
219 A reforma da educação profissional, para Haddad (2005), é mais que uma contra-reforma. De 

acordo com o ministro da educação, não bastaria apenas reverter as medidas tomadas, era preciso 
dar conseqüência ao disposto na LDB. Levou-se educação profissional, segundo Haddad, ao 
ambiente de trabalho (558 escolas de fábrica) e se ampliou o acesso de jovens e adultos à educação 
profissional. O Proeja, conforme sinaliza o ministro, orienta o sistema federal a oferecer educação 
profissional integrada ao ensino médio na modalidade EJA, e o Projovem orienta os sistemas 
municipais nessa mesma direção quanto às séries finais do EF.  
220

 As tentativas de mudanças efetivadas por Marcos Dantas, antecessor de Ronaldo Mota, à frente 
da SEED/MEC, na participação de empresas privadas, que mantinham predomínio de seus 
programas nos computadores do ProInfo, a exemplo da Microsoft, são paulatinamente esvaziadas 
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mudanças propostas no ProInfo pelo seu antecessor, Marcos Dantas, são colocadas 

à margem do processo. Ronaldo Mota lança programas e ações iniciados na gestão 

anterior, como o Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, a série 

Geração Saúde (primeira experiência, no âmbito da TV Escola, de produção de 

conteúdo expandido com vistas à TV Digital Interativa) e o Proinfantil. Continua a 

implantação do Pró-Licenciatura II e III, embora esta política de formação de 

professores da EB, por meio da EaD, já não tenha a centralidade e importância 

assumidas pelas gestões anteriores.  

Em avaliação do primeiro ano de gestão do então Secretário da SEED/MEC, 

Ronaldo Mota, e com vistas ao último ano do Governo Lula da Silva, em seu 

primeiro mandado (2003-2006), os diretores da SEED, em entrevista à Assessoria 

de Imprensa, da SEED, em 16 de novembro de 2005, destacam as principais ações 

desenvolvidas em 2005221. De acordo com esses dirigentes, as ações descritas 

                                                                                                                                                                                     
pela prioridade à educação superior a distância em detrimento dos programas e ações existentes na 
SEED. Consta deste período, de acordo com sítio do MEC, assinatura em 22 de setembro de 2005, 
de acordos de cooperação e protocolos de intenções entre o MEC e a Intel Semicondutores do Brasil 
(BRASIL, 2005). Esses acordos referem-se à capacitação de professores, inclusão digital e 
desenvolvimento de conteúdo, além da continuidade de projetos de conexão à Internet via tecnologia 
wimax. Consta de 20 de setembro de 2006, no sítio do MEC, matéria em que noticia o Fórum Intel de 
Educação, onde o Ministro Fernando Haddad foi homenageado, e o Secretário da SEED/MEC, 
Ronaldo Mota, recebe o Prêmio Intel de Educação pelo Programa Universidade Aberta do Brasil – 
UAB (BRASIL, 2006). 
221

 [...] (1) lançamento do Programa de Formação Continuada Mídias na Educação; (2) o projeto–

piloto do curso FormAção pela Escola, em parceria com o FNDE; (3) a retomada da produção própria 
do canal TV Escola, investindo em co-produções com a TVE-Rio e com a TV Cultura-SP; (4) o 
lançamento do I Programa TV Escola de Fomento à Produção de Programas Educacionais 
Multimeios; (5) o financiamento da programação do Ensino Médio com recursos próprios; (6) a 
renovação da grade de programação, aumentando o volume de compras de programas nacionais e 
estrangeiros, renovando, no mínimo, 40% da grade; (7) a definição de nova identidade visual da TV 
Escola, refletindo o futuro da EaD; (8) continuidade do Proformação e (9) a digitalização de cerca de 
300 horas da produção própria da TV Escola, garantido a produção de 50 DVDs que serão enviados 
a 40.000 escolas públicas acompanhando  aparelhos de DVD. (Carmen Moreira de Castro Neves, 
diretora do Departamento de Produção e Capacitação em Programas de Educação a Distância). [...] 
Pró-Licenciatura (fases 1 e 2); Programa de Apoio a Pesquisa em Educação a Distância (Paped); 
Projeto Universidade Aberta do Brasil; Articulação (organização de sistema com informação dos 
sistemas de ensino para viabilizar a articulação entre Governo Federal, Estadual e Municipal para o 
desenvolvimento e potencialização da EaD no País) [...] o departamento acompanhou e avaliou as 
ações em EaD para o Plano Nacional de Educação (PNE), coordenou a Câmara Temática de EaD e 
preparou o projeto de Decreto que regulamentará o credenciamento institucional para oferta da 
modalidade de EaD no Brasil [...] efetiva a participação da SEED no Programa Nacional de Formação 
Continuada a Distância das Ações do FNDE - Formação pela Escola [...] coordenou junto à Secretaria 
de Educação Especial (SEESP) o fomento do Curso de Graduação em Letras - especialização em 
LIBRAS, modalidade a distância (organizado pela UFSC com a participação de mais 9 universidades 
federais que atuarão como pólos). Produção de conteúdos inovadores para subsidiar o projeto Pró-
Licenciatura e o desenvolvimento de cursos de especialização, na modalidade a distância, para 
educação especial, para formação continuada de docentes, junto às Universidades Federais também 
foram capitaneados pelo DPEAD. (Hélio Chaves, Diretor do Departamento de Políticas em Educação 
a Distância) [...] concentrou em projetos como o projeto DVD-ESCOLA, que teve como objetivo fazer 
com que os benefícios da TV Escola chegassem a 40 mil escolas que não possuem conexão com o 
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tiveram continuidade no ano subseqüente, portanto, no último ano do primeiro 

mandato do Governo Lula da Silva (2003-2006). Mas, a principal prioridade de 

Ronaldo Mota à frente da SEED/MEC, sob orientação do ministro Fernando Haddad, 

de acordo com análise documental e entrevistas realizadas, toma como centralidade 

a sistematização final da minuta do decreto de regulamentação da EaD, 

disponibilizada para consulta pública pelo seu antecessor no ato de sua posse, e a 

sua publicação; e a expansão da educação superior a distância.  

Esse processo se efetiva em um contexto marcado por contradições, 

disputas e tensões, numa arena de lutas e confrontos em que se evidenciam 

projetos diferenciados de educação, em sua maioria, contraditórios, e, em grande 

medida, antagônicos, que não se encerram, e vão evidenciando a diversidade de 

interesses velados no processo de definição e de implementação das políticas de 

EaD voltadas para a formação de professores da EB, conforme sinaliza Freitas 

(2007); Scheibe (2006); Giolo (2008; 2010), Alonso (2008; 2010) e Barreto (2004; 

2006; 2008; 2010).  

Com Ronaldo Mota, sob orientação do Ministro Fernando Haddad, as 

políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB são colocadas à 

margem do processo, embora tenham continuidade, mas perdem a prioridade dos 

anos anteriores, sobretudo, aquelas que foram formuladas e produzidas no 

tensionamento entre a SEED e a SEB/MEC. O Pró-Licenciatura, e a UniRede, sua 

maior articuladora, gradualmente vai limitando seu campo de atuação e perdendo o 

                                                                                                                                                                                     
satélite da TV Escola [...] foi montada toda uma logística para se adquirir 40 mil leitoras de DVD e 
distribuir 40 mil kits de mídias de DVD com 160 horas contendo toda a programação própria da TV 
Escola junto com um guia de utilização pedagógica dos programas [...] definiu e está executando a 
instalação de 400 pontos de gravação da programação da TV Escola em DVD nos estados, 
aproveitando a estrutura dos Núcleos de Tecnologia Educacional existentes em todos os estados 
brasileiros. [...] Junto ao Conselho Nacional da Juventude e a Secretaria Nacional da Juventude, da 
Presidência da República, o DITEC está providenciando a implantação de aproximadamente 1.500 
novos laboratórios de informática em escolas públicas, para atendimento ao público de jovens 
carentes residentes nas capitais do País. Esse é o Programa Pró-Jovem. Em 2005, o MEC passou a 
fazer parte da RELPE, Rede Latino-Americana e Portais Educacionais, que se destina padronizar a 
publicação de conteúdos educacionais entre os países participantes, bem como o acesso público a 
esses conteúdos. O DITEC é o responsável pela construção do Portal Brasileiro e pela integração 
desse com o restante dos portais da RELPE. Essa iniciativa é [...] convergente com o Portal de 
Domínio Público, outra iniciativa da SEED/MEC, operacionalizado pela equipe do DITEC, que é 
responsável pela digitalização e disponibilização de conteúdos públicos na forma de textos, sons, 
imagens e vídeos. (Espártaco Madureira, diretor do Departamento de Infraestrutura Tecnológica em 
EaD). (BRASIL, 2005b, s/p.). 
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espaço conquistado no interior das políticas de EaD voltadas para a formação de 

professores da EB. No entanto, vale destacar, conforme sinalizado anteriormente, 

que as forças sociais e políticas que constituíam as bases da UniRede, neste 

período determinado, se polarizam em um percurso controvertido, permanecendo, 

de um lado, agentes representativos de instituições públicas que, a revelia dos 

novos encaminhamentos do MEC, permanecem em seu interior, embora fragilizados 

e sem forças suficientes para enfrentamento da conjuntura configurada, sobretudo, 

no contexto do FEE; e de outro lado, agentes políticos também representativos de 

instituições e consórcios de instituições públicas que, conforme revelado neste 

estudo, historicamente, transitam de um lado a outro, de acordo com os seus 

interesses privados e dos grupos por eles representados, e que assumem espaços 

no interior do FEE, aliando-se a nova configuração da expansão da educação 

superior a distância, em contraposição aos interesses defendidos pelo coletivo da 

UniRede.   

O FEE parece assumir, neste contexto, espaço central de discussão e 

formulação das políticas de expansão da educação superior a distância no País, 

tendo como centralidade o discurso de democratização do acesso com inclusão e 

justiça social. De acordo com documento intitulado Fórum das Estatais pela 

Educação: diálogo para a Cidadania e Inclusão (BRASIL, 2004b), os seus principais 

objetivos são criar um espaço de reflexão e ação sobre os desafios da educação e 

na definição de políticas públicas para o seu equacionamento; e ser um espaço de 

sinergia entre os projetos das empresas estatais, do MEC e Casa Civil, 

representando o Governo Federal. 

Em consonância com os eixos estratégicos definidos pelo MEC, quais sejam: 

universidade, pesquisa e inovação; educação profissional; alfabetização e qualidade 

na EB, o FEE define, conforme o citado documento, seu campo de atuação e 

constitui quatro Câmaras Temáticas, a fim de promover o diálogo entre projetos 

afins. Cada Câmara Temática, de acordo com o citado documento, estabelece 

relação com um macro-projeto do MEC, no sentido da convergência de esforços: 

alfabetização e inclusão social (Brasil Alfabetizado); aprimoramento da qualidade da 

EB (Escola Aberta); ampliação do ensino técnico e profissional (Escola de Fábrica); 

e fortalecimento e expansão da educação superior pública (Projeto de apoio à 

pesquisa e extensão entre IFES e EE). 
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Interessa-nos o eixo que trata do fortalecimento e expansão da educação 

superior pública, logo do projeto de apoio à pesquisa e extensão entre IFES e 

Empresas Estatais, tendo em vista que é com base neste eixo estratégico que se 

cria o Programa Interface, desenvolvido pela Andifes, em parceria com o MEC e com 

Empresas Estatais. A meta, de acordo com matéria disponibilizada no sítio do MEC, 

em 28 de março de 2005, é reforçar a produção científica e tecnológica nacional 

(BRASIL, 2005c). Para as universidades, o Programa Interface representa apoio a 

programas de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; para as Empresas 

Estatais, significa o atendimento de suas demandas em pesquisas regionais e 

estratégicas para seu desenvolvimento. De acordo com discurso oficial, até o final 

de 2005, seriam assinados acordos com outras nove estatais, atingindo o total de 21 

empresas, que permitiriam o ingresso, em 2005 e 2006, de mais R$ 50 milhões para 

estas áreas e para programas de pesquisas nas universidades (BRASIL, 2005c, 

s/p.). 

A SEED/MEC assume a coordenação da Câmara Temática de 

fortalecimento e expansão da educação superior pública, tendo como centralidade o 

projeto de apoio à pesquisa e extensão entre IFES e Empresas Estatais. Ronaldo 

Mota, conforme apresentado neste capítulo, antes de assumir a SEED/MEC, em 

2005, foi Secretário Executivo do CNE e, no contexto da reforma do ensino superior, 

no âmbito do FEE, foi responsável pelas discussões e encaminhamentos nesta 

Câmara Temática. Ao assumir a SEED/MEC, a coordenação da referida Câmara 

Temática deixa o CNE e é transferida para a SEED/MEC, que incorpora as 

discussões da criação da UAB, logo da expansão da educação superior (MOTA, 

2011, entrevista 2).  

De acordo com Cruz (2007), o projeto de criação da UAB vinha sendo 

articulado e discutido no interior da SESU e da SEED/MEC, motivada por interesses 

específicos do BB voltados à formação dos funcionários públicos desta estatal.  Para 

Pinto (2011, entrevista 01), como vimos anteriormente, essa articulação remonta o 

Governo FHC (1995-2002) que institui, em 2002, a Comissão Assessora da 

Educação Superior a Distância (BRASIL, 2002b), organizada para elaborar um 

documento que sinalizasse perspectivas para a regulamentação e expansão da 

educação superior a distância no País, tendo como centralidade a parceria BB e 

Empresas Estatais. Esses nexos constitutivos e as conexões estabelecidas no 

interior da definição dessas políticas são importantes para desvelar o contexto e as 
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intencionalidades, não reveladas, pelas quais as políticas de EaD voltadas à 

formação de professores vão sendo concebidas e instituídas no Governo Lula da 

Silva (2003-2006).  

Para Mota at al (2006), a SEED/MEC, como coordenadora da Câmara 

Temática de reforma do ensino superior, e tendo o desafio, no contexto do Programa 

Interface, de promover a convergência entre os programas e ações do MEC e do 

FEE, elabora o “Projeto Universidade Aberta do Brasil” (BRASIL, 2005d), 

representado pela convergência de esforços das instituições participantes do FEE, 

em especial, o Governo Federal, as Empresas Estatais222 e a Andifes.  

Para a consecução de metas e objetivos, segundo o documento Fórum das 

Estatais pela Educação: diálogo para a Cidadania e Inclusão (BRASIL, 2004b), o 

FEE propõe a criação de uma fundação de direito privado, sem finalidades 

lucrativas, denominada Fundação de Apoio à UAB, composta por representantes 

das Empresas Estatais e das demais entidades e instituições, para viabilizar a 

implantação da UAB. Nessa perspectiva, vale acentuar o reforço a constituição de 

fundações de direito privado, ligadas ao setor público, as quais acabaram, conforme 

já sinalizado neste estudo, constituindo-se uma trincheira montada pelo setor 

privado para atuar, segundo sua lógica e interesses associados ao mercado, nas 

instituições públicas, como estratégia de privatização do setor público. 

De acordo com o documento, intitulado Projeto UAB (BRASIL, 2005d), a 

fundação deveria ser pautada pela consolidação da modalidade de EaD, como 

instrumento fundamental de política inclusiva na educação com excelência de 

qualidade, fruto de modelos de gestão baseados em regimes consorciados, entre 

empresas e instituições públicas. 

As três principais missões da Fundação de Apoio à UAB, de acordo com o 

citado documento, eram: o Programa de Bolsas de Pesquisa em EaD, os Consórcios 

Públicos de Universidades Públicas e a UAB. Quanto a terceira missão que refere-

se à criação da UAB, afirma o documento: “[...] um exemplo de Programa que 

poderia caracterizar a UAB no futuro, em ação conjunta com os Consórcios 
                                                           
222

 As Empresas Estatais são eleitas, de acordo com Mota at al (2006), como parceiras potenciais no 
compartilhamento colaborativo de experiências de EaD. E as principais metas desta parceria, de 
acordo com o documento citado, estão voltadas para o desenvolvimento regional e a superação de 
desequilíbrios no panorama nacional e o atendimento de necessidades de pesquisa e prestação de 
serviços das Empresas Estatais. Nessa perspectiva, um dos três eixos de atuação definidos para o 
Programa Interface refere-se à infraestrutura para a EaD, com incorporação de demandas de 
formação continuada por parte das Empresas Estatais.  
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Públicos, seria atendimento gratuito, custeado pela Fundação e outras fontes, para a 

formação de todos os professores da rede pública” (BRASIL, 2005d, s/p.). Na 

proposta apresentada de institucionalização da fundação, o documento reitera que, 

em princípio, a UAB deve destinar-se, preferencialmente, ao atendimento da 

população já engajada no trabalho produtivo. De acordo com o documento citado, a 

UAB poderia estruturar-se em consórcios públicos, operando via contratos de 

gestão, atuando tanto nos moldes públicos, quanto pela cobrança dos cursos, 

inclusive estabelecimento de contratos com empresas nos casos de demanda 

específica por setores de atendimento. 

 

Como instituição autônoma, a UAB pode realizar convênios com instituições 
educacionais públicas, privadas e corporativas, visando parcerias em 
diferentes setores da sua operação. Embora tendo uma missão 
educacional, e tendo uma equipe que inclui educadores de alta titulação 
acadêmica [...], a estrutura básica da UAB deve se assemelhar mais a uma 
„fábrica‟, enfatizando a alta produção de cursos (planejamento curricular e 
pedagógico; preparação de roteiros de cursos; produção audiovisual; de 
textos de acompanhamento; atendimento a suporte ao aluno; avaliação do 
aluno e do curso), via várias formas tecnológicas (BRASIL, 2005d, s/p.). 

   

 

Para Barreto (2008), a ênfase na multiplicação de pólos, especialmente, a 

partir da tomada da „fábrica‟ como parâmetro, traz à tona a industrialização do 

ensino, tratada no capítulo anterior, sobretudo, considerando a perspectiva 

defendida por Peters (2001). Para Barreto (2008), o argumento central da UAB tem 

sido associado ao valor incontestável da „democratização‟, como expressão da 

disponibilização em escala de vagas, em um discurso circunscrito à racionalização 

instrumental.  

A perspectiva adotada pelos documentos oficiais em relação à concepção e 

à instituição da UAB fundadas no „chão das fábricas‟ tem como referência, de acordo 

com o que este estudo revela, a experiência da Universidade Aberta da Inglaterra, 

em âmbito internacional, e do Cederj, que, no contexto brasileiro, representava a 

experiência hegemônica em andamento e que serviu de „modelo‟ para a sua criação, 

embora experiências como as da UFMT e de outras instituições localizadas não 

tenham tido o mesmo peso de referência. Essa constatação deveu-se aos grupos e 

as elites que se fizeram e se fazem hegemônicos, historicamente, no campo e que 
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serviram, de um lado, aos interesses do setor público, e de outro, aos interesses de 

Empresas Estatais, empresas privadas e organismos multilaterais. 

A composição do Conselho Gestor da Fundação, de acordo com o 

documento Projeto: Universidade Aberta do Brasil (BRASIL, 2005d)223, seria 

constituído por um representante de cada umas das Empresas Estatais proponentes 

da Fundação, três representantes do MEC, três reitores indicados pela Andifes, um 

representante do Consórcio Público de cada Estado, um representante da 

Confederação da Indústria (CNI), um representante da UniRede e um representante 

da Associação Brasileira de EaD (Abed)224. Neste contexto, vale ressaltar a 

presença da Abed, como associação de caráter privado, com poder de intervenção 

no interior dessas políticas, considerando, sobretudo, os interesses dos grupos e 

elites que a constitui, com destaque para os representantes das empresas 

multinacionais disseminadoras das principais TIC em processo de utilização na 

educação e na EaD no País.  

Para enfrentar os desafios da implantação do projeto, de acordo com Mota 

at al (2006), o conjunto das instituições participantes do FEE propõe a criação do 

Sistema UAB para ofertar cursos e programas da modalidade a distância, tendo 

como ponto de partida a consolidação e diversificação de experiências, em variados 

níveis de ensino.  

O desafio do Projeto UAB, de acordo com discurso oficial, seria estabelecer 

as bases legais para viabilizar o Sistema UAB e criar a Fundação de Apoio à UAB. 

Outros desafios são apresentados à época como missões da Fundação: fomento, 

coordenação e organização de consórcios públicos nos estados envolvendo os três 

níveis governamentais (federal, estadual e municipal), com a participação de 

Universidades Públicas Federais e demais Universidades Públicas; e consolidação 

das bases do Sistema UAB (BRASIL, 2005d). 

A primeira ação voltada para oferta da educação superior a distância, no 

âmbito da UAB, refere-se à implantação de projeto-piloto de curso a distância de 

graduação em administração, em nível nacional, em parceria com o BB. Essa etapa 

inicial envolveu 18 universidades públicas. Segundo Mota at al (2006), o custo 

                                                           
223

 A gestão financeira seria feita pela fundação, que em caso de implementação, teria um estatuto 
regulador de suas ações e a composição de gestão constituída de uma Assembléia Geral, um 
Conselho Educacional Científico e da Diretoria. Os Consórcios contemplam as IFES e os Convênios 
com os Pólos Municipais de Apoio Presencial, onde as IFES e municípios e universidades 
dependeriam da gestão e distribuição de recursos da fundação.  
224

 Para aprofundar as perspectivas defendidas pela Abed, ver Freitas (2003); e Giolo (2010). 
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estimado por aluno foi de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e para o material 

impresso foi de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). De acordo com esse autor, 

o custo dos alunos com vínculos com as Empresas Estatais serão cobertos pelas 

mesmas.  

Para viabilizar a oferta do projeto-piloto e ampliar o número de vagas na 

educação superior a distância, a SEED/MEC publica o Edital nº 01, de 16 de 

dezembro de 2005 (BRASIL, 2005e), voltado para a seleção de pólos municipais de 

apoio presencial e de cursos superiores de IFES, na modalidade de EaD, para o 

Sistema UAB225.   

Consta deste período, a publicação do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro 

de 2005 (BRASIL, 2005f) que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, conferindo novo ordenamento legal para a EaD no País, 

definindo-a, em seu artigo 1º, como modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e TIC, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares e tempos ou tempos diversos. De acordo com Pinto (2011, 

entrevista 01), embora este decreto tenha suas bases e fundamentos, em 2003, no 

contexto das reorientações políticas para o campo, sobretudo, a partir de 2005, 

apresenta alterações significativas, à proposta anterior, no que se refere à 

autorização e credenciamento de cursos. Vale destacar que o contexto sócio-político 

em que se efetiva essa nova regulamentação da EaD é marcado por disputas e 

tensões acentuadas entre os interesses do setor público e aqueles do setor privado, 

tendo o segundo uma hegemonia historicamente constituída nos vários espaços em 

que essa regulamentação vai sendo concebida e instituída. 

O novo decreto determina que os cursos e programas a distância devem ser 

projetados com a mesma duração dos presenciais e estabelece a equivalência dos 

certificados e diplomas. Determina-se ainda que os Referenciais de Qualidade para 

a EaD, definidos pelo MEC, devem pautar as regras para a regulação, supervisão e 

avaliação dessa modalidade de ensino (art. 7º). Segundo Gatti e Barreto (2009, p. 

98), dentre os aspectos relevantes do decreto, destacam-se: o estabelecimento e a 

                                                           
225

 De acordo com Mota at al (2006), até a data limite de 13 de abril de 2006, a SEED havia 
contabilizado 409 municípios proponentes, totalizando 414 projetos de pólos de apoio presencial, em 
todas as 27 unidades da federação. Em relação aos projetos de cursos superiores na modalidade a 
distância, foram contabilizados 37 universidades federais e 11 centros federais de educação 
tecnológica (Cefets) proponentes, com forte concentração na oferta de licenciaturas. 
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preponderância da avaliação presencial de alunos em relação às avaliações a 

distância; maior explicitação de critérios para credenciamento institucional, 

sobretudo, no que se refere aos pólos descentralizados de apoio ao aluno; 

mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada de vagas no ensino 

superior, desvinculada de condições adequadas para o atendimento; permissão para 

o estabelecimento de regime de colaboração entre Conselhos Estaduais, CNE e 

diferentes esferas administrativas; previsão de atendimento a pessoas com 

deficiência; institucionalização de documento oficial com referenciais de qualidade. 

A nova regulamentação da EaD se efetiva no contexto de aparente reorientação 

política voltada para a expansão da educação superior a distância, tendo como 

centralidade a parceria envolvendo o MEC, a Andifes e as Empresas Estatais, no 

âmbito do FEE, e pelo início da nova estratégia de gestão, assumida pelo MEC, na 

qual o Ministro Fernando Haddad estabelece ampla interlocução com entidades 

empresariais, centrais sindicais, ONG, fundações, igrejas, universidades, intelectuais 

e estudantes. De acordo com Pinto (2011, entrevista 01), havia no interior da 

formulação final deste decreto interesses privados que acabaram influenciando, em 

grande medida, a versão publicada em 2005 e que privilegia a oferta de graduação a 

distância, em especial, as licenciaturas com baixíssima qualidade. 

Em 06 de fevereiro de 2006, foi criada a Lei Ordinária de nº 11.273 (BRASIL, 

2006b) que autoriza a concessão de bolsas de estudo e pesquisa para participantes 

de programas de formação inicial e continuada de professores da EB, a serem 

concedidas pelo FNDE. Essa lei foi elaborada para atender demandas específicas 

de programas como: Pró-Licenciatura, Proinfantil, Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar (Gestar), Pró-Letramento e o Programa Escola de Gestores. 

No documento já se anuncia uma reorientação da UAB, tendo em vista que em seu 

Art. 1º, a lei é apresentada como mais uma ação de incentivo à efetivação da UAB.  

De acordo com análise documental, o MEC, em 07 de abril de 2006, publica no 

Diário Oficial da União de nº 70, oito Portarias com base no Despacho da 

SESU/MEC. As Portarias de nº 867 a nº 872 e nº 874, autorizam os 

credenciamentos, em caráter experimental da oferta de cursos superiores a 

distância, ministrados pelas IFES. A Portaria nº 873, publicada na data das 

anteriores, regulamenta outros aspectos relativos à modalidade a distância, como 

parte do processo de implantação da UAB. 
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Em 08 de junho de 2006, é publicado o Decreto nº 5.800 (BRASIL, 2006a), 

que institui o Sistema UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade a 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 

de educação superior no País. De acordo com esse decreto, são objetivos da UAB: 

oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da EB; oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, 

gestores e trabalhadores em EB dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; 

oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; ampliar o acesso 

à educação pública; reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 

diferentes regiões do País; estabelecer amplo sistema nacional de educação 

superior a distância; e fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade 

de EaD, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em TIC (BRASIL, 2006a, p. 1-2). 

O Sistema UAB, conforme Art. 2º, do citado decreto, cumprirá suas 

finalidades e objetivos sócio-educacionais em regime de colaboração da União, com 

entes federados, mediante a oferta de cursos e programas de educação superior a 

distância por instituições públicas de ensino superior, em articulação com pólos de 

apoio presencial. E as suas despesas correrão à conta, conforme Art. 6º, do referido 

decreto, das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao MEC e ao FNDE, 

devendo o Poder Executivo compatibilizar a seleção de cursos e programas de 

educação superior com as dotações orçamentárias existentes, observados os limites 

de movimentação e empenho e de programação orçamentária e financeira.  

Em 18 de outubro de 2006, a SEED/MEC publica o Edital nº 1 (BRASIL, 2006c), 

voltado para a seleção de pólos municipais de apoio presencial e de cursos 

superiores de IFES na modalidade de EaD o Sistema UAB. 

De acordo com o exposto, verifica-se uma reconfiguração no Projeto UAB, 

considerando o projeto construído no contexto do FEE, e aquele instituído por meio 

do Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006 (BRASIL, 2006a). O Projeto UAB é 

alterado em suas bases e concepções iniciais, considerando os objetivos e 

propósitos de sua concepção, tendo em vista o atendimento prioritário, que passa a 

ser voltado para a formação inicial e continuada de professores da EB do setor 

público; e o financiamento que é assumido, integralmente, pelo FNDE/MEC. A 

discussão em torno da implantação da UAB recua estrategicamente no contexto do 
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FEE e retorna a lógica da implantação das políticas para o campo iniciadas com a 

Chamada Pública 01/2004 (BRASIL, 2004) e pelo Pró-Licenciatura.  

Ao analisar a implantação, em sua etapa inicial, da UAB, sobretudo, no 

período que compreende o primeiro mandato do Governo Lula da Silva (2003-2006), 

Cruz (2007) revela contradições do discurso oficial do FEE, do MEC, da Andifes e 

das instituições participantes, em contraposição aos reais interesses velados no 

interior da definição desta política que teve como promessa principal a viabilização 

da parceria envolvendo as Empresas Estatais e as agências financiadoras 

internacionais, como alternativa salvacionista voltada à resolução dos problemas 

educacionais brasileiros, tendo como centralidade a expansão e democratização da 

educação superior, por meio da EaD. 

De acordo com essa autora, na apresentação do Projeto da UAB, no 4º 

Seminário da Abed, realizado em abril de 2006, em Brasília, o desenho do Sistema 

da UAB já havia sido alterado sem nenhuma discussão com as IFES, ou seja, não 

havia previsão explícita de financiamento por parte do MEC (nem das Empresas 

Estatais); os consórcios, na nova versão da UAB, poderiam ser constituídos pelas 

IES, incluindo os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets); e o FEE e 

Fundação de Apoio à implantação da UAB desaparecem do processo sem nenhuma 

explicação coerente. Essa constatação revela que a estratégia utilizada na 

concepção e instituição da UAB não se comprometeu com os coletivos, logo, com as 

instituições envolvidas em sua implantação. As decisões em torno de sua 

implantação expressam a materialização do poder hegemônico de grupos e de uma 

elite conservadora, conforme já sinalizado neste capítulo, que determina, a partir de 

interesses privados, os rumos e as perspectivas das políticas educacionais, 

sobretudo, e com destaque, para os campos investigados.  

Para Cruz (2007), a escolha do Curso de Administração, que viabilizou a 

experiência piloto da UAB, efetivando adesão das IFES selecionadas, não se deu de 

forma aleatória, tendo em vista que atendeu diretamente a interesses estratégicos 

do BB.  
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A primeira ideia não surgiu do Fórum, não. O Banco do Brasil foi pioneiro 
nesse projeto, ou seja, ele idealizou e ajudou a construí-lo em parceria com 
o MEC. Foi criada a finalidade para a UAB levar o ensino de graduação a 
distância aos funcionários do Banco nas regiões de difícil acesso e isso foi o 
que motivou o BB estar nisto (ATOR 02 apud CRUZ, 2007, p. 90). 

   

Os Estados do Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso e Santa 

Catarina, e o Distrito Federal, participaram da etapa inicial de implantação da UAB. 

Ficaram responsáveis pela oferta de 3,5 mil vagas, com cerca de 16 pólos em cada 

estado, sendo o processo seletivo realizado por meio de vestibular flexibilizado e 

simplificado. De acordo com Cruz, o projeto-piloto da UAB ultrapassou a previsão 

inicial de atendimento e foram ofertadas 9,5 mil vagas no curso de graduação a 

distância em Administração. A SEED/MEC, neste período, lança o Edital 01, de 16 

de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005e), selecionando pólos municipais de apoio 

presencial e de cursos superiores de IFES, na modalidade a distância, para o 

Sistema UAB. De acordo com Neves (2011, entrevista 3), integrante da primeira 

comissão de seleção de pólos da UAB do citado edital, o resultado da chamada 

pública foi preocupante, tendo em vista que 2,6% dos pólos eram adequados aos 

critérios do edital, 14,4%, eram parcialmente adequados, enquanto que 80% não 

estavam adequados. Para Neves, a instituição que não estivesse adequada aos 

critérios do edital, a comissão deveria rejeitar a proposta para sinalizar a seriedade 

da EaD. Aqueles que estivessem parcialmente adequados deveriam ter um tempo 

determinado pela comissão para se adequar aos critérios do edital. Caso não se 

adequassem a esses critérios seriam excluídos automaticamente. A comissão não 

aceitou esta proposta e aprovou todos os projetos, inclusive, aqueles que 

minimamente atendiam aos critérios do edital. De acordo com Neves, essa é a 

gênesis da UAB, ou seja, a falta de rigor na seleção dos pólos sinalizou que seria 

possível fazer EaD de qualquer forma o que, para nossa entrevistada, representa 

um equívoco histórico. Para Bielschowsky (2011, entrevista 7), o primeiro edital da 

UAB não teve planejamento, o segundo já foi melhor planejado. Conforme sinaliza 

Bielschowsky, há uma linha de evolução, ou seja, no primeiro edital da UAB, focou-

se no „quem pode fazer, aonde pode fazer‟, já pensando numa estrutura 

permanente, enquanto que o segundo edital já traz como centralidade „aonde é que 

precisa que seja feito, e quais os cursos que precisam que sejam feitos‟, numa 
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estrutura ainda mais permanente. De acordo com Bielschowsky, as políticas 

começam a ser pensadas numa visão sistêmica do processo educacional.  

Os depoimentos apresentados são reveladores do projeto e das 

intencionalidades em curso, ou seja, havia um projeto de expansão da educação 

superior a distância a ser implementado com a finalidade de atingir um maior 

número possível de estudantes, independente das condições objetivas e subjetivas 

disponíveis nas instituições participantes do processo de formação (infraestrutura 

física e tecnológica, profissionais qualificados para utilizar a EaD, logo para produzir 

material pedagógico-didático etc), muito menos preocupação com as características 

e especificidades da modalidade educativa, definidas nos Referenciais de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância. Nesse sentido, fica evidente como a EaD 

vem, historicamente, sendo utilizada pelas elites dirigentes e conservadoras no 

exercício do poder, e que se fazem hegemônicas neste campo, como estratégia 

para „resolver‟ problemas emergenciais, com caráter aligeirado, portanto, em curto 

prazo, com o falso discurso de se utilizar de baixos recursos para atender o maior 

número de pessoas em lugares geograficamente dispersos. Ao mesmo tempo 

denuncia a importância de experiências contra-hegemônicas de EaD serem 

implantadas e consolidadas no País, tendo em vista as possibilidades e 

potencialidades democratizantes desta modalidade educativa. 

Nessa perspectiva, as diretrizes políticas adotadas pela UAB 

desconsideram, segundo Alonso (2008), as experiências de EaD desenvolvidas e 

implantadas pelas IPES e induz, por meio da política de editais, um modelo único de 

EaD, o qual tem como referência central o modelo e as práticas de educação 

superior a distância, adotados pelo Cederj, sobretudo, no que se refere à elaboração 

dos projetos de curso, produção de material pedagógico-didático, tutoria, 

acompanhamento e avaliação, embora no processo de implantação muitas sejam as 

práticas de educação superior a distância desenvolvidas pelas IPES. No entanto, 

compreendemos que essa conjuntura sinalizada por Alonso deveu-se a ausência de 

forças sociais e políticas com poder de enfrentamento ao modelo que se fez, 

historicamente, hegemônico na educação superior a distância do País, sobretudo, a 

partir da década de 1990, bem como a ausência de experiências contra-

hegemônicas que dessem conta de colocar em dúvida os postulados e diretrizes 

sinalizados pelo Cederj e que, como vimos, se tornou a referência e o modelo para 

as políticas no campo investigado. 
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É importante registrar que do ponto de vista da regulação, ou seja, do 

credenciamento e da autorização dos cursos, o modelo se faz único, pautado pelo 

projeto hegemônico assumido pela SEED/MEC, que tem, conforme sinaliza Alonso, 

a experiência do Cederj como referência central. Para Freitas (2011, entrevista 5), 

esse modelo desestrutura a forma como as universidades, principalmente, as IFES 

vinham estruturando as suas experiências de EaD. A políticas de editais conformam 

os pólos das universidades ao seu modelo de EaD e impõe uma lógica de 

organização do trabalho pedagógico, da organização do conhecimento com 

momentos presenciais a cada quinze dias, com tutores a distância e presenciais. De 

acordo com Freitas, essa política adotada coloca a própria UAB em descrédito, 

porque, segundo nossa entrevistada, desvela as suas mazelas, sobretudo, a 

expansão desordenada de educação superior a distância. 

Neste contexto de criação e implantação da UAB, o Grupo de Trabalho de 

Política Educacional, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino 

Superior (GTPE/Andes-SN), no documento intitulado: “Universidade Aberta do 

Brasil: faz-se necessário denunciar o engodo”226, datado de março de 2007, 

questiona e problematiza a proposta da UAB por considerá-la potencial e 

velozmente prejudicial à EaD nacional e à própria Universidade Pública. O 

GTPE/Andes-SN denuncia a UAB como „pecado original‟ oriundo da pressa em 

democratizar o acesso ao ensino superior. Tal pecado consiste, segundo as 

conclusões do GTPE/Anades-SN (2007), na cooptação das Pró-Reitorias de 

Graduação, com o aceno de contratação de novos docentes, além de grupos 

específicos de pesquisa, com vantagens pecuniárias. Conforme sinaliza o 

GTPE/Andes-SN, os conselhos são apenas chamados em estágios adiantados das 

negociações para chancelar o que praticamente já fora decidido, informalmente, 

segundo interesses específicos de setores das IES, sem um aprofundamento da 

discussão e, principalmente, sem uma análise das conseqüências mais amplas das 

                                                           
226

 De acordo com o documento citado, dada a abrangência da proposta para sua implantação, e 
considerando a pressa política em torno da qual está sendo implementada, a UAB constitui-se uma 
das maiores ameaças que a educação superior do País já enfrentou. Para o GTPE/Andes-SN (2007, 
s/p), “são essas próprias características de uma implantação que podem significar o descrédito para o 
ensino a distância como um todo, no médio prazo, ou seja, em 2 e 3 anos. Entretanto, o estrago que, 
potencialmente, será causado à educação superior pública, mesmo nesses prazo relativamente curto, 
requer um amplo processo de esclarecimento da sociedade e um combate decidido desta ameaça, 
que avança celeremente. Nesse processo não devem ser deixados de lado, também, os danos 
pessoais que podem advir para milhares de estudantes, que se iludiram os os apelos, muito 
chamativos num primeiro momento da proposta UAB”. Texto disponível em: 
www.anped11.org.br/andes.doc. Acesso em junho de 2011. 
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decisões tomadas. Climaco (2011, entrevista 4) considera que a posição do Andes-

SN expressa desconhecimento em relação à EaD de qualidade e afirma que as 

críticas à UAB e à EaD constituem-se em uma posição conservadora de um 

sindicalismo atrasado que prevalece ainda, segundo Climaco, nas faculdades de 

educação. No entanto, analisando os documentos do Andes-SN, sobretudo, no que 

se refere a esta temática, evidenciamos que essas reflexões e análises críticas se 

fundamentam em dados e estudos mais amplos, incluindo o estado da arte da 

educação superior a distância em âmbito nacional e internacional. O depoimento de 

Climaco, Secretário da SEED/MEC no primeiro ano do Governo Lula da Silva (2003-

2010), e, no momento da escrita deste texto, dirigente da Diretoria de EaD da 

Capes, e da UAB, no Governo Dilma Rousseff (2011-2014), expressa as 

contradições no interior da definição das políticas investigadas neste estudo.    

A implantação do projeto-piloto da UAB, direcionado para os funcionários do 

BB e financiado por esta empresa estatal, vai revelando contradições e 

desmontando crenças e interesses velados no processo de sua constituição. De 

acordo com o estudo realizado por Cruz (2007) fica evidente a ênfase na política de 

expansão do ensino superior a distância no contexto do FEE em detrimento das 

políticas desenvolvidas pelo MEC, tendo a UniRede como interlocutora e 

articuladora:  

[...] aconteceu que o Secretário da SEED, que assumiu, ele não quis mais 
dar ênfase à UniRede [...] a proposta da UAB que descartou e pôs a 
UniRede de lado foi a seguinte [...] o Fórum das Estatais pela Educação 
tinha interesse em que as universidades federais encampassem o curso de 
graduação dos trinta e cinco mil funcionário do BB, pois se fosse feito pelas 
universidades federais, seria uma boa [...] o funcionário vai ser atendido em 
qualquer lugar que ele seja removido. Só há um detalhe, a universidade 
pública não pode ser direcionada por empresa privada, que é o Banco do 
Brasil (ATOR 09 apud CRUZ, 2007, p. 91). 

 

Em relação ao financiamento para implantação da UAB, Cruz (2007) considera que 

o MEC contou com a cooperação financeira total das Empresas Estatais para a 

sustentabilidade da UAB, mas o processo de implantação do projeto-piloto revelou 

que as Empresas Estatais não apresentaram predisposição neste financiamento 

para além do atendimento de suas demandas específicas. 

A ideia de criação da Fundação de Apoio à implantação da UAB foi 

inviabilizada, segundo Cruz, pela impossibilidade jurídico-legal. Um ator da pesquisa 

realizada por Cruz revela as intenções veladas das Empresas Estatais na parceria 
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com o MEC: “[...] na visão da empresa estatal, eu diria que talvez isto fosse 

problemático, no esquema de você colocar o dinheiro no Fundo e não ter a certeza 

de que os recursos estariam voltando, inclusive, para os cursos na área onde a 

gente atua [...]”. (ATOR 5 apud CRUZ, 2007, p. 36). 

Na busca de alternativas para viabilizar a UAB fora do contexto do FEE, bem 

como das amarras da Administração Pública Direta, ressurgem, de acordo com o 

estudo de Cruz (2007), a proposta de transformação da UniRede em associação ou 

fundação, em um retorno à proposta enviada à Casa Civil, em 2003. Neste 

momento, de acordo com um dos entrevistados de Cruz, estaria em andamento uma 

proposta para transferência da UAB para a Capes. 

 

[...] soube que está no Palácio do Planalto, indo para o Congresso Nacional, 
um projeto de Lei que mudará a função da Capes [...] então, na realidade, a 
situação da UAB está em suspense, e deve ser encaminhada, a partir do 
segundo semestre do ano que vem, só que o nome, o marketing, a marca 
dá a impressão de que esse já é um projeto consolidado, estruturado, 
organizado, mas não é, quer dizer [...] é uma situação de risco” (ATOR 09 
apud CRUZ, 2007, p. 100). 

 

   

De acordo com o estudo realizado por Cruz (2007) verifica-se que a 

implantação do projeto-piloto da UAB se deu por meio de uma negociação 

estratégico-empresarial cunhado no custo-benefício e fundada numa exigência 

explícita do BB que, segundo depoimentos dos entrevistados de Cruz, exigiu cota-

privilégio para financiar o projeto, com anuência das IPES, por meio da articulação 

com a Andifes e, de acordo com o GTPE/Andes-SN (2007), por meio da cooptação 

das Pró-Reitorias de Graduação. 

A continuidade deste modelo inicial da UAB, por meio da implantação do 

projeto-piloto, onde 70% das vagas disponíveis eram restritas aos funcionários do 

BB e 30% ao público em geral, foi questionada pelo Ministério Público que 

considerou o processo inconstitucional, em que pese o princípio da universalidade 

de acesso, logo estabeleceu que a reserva de vagas seria em torno de 50% para os 

funcionários do BB e 50% para o público em geral (CRUZ, 2007). De acordo com a 

decisão do Ministério Público, um dos atores entrevistados por Cruz revela os 

interesses velados no processo de articulação e implantação da UAB, tendo as 
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Empresas Estatais como „parceiras potenciais‟ e como estratégias na busca de 

soluções para os problemas educacionais do País: 

  

[...] então, estaremos, nesse processo todo em parceria com o MEC, mas, 
buscando ter alguma coisa também para nós. O nosso lucro, para estar 
participando da UAB, seria os cursos que para nós fariam sentido. Então, 
não é pegar os cursos que eles estão propondo. Se esses cursos tiverem 
sentido para nós, estaremos juntos, se não tiverem, estaremos 
renegociando para que eles possam estar vindo ao encontro do que a [...] 
está buscando (ATOR 05 apud CRUZ, 2007, p. 123).  

 

Em reunião do Pleno do FEE e do MEC, no Palácio do Planalto, em 08 de 

junho de 2006 (BRASIL, 2006d), Ronaldo Mota, Secretário da SEED/MEC, sob 

orientação do ministro Fernando Haddad, limita a participação das Empresas 

Estatais, no âmbito da UAB, na organização e no financiamento das atividades a 

serem desenvolvidas. No momento desta reunião, o financiamento da UAB já havia 

sido definido como responsabilidade do FNDE, tendo como centralidade a formação 

de professores da EB. Conforme o discurso oficial, a UAB ofereceria, 

prioritariamente, cursos de licenciatura e formação inicial e continuada de 

professores da EB. A participação do FEE, depois da complexa e contraditória 

parceira envolvendo o BB, o MEC e a Andifes, conclui a sua suposta e 

„salvacionista‟ participação na definição desta política educacional.  

É por estas vias que vão se produzindo e reproduzindo as desigualdades na 

formação de professores da EB, que persistem em nosso País há muitas décadas. 

De acordo com Freitas (2007), a iniciativas de massificação, por intermédio da UAB, 

cumprem as metas estatísticas e conformam os professores a uma concepção de 

caráter subordinado, meramente instrumental, em contraposição à concepção de 

educador de caráter sócio-histórico, dos professores como profissionais da 

educação, intelectuais essenciais para a construção de um projeto social 

emancipador. 

Idealizada como uma alternativa ágil, desburocratizada e eficiente, nos 

termos do discurso oficial, sobretudo, por utilizar como parâmetro a gestão das 

empresas privadas, a UAB torna-se um projeto que se move sobre dúvidas e 

incertezas.  Para Neves (2011, entrevista 3), as bases da UAB se deram por meio 

de uma política de editais equivocada. De acordo com Neves, a proposta da UAB é 

fundamental para o Brasil, mas não começou como deveria ter começado. Havia, 
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conforme sinaliza nossa entrevistada, uma proposta interessante, necessária, mas a 

sua execução não foi consistente com os propósitos iniciais. Para Freitas (2011, 

entrevista 5), a política de editais estabelecida pela UAB contribuiu para a indução 

descontrolada de criação de pólos de apoio presencial nos municípios, com a falsa 

ilusão de expansão dos campi para o interior dos estados, como forma de 

democratização do acesso ao ensino superior. Conforme sinaliza nossa entrevista, 

essa política induziu os municípios a assumirem responsabilidades as quais não 

estão, legalmente, sob a sua responsabilidade, tendo em vista que cabe aos 

municípios a oferta da educação infantil e dos anos iniciais do EF. Para Freitas, os 

municípios assumiram compromissos sem as condições objetivas devidas e sem 

critérios pré-estabelecidos relativos ao monitoramento, acompanhamento e 

avaliação da sua atuação como co-gestor do processo. Essa constatação, de acordo 

com nossa entrevistada, incidiu fortemente na qualidade da oferta dos cursos, bem 

como resultou no fechamento de grande parte destes pólos, os quais não tiveram 

condição mínima de manutenção. O quadro apresentado sinaliza para a oferta de 

cursos com qualidade duvidosa, o que exige estudos e pesquisas específicos para 

comprovar esta afirmação e indicar perspectivas para o campo investigado. 

E é neste contexto marcado por um percurso controvertido que se encerra o 

primeiro mandato do Governo Lula da Silva (2003-2006), considerando o fenômeno 

social investigado, tendo a EaD como centralidade das políticas de expansão da 

educação superior voltada para a formação de professores da EB, em um processo 

de reconfiguração das políticas educacionais pautadas, em grande medida, pela 

ausência de um projeto progressista de educação e de sociedade para o País, 

conforme sinaliza e concordando com Freitas (2011, entrevista 5).  

A expansão da EaD, neste período, é revelada pelos dados do Censo da 

Educação Superior (BRASIL, 2007), no contexto de implantação da UAB, tendo em 

vista que, de acordo com os dados disponibilizados, 97 instituições ofereceram, em 

2007, cursos de graduação a distância. São 20 IES a mais em relação às 

registradas no ano de 2006.  É possível observar (Tabela 6) que o número de cursos 

de graduação a distância aumentou de maneira significativa nos últimos anos. 

Comparado ao ano de 2006, foram criados 59 novos cursos a distância, 

representando um aumento de 16,9% no período. O número de vagas oferecidas em 

2007 chega a quase o dobro das oferecidas em 2006, com um aumento de 89,4%, 

ou seja, uma oferta de 727.520 vagas a mais. O crescimento no número de vagas 
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da EaD deu prosseguimento a um aumento que se observa desde 2003. Nesse 

período registrou-se uma variação de 6.314% no número de vagas ofertadas. 

Contudo, até o momento da divulgação do Censo da Educação Superior 2007 

(BRASIL, 2007) o número de inscritos e o número de ingressos não acompanhou o 

mesmo ritmo de crescimento. Enquanto em 2006 foram registrados 0,53 candidatos 

para cada vaga, no ano posterior, essa relação foi de 0,35. 

 

Tabela 6. Evolução do Número de IES, Cursos, Vagas e Inscritos  
na Educação a Distância – Brasil - 2002 a 2007 

 

Ano IES %Δ Cursos %Δ Vagas %Δ Inscritos %Δ 

2002 25 - 46 - 24.389 - 29.702 - 

2003 38 52 52 13 24.025 -1,5 21.873 -26,4 

2004 47 23,7 107 105,8 113.079 370,7 50.706 131,8 

2005 73 55,3 189 76,6 423.411 274,4 233.626 360,7 

2006 77 5,5 349 84,7 813.550 92,1 430.229 84,2 

2007 97 26 408 16,9 1.541.070 89,4 537.959 25 

         Fonte: MEC/INEP/DEED 

 

Com relação ao ano de 2006, o total de ingressantes apresentou um 

aumento de 42,4% em 2007 (Tabela 7). O total de matrículas teve um crescimento 

estável nos últimos anos e, em 2007, chegou ao número de 369.766 matrículas. 

Esse número de matrículas a distância representa 7% do total das matrículas dos 

cursos de graduação, incluindo os presenciais. No ano de 2006, esse percentual 

esteve em torno dos 4,2%. A quantidade de concluintes em EaD apresentou um 

aumento de 15,5% em relação ao ano de 2006, com 5.992 concluintes a mais. 

 

Tabela 7. Evolução do Número de Ingressos, Matrículas e  
Concluintes na Educação a Distância - Brasil - 2002 a 2007 

 

o Ingressos %Δ Matrículas %Δ Concluintes        %Δ 

2002 20.685 - 40.714 - 1.712 - 

2003 14.233 -31,2 49.911 22,6 4.005 133,9 

2004 25.006 75,7 59.611 19,4 6.746 68,4 

2005 127.014 407,9 114.642 92,3 12.626 87,2 

2006 212.465 67,3 207.206 80,7 25.804 104,4 

2007 302.525 42,4 369.766 78,5 29.812 15,5 
                Fonte: MEC/INEP/DEED 

 

De acordo Mancebo (2012), considerando a evolução de matrículas de 

cursos de graduação a distância, por organização acadêmica, tínhamos em 2003, 
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49.911 matrículas nos cursos de graduação a distância, sendo 39.804 (79,7%) 

ofertadas pelo setor público e 10.107 (20.25%), pelo setor privado. No final do 

primeiro mandato do Governo Lula da Silva (2003-2006), eram 207.206 matrículas 

nos cursos de graduação a distância, sendo 38.429 (18,55%) ofertadas pelo setor 

público e 168.777 (81,45%), pelo setor privado. Para Mancebo (2012), como vimos 

no capítulo anterior, até o final de 2001, as instituições credenciadas pelo MEC para 

ofertar EaD, em nível de graduação, eram pertencentes ao setor público. Esse 

quadro, segundo esta pesquisadora, começa a ser alterado entre 2002-2003, 

quando tem início a participação do setor privado, de modo que em 2005, a 

tendência anterior inverte-se, com a iniciativa privada ultrapassando o número de 

matrículas, cursos e oferecimento de vagas em relação ao setor público. Conforme 

sinaliza e concordando com Mancebo (2012), esse quadro geral decorre, dentre 

outros fatores, da política formulada pelo Estado para promover a expansão do 

ensino superior, conforme diretrizes propostas nos planos educacionais do Governo 

e facilitada pela existência de um marco regulatório pouco consistente para a EaD. 

Nos limites das questões postuladas e de acordo com os dados apresentados 

anteriormente, Gatti e Barreto (2009) observam que a implantação de políticas de 

formação a distância permanentes há que considerar que o governo federal não 

dispõe de aparato de acompanhamento, supervisão e fiscalização dos cursos 

criados, o que, segundo Climaco (2011, entrevista 04), teve início apenas em 2008. 

Para Gatti e Barreto (2009), sequer os 20% de disciplinas a distância que a 

legislação possibilita sejam introduzidas nos cursos presenciais tem sido 

devidamente supervisionados.  

Gatti e Barreto (2009) alertam que a urgência política de montar um novo 

sistema que reverta a situação de falta de acesso ao ensino superior em prazo 

reduzido, parece se coadunar com o tempo requerido para que políticas desse porte 

e dessa envergadura tenham condições de se expandir com base no 

amadurecimento das experiências, na criação de respostas inovadoras a uma 

realidade nova e mutante a ser enfrentada e na montagem de uma infraestrutura 

permanente e sólida que assegure a qualidade dos serviços prestados. 

Evidencia-se, de acordo com os dados apresentados, um crescimento, em 

grande medida, acelerado da educação superior a distância no País, embora tenha 

sido acompanhado de amplo aparato legal montado de formação docente, 

fundamentalmente, por meio da integração das instituições públicas e para fazer 
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face à preponderância da iniciativa privada na oferta de ensino superior no País, o 

que para Gatti e Barreto (2009) não impediu esse crescimento desordenado da EaD, 

tanto no setor público, quanto no privado. De acordo com essas autoras, ao 

contrário, é possível admitir também que o crescimento decorre justamente dessa 

forma de regulação. Para Freitas (2007), no contexto das reflexões de Gatti e 

Barreto, a criação da UAB e a institucionalização do Pró-Licenciatura como 

programas preferenciais para a formação de professores em exercício marca a 

adoção de um modelo privilegiado, quase exclusivo, de expansão do ensino superior 

e de estudos superiores a distância. Nessa perspectiva, ao refletir sobre as políticas 

de educação superior a distância, Dourado (2008) problematiza se a UAB não 

estaria sendo apresentada como modelo de novas formas de articulação política e, 

portanto, um instrumento para se garantir a regulamentação do regime de 

colaboração entre os entes federados. Essas questões não se encerram no primeiro 

mandado de Lula da Silva (2003-2006), mas sinalizam diretrizes políticas para o 

campo investigado. 

 

 

3.2.2  Programa Setorial de Educação 2007-2010 (PT, 2006): Política Nacional de 

Formação dos Professores do Magistério da EB, Plano Nacional de Formação 

de Professores da EB (Parfor) e UAB. 

  

No que se refere ao campo educacional, como desdobramento do Programa 

de Governo de Lula da Silva, foi apresentado à sociedade civil o documento 

intitulado Programa Setorial de Educação 2007-2010 (PT, 2006)227, no qual são 

definidas as linhas centrais da política educacional do País para os próximos quatro 

anos de governo. 

Nesse documento, a educação é, novamente, enfatizada como direito de 

todos que deve ser assegurada ao longo da vida. E é entendida como uma das 

condições para o desenvolvimento sustentável, à distribuição de riquezas e à 

soberania da nação. Faz clara referência ao Relatório produzido pela Unesco e 

                                                           
227

 A Comissão Temática da Educação responsável pela elaboração deste documente é constituída 
por Selma Rocha (Secretária Executiva), Augusto Petta (UNE), Carlos Baldijão, Denilson Costa, 
Francisco das Chagas Fernandes (Secretário de Educação Básica – SEB/MEC), Gustavo Balduíno, 
José Henrique Paim (Secretário Executivo – SE/MEC), Léa Oliveira, Madalena Guasco, Ricardo 
Henriques e Ronaldo Mota (Secretário de Educação a Distância – SEED/MEC). (BRASIL, 2006b). 
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elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, intitulado 

Educação: um Tesouro a Descobrir (UNESCO, 1996), coordenado por Jacques 

Delors, embora não cite a referência, anunciando, de forma subliminar, as diretrizes 

internacionais e políticas assumidas pelo novo mandato de Lula da Silva (2007-

2010) para o campo educacional: “Trata-se de criar as condições para que os alunos 

de todas as idades aprendam a aprender, aprendam a ser, aprendam a fazer e 

aprendam a viver juntos, como sugere as conclusões de vários debates mundiais 

sobre a educação para o século XXI” (PT, 2006, p. 1). 

O Programa Setorial da Educação 2007-2010 (PT, 2006), para o segundo 

mandato de Lula da Silva, limita-se a apresentar um balanço do seu primeiro 

mandato, detalhando programas e ações implantados neste período, com destaque 

para metas gerais e específicas a serem cumpridas, em seu segundo mandato. 

De acordo com o documento citado, três diretrizes estiveram na origem das políticas 

implantadas pelo MEC: qualidade social da educação; democratização do 

acesso/garantia da permanência; e democratização da gestão educacional. Essas 

diretrizes, segundo o documento referendado, direcionaram as ações desenvolvidas 

em todos os níveis e modalidades, organizados, para fins de trabalho, em quatro 

eixos: educação básica; alfabetização e diversidade; educação profissional e 

tecnológica; e ensino superior (PT, 2006, p. 6-7). 

Interessa-nos o eixo que trata das diretrizes da EB, considerando o nosso 

objeto de reflexão, neste capítulo. O documento enfatiza que o desafio da EB no 

novo mandato de Lula da Silva (2007-2010) deve ser a busca da qualidade social da 

educação. Cita a valorização e a qualificação do trabalho dos profissionais da 

educação como imprescindíveis e como forma de superar a histórica dívida social 

com as gerações de crianças, jovens e adultos e com os professores brasileiros. 

Nessa perspectiva, o documento sinaliza para a organização de um Sistema 

Nacional de Formação de Educadores, retomando as diretrizes do Plano Nacional 

de Qualidade da Educação Básica (BRASIL, 2005a), instituído por Tarso Genro. 

 

Para dar continuidade, ampliar e intensificar a formação de professores seja 
nos programas de formação inicial seja da formação continuada será 
estabelecido e será criado um Instituto nacional de Educação, uma espécie 
de Capes da Educação Básica, que articule o Sistema Universidade Aberta 
do Brasil, os programas de formação existentes e novos programas, 
inclusive em nível regional por meio de pólos locais (PT, 2006, p. 14). 
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No item que trata da democratização do acesso e das condições de 

permanência da escola, o documento apresenta como uma de suas metas gerais a 

consolidação da implantação do Sistema UAB, em parceria com estados e 

municípios e União, e com instituições do sistema federal de educação superior. 

Estabelece, de acordo com o já citado documento, “uma ponte entre os 

compromissos da educação superior na qualificação da EB e as redes públicas 

estaduais e municipais do ensino fundamental e médio” (PT, 2006, p. 20). 

Ao tratar da Educação Superior, o documento destaca como desafio a ser 

seguido, “o aumento progressivo da inclusão de jovens na educação superior, 

egressos da educação básica, com origem nas classes populares, tendo como uma 

das metas a consolidação do Sistema UAB” (PT, 2006b, p. 37), na perspectiva de 

promoção e de desenvolvimento social, regional e econômico, ampliando de forma 

expressiva o número de pólos de apoio presencial. 

Verifica-se que a EaD no Programa Setorial de Educação do segundo 

mandato de Lula da Silva (2007-2010) não se apresenta com o mesmo destaque  

assumido em Uma Escola do Tamanho do Brasil (PT, 2002), embora revele-se como 

principal estratégia para a democratização do acesso de jovens e adultos; e para a 

formação inicial e continuada de professores, por meio da consolidação do Sistema 

UAB. No Programa de Governo de Lula da Silva 2007-2010, como já citado neste 

capítulo, apresentam-se como metas a serem cumpridas: “estruturar a Rede 

Nacional de Formação de Educadores para a capacitação inicial e continuada. 

Ampliar, para tanto, a UAB, fruto da cooperação entre União, estados, municípios e 

universidades federais” (BRASIL, 2006a, p. 16). Neste documento, elaborado nas 

vésperas da campanha presidencial de 2006, verifica-se uma reorientação da UAB, 

a qual passa a priorizar a formação de professores da EB e enfatize a 

democratização do acesso para os jovens e adultos entre 18 e 24 anos, de acordo 

com o que determina o PNE (BRASIL, 2001a). 

 

3.2.2.1 Políticas, programas e ações do Governo Lula da Silva (2007-2010): 

Universidade Aberta do Brasil (UAB)228. 

                                                           
228

 Para Gatti at al (2011), a UAB é um sistema integrado por instituições públicas de ensino superior 
(IPE) que oferece cursos dirigidos, preferencialmente, a segmentos da população que têm dificuldade 
de acesso à formação superior. De acordo com essas autoras, a prioridade é de atendimento aos 
professores que atuam na EB, seguidos de dirigentes, gestores e trabalhadores da EB dos estados, 
DF e municípios. Outro objetivo da UAB, conforme sinaliza essas autoras, é reduzir as desigualdades 
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Lula da Silva (2007-2010), em seu segundo mandato, mantém à frente do 

MEC, Fernando Haddad, que assume a pasta em 2005, em substituição a Tarso 

Genro. Os primeiros dois anos de Fernando Haddad, no MEC, e não sem 

contradições internas, caracteriza-se pela continuidade das políticas iniciadas pelo 

seu antecessor, tendo como centralidade a Reforma do Ensino Superior e a 

aprovação e implantação do Fundeb; e pela implementação, no âmbito do MEC, de 

uma nova estratégia de gestão que tem no diálogo a forma de democratizar os 

conflitos e construir unidade na diversidade (HADDAD, 2005). Fernando Haddad 

estabelece interlocução com entidades empresariais, centrais sindicais, ONG, 

fundações, igrejas, universidades, intelectuais e estudantes. Tem como foco de sua 

gestão a visão sistêmica de educação, que articula a educação infantil a pós-

graduação. 

A primeira iniciativa do Ministro Fernando Haddad, no segundo mandato de 

Lula da Silva (2007-2010), considerando nosso campo de investigação, deu-se no 1º 

Seminário Nacional de Coordenadores de Pólos de Apoio Presencial da UAB, 

realizado em Brasília, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2007, no qual estabelece a 

vinculação direta entre UAB e a formação de professores da EB, o que viria a 

sinalizar para as diretrizes da reforma educacional em curso, bem como para a 

solução emergencial encontrada para os problemas identificados na UAB em seu 

primeiro ano e meio de implementação, sobretudo, no que se refere à experiência 

controvertida e contraditória em torno da oferta do Curso de Administração, em 

parceria com a Andifes e o BB.  

No Seminário citado, Fernando Haddad afirma que a UAB representa uma 

mudança profunda no conceito de formação de professores no Brasil: “pela primeira 

vez na história a União está assumindo, em colaboração com estados e municípios, 

a responsabilidade pela formação de professores da EB” (BRASIL, 2007, s/p.). Na 

avaliação do ministro, a UAB vai estabelecer uma integração entre EB e a educação 

superior com o objetivo de melhorar a qualidade da EB. Para isto, segundo o 

Fernando Haddad, na matéria citada, a EB depende do apoio das IPES no que diz 

respeito à formação de professores. Para o Ministro da Educação, os quase 300 

pólos da UAB, a serem instalados em 2007, permitirão esta conexão. Neste 

                                                                                                                                                                                     
na oferta de educação superior, ainda majoritariamente a cargo da iniciativa privada, e desenvolver 
amplo sistema nacional de educação superior a distância. 
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Seminário, a Capes é apresentada como parceira que contribuirá com seu 

conhecimento acadêmico na formação de professores em nível superior229. Esta 

diretriz começa a ser gestada quando a UAB torna-se inviabilizada, no contexto do 

FEE.  A nova configuração da UAB, incluindo a criação de polos de apoio presencial 

apartados das faculdades e centros de educação, responde de imediato as diretrizes 

da segunda reforma educacional em curso, centrada na formação de professores da 

EB, conforme sinalizam Maués (2003; 2006; 2009), Freitas (2003; 2007) e Scheibe 

(2006; 2010).   

A proposta do Programa Setorial de Educação (PT, 2006), do segundo 

mandato de Lula da Silva (2007-2010), conforme apresentada neste capítulo, e que 

sugere a criação de um Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro, espécie de Capes 

da EB, que articulasse UAB, programas de formação existentes e novos programas, 

inclusive, em nível regional, por meio de polos locais, recua, como tantas outras 

frentes iniciadas, a exemplo do FEE. Para Freitas (2011, entrevista 5), essas idas e 

vindas das políticas educacionais sinalizam a ausência de diretriz política, ou 

melhor, de um projeto efetivo de educação para o País230. Bielschowsky (2011, 

entrevista 7) considera que isto faz parte do processo de evolução das políticas 

educacionais. Conforme sinaliza nosso entrevistado, não existe política pública, e de 

uma maneira geral, que funcione adequadamente 100%, nem no planejamento, nem 

na execução. Para Bielschowsky, é preciso analisar as políticas que foram sendo 

feitas e a execução destas políticas, como um processo de aprendizado.  

Tendo como referência os depoimentos anteriores e, considerando o 

fenômeno social investigado neste estudo, compreendemos que há sim um projeto 

educacional em curso no Governo Lula da Silva (2003-2010), no entanto, esse 

projeto acaba não se materializando sobre as bases e os fundamentos defendidos 

pelas forças sociais progressistas que constituíram o arco de alianças, representado 

por parte das entidades acadêmicas, científicas e sindicais, em seus dois mandatos 

                                                           
229

 Neste período, de acordo com informações coletadas, estava tramitando no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 7.596/2007 que alteraria as atribuições da Capes, que deveria assumir a formação 
de professores da EB, logo, a UAB seria também transferida da SEED/MEC para essa Coordenação, 
juntamente com todos os programas e ações voltados a formação inicial e continuada de professores.    
230

 De acordo com Freitas (2011, entrevista 5), os programas e ações do campo educacional no 
Governo Lula da Silva (2003-2010) não apresentam uma concepção e um projeto educativo claro. A 
adesão das universidades, segundo sinaliza nossa entrevistada, se efetiva aos programas e não ao 
projeto de educação. Para Freitas, a indução se consolida por meio da política de pagamento de 
bolsas que vem integrado com os programas e ações. Isso, segundo nossa entrevista, tem 
contribuído para o aprofundamento do processo de intensificação do trabalho docente.   



259 
 

subseqüentes, mas, de um projeto que, marcado por disputas e tensões em seu 

interior, evidencia faces diferenciadas e projetos antagônicos, com destaque para 

alguns setores, a exemplo do nosso objeto de estudo que, conforme este estudo 

desvela, há uma hegemonia constituída em torno de interesses conservadores 

associados ao mercado e que determina, com o consentimento dos dirigentes no 

poder, as políticas para o campo. Esse processo e os descaminhos por ele 

produzidos, e discordando de Bielschowyski, não pode ser visto como uma mera 

„evolução das políticas‟, nem apenas como um processo de „aprendizado‟. Afinal, há 

uma trajetória construída no campo que poderia ter sido objeto de consulta e de 

discussão em coletivos com vistas à identificação de estratégias e percursos mais 

adequados. No entanto, o que se evidencia é uma política determinada, no âmbito 

da execução de programas e ações, nos gabinetes ministeriais que desconsidera a 

trajetória histórica dos campos em favor de interesses privados associados ao 

mercado e ao grande capital. 

O MEC, em 12 de fevereiro, anuncia que a Capes, além de manter suas 

ações voltadas para a pós-graduação, passa a atuar na formação de professores da 

EB (BRASIL, 2007b), tendo em vista que a Câmara dos Deputados aprovou o 

substitutivo ao Projeto de Lei nº 7.596/2007 (BRASIL, 2007f), que lhe dá novas 

atribuições. Essa fundação federal, de acordo com o projeto de lei citado, passa a 

alocar recursos específicos para a UAB no valor inicial de R$ 172 milhões (Cento e 

setenta e dois milhões de reais). Para Jorge Guimarães, Presidente da Capes, em 

sítio do MEC, a fundação acrescentará sua experiência de pós-graduação ao projeto 

original da UAB, criado pela Secretaria de Educação a Distância (BRASIL, 2007b). 

De acordo com Clímaco (2011, entrevista 3), a transferência da formação de 

professores da EB, incluindo a UAB, para a Capes foi uma opção de trazer a 

credibilidade dessa instituição para a educação superior a distância. Ao invés do 

Instituto Nacional de EaD Darcy Ribeiro, proposto em 2003, Clímaco defende que a 

transferência da formação de professores da EB para a Capes cumpre o desejo de 

Anísio Teixeira de que essa instituição assumisse também a responsabilidade com a 

formação desta etapa de ensino.  

A nova configuração que se desenha para a formação de professores da EB, 

de acordo com Freitas (2007), articula a Capes à expansão da UAB e ao Reuni. 

Para essa autora, como agência reguladora da formação, a Capes terá como 

finalidade induzir e fomentar, inclusive, em regime de colaboração com Estados, 
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municípios e DF e, exclusivamente, mediante convênios com instituições de ensino 

superior públicas ou privadas, a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério, respeitada a liberdade acadêmica das instituições conveniadas, 

consolidando a parceria e o reforço às instituições privadas de ensino.  

Em 27 de março de 2007, durante o 2º Encontro de Coordenadores do 

Sistema UAB,  o ministro Fernando Haddad afirma que pretende vincular todos os 

professores da EB à UAB.  Segundo o ministro, em matéria publicada no sítio do 

MEC, o objetivo é, em um menor prazo possível, vincular cada um dos mais de 1,8 

milhão de professores a um pólo da UAB (BRASIL, 2007c).  Neste mesmo período, 

a Comissão de Educação do Senado aprova o substitutivo do Projeto de Lei nº 10, 

de 2007, que atribui à Capes a tarefa de induzir e fomentar a formação inicial e 

continuada de professores da EB e dispõe sobre a sua nova estrutura.  

De acordo com o exposto, verifica-se uma mudança nos rumos da UAB que 

havia sido criada com o propósito de democratização do acesso ao ensino superior, 

por meio da EaD, com qualidade e inclusão social, sobretudo, para atender as 

demandas específicas das Empresas Estatais e de jovens e adultos, na faixa etária 

de 18 a 24 anos, em cumprimento às metas do PNE (BRASIL, 2001a); e como forma 

de solucionar os problemas educacionais do País, tendo o FEE como lócus 

privilegiado para essas discussões, o que, como vimos neste capítulo, não se 

efetivou, principalmente, pelas disputas e interesses diferenciados em jogo, tendo 

como centralidade das tensões a parceria efetivada entre o MEC, a Andifes e as 

Empresas Estatais.  

A formação de professores da EB e a nova Capes parecem utilizadas, neste 

contexto, como estratégias salvacionistas de um projeto ambicioso e que se 

concebeu e se instituiu de forma contraditório, que tinha na parceria com as 

Empresas Estatais e na lógica de gestão do público, tendo como parâmetro o 

privado, o seu modelo padrão de eficiência e produtividade. Pelo visto, o que estava 

em jogo não era tanto uma deslocação do público para o privado, mas um conjunto 

muito mais complexo de mudanças e mecanismos institucionais.  

A Anfope, em boletim, datado de outubro de 2007 (ANFOPE, 2007), afirma 

que a criação da UAB e a institucionalização da EaD como política pública exclusiva 

da formação inicial e continuada de professores, vem alterando significativamente o 

caráter da formação docente no País. Para a Anfope, sua expansão se dá em 

detrimento do reforço aos cursos de pedagogia e licenciaturas, nas IES, para os 
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quais são destinados escassos recursos, em programas focalizados e pontuais, 

como o Pró-docência e as Bolsas Capes231.  

Consolida-se, assim, segundo discurso da Anfope, como política pública, 

uma formação inicial de caráter técnico-profissional, com forte ênfase nos aspectos 

técnico-metodológicos do trabalho docente, em sintonia com o movimento de 

retirada da formação do campo teórico epistemológico das ciências da educação e 

da pedagogia, alijando as universidades e suas faculdades e centros de formação, 

das ações de planejamento, concepção e organização da formação de profissionais 

da educação básica (ANFOPE, 2007, s/p.). 

A Anfope problematiza o modelo de EaD utilizado para a expansão da 

educação superior voltada para a formação de professores da EB, visando enfrentar, 

sobretudo, a precarização do trabalho docente no ensino superior, a alteração no 

caráter do trabalho no ensino superior com a implementação do modelo de tutoria, 

bem como a intensificação do trabalho dos professores da EB.  

As reformas educacionais em curso, iniciadas pelo Ministro Tarso Genro, em 

2004, começam a se materializar e adquirir novos “arranjos institucionais” com 

Fernando Haddad, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), tendo como 

centralidade o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)232. Esse Plano foi 

apresentado à sociedade civil, em 15 de março de 2007, lançado e entregue ao 

Presidente Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em 24 de abril de 2007, 

simultaneamente à promulgação do Decreto nº 6.094 (BRASIL, 2007a), que trata do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação233, principal instrumento 

normativo e regulatório do PDE e das ações do MEC. 
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 De acordo com o citado boletim da Anfope, a retomada dos cursos de nível médio normal em 
vários estados, a exemplo do Proformação e do Proinfantil, políticas do MEC voltadas para este nível 
de ensino, é outra situação contraditória no âmbito da formação superior de professores (Anfope, 
2007). Segundo essa Associação, o País tem, aproximadamente, 450 mil jovens nestes cursos, em 
um quadro onde a carência de professores é apontada como crítica pelo próprio Conselho Nacional 
de Educação, em seu Relatório ―Escassez de Professores no Ensino Médio‖, que indica a falta de 
aproximadamente 230 mil professores neste nível de ensino, comprometendo a formação da 
juventude nas diferentes áreas de conhecimento. Para a Anfope, posterga-se, assim, a formação 
superior dos professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, histórica 
reivindicação dos educadores na luta pela qualidade elevada da escola pública. 
232

 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é lançado como parte de uma política global do 
Governo Federal (Plano de Aceleração do Crescimento – PAC) que pretende articular as ações dos 
diferentes ministérios, de modo que as políticas públicas possam interagir entre elas, principalmente, 
com o MEC. Logo, o PDE e o PAC, de acordo com discurso oficial, passam a constituir-se a alavanca 
do desenvolvimento nacional (BRASIL, 2007d). 
233

O PDE estabelece uma reorientação dos mecanismos e estratégias utilizados pelo MEC, junto aos 
entes federados, por meio do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Índice de 
Desenvolvimento da Educação (Ideb) e do Plano de Ações Articuladas (PAR). (BRASIL, 2007d). 
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De acordo o com o documento intitulado O Plano de Desenvolvimento da 

Educação: razões, princípios e programas (BRASIL, 2007d), lançado em setembro 

de 2007, o PDE234 busca, de uma perspectiva sistêmica235, dar conseqüência, em 

regime de colaboração, às normas gerais da educação, em articulação com o 

desenvolvimento socioeconômico que se realiza no território, ordenado segundo a 

lógica do arranjo educativo – local, regional ou nacional.   

De acordo com o documento citado, após a divulgação dos resultados da 

Prova Brasil, em 2006, dois estudos236 foram realizados em parceria com OI, 

incluindo e com destaque para o Fundo das Nações Unidas (Unicef), em escolas e 

redes de ensino cujos alunos demonstraram desempenho acima do previsto, 

considerando as variáveis socioeconômicas. O objetivo central dos estudos era 

identificar um conjunto de „boas práticas‟237 às quais poderia ser atribuído o bom 

desempenho dos alunos. Essas boas práticas foram traduzidas em 28 diretrizes238 

que orientam as ações do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
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 A composição original do PDE agregou, em sua origem, 29 ações que, no processo de expansão 
do Plano, foram ampliando-se de tal forma que em dezembro de 2010, no balanço da gestão do MEC 
(2003-2010), não se define o número exato de ações, dado a complexidade e expansão do plano em 
seu processo de execução (BRASIL, 2007a). 
235

 De acordo com discurso oficial, com o lançamento do PDE, consolida-se a visão sistêmica de 
educação em substituição à visão fragmentada que, historicamente, tem marcado a compreensão da 
educação nacional. A educação, como processo de socialização e individuação voltado para a 
autonomia, deve ser tratada como uma unidade, ampliando o horizonte educacional e possibilitando o 
itinerário formativo da creche à pós-graduação. 
236

 Desde 2006, o Unicef vem investigando, por meio de pesquisas, o que pode ser feito, de norte a 
sul do País, para assegurar a toda – e a cada – criança o direito de aprender. O primeiro estudo 
nesse sentido foi o Aprova Brasil: O Direito de Aprender, lançado em dezembro de 2006. A pesquisa 
identificou em 33 escolas participantes da Prova Brasil aspectos relacionados à gestão, à 
organização e ao funcionamento que poderiam ter contribuído para a melhor aprendizagem dos 
alunos. Em 2008, a publicação Redes de Aprendizagem – Boas Práticas de Municípios Que 
Garantem o Direito de Aprender deu um passo a mais no caminho apontado pelo Aprova Brasil. O 
estudo buscou os motivos de sucesso de 37 redes municipais selecionadasa partir do Ideb e do 
contexto socioeconômico dos alunos e de suas famílias. Ao contrário das pesquisas anteriores, 
Caminhos do Direito de Aprender se concentrou no processo. O estudo analisou o trajeto de cada um 
dos 26 municípios visitados (um de cada estado) em direção a uma educação de qualidade. A 
pesquisa foi uma iniciativa do Unicef e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), em parceria com o MEC e o Inep. Para mais informações sobre o documento Aprova 
Brasil: O direito de Aprender, ver documento disponível em: 
<www,sic.inep.govbr/PT/documento/doc.../388-aprova-brasil>; e para acesso ao documento 
Caminhos do Direito de Aprender, ver texto-base disponível em: < 
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task>. Acesso em maio de 2011. 
237

 O Unicef adota, neste estudo, a expressão „boas práticas‟ para indicar um conjunto de 
procedimentos, atividades, experiências e ações que apresentam resultados positivos na melhoria da 
aprendizagem de crianças e adolescentes. 
238 De acordo com o Decreto nº 6.094, de 24/04/2007 (BRASIL, 2007a), dentre as 28 metas 
apresentadas pelo Plano de Metas Compromisso pela Educação, destacamos a meta XII, que trata 
de instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de 
profissionais da educação. 
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(BRASIL, 2007a) 239, expressão da conjugação dos esforços da União, Estados, DF 

e municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em 

proveito da melhoria da qualidade da EB.  

O PDE foi amplamente divulgado pela mídia, alcançando uma grande 

mobilização da sociedade civil. Para Saviani (2009), o MEC, ao formular o PDE, o 

faz em interlocução com um grupo de empresários responsáveis pela criação, em 06 

de setembro de 2006, do movimento denominado Compromisso Todos pela 

Educação240, e não com os movimentos dos educadores, embora, no nosso 

entendimento, parte dos movimentos dos educadores, citados por Saviani, 

assumam, neste contexto, uma participação, em paralelo as determinações do 

Compromisso Todos pela Educação, e limitada aos fóruns de debates e discussões, 

onde se evidenciam as várias contradições das políticas em curso, e nos 

documentos e diretrizes oficiais, assim como em parte dos instrumentos normativos 

do campo investigado, sobretudo, da formação de professores da EB, tendo em 

vista que aqueles relativos à EaD permanecem e continuam sendo definidos por 

forças conservadoras que se fizeram hegemônicas e perpassam, conforme este 

estudo desvela, diferentes governos nestas últimas cinco décadas.  
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 A qualidade da EB será aferida, conforme sinaliza o citado decreto, com base no Ideb, calculado e 
divulgado periodicamente pelo Inep, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o 
desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Saeb, composto pela Avaliação Nacional 
da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). A 
vinculação dos entes federados ao Compromisso, conforme decreto citado, far-se-á por meio de 
termo de adesão voluntária que implica a assunção da responsabilidade de promover a melhoria da 
qualidade da EB em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do 
Ideb (BRASIL, 2007a, p. 3). As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário 
da União às redes públicas da educação básica, mediante assistência técnica e financeira, sendo 
observados, dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, o Ideb. O apoio do MEC será 
orientado, conforme decreto citado, a partir dos seguintes eixos expressos nos programas 
educacionais do Plano Plurianual da União: gestão educacional; formação de professores e 
profissionais de serviços e apoio escolar; recursos pedagógicos; e infra-estrutura física. Esse apoio 
dar-se-á mediante a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), conjunto articulado de ações, 
apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, com vistas ao cumprimento das metas do 
Compromisso Todos pela Educação. 
240

 Para mais informações, ver o sítio do Movimento Todos pela Educação, disponível em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos/>. Acesso em 06 agosto de 2011.  

http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos/
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Para Saviani, o PDE assume plenamente, inclusive na denominação, a 

agenda do movimento Compromisso Todos pela Educação241.  Esse autor destaca 

como positiva a iniciativa do MEC em capitalizar a receptividade da opinião pública à 

questão da qualidade da educação, expressa por setores influentes da mídia, mas, 

alerta que “é preciso cautela para não cairmos na ingenuidade de acreditar, sem 

reservas, nas boas intenções que agora, finalmente, teriam se apoderado de nossas 

elites econômicas e políticas” (SAVIANI, 2009, p. 43). Para esse autor, se o MEC 

seguir a lógica proposta pelo movimento empresarial Compromisso Todos pela 

Educação, os limites do PDE serão incontroláveis. 

As políticas educacionais no Governo Lula da Silva (2003-2010), 

materializadas em programas e ações, vão se efetivando no contexto de reformas e 

regulação do setor. Uma das características essenciais no quadro que se desenha a 

partir da redefinição do papel do Estado, originário das mudanças ocorridas no 

âmbito do capitalismo, de acordo com Freitas (2007), é a necessidade de regulação, 

que adquire caráter central no campo da educação e da formação de professores da 

EB. Para essa autora, é este caráter de Estado, regulador, que orienta as diferentes 

políticas e suas medidas de implementação no Governo Lula da Silva. 

 

O trabalho docente, nessa perspectiva, deve necessariamente ser reduzido 
à prática individual, às suas dimensões técnicas, de modo a poder ser 
avaliado, mensurado e certificado, visando adaptar os professores, a escola 
e seus processos formativos às transformações necessárias no âmbito das 
reformas propostas. Esse processo de regulação do trabalho, na concepção 
(re)configurada de competências, restrita as habilidades, atitudes, modelos 
didáticos e capacidades dos professores, vem orientando as diferentes 
ações no campo da formação, circunscrevendo às diretrizes, referenciais e 
parâmetros para a educação e a formação de seus professores. No entanto, 
novas formas de regulação encontram-se latentes desde 2003, e retornam 
agora, diante da centralidade da avaliação da qualidade da educação 
básica, reafirmada no Plano de Desenvolvimento da Educação, e para a 
qual concorre significativamente a formação de professores (FREITAS, 
2007, p. 1216).  

  

Muitas são as tensões, disputas e contradições postas, no interior da 

definição destas políticas, nos interessa compreender como se apresentam e se 
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 Para Saviani (2009), apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil e conclamando a 
participação de todos os setores sociais, esse movimento constitui-se, de fato, como um aglomerado 
de grupos empresariais com representantes e patrocínio de entidades como Grupo Pão de Açúcar, 
Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Fundação Roberto Marinho, Instituto Itaú Cultural, Instituto 
Ayrton Senna, Banco Santander, Instituto Ethos, dentre outros. 
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revelam as políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, neste 

período de redefinição da função do Estado.  

O PDE apresenta-se como um plano executivo, constituído por programas 

organizados em torno de quatro eixos norteadores: EB, educação superior, 

educação profissional e alfabetização. Tem no pacto social, logo na 

responsabilização e partilha, em grande medida descentralizada para estados, 

municípios e DF, bem como para as famílias e comunidade, a centralidade da 

política educacional (BRASIL, 2007d)242. Essa lógica segue a mesma perspectiva 

adotada por Tarso Genro, em 2004 e parte de 2005, que, ao invés de chamar a 

reorientação de programas e ações, no âmbito do MEC, de um novo plano, 

denominou-a de reformas educacionais, as quais tinham como horizonte o 

cumprimento das metas do PNE (BRASIL, 2001a).  

A política adotada por Fernando Haddad, sob orientação de Lula da Silva 

(2007-2010), embora recupere a centralidade da política do seu antecessor, 

reorganiza programas e ações em torno do PDE, apresentado como um novo plano 

educacional, o que, para alguns pesquisadores e estudiosos do campo educacional, 

coloca o PDE como horizonte da política educacional, e produz a negação do PNE 

(SAVIANI, 2009; LEHER, 2010). Para Saviani (2009), ao confrontar PNE e PDE, 

constata-se que o segundo não constitui um plano, em sentido próprio. De acordo 

com esse autor, o PDE define-se como um conjunto de ações que, teoricamente, se 

constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e metas previstos no 

PNE. Saviani observa que o PDE dá como pressuposto o diagnóstico e o enunciado 

das diretrizes, concentrando-se na proposta de mecanismos que visam à realização 

progressiva de metas educacionais. Para esse autor, o PDE não se define como 

uma estratégia para o cumprimento das metas do PNE, tendo em vista que não 

parte do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e metas constitutivos do PNE, 

mas compõe-se de ações que não se articulam organicamente a este. 

No contexto do PDE, interessa-nos o eixo que trata da EB, tendo em vista o 

nosso campo de investigação neste capítulo. Logo, a formação de professores, sub-
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 Para Saviani (2009), diversas análises têm evidenciado os efeitos negativos das políticas de 
municipalização do ensino, mostrando que, em razão das insuficiências técnicas e financeiras e dos 
altos índices de desigualdade entre os municípios, as deficiências qualitativas da educação devem 
agravar-se. De acordo com esse autor, em lugar de enfatizar, como o faz o PDE, a função avaliativa e 
regulatória da União, em relação às responsabilidades educacionais de estados e principalmente dos 
municípios, dever-se-ia caminhar para outro tipo de „regime de colaboração‟ em que União, estados e 
municípios assumiriam responsabilidades efetivamente compartilhadas na construção de um 
verdadeiro sistema nacional de educação. 
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item do eixo EB, é apresentada como um dos principais pontos do PDE, tendo em 

vista ser considerada uma questão urgente, estratégica e que reclama resposta 

nacional. O PDE promove, de acordo com o documento citado, o comprometimento 

definitivo e determinante da União com a formação de professores para os sistemas 

públicos de EB, por meio da UAB e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID)243. A UAB e o PIBID, segundo discurso oficial, alteram o quadro 

atual da formação de professores, estabelecendo relação permanente entre 

educação superior e EB. De acordo com o documento referendado, essa relação é o 

embrião de um futuro sistema nacional público de formação de professores, no qual 

a União, por meio da nova Capes, assume enfim essa responsabilidade. 

As políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, no 

contexto do PDE, parecem assumir materialidade e buscam a organicidade de uma 

diretriz política que vinha sendo ensaiada, desde o início do Governo Lula da Silva, 

em 2003, por meio de tentativas e erros, os quais, no campo da educação, tiveram e 

têm tido conseqüências que se contrapõem aos discursos oficiais de 

democratização do acesso, com qualidade e inclusão social.  

Para enfrentar os desafios da formação de professores da EB, o MEC cria, 

no contexto do PDE, o Programa Formação, que, incorpora todos os programas de 

formação inicial e continuada do MEC, tendo a UAB, como espécie de „guarda 

chuva‟ deste programa. Logo, prioriza a EaD como modalidade estratégica para a 

formação de professores da EB. Para Saviani (2009), a EaD, nas condições atuais 

do avanço tecnológico, é um importante auxiliar do processo educativo. Mas, para 

esse autor, tomá-la como base e centralidade dos cursos de formação docente não 

deixa de ser problemático, pois, segundo esse autor, arrisca converter-se em um 

mecanismo de certificação antes que de qualificação efetiva. Para Saviani, a 

formação de professores exige cursos regulares, de longa duração, ministrados em 

instituições sólidas e organizados, preferencialmente, na forma de universidade.  

No contexto de formulação e execução do PDE, Carlos Bielschowsky244, em 

22 de maio de 2007, assume a SEED/MEC, em substituição a Ronaldo Mota que 

assume a SESU/MEC. Em seu discurso de posse, Carlos Bielschowsky enfatiza o 
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 O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos licenciandos de cursos presenciais que se 
dediquem aos estágios nas escolas públicas e que se comprometam com o exercício do magistério 
na rede pública. 
244

 Carlos Eduardo Bieslschowsky foi nomeado, em 18 de maio de 2007, por meio da Portaria nº 462, 
e foi exonerado em janeiro de 2011, no Governo Dilma Rousseff (2011-2014), no contexto da 
extinção da SEED/MEC, via Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011. 
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momento em que se começa a execução do PDE, destacando que “as ações do 

PDE farão uma mudança radical do cenário da educação brasileira, e a SEED 

assume a missão de executar importantes ações, como a universalização do acesso 

aos computadores, com Internet banda larga” (BRASIL, 2007e, s/p.).  

Coube ao novo Secretário da SEED/MEC a coordenação de um dos eixos 

principais do PAR, instrumento operacional do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação: a formação de professores da EB. Ao eleger a SEED/MEC como 

principal interlocutora da formação de professores da EB, o MEC coloca em prática 

o projeto anunciado no início do segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) de 

vinculação direta entre a formação de professores da EB e a UAB. Essa decisão 

político-administrativa promove, no interior da definição das políticas para o campo, 

tensões e disputas, tendo em vista que a SEB/MEC, por sua natureza institucional, 

deveria ser, em ação conjunta com a SESU/MEC, a responsável direta por este 

desafio posto. De acordo com Pilar (2011, entrevista 7), a SEED/MEC assume a 

organização da formação de professores da EB, no contexto do PDE/PAR, em um 

cenário de fragmentação da formação de professores da EB, no âmbito do MEC. 

Esse processo de construção da política para o campo se deu, conforme sinaliza 

nossa entrevistada, numa arena de tensão e disputas em que a SEB/MEC marcou 

posição sobre as suas concepções: 

  

A SEB talvez por conhecer muito profundamente a escola [...] sabíamos que 
a escolha da formação não pode ser uma escolha solitária, individual do 
professor, deve ser uma escolha a partir dos problemas, das dificuldades, 
fragilidades que a escola tem, e que a formação continuada, principalmente, 
tem impacto na escola quando responde a uma necessidade do conjunto de 
professores. [...] o trabalho do MEC não é oferecer um leque e um cardápio 
de cursos que cada professor escolha o seu, esse é um momento individual 
do professor, o trabalho do MEC é oferecer oportunidades diferenciadas 
para os professores, a partir do diagnóstico feito no PAR (PILAR, 2011, 
entrevista 7, s/p). 

  

Para Pilar, este foi o principal dilema, „o ponto de desacordo‟, na definição da 

política de formação de professores da EB, nas discussões e debates internos no 

MEC. Freitas (2011, entrevista 5) argumenta, no cenário dessas tensões, que a 

escola precisa entender que a formação não pode se limitar a lógica da demanda e 

da oferta. Para nossa entrevistada, a formação precisa ser pensada na escola como 

um todo e o professor precisa entendê-la como um compromisso cada vez maior 
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com o coletivo da escola e com as crianças, jovens e adultos, de forma a superar a 

cultura da formação continuada como momentos pontuais de curso como titulação e 

certificação. De acordo com Freitas, este é um dos maiores desafios do campo da 

formação, tendo em vista que a concepção de formação e valorização desses 

profissionais está estruturada nessa concepção. Bielschowsky (2011, entrevista 6), 

no entanto, parece constituir-se, neste contexto, um ponto de desacordo, tendo em 

vista que defende que a formação de professores deve se organizar em torno de „um 

leque de cursos‟, disponibilizados em um sistema eletrônico, para o professor 

escolher aquele que lhe interessa. E, conforme sinaliza Bielschowsky, a forma de 

incentivar a participação dos professores deve ser por meio de benefícios e bolsas, 

contrapondo-se na essência as perspectivas adotadas por parte dos dirigentes da 

SEB/MEC.  

Pelo exposto e de acordo com dados levantados de informantes da SEB e 

da SEED/MEC, participantes desse processo e expectadores dessa correlação de 

forças no interior da definição dessas políticas, prevaleceu, indiscutivelmente, 

apesar dos enfrentamentos, tensões e disputas estabelecidos neste contexto, a 

posição da SEED/MEC, com o consentimento e apoio irrestrito do então Ministro da 

Educação, Fernando Haddad. Esse quadro reafirma e configura a tese de Silva Jr. 

(2003) de que a SEED/MEC, no contexto de implantação da segunda reforma em 

curso, assume a mediação estratégica das reformas da formação de professores da 

EB, a partir das orientações dos organismos multilaterais.  

De acordo com análise documental, a SEB/MEC participa do processo em 

andamento, referimo-nos às políticas voltadas para o eixo formação de professores 

da EB, como mera colaboradora, limitando o seu campo de atuação a proposições, 

problematizações e sinalizações de diretrizes políticas, historicamente defendidas 

pelas entidades acadêmicas, científicas e sindicais, em grande medida, não 

incorporadas nas políticas do campo pela SEED/MEC, tendo em vista que no 

segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) o grupo hegemônico no poder e que 

assume a produção e formulação das políticas para o campo investigado fica restrito 

a esta Secretaria. A centralidade da política de expansão da educação superior 

voltada para a formação de professores da EB assume a lógica da demanda e da 
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oferta (BRZEZINSKI, 2010) e a priorização da EaD na formação inicial e continuada 

de professores da EB245. 

Para implantação do PDE, considerando o eixo da formação de professores 

da EB, foram utilizadas duas estratégias diferenciadas. Os secretários estaduais de 

educação e, suas respectivas equipes, após adesão voluntária ao PDE, foram 

convidados, em reuniões de trabalho realizadas no MEC, para elaboração do PAR, 

tendo a formação de professores como centralidade da ação. No âmbito dos 

municípios, o MEC contratou 80 consultores246, por meio de financiamento da 

Unesco, para elaboração do diagnóstico e do PAR em 1.242 municípios com os 

mais baixos Ideb. A elaboração do PAR pelos municípios foi antecedida por 

caravanas da educação, realizadas no País inteiro, com o objetivo de divulgar e 

apresentar os programas e ações do MEC, no contexto do PDE, pelos seus 

principais dirigentes. Os primeiros dados coletados do PAR247 evidenciam uma 

grande demanda voltada para a formação de professores da EB, revelando os 

desafios e os limites da EB. É a partir desses dados, e das orientações e diretrizes 

estabelecidas internacionalmente pelos organismos multilaterais, com destaque para 

a OCDE/Unesco, e com o consentimento das elites dirigentes no exercício do poder, 

que a formação de professores da EB torna-se o principal desafio do PDE, logo das 

políticas educacionais, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), e a UAB 

assume a centralidade dessas políticas. Essa perspectiva assumida pelo Governo 

Lula da Silva, em seu segundo mandato, se articula ainda profundamente aos 

documentos disseminados em âmbito internacional, e já citados neste capítulo, com 

destaque para aqueles produzidos pela Unesco em que defende-se, como fator 

determinante de mudança na educação, a formulação de um novo perfil para o 
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 Para compreender detalhadamente a perspectiva adotada por Carlos Bielschovsky, sob orientação 
do ministro Fernando Haddad, à frente da SEED/MEC, ver Bielschowsky (2006; 2009). 
246

 A contratação destes consultores produziu, no interior do MEC, um forte tensionamento entre os 
servidores de carreira e parte dos dirigentes no exercício do poder. Essa tesão deveu-se ao fato, 
segundo técnicos do MEC, da política de terceirização dos trabalhos no âmbito do Ministério tornar-se 
estratégica em detrimento da contratação de servidores de carreira e de melhores condições de 
trabalho para esses que, até a escrita final desta tese, não dispunham de plano de cargos e salários, 
em contraposição àquela definida no âmbito do FNDE, Capes e Inep.   
247

 A dinâmica do PAR é constituída por três etapas: o diagnóstico da realidade da educação e a 
elaboração do plano são as fases do município, com apoio técnico do MEC, por meio do envio de 
consultores contratados pela Unesco. A terceira etapa é a análise técnica feita pela SEB e pelo 
FNDE. Depois da análise técnica do plano, o município assina um termo de cooperação técnica com 
o MEC onde constam os programas aprovados e classificados segundo a prioridade do município. O 
termo de cooperação técnica detalha a participação do MEC que pode ser com assistência técnica 
por um período ou pelos quatro anos do PAR, e assistência financeira. No caso da transferência de 
recursos, o município precisa assinar um convênio, que é analisado para aprovação a cada ano 
(BRASIL, 2007a). 
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docente da EB, a ser materializada por meio de uma formação de professores a 

distância e que esteja fundamentada nos princípios e concepções defendidos por 

essa e outras agências internacionais.  

Lula da Silva sanciona, neste período, a Lei nº 11.502, de 12 de julho de 

2007 (BRASIL, 2007b), que modifica as competências e a estrutura organizacional 

da fundação Capes. De acordo com esta lei, a Capes subsidiará o MEC na 

formulação de políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à formação 

de profissionais de magistério para a EB e superior e para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do País, conforme apresentado anteriormente. 

   

 

No âmbito da educação básica, a Capes terá como finalidade induzir e 
fomentar, inclusive em regime de colaboração com os Estados, os 
Municípios e o Distrito Federal e exclusivamente mediante convênios com 
instituições de ensino superior públicas ou privadas, a formação inicial e 
continuada de profissionais de magistério, respeitada a liberdade acadêmica 
das instituições conveniadas, observado, ainda, o seguinte: 

 

I – na formação inicial de profissionais do magistério, dar-se-á preferência 
ao ensino presencial, conjugado com o uso de recursos e tecnologias de 
educação a distância. 

 
II – na formação continuada de profissionais do magistério, utilizar-se-ão, 
especialmente, recursos e tecnologias de educação a distância (BRASIL, 
2007b, p. 1). 
 
 
 

No encaminhamento da alteração da estrutura da Capes ao Congresso 

Nacional, o MEC justifica o objetivo da proposta de: 

 

[...] institucionalizar programas de formação inicial e continuada, bem como 
o desenvolvimento de metodologias educacionais inovadoras, visando a 
qualificação de recursos humanos para a educação básica, mediante os 
quais será propiciada a efetiva integração entre educação superior e 
educação básica no País, permitindo assim significativa melhoria na 
qualificação dos docentes do ensino básico (BRASIL, 2007f). 

   

 

Para Freitas (2007), o aumento e fortalecimento, junto a diferentes 

programas, incluindo a criação dos mestrados profissionais, são indicadores dos 

novos contornos que podem adquirir as políticas de formação, articulando a UAB e a 

Capes, como nova agência reguladora da formação de professores. De acordo com 



271 
 

essa autora, a Capes, juntamente com o FNDE, no financiamento, e o Inep, na 

avaliação da EB, compõe o tripé das agências reguladoras do campo da educação. 

Nessa perspectiva, evidencia-se, no âmbito do MEC, um movimento contínuo de 

esvaziamento da sua função histórica e uma fragilização do seu poder de decisão 

em relação às questões centrais da educação do País.  

Durante a 44ª Reunião do Conselho Superior da Capes, em 05 de dezembro 

de 2007, o Ministro Fernando Haddad fala sobre a estruturação de um sistema 

nacional de formação de professores como forma de melhorar a qualidade da EB e 

defende que a formação deve ser aliada à avaliação e ao financiamento como o tripé 

que sustentará o sistema (BRASIL, 2007g). Nesta reunião, Fernando Haddad 

convoca a rede federal de educação superior para ajudar nesta tarefa, com 

destaque para os IFE. Essa decisão constitui-se mais um enfrentamento com as 

lutas históricas dos educadores no campo da formação de professores que tem nas 

faculdades e centros de educação, o lócus, por excelência, para a formação de 

professores da EB (WEBER, 2003; SCHEIBE, 2006; FREITAS, 2007; BRZEZINSKI, 

2010).  

Em 14 de fevereiro de 2008, toma posse o Conselho Técnico Científico 

(CTC)248 da nova Capes, instituído pela Lei nº 11.502, de 11/07/2007 (BRASIL, 

2007b), com o objetivo de orientar as políticas públicas voltadas para a formação de 

professores. A intenção, de acordo com o discurso oficial, é que a experiência da 

Capes na pós-graduação possa se estender à formação de professores da EB. Um 

dos principais temas colocados ao CTC/EB da nova Capes refere-se à criação do 

Sistema Nacional de Formação de Professores da EB (BRASIL, 2008a). 

Para Freitas (2011, entrevista 5), embora tenha se definido um conjunto de 

instrumentos legais, normativos e reguladores que pautam o que seria a política de 

formação de professores da EB, há, segundo nossa entrevistada, contradições 

profundas de como isso se transforma e se materializa em política de Estado, e não 

de governo.  
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 O CTC/EB constituiu-se de 30 integrantes, sendo dez do MEC e 20 especialistas de 
universidades, entidades e organizações educacionais (BRASIL, 2008a).  
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A partir de 2007, a Capes passa a contemplar no seu estatuto um conjunto 
de atribuições que até hoje não foram cumpridas [...] a Capes forma o 
pesquisador na universidade, não forma o professor universitário como 
docente numa universidade [...] a Capes não é uma agência de formação de 
professores da educação básica. Ela avalia programas de pós-graduação, 
avalia e fomenta a pesquisa e a pós-graduação, ela não avalia e fomenta a 
graduação [...] então, não tem porque ela cuidar da formação inicial de 
professores e da formação continuada (FREITAS, 2011, entrevista 5, s/p). 

 

De acordo com Freitas, não há como avançar no campo das políticas de 

formação de professores da EB enquanto esse desenho da Capes, como 

responsável pela formação de professores da EB, se mantiver. A transferência da 

formação de professores da EB do MEC para a Capes gerou, segundo nossa 

entrevistada, um descompasso, sobretudo, pela natureza da Capes que tem na 

meritocracia e na lógica produtivista de avaliação da pós-graduação a centralidade 

de suas ações. O CTC-EB, segundo Freitas, que deveria orientar as políticas 

públicas voltadas para a formação de professores, em três anos de existência, não 

aprovou absolutamente nada, não interferiu em nenhuma política. Nesse sentido, 

concordamos com Freitas e acrescentamos que esta decisão de transferência da 

formação de professores da EB do MEC para a Capes pautou-se, em grande 

medida, pela situação controvertida e descontrolada enfrentada pela UAB, tendo em 

vista que essa se tornou, no contexto das políticas educacionais, no âmbito do MEC, 

sobretudo, considerando a lógica de gestão do setor público, tendo em vista que 

suas bases e fundamentos se efetivaram a partir da gestão do privado, no cenário 

do FEE, em uma política estratégica de formação de professores da EB por meio da 

EaD, sendo disseminada pelo País inteiro, por meio dos pólos de apoio presencial, 

como novas formas de interiorização da educação superior, e com grande marketing 

e interesses políticos, mas sem as condições necessárias e efetivas de viabilização, 

sobretudo, político-pedagógica, físico-administrativa e, sobretudo, financeira.   

A discussão em torno do Sistema de Formação de Professores da EB é 

retomada, em 25 de fevereiro de 2008, em reunião do MEC com diretores de 

Faculdades de Educação (FE) de IFES e da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (BRASIL, 2008b). De acordo com o ministro Fernando Haddad, a União 

precisa assumir a função de formar professores a partir dos cursos de licenciatura e 

pedagogia das universidades públicas. Para isso, destaca Haddad, “é fundamental 

criar um ambiente de diálogo e uma relação estreita entre a EB e a educação 
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superior, além de investir no regime de colaboração entre as esferas municipal, 

estadual e federal de governo” (BRASIL, 2008b, s/p.). 

A implantação do PDE e o Sistema Nacional de Formação de Professores 

da EB são temas exaustivamente debatidos na Conferência Nacional de EB 

(CONEB)249, realizada em Brasília, de 14 a 18 de abril de 2008. A EaD, como 

política educacional estratégica na formação de professores da EB, torna-se 

temática e pauta de tensões, debates, disputas e contradições (BRASIL, 2008d). No 

documento final, a Coneb (BRASIL, 2008c) faz as seguintes deliberações: 

 

A concepção de formação profissional da educação deverá pautar-se pelo 
desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em educação 
de crianças, adolescentes, jovens e adultos, no campo e na cidade e nas 
áreas específicas de ensino, pela unidade entre teoria e prática, pela 
centralidade do trabalho como princípio educativo na formação profissional 
e pelo entendimento de que a pesquisa se constitui em princípio cognitivo e 
formativo e, portanto, eixo nucleador dessa formação. Deverá, ainda, 
considerar a vivência da gestão democrática, o compromisso social, político, 
ético com um projeto emancipador e transformador das relações sociais e a 
vivência do trabalho coletivo e interdisciplinar de forma problematizadora. 

A formação dos/trabalhadores/as em educação deve ser entendida na 
perspectiva social e alçada ao nível da política pública, tratada como direito, 
superando o estágio das iniciativas individuais para o aperfeiçoamento 
próprio. Essa política deve ter como componentes, juntamente com a 
carreira, a jornada de trabalho e a remuneração, elementos indispensáveis 
à valorização profissional. Deve ser pensada como processo inicial e 
continuado, como direito dos profissionais da educação e dever do Estado. 

A política nacional de formação e valorização dos trabalhadores em 
educação deve contemplar aspectos estruturais, particularmente, e 
extinguir, paulatinamente, as soluções emergenciais, tais como: cursos de 
graduação (formação inicial) a distância, cursos de duração reduzida; 
contratação de profissionais liberais como docentes; aproveitamento de 
alunos de licenciatura como docentes; e uso complementar de tele-salas [...] 

 
Como conseqüência desta política [...], a implantação de um sistema 
nacional de formação dos profissionais da educação deverá articular a 
formação inicial com a formação continuada dos docentes, envolvendo 
todas as licenciaturas, bem como o papel da UAB, dos centros de 
faculdades de educação e da Capes. 

A adoção das modalidades de formação, presencial ou por meio da EaD, 
deve ter por norte pedagógico a busca de uma formação de qualidade 
socialmente referenciada. Nessa direção, entende-se que o papel do 
professor é crucial para o bom andamento dos cursos, razão pela qual a 
dinâmica pedagógica deve enfatizar a ação docente em todos os momentos 
do processo formativo, optando pela manutenção do docente na 
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 A etapa nacional da Coneb foi antecedida por 378 conferências municipais, 89 regionais, 26 
estaduais e uma no Distrito Federal. Foram 4.740 participantes na Região Norte, 6.506 no nordeste, 
3,7 mil no sudeste, 2,2 mil no sul e 3,4 no centro-oeste. Em cada uma delas foram escolhidos 
delegados para debater os temas e sugerir encaminhamentos às políticas da EB (BRASIL, 2008c). 
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implantação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de 
formação (BRASIL, 2008c, p. 43-54).  

 

O documento final da Coneb, defende que a formação inicial deverá se dar, 

preferencialmente, de forma presencial, ou seja, “a formação inicial em cursos 

presenciais pode de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EaD em 

instituições pública, para os (as) profissionais em exercício, onde não existam cursos 

presenciais” (BRASIL, 2008c, p. 52). Afirma, ainda o documento, que a EaD deve 

ser ofertada sob rígida regulamentação, acompanhamento e avaliação. Climaco 

(2011, entrevista 4) defende que essa diretriz representa uma posição conservadora 

e atrasada de uma parcela das entidades acadêmicas e sindicais do País, que 

desconhece a EaD e a EaD de qualidade. No entanto, não detalha o que entende 

por EaD de qualidade, nem define parâmetros que considera relevantes para a EaD. 

Ao mesmo tempo desvela, na raiz estrutural das políticas educacionais investigadas 

neste estudo, as tensões, contradições e distanciamentos, sobretudo, no que se 

refere à matriz político-pedagógica e ideológica apresentada e àquela revelada pelos 

e entre os agentes sociais e políticos que participam direta e indiretamente do 

Governo Lula da Silva (2003-2010).  

As deliberações da Coneb, em 2008, e a utilização da UAB como política 

estratégica na formação de professores da EB acentuam as tensões e disputas no 

campo e sinalizam um movimento de correlação entre as forças sociais e políticas 

em luta permanente, mas que vão evidenciando os espaços onde se consolidam 

como hegemonia, sobretudo, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), ou 

seja, de um lado, as forças sociais e políticas progressistas se fazem hegemônicas 

nos debates e discussões do campo, bem como na formulação e produção de 

documentos, diretrizes e instrumentos normativos da formação de professores da 

EB; do outro lado, as forças conservadoras se fazem hegemônicas nos espaços da 

execução e operação de programas e ações e na formulação de instrumentos 

normativos da EaD e das TIC.   

Esse contexto se apresenta e se revela, em seu percurso controvertido e 

contraditório, entre as lutas da sociedade, as propostas do governo e as ações e 

omissões no exercício do poder, numa disputa entre os setores progressistas e 

conservadores da sociedade brasileira pela hegemonia do campo o que, para Neves 

(2005), representa, em síntese, como já foi dito nesta investigação, a defesa de 
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projetos político-pedagógicos opostos que, ao mesmo tempo em que se excluem, se 

unem em torno de um projeto hegemônico de poder. 

A Coneb problematiza, sinaliza e propõe diretrizes para a política nacional 

de formação de professores da EB. Nessa perspectiva, coloca em questão o papel 

estratégico, dado pelo MEC, à EaD na formação de professores da EB, por meio da 

UAB. No entanto, nos espaços da execução e operação das políticas investigadas 

neste estudo, evidencia-se um movimento de negação a essas diretrizes e 

sinalizações postuladas pela Coneb materializado na focalização da UAB como 

política estratégica voltada à formação de professores da EB, por meio da EaD. 

Dourado (2008, p. 908), em meio a essa trama complexa e contraditória de 

definição das políticas para o campo, propõe algumas questões para a reflexão, 

dentre elas: por que a Capes e o MEC buscam a consolidação da UAB, num 

momento em que se discute no CTC/EB as bases para a estruturação do tão 

necessário sistema nacional de formação de professores?;  seria a modalidade EaD, 

por meio da UAB, um modelo de novas formas de articulação política e, portanto, um 

instrumento para se garantir a regulamentação do regime de colaboração entre os 

entes federados?  

Ao que parece, considerando os estudos e pesquisa realizados, o modelo da 

UAB serviria, de acordo com os propósitos explícitos do ministro Fernando Haddad, 

sob orientação de Lula da Silva, de base da articulação política e como forma de 

garantia da regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados, 

para a estruturação do sistema nacional de formação de professores da EB. Para o 

MEC, o regime de colaboração estabelecido na UAB, envolvendo União, estados, 

municípios e o DF, representaria uma mudança profunda no conceito de formação 

de professores no País, o que para Mota (2011, entrevista 2), constitui-se em um 

dos principais desafios para viabilizar com qualidade as políticas educacionais no 

País, tendo em vista o seu caráter inconcluso. Vale ressaltar que este modelo 

adotado pela UAB toma como referência a experiência do Cederj e do Proformação. 

De acordo com Fernando Haddad, como vimos neste capítulo, por meio do Sistema 

UAB, seria promovida a histórica articulação entre EB e educação superior. A 

intenção do Ministro da Educação era vincular os 1,8 milhão de professores da EB à 

UAB. Logo, depreende-se que o modelo da UAB seria a base político-administrativa 

para o Sistema Nacional de Formação de Professores da EB. Mas, os embates, 

tensões e problematizações postas, no interior da definição destas políticas, por 
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entidades acadêmicas, científicas e sindicais, sobretudo, no contexto da Coneb 

(BRASIL, 2008c), parecem ter colocado algumas limitações nesta intenção do MEC, 

embora, em grande medida, tenha tido continuidade com expansão acelerada, 

contrariando as proposições da sociedade civil organizada e os referenciais de 

qualidade para expansão de políticas de EaD, sobretudo, porque, embora a 

expansão da oferta de vagas no ensino superior tenha sido efetivada, o MEC, como 

já foi sinalizado neste capítulo, não se estruturou de um aparato regulatório e de 

supervisão que desse conta de promover a expansão com planejamento, 

acompanhamento/monitoramento e avaliação, tendo como diretriz  os referenciais 

de qualidade para a educação superior a distância. 

No contexto das demandas do PAR e das diretrizes sinalizadas pela Coneb 

(BRASIL, 2008c), a formação de professores da EB assume, em 2008, a 

centralidade dos esforços no campo das políticas educacionais, de acordo com 

discurso oficial. No Encontro Nacional Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE): uma visão institucional, realizado em Brasília, em 28 de julho de 2008 

(BRASIL, 2008e), com a participação de secretários estaduais e municipais de 

educação, Carlos Bielschowsky, Secretário da SEED/MEC, e responsável pela 

coordenação do eixo que trata da formação de professores da EB, no contexto do 

PDE/PAR, apresenta um panorama sobre a construção do Sistema Nacional de 

Formação dos Profissionais da EB que vinha sendo objeto de discussão no CTC/EB 

da Capes.  

De acordo com Bielschowsky, em matéria publicada no sítio do MEC 

(BRASIL, 2008e), o sistema abrange a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, com a participação de universidades públicas, centros 

federais e a UAB. Neste encontro, nova reorientação começa a emergir no interior 

dos debates e tensões em torno da EaD como modalidade estratégica na formação 

de professores da EB. A UAB é apresentada não mais como a principal alternativa 

para a formação de professores, mas como uma das possibilidades de formação 

inicial e continuada. Isso se deveu, em grande medida, a pressão política 

estabelecida por parte das entidades acadêmicas, científicas e sindicais, 

organizadas no interior do governo e fora dele.  

Para o ministro Fernando Haddad, durante a 72ª Reunião Ordinária do 

Conselho Pleno da Andifes, realizada em 13 de agosto de 2008, em Brasília, seria 

preciso formar, tendo como referência a demanda do PAR, em torno de 100 mil 
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professores por ano (BRASIL, 2008f). Na citada reunião, o ministro destaca a 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), da nova 

Capes, das bolsas do PIBID e do Reuni, e a UAB como medidas que ajudam a 

tornar possível a criação do Sistema Nacional de Formação dos Profissionais do 

Magistério da EB, configurando-se nova tentativa de enfrentamento da falta e de 

formação de professores para a EB. Para Fernando Haddad, o Sistema Nacional de 

Formação dos Profissionais da EB constitui a terceira etapa de um conjunto de 

organismos de promoção da melhoria da qualidade da EB: o sistema nacional de 

avaliação, coordenado pelo Inep; o regime de financiamento, sob responsabilidade 

do FNDE; e o sistema de formação de professores, coordenado pela nova Capes. 

De acordo com Freitas (2007), como vimos anteriormente, o Inep, o FNDE e a nova 

Capes assumem o papel de agências reguladoras das políticas de educação, e o 

ProUni, Reuni e UAB o tripé de expansão da educação superior no País. Vale 

registrar que na concepção e instituição desses programas e ações não há 

convergências diretas entre si com vistas ao objetivo final que começa a ser 

configurado, havendo uma aproximação devido os interesses postos, sobretudo, no 

que se refere ao atendimento de demandas históricas que vão revelando-se 

desafiadoras e de difícil enfrentamento, sobretudo, por meio de políticas focalizadas 

e fragmentadas, embora a sua natureza expresse essa contradição. 

Verifica-se, no Governo Lula da Silva (2007-2010), sob a gestão de 

Fernando Haddad, à frente do MEC, uma clara diretriz política voltada à 

descentralização dos serviços e atribuições próprios da administração direta250 para 

a administração indireta251 e o fortalecimento institucional da segunda em relação à 

primeira. Essa transferência de atribuições sinaliza para a nova estratégia de gestão 

assumida pelo MEC e pelo governo federal que integra as reformas em curso. O 

MEC por integrar a administração direta, não possui personalidade jurídica própria, 

patrimônio e autonomia administrativa. Suas despesas estão diretamente vinculadas 

ao orçamento da referida esfera. Logo, há amarras que impossibilitam a urgência de 

implantação de políticas que, como vimos, e de acordo com os dirigentes do MEC, 

                                                           
250

 Conjunto de órgãos públicos vinculados diretamente ao chefe da esfera governamental que 
integram, que não possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa e 
cujas despesas são realizadas diretamente por meio do orçamento da referida esfera, como, por 
exemplo, secretarias, departamentos, seções, setores e coordenadorias. 
251

 Conjunto de órgãos públicos vinculados indiretamente ao chefe da esfera governamental que 
integram, e que possuem personalidade jurídica própria (autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista, empresas públicas e outras entidades de direito privado), patrimônio e autonomia 
administrativa e cujas despesas são realizadas por meio de orçamento próprio. 
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exigiam uma outra lógica de gestão do público, tendo como parâmetro o privado, por 

julgá-lo com padrão de eficiência e produtividade.  

O Inep, o FNDE e a nova Capes, por integrarem a administração indireta, 

possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa. 

Suas despesas são realizadas por meio de orçamento próprio. Daí a transferência 

da UAB e da formação de professores da EB para a nova Capes, com financiamento 

do FNDE. O modelo de gestão dessas agências reguladoras permite mais 

flexibilidade na utilização de recursos públicos, seja nas transferências voluntárias, 

na contratação e terceirização de serviços; no pagamento de bolsas de estudo e 

pesquisa, dentre outros. Essa aproximação entre o público e o privado se efetiva, 

segundo Peroni (2009), no que define como meio-mercado. Essa constatação 

parece sinalizar que o Governo Lula da Silva (2003-2010) redefine o papel do 

Estado a partir da lógica neoliberal, mas com saídas articuladas ao terceiro setor, o 

qual se move por meio de um conjunto muito mais complexo de mudanças e 

mecanismos institucionais através dos quais são regulados o que continuam a ser 

essencialmente sistemas educativos estatais (DALE, 1994, apud PERONI, 2009).  

  Como desdobramento dessas políticas, o CTC/EB da nova Capes elabora 

minuta de criação do Sistema Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério 

da EB, disponibilizado para consulta pública e instituído pelo Decreto nº 6.755, de 29 

de janeiro de 2009. De acordo com o decreto citado, a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica fica instituída com a 

finalidade de organizar, em regime de colaboração entre União, estados, municípios 

e Distrito Federal, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério 

para as redes públicas da educação básica (BRASIL, 2009a, p. 1).  

A Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da EB, 

conforme Art. 4º, do citado decreto, cumprirá seus objetivos por meio da criação dos 

Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, em regime de 

colaboração entre a União, os estados, o DF e os municípios, e por meio de ações e 

programas específicos do MEC. 

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 7º, do citado decreto, a formação 

inicial de profissionais do magistério dará preferência à modalidade presencial, 

enquanto que, conforme parágrafo 1º, do Art. 8º, a formação continuada dos 

profissionais do magistério dar-se-á por meio de cursos presenciais e a distância. 



279 
 

Em 30 de junho de 2009, por meio de Portaria Normativa, nº 09, institui-se o 

Plano Nacional de Formação dos Professores da EB (Parfor), no âmbito do MEC, 

por intermédio da nova Capes, em colaboração com as Secretarias de Educação 

dos estados, DF e municípios e das IPES, com a finalidade de atender à demanda 

por formação inicial e continuada dos professores das redes públicas de EB 

(BRASIL, 2009b, p. 1).  

A política de fomento às IPES para apoio à oferta de cursos de licenciatura e 

programas especiais emergenciais destinados aos docentes em exercício na rede 

pública de ensino e à oferta de formação continuada, de acordo com a citada 

Portaria Normativa, dar-se-á por meio de repasses da Capes e do FNDE,  via bolsas 

de estudo e pesquisa, bolsas do PIBID, recursos de custeio das despesas 

assumidas pelas IPES, e de concessão de apoio técnico e financeiro aos estados, 

DF e municípios necessários para garantir o funcionamento dos pólos de apoio 

presencial do Sistema UAB. Isso reforça a constatação de Freitas (2011, entrevista 

5), de que a Capes, pela sua natureza voltada à meritocracia e à lógica produtivista 

de avaliação da pós-graduação, imprimiria tais perspectivas na formação de 

professores da EB. 

O MEC manterá, segundo a citada Portaria Normativa nº 09, sistema 

eletrônico denominado Plataforma Paulo Freire, com vistas a reunir informações e 

gerenciar a participação nos cursos de formação inicial e continuada voltados para 

profissionais do magistério das redes públicas da educação básica no âmbito do 

Parfor. A concepção desta plataforma é desenvolvida no âmbito da SEED/MEC e 

segue a lógica da demanda e da oferta de cursos voltados à formação inicial e 

continuada de professores da EB. A sua concepção e desenvolvimento, no âmbito 

do MEC, foi objeto de tensões e debates, sobretudo, pelas perspectivas 

diferenciadas de educação e de concepção de formação de professores da EB 

defendidas pela SEB e pela SEED/MEC, com prevalência e supremacia da posição 

assumida pela última. 

É importante registrar que o decreto e as portarias citadas, sendo expressão 

da correlação de forças estabelecidas no interior da definição das políticas 

investigadas neste estudo, com supremacia das forças sociais e políticas que se 

fizeram, historicamente, hegemônicas no setor, vão configurando perspectivas e 

desafios postos às políticas de formação de professores da EB e o principal deles 

refere-se à transferência dessas políticas do âmbito do MEC para a Capes. Esse 
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processo se efetiva de forma confusa e controvertida, tendo em vista que não há 

uma clara sinalização do papel e das funções, sobretudo, do MEC em relação a 

essas diretrizes, bem como em relação à nova Capes. Evidencia-se nos discursos 

dos principais dirigentes do MEC, à época, com destaque para o ministro Fernando 

Haddad, defensor da visão sistêmica da educação, uma separação abrupta entre as 

instâncias de formulação, sob a responsabilidade do MEC, e aquelas de execução, 

sob o comando da Capes. A falta de clareza na condução desse processo provoca 

desencontros e conflitos os mais diversos, tendo em vista que a Capes parece 

desconsiderar a instância de formulação das políticas, assim como o próprio 

CTC/EB. E o MEC sem a materialização da formulação das políticas, os programas 

e ações, estabelece outros parâmetros de ação numa clara sinalização de 

distanciamento com a formação de professores da EB, embora permaneça sob a 

sua responsabilidade a formação continuada de professores que acaba não sendo 

assumida pela Capes, embora seja sua esta responsabilidade, conforme institui o 

Decreto nº 6.755, de 29/01/2009, contribuindo para a fratura e fragmentação ainda 

mais profunda das bases e dos fundamentos postos nos instrumentos normativos 

que dão sustentação a política de valorização e formação de professores da EB. A 

Capes parece resistir à convivência com essa nova configuração que lhe demanda à 

EB, sobretudo, pela sua natureza institucional de valorização do mérito, da 

excelência e da produtividade na pós-graduação. 

De acordo com dados apresentados pelo, então, Diretor da Educação 

Presencial da Capes, João Carlos Teatini de Souza Clímaco, na Conferência 

Nacional da Educação – Conae (informação verbal)252, até o final de 2010, somando 

a oferta de vagas no segundo semestre de 2009 mais a previsão para os dois 

semestres de 2010, seriam disponibilizadas 200 mil vagas presenciais e via UAB 

para professores da EB, em 25 estados, ofertadas por 125 IES (CLÍMACO, 2010, 

s/p.). 

 

 

 

 

                                                           
252

 Informações disponibilizadas em palestra intitulada Política Nacional de Formação e a Capes. 
Colóquio 4.34. Política Nacional de Formação: Articulação Ministério da Educação, Sistemas de 
Ensino e Instituições Públicas de Educação Básica e Superior, em 30 de março de 2010. Conferência 
Nacional de Educação (CLÍMACO, 2010, s/p.). 
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Tabela 8: Plataforma Freire (Formação Inicial: 2009/2010)  
- 2º Semestre de 2009 

 

Natureza dos 
cursos 

Vagas disponíveis Vagas solicitadas Professores pré-
inscritos 

Inscrições validadas 

Presenciais 28.881 78.230 55.999 46.012 

A distância (UAB) 20.716 89.445 40.168 54.753 

         Total 49.597 167.675 96.167 100.765 

Fonte: Tabela elaborada por CLIMACO (2010, s/p.) 

 

Para Clímaco (2010), com base nos dados do Censo Escolar 2007, havia no 

País 811.754 professores sem formação adequada. Esses dados revelam que, 

embora as políticas tenham sido direcionadas, em caráter emergencial, para reduzir 

o número de professores sem formação específica no País, as mesmas 

apresentaram impacto insuficiente e limitado no contexto mais amplo das demandas 

e necessidades sinalizadas pelos estudos e pesquisa da área. De acordo com 

Bielschowsky (2011, entrevista 6) e Pilar (2011, entrevista 7), não foi possível 

executar o planejado, ou seja, atender todos os professores sem formação inicial da 

EB. Para Bielschowsky, surgiu uma série de dificuldades no processo que não 

estavam associados a financiamento e/ou vontade política, mas a motivação dos 

professores e a distância que existe entre as propostas das universidades e as 

necessidades dos professores das redes de ensino. Para Bielschowsky, a alternativa 

seria associar a formação de professores a benefícios financeiros, de carreira e de 

titulação.  Outro aspecto destacado por Bielschowsky e Pilar refere-se ao regime de 

colaboração entre os entes federados, o qual, segundo nossos dois entrevistados, 

precisa ser mais e melhor articulado, de modo que União, estados, municípios e DF 

partilhem e assumam responsabilidades negociadas.  

É importante registrar os argumentos que sustentam a defesa do não 

cumprimento das metas estabelecidas pelas políticas do campo investigado na 

perspectiva de Bielschowsky, um dos principais dirigentes e lideranças dessa 

política, e coordenador da dimensão „formação‟ do PAR/PDE, no segundo mandato 

de Lula da Silva (2007-2010), o qual responsabiliza os professores da EB e as 

universidades pelo não cumprimento de tais metas, e apresenta como alternativas 

medidas paliativas de pagamento de bolsas aos professores, como forma de reduzir 

a falta de motivação para o seu compromisso profissional, e a aproximação das 

universidades com os sistemas de ensino, tendo em vista que, segundo nosso 
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entrevistado, as universidades formam professores para um outro tipo de escola que 

já não existe mais nos sistemas de ensino. 

Verifica-se que a política de formação de professores da EB em curso, no 

período analisado, embora expresse, no discurso oficial, preocupação com o 

atendimento de, aproximadamente, 800 mil professores da rede pública (CLÍMACO, 

2010), na prática, tais políticas não corresponderam a aspectos igualmente 

importantes de enfrentamento da situação apresentada, considerando o contexto em 

que essas políticas foram efetivadas, sobretudo, no que se refere às condições 

objetivas de materialidade desses programas e ações253.  

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica (2011), havia pouco 

mais de dois milhões de professores atuando na EB no Brasil, em 2010. Dentre os 

vários aspectos levantados pelo Censo Escolar, destaca-se o nível de formação do 

docente. A Tabela 9 mostra o número de docentes atuando na EB e a proporção por 

grau de formação, considerando o período de 2007-2011. De acordo com o nosso 

recorte temporal (2003-2010), observa-se que de 2007 para 2010 houve um 

acréscimo, proporcional, de apenas 0,4%, revelando que as políticas de formação 

deste período não avançaram conforme o necessário e previsto, corroborando com 

as afirmações dos nossos entrevistados, para atender as demandas da formação de 

professores da EB, no País.  

 

 

    Fonte: MEC/Inep/Deed  
    Nota: O docente foi computado apenas uma vez, mesmo atuando em mais de uma escola. 

                                                           
253

 De acordo com os dados apresentados por Clímaco (2010), algumas questões são postas por 
diferentes estudos e pesquisas, ou seja, como atender 800 mil professores da rede pública com, 
praticamente, a mesma estrutura física e com os mesmos profissionais disponíveis nas IPES? Em 
que condições objetivas e subjetivas essa formação tem se efetivado? Como tem sido selecionados 
os docentes envolvidos nesta formação? Que critérios têm pautado a qualidade da formação desses 
professores da educação básica? como tem se dado a regulação, a supervisão e avaliação dessas 
políticas? 

Ano Número 
de 

Docentes 

Proporção de Docentes por Grau de Formação 

Ensino Fundamental Ensino Médio Educação 
Superior 

Incompleto Completo Total Normal/ 
Magistério 

Sem Normal/ 
Magistério 

2007 1.878.284 0,2 0,6 30,8 25,3 5,5 68,4 

2008 1.983.130 0,2 0,5 32,3 25,7 6,5 67 

2009 1.991.606 0,2 0,5 31,6 24,5 7,1 67,8 

2010 2.023.748 0,2 0,4 30,5 22,5 8,1 68,8 

2011 2.039.261 0,2 0,4 25,4 19 6,4 74 

Tabela 9 – Número de Docentes Atuando na Educação Básica e Proporção por Grau de 
Formação – Brasil – 2007-2011 
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Havia, no Brasil, em 2010, conforme os dados do Censo Escolar (BRASIL, 

2011) revelam, considerando o número de professores da EB matriculados em 

cursos superiores de graduação, um total de 380.669, de acordo com a categoria 

administrativa, sendo 130.314 na rede pública, e 250.355 no setor privado. Desse 

total geral, conforme a Tabela 10 demonstra, havia 204.044 matriculados nos cursos 

de graduação presenciais e 176.625 nos cursos de graduação a distância.  

 

Tabela 10 – Número de Professores da Educação Básica Matriculados em Cursos Superiores 
de Graduação – Brasil - 2010 

 

Cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 10 revela, ainda, que os Cursos de Graduação em Pedagogia, 

Letras e Matemática são aqueles em que há o maior número de professores da EB 

matriculados. De acordo com a categoria administrativa, 185.074 professores da EB 

estavam matriculados no Curso de Pedagogia, sendo 38.249 no setor público e 

146.825 na esfera privada. Do total geral dessas matrículas, 74.144 são cursos 

presencias e 110.930 por meio da EaD.  

Esses dados revelam e reforçam a compreensão de que a ênfase na 

formação de professores da EB, no recorte temporal investigado, se efetiva por meio 

Cursos da 
Educação 
Superior 

Categoria Administrativa Cursos Presenciais Cursos a Distância 

Total Pública Privada Total Graduação 
Sequen-

cial 
Total 

Gradua-
ção 

Sequen-
cial 

Total 380.669 130.314 250.355 204.044 203.915 129 176.625 176.622 3 

Pedagogia 185.074 38.249 146.825 74.144 74.144 - 110.930 110.930 - 

Letras 43.605 21.150 22.455 24.052 24.043 9 19.553 19.553 - 

Matemática 18.497 11.969 6.528 10.408 10.408 - 8.089 8.089 - 

História 13.195 5.686 7.509 7.573 7.573 - 5.622 5.622 - 

Educação 
Física 13.148 3.744 9.404 11.999 11.999 - 1.149 1.149 - 

Biologia 13.090 6.727 6.363 7.471 7.471 - 5.619 5.619 - 

Direito 10.926 1.442 9.484 10.926 10.926 - - - - 

Geografia 10.338 6.204 4.134 6.530 6.530 - 3.808 3.808 - 

Administração 7.429 2.449 4.980 3.458 3.382 76 3.971 3.969 2 

Física e 
Astronomia 6.140 5.300 840 3.599 3.599 - 2.541 2.541 - 

Química 5.212 4.066 1.146 3.595 3.595 - 1.617 1.617 - 

Serviço Social 4.806 1.157 3.649 1.344 1.344 - 3.462 3.462 - 

Belas Artes 4.410 1.829 2.581 2.626 2.626 - 1.784 1.784 - 

Filosofia 4.144 2.131 2.013 2.836 2.836 - 1.308 1.308 - 

Engenharia 4.122 2.006 2.116 3.937 3.937 - 185 185 - 

Psicologia 3.611 465 3.146 3.611 3.611 - - - - 

Ciências 2.669 1.991 678 2.279 2.279 - 390 390 - 

Outros 30.256 13.749 16.504 23.656 23.612 44 6.597 6.596 1 

 

Fonte: MEC/Inep/Deed 
Nota: Inclui todos os docentes da EB, inclusive auxiliares de ensino na educação infantil, atendimento educacional especializado 
(AEE) e atendimento complementar. O mesmo docente matriculado em mais de um curso foi computado em cada um deles. 
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da modalidade a distância. Isso se deve, em grande medida, a indução das políticas 

para o campo e pela ausência de mecanismos legais de supervisão e avaliação 

destes cursos em andamento, sobretudo, no setor privado, onde se evidencia 

crescimento acentuado. 

Neste contexto mais amplo de definição das políticas de EaD voltadas para 

a formação de professores da EB, a SEED/MEC, sob a gestão de Carlos 

Bielschowsky, assume, de acordo com discurso de posse, um caráter meramente 

operacional voltado à execução de programas e ações (BRASIL, 2007e).  

Carlos Bielschowsky, sob orientação de Fernando Haddad, assume a 

coordenação do eixo formação de professores da EB do PAR, no contexto de 

implantação do PDE, tendo a UAB como matriz da reforma em curso254. Essas 

discussões são encaminhadas pela SEED/MEC, com limitado grupo assessor, 

sendo esses profissionais terceirizados, via contratos com a Unesco, em grande 

medida, advindos do quadro técnico e administrativo do Cederj, ficando a SEED com 

a tarefa de operacionalização de programas e ações pontuais, em andamento, a 

exemplo do TV Escola, Proinfo Integrado, Mídias na Educação e Proinfantil.  

No âmbito das reformas em curso, por meio do Decreto nº 6.303, de 12 de 

dezembro de 2007 (BRASIL, 2007h), a SEED/MEC passa a dispor de nova estrutura 

administrativa: Diretoria de Regulação e Supervisão em EaD255; Diretoria de 

Infraestrutura em Tecnologia Educacional; e Diretoria de Conteúdos e Formação em 

EaD. 

De acordo com o Art. 80, do citado decreto, cabe a SEED/MEC: 

   

I - formular, propor, planejar, avaliar e supervisionar políticas e programas 
de educação a distância, visando à universalização e democratização do 
acesso à informação, ao conhecimento e à educação, em todos os níveis e 
modalidades de ensino; 

 

                                                           
254

 No processo de definição dessas políticas, de acordo com registros assistemáticos com técnicos 
do MEC, Carlos Bielschowsky constitui-se importante aliado do ministro Fernando Haddad, inclusive, 
na definição da composição dos dirigentes das duas novas diretorias da Capes, responsáveis pela 
educação presencial e pela EaD, a qual torna-se uma extensão da SEED/MEC, promovendo, não 
sem contradições internas, disputas e tensões no contexto da nova Capes. 
255

 De acordo com Clímaco (2011, entrevista 4), é a partir de 2008 que o MEC começa a 
supervisionar os cursos de graduação a distância. Clímaco argumenta que o MEC supervisionou 
cerca de 40 instituições e teve 13 do total geral, tiveram que assinar termo de saneamento de 
conduta. Dessas, ainda segundo Clímaco, três foram descredenciadas pelo MEC, proibidas de novas 
ofertas de curso e transferência de mais de 5.000 pólos, que foram fechados e os alunos transferidos 
para outras instituições que tinham um ensino de melhor qualidade. Vale ressaltar que, de acordo 
com estudo de Mancebo (2012), em 2007, a oferta de cursos de graduação a distância no setor 
privado atingiu a marca de 89,12% do total geral, ficando o setor público com 40,235%. 
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II - criar, desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas e 
ferramentas para a formação inicial e continuada na modalidade a distância; 

 
III - prospectar e desenvolver metodologias e tecnologias educacionais que 
utilizam tecnologias de informação e de comunicação no aprimoramento 
dos processos educacionais e processos específicos de ensino e 
aprendizagem; 

 
IV - prover infra-estrutura de tecnologia de informação e comunicação às 
instituições públicas de ensino, paralelamente à implantação de política de 
formação inicial e continuada para o uso harmônico dessas tecnologias na 
educação; 

 
V - articular-se com os demais órgãos do Ministério, com as Secretarias de 
Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com as redes 
de telecomunicações públicas e privadas, e com as associações de classe, 
para o aperfeiçoamento do processo de educação a distância; 

 
VI - promover e disseminar estudos sobre a modalidade de educação a 
distância; 

 
VII - incentivar a melhoria do padrão de qualidade da educação a distância 
em todas os níveis e modalidades; 

 
VIII - planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de 
capacitação, orientação e apoio a professores na área de educação a 
distância; e 

 
IX - promover cooperação técnica e financeira entre a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios e organismos nacionais, estrangeiros e 
internacionais, para o desenvolvimento de programas de educação a 
distância; e 

 
X - prestar assessoramento na definição e implementação de políticas, 
objetivando a democratização do acesso e o desenvolvimento da 
modalidade de educação a distância. (BRASIL, 2007h, p. 1-3) 

 
   

Verifica-se, a partir das novas atribuições estabelecidas, no contexto das 

reformas em curso, que a SEED/MEC passa de mediadora principal da reforma da 

formação de professores da EB, função assumida pela Capes, via Parfor e UAB, 

para prestadora de serviços tendo como centralidade de suas funções o 

desenvolvimento de conteúdos, programas e ferramentas para a formação inicial e 

continuada; e a prospecção de infraestrutura tecnológica adequada para a 

implementação da formação de professores da EB. Essas diretrizes se efetivam em 

articulação direta com a reforma da nova Capes, que assume a formação inicial (e 

deveria, o que até o momento da escrita desta tese não se efetivou, assumir a 

formação continuada de professores da EB); com o PDE, logo com o PAR, e a sua 

dimensão „formação‟; e com a Política nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da EB. É a partir da definição deste quadro normativo e político que 
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começa a configurar-se e a ser discutida internamente, sem nenhuma participação 

das entidades acadêmicas, científicas e sindicais da área, a extinção da SEED/MEC, 

vindo a consolidar-se por meio do Decreto nº 7.480, de 16/05/2011, no primeiro ano 

do Governo Dilma Rousseff (2011-2014), em continuidade às políticas adotadas no 

Governo Lula da Silva (2003-2010). Vale ressaltar que esse decreto extingue 

também da estrutura regimental do MEC diretorias, coordenações gerais e 

coordenações que articulavam, fomentavam, acompanhavam e avaliavam os 

programas e projetos voltados à formação continuada de professores da EB, 

produzindo um hiato que, de acordo com o que este estudo sinaliza, se configura 

como mais um equívoco que a história revelará. 

É neste contexto de diversificação de normatizações e regulamentações, 

que é publicado o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo (BRASIL, 2007h). De 

acordo com esse decreto, o Proinfo promoverá o uso pedagógico das TIC nas redes 

públicas de EB. No cenário das reformas em curso, o Proinfo Integrado256, como 

ficou conhecido em sua nova formulação, passa a articular e incorporar os principais 

programas e ações da SEED em sua estrutura organizacional, a partir de três 

dimensões: formação de professores e gestores da EB257; conteúdos digitais258; e 

infra-estrutura tecnológica259.  

A reorganização e implantação do Proinfo Integrado, sobretudo, no que se 

refere à formação de professores e gestores da EB, de acordo com análise 

documental e de registros assistemáticos com técnicos da SEED/MEC, se efetiva 

em meio a tensões, disputas e contradições, tendo no centro destes embates a Intel 

Semicondutores do Brasil Ltda, que havia firmado, conforme apresentado neste 

capítulo, em 2005, acordo de cooperação técnica com o MEC. Esse acordo, em 

2008, conforme documento oficial, foi renovado envolvendo nova etapa de 

cooperação entre a SEED/MEC e a Intel, no âmbito dos Programas UAB e Proinfo.  

                                                           
256

 Para aprofundar mais detalhadamente o ProInfo Integrado, ver Bielschowsky (2009). 
257

A dimensão formação estruturou-se a partir de três ações principais: Curso de Introdução à 
Educação Digital (40h), Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100h), e 
Elaboração de Projetos (40h). Além dessas três principais ações, a dimensão formação incorporou a 
formação da TV Escola, o Programa de Formação Continuada Mídias na Educação e o Curso de 
Especialização em Tecnologias na Educação (PUC/RJ e SEED/MEC). 
258

 A dimensão conteúdos digitais organizou-se a partir da produção audiovisual da TV Escola, do 
Portal do Professor, e Portal Domínio Público. 
259

 A dimensão infraestrutura manteve a distribuição de computadores para as escolas públicas, os 
kits DVD Escola, projeto banda larga nas escolas, e o Projeto Um Computador por Aluno (UCA). 
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MEC e Intel, de acordo com o documento citado, concordam no desenvolvimento de 

ações conjuntas das seguintes atividades: realização de curso piloto de implantação 

da versão Curso Essencial Online do programa Intel@Educar, versão EaD, visando 

à ampliação da capacitação de 500.000 professores em exercício e/ou alunos dos 

cursos de graduação em licenciatura no período de 2007-2011, no uso de novas 

metodologias de ensino, que objetivam a integração efetiva da tecnologias em sala 

de aula; apoio da Intel ao Projeto UAB e ao Proinfo, por meio da efetivação da 

doação já iniciada pela Intel Corporation ao MEC de 7.500 computadores Modelo 

APC, destinados à montagem de 291 Pólos Presenciais da UAB e 50 IPES e 

escolas públicas brasileiras; apoio e participação da Intel em eventos, seminários, 

congressos e outras atividades relacionadas com o uso pedagógico das TIC 

organizados pelo MEC.  

De acordo com o exposto, verificam-se as intenções veladas da Intel por trás 

da doação de equipamentos, ou seja, além de introduzir-se na agenda dos eventos 

do MEC, sua intenção era implantar o Curso Essencial On line do programa Intel@ 

Educar, versão EaD, tendo como centralidade os professores da EB, logo o foco 

central de sua ação seria a disseminação, divulgação e indução ao consumo dos 

seus produtos e da lógica empresarial na formação de professores e gestores da 

EB. Esse processo não avança nas proposições colocadas no acordo MEC e Intel, 

segundo dados coletados, devido forças sociais internas, representadas por 

funcionários do Estado, que se posicionam contrariamente, incluindo elaboração de 

parecer técnico protocolado negativo a esta proposta de formação, tendo em vista 

que, segundo parecer citado, esta proposta caracteriza-se por uma concepção de 

caráter, eminentemente, mercadológica, fundada nos princípios das competências, 

do individualismo, da competição, dentre outras, e induz ao consumo dos produtos 

desta empresa e, portanto, diverge dos princípios educacionais postos para o setor 

público. 

Esse movimento da Intel, e não sem conflitos e contradições internas, não 

se encerra com a não implantação do Curso de Capacitação desta empresa para 

professores da EB, tendo em vista que, conforme acordo estabelecido com o MEC, 

a multinacional manteve-se integrada nos eventos e congressos do MEC, seja por 

meio de representantes diretos e/ou indiretos, em alguns casos, representados por 

ex-funcionários de grandes multinacionais, a exemplo da Microsoft, neste período, 

integrantes do terceiro escalão no MEC, corroborando com as teses de Giolo (2010) 
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apresentadas no Capítulo I, de que o cenário das políticas de EaD se constitui em 

um espaço de disputas e tensões, caracterizado como um jogo, no qual agentes 

operam segundo os interesses públicos e agentes que instrumentalizam o aparelho 

em proveito da iniciativa privada. 

Essa arena de disputas e tensões, marcada por interesses públicos e 

privados divergentes, se efetiva, de acordo com informações e dados levantados, na 

formulação e implantação do Proinfo Integrado, composto por três cursos: 

Introdução à Educação Digital (40h), Tecnologias da Informação e da Comunicação: 

ensinando e aprendendo com as tecnologias (100h); e Elaboração de Projetos (40h). 

Este processo formativo atingiu, até o final de 2009, mais de 350 mil professores e 

gestores da EB.  

Mas, a objetivação desta diretriz parece se efetivar com o Portal do 

Professor, uma das principais ações da dimensão conteúdo digital, do Proinfo 

Integrado, que, de acordo com depoimentos em registros assistemáticos com 

técnicos da SEED/MEC, transformou-se em uma tecnologia a serviço das empresas 

privadas, as quais disponibilizam parte de seus produtos colocados no mercado, 

para domínio público, e, ao mesmo tempo, utilizam a marca do MEC como selo de 

qualidade para os seus produtos260. De acordo com técnicos da SEED/MEC, a 

implantação do Portal do Professor se amplia e se aprofunda, sobretudo, com a 

participação e intervenção de empresas privadas. É importante destacar que, 

conforme dados levantados, aproximadamente 99% dos envolvidos na implantação 

do Portal do Professor são funcionários terceirizados, a exemplo do Programa TV 

Escola que se constitui em um programa dentro do setor público, mas com um arco 

de dirigentes e técnicos contratados pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) 

e pela Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp).  

Em paralelo a esta reorganização de programas e ações, o Proinfantil sofre 

alteração e enxugamento em sua implementação, desconfigurando-se sua 

concepção conceitual e metodológica, tendo em vista a saída de 90% da equipe 

técnica terceirizada, devido finalização de contratos da Unesco; o Pró-Licenciatura 

foi, paulatinamente, sendo incorporado pela UAB; e o sistema Escola Técnica Aberta 

                                                           
260

 Para confirmar as informações apresentadas, ver cursos e outros materiais disponibilizados no site 
do Portal do Professor, em 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?categoria=40.    

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?categoria=40
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do Brasil (e-Tec)261, lançado em 2007, com o objetivo da oferta de educação 

profissional e tecnológica a distância e com o propósito de ampliar e democratizar o 

acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de 

colaboração entre União, estados, DF e municípios, vai sendo implantado 

desarticulado e de forma isolada das demais ações da SEED/MEC.  

No contexto, destas reformas educacionais em curso, a Unesco lança, no 

Brasil, em 2009, o documento Padrões de Competência em TIC para professores 

(UNESCO, 2009) que reúne, de acordo com documento citado, diretrizes específicas 

para o planejamento de programas educacionais e treinamento de professores para 

a formação de alunos com habilidades em TIC.  

   

O Projeto de Padrões de Competência em TIC para professores pretende 
melhorar a prática dos professores em todas as áreas do trabalho, 
combinando habilidades em TIC com inovações em pedagogia, currículo e 
organização escolar. Também se concentra no uso que os professores 
fazem das habilidades e dos recursos em TIC para melhorar o ensino, 
colaborar com os colegas e, provavelmente, se tornarem líderes de 
inovação em suas instituições. O objetivo geral do projeto não se restringe 
apenas a melhorar a prática docente, mas também fazê-lo de forma a 
contribuir para um sistema de ensino de mais qualidade, que possa dar 
prosseguimento ao desenvolvimento econômico e social do seu País 
(UNESCO, 2009, p. 5). 

   

  A intenção do projeto da Unesco, segundo documento referendado, é 

oferecer ferramentas aos elaboradores de política educacional que poderão ser 

usadas para desenhar uma reforma da educação baseada em TIC, além do 

desenvolvimento profissional do docente para melhoria do ensino, com foco no 

crescimento econômico sustentado e no desenvolvimento social, que seja aplicável 

a várias situações e diversos caminhos de desenvolvimento262. 

O discurso da Unesco expressa uma tendência que consiste na utilização, de 

acordo com Barreto (2008), de termos historicamente associados a outras atividades 

e relações, como estratégia de legitimação de deslocamentos de sentido. Ao 

analisar os Padrões de Competência em TIC para Professores (UNESCO, 2009), 

podemos afirmar, apoiados em Barreto (2008), que o deslocamento sintático, neste 

                                                           
261

 O MEC era responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos. Aos estados, DF e 
municípios cabia providenciar estrutura, equipamentos, recursos humanos, manutenção das 
atividades e demais itens necessários para a instituição dos cursos. A meta era estruturar 1.000 pólos 
e atender 200 mil alunos até 2010. 
262

 Dentre os parceiros da Unesco na elaboração, implantação e divulgação deste documento estão 
as empresas Cisco, Intel e Microsoft (UNESCO, 2009). 
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caso específico, tem como centralidade a compreensão velada de que é o sistema 

tecnológico, com as qualificações registradas (preço, acessibilidade e simplicidade 

de manuseio), ocupa a posição de sujeito capaz de desenvolver ações estratégicas.  

Os OI, para Fonseca (1998), tem forçado, por meio do estabelecimento de 

condicionalidades para a concessão de créditos e a aplicação de sanções pelo seu 

descumprimento, a incorporação das TIC como elemento central de qualquer política 

educacional atenta às transformações engendradas pela chamada revolução 

científico-tecnológica e às necessidades da economia. Nas palavras de Barreto e 

Leher (2003, p. 39): 

  

Um admirável mundo novo emerge com a globalização e com a revolução 
que a impulsiona rumo ao futuro virtuoso [...] a partir desta premissa, os 
organismos internacionais e governos fazem ecoar uma mesma proposição: 
é preciso reformar de alto a baixo a educação, tornando-a mais flexível e 
capaz de aumentar a competitividade das nações, únicos meios de obter o 
passaporte para o seleto grupo de países capazes de integração 
competitiva no mundo globalizado.  

  

 

Para Barreto (2008), nesse movimento, e que vemos claramente postos nos 

Padrões de Competência em TIC para professores (UNESCO, 2009), tem sido 

anunciado um novo paradigma educacional, no qual levou o discurso dos OI às 

últimas conseqüências, posicionando as tecnologias no lugar dos sujeitos. De 

acordo com Barreto, esse paradigma é constituído pela substituição tecnológica e 

pela racionalidade instrumental, e está inscrito na flexibilização, especialmente, na 

precarização do trabalho docente, sendo coerente com a lógica de mercado.  

A reestruturação dos programas e ações da SEED, no contexto das 

reformas em curso, toma como referência a reforma da nova Capes. Carlos 

Bielschowsky, então Secretário da SEED/MEC, e sob orientação do ministro 

Fernando Haddad, de acordo com análise documental, prepara detalhadamente o 

cenário para a efetivação da transferência de programas e ações da SEED/MEC 

para a nova Capes. Esse processo tem início, em outubro de 2009, com a 

transferência do principal programa da SEED/MEC, a UAB, para a nova Capes. 

Celso Costa, ex-vice-presidente do Cederj, assume a Diretoria de EaD, e João 

Carlos Teatini de Souza Clímaco, ex-Secretário da SEED/MEC, em 2003, assume a 

Diretoria de Educação Presencial, sob indicação do então Secretário da SEED/MEC 

que, embora tenha promovido a transferência da UAB para a nova Capes, mantém a 
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UAB sob a sua coordenação, criando embates e disputas, no contexto interno da 

nova Capes263. É importante registrar, nesse cenário, um movimento de forças 

sociais e políticas que, historicamente, vem ocupando os espaços da execução no 

campo das políticas investigadas, neste estudo, do MEC para a Capes. Essa 

constatação pode ser evidenciada nos agentes sociais e políticos que acabaram 

ocupando cargos e funções na nova estrutura da Capes, inclusive, no CTC/EB. No 

nosso entendimento, essa composição de cargos e funções no campo da execução 

das políticas educacionais, materializadas em programas e ações, vai conformando 

as perspectivas assumidas pelo Governo Lula da Silva (2007-2010), bem como o 

projeto de educação e de sociedade em andamento. Nesse contexto, entidades 

acadêmicas, científicas e sindicais se fazem presentes, com exceções muito 

pontuais, apenas nos debates, discussões e proposições e na elaboração de 

documentos, diretrizes e instrumentos normativos, evidenciando a desfavorável 

correlação de forças sociais, no interior da definição das políticas investigadas neste 

estudo, e a supremacia daquelas que, historicamente, vem transitando e se fazendo 

hegemônicas em diferentes espaços, em conformidade com seus interesses 

privados e dos grupos por eles representados. 

De acordo com Bielschowsky (2011, entrevista 6), as reformas estabelecidas 

na SEED/MEC a partir de 2007, tomam como centralidade a visão sistêmica das 

políticas educacionais, defendidas pelo Ministro Fernando Haddad, a qual, segundo 

nosso entrevistado, tinha como linhas mestras: o aumento da oferta do ensino 

superior, a formação de professores e a EaD. Para Bielschowsky, era preciso 

fortalecer o setor público e fazer com que o setor público de EaD, como um todo, 

tivesse credibilidade. Esse trabalho se desmembrou, segundo o citado entrevistado, 

na reconstrução da UAB, focada na formação de professores motivada pelo 

PDE/PAR.  

                                                           
263

 Carlos Bielshowysky, sob orientação política do ministro Fernando Haddad e de Lula da Silva, 
inicia um processo de esvaziamento da SEED/MEC, conforme sinalizam as conversas assistemáticas 
estabelecidas com técnicos da SEED/MEC. Estaria a SEED caminhando para o seu fim? ou limitaria 
a sua ação a produção de conteúdo digital e distribuição de equipamentos tecnológicos, tendo em 
vista que a base desta Secretaria, desde a sua criação, como vimos no Capítulo anterior, tinha como 
sustentação a formação inicial e continuada de professores da EB? Faria sentindo a permanência da 
estrutura da SEED com fins apenas voltados para a produção de conteúdo digital e distribuição de 
tecnologias? Essas questões não se encerram no final do segundo mandato de Lula da Silva (2007-
2010), mas sinalizam estratégias político-administrativas em curso, articuladas com as reformas 
educacionais implantadas pelo ministro Fernando Haddad. 
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É importante ressaltar que a visão sistêmica das políticas educacionais na 

perspectiva defendida pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad, e por Carlos 

Bielschowsky, no contexto do PDE/PAR, corresponde a uma sistematização de 

programas e ações em torno de uma temática e/ou área específica e não significa, 

conforme já sinalizamos neste estudo, “um conjunto unificado que articula todos os 

aspectos da educação no País inteiro, com normas comuns válidas para todo o 

território nacional e com procedimentos também comuns visando assegurar 

educação com o mesmo padrão de qualidade a toda a população do País” 

(SAVIANI, p. 384). E a reconstrução da UAB se efetiva, no nosso entendimento, e 

discordando de Bielschowsky, não apenas pela motivação do PDE/PAR, mas pela 

constatação de que a estratégia utilizada em sua concepção e instituição havia 

tomado proporções desastrosas no cenário das políticas educacionais do País, 

sobretudo, no que se refere aos seus propósitos iniciais no FEE, tornando-a 

inviabilizada nos termos que havia sido planejada, sobretudo, em seus aspectos 

legais e financeiros. No entanto, há que se reconhecer o aumento no financiamento 

da educação superior a distância nas instituições públicas, sobretudo, a partir de 

2003, tendo em vista que, conforme este estudo constata, não havia no País, até 

então, nenhuma política educacional de fortalecimento da EaD no ensino superior 

nas IPES. Mas, é importante registrar que o maior beneficiado no cenário de 

expansão da educação superior a distância no País foi e tem sido o setor privado. 

De acordo com os Censos da Educação Superior da primeira década deste século, 

vistos na introdução deste estudo, de 6.392 matrículas efetivadas nos cursos de 

graduação a distância, por organização acadêmica, em 2002, o setor privado atinge 

um total de 748.577 matrículas, em 2010.      

Em 28 de março a 1º de abril de 2010, realiza-se, em Brasília, a Conferência 

Nacional de Educação (Conae). O resultado deste processo de mobilização e 

debate sobre a educação brasileira está consolidado em um documento final que 

apresenta diretrizes, metas e ações para a política nacional de educação, na 

perspectiva da inclusão, igualdade e diversidade, o que se constitui como marco 

histórico para a educação brasileira na contemporaneidade (BRASIL, 2010a, p. 7), 

conforme vimos no Capítulo 1 deste estudo. 

Iria Brzezinski, então presidente da Anfope, no colóquio 3.2, que tratou dos 

Processos Educativos, ampliação do atendimento escolar e TIC, ao tratar do tema 

Políticas e Processos Educativos no campo da formação de professores: presencial 
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e a distância, parte do pressuposto de que nas duas últimas décadas do século XX 

foi definida uma agenda das políticas educacionais para a AL, objetivando atingir a 

universalização da EB que implicou, sobretudo, intervenção nos parâmetros 

curriculares da EB e mudanças nas diretrizes curriculares de formação de 

professores (BRZEZINSKI, 2010). Para Brzezinski, em ambas intervenções as novas 

tecnologias educacionais vem desempenhando papel essencial. Para a então 

presidente da Anfope, retoma a centralidade dos debates do campo estabelecidos 

desde a década de 1960, tratados no Capítulo I, e reforça que continua a 

predominar no País dois projetos distintos e antagônicos de educação e de 

formação de professores, um que privilegia a concepção de educação como 

emancipação e formação para a cidadania; e outro que advoga a preparação de 

indivíduos produtores e consumidores para o mercado. O primeiro tem como 

referência, segundo Brzezinski (2010), a concepção sócio-histórica da educação, 

logo a formação de professores parte dos princípios adotados pela Anfope.  

Em consonância com o documento final da Conae (BRASIL, 2010a), que 

tem como centralidade a construção de um Sistema Nacional de Educação e 

circunscrito a este constituir o Sistema Nacional de Formação e de Valorização do 

Professor, Brzezinski (2010) propõe, em nome das entidades Anfope, Cedes, 

Forundir, Anpae e ANPEd, que os processos formativos e valorização dos 

profissionais da educação sejam: 

 

Concebidos como um conjunto orgânico de formação e de 
profissionalização do magistério, abrangendo a articulação entre formação 
inicial e continuada e a valorização do profissional com condições dignas de 
trabalho, implantação do piso salarial nacional e a garantia de qualidade 
social na formação, tendo em vista o desenvolvimento pleno de todos os 
níveis da educação pública; que cumpra papéis de regulação e de avaliação 
das instituições públicas e privadas; destine recursos públicos 
exclusivamente às instituições formadoras públicas; supere a ideia simplista 
do MEC de propor soluções para a área de formação de professores 
sustentada na equação entre oferta e demanda, articuladas em regime de 
colaboração; defenda a formação inicial presencial na Universidade, com 
uso de TIC como recurso didático pedagógico, visando a qualificar a 
formação e a prática pedagógica de todos os futuros professores; fortaleça 
a formação continuada presencial e a distância com uso de TICs, 
respaldada no Art. 67 da LDB/1996, com concessão de licença remunerada 
em período letivo escolar e realizada nos mais diferentes espaços de 
educação formal e espaços não formais que valorizem a cultura e a 
experiência do professor; expresse claramente a defesa dos princípios da 
base comum nacional concebida ao longo dos anos pela Anfope, 
desafiando a entidade a apresentar propostas que se contraponham à 
formação aligeirada e desqualificada ainda freqüente em nosso País; 
fortaleça o papel das Faculdades e Centros; garanta, na composição dos 
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Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (Art. 4º. do 
Decreto n. 6.755/2009), as representações das diversas entidades que 
tratam da formação de profissionais do magistério, a exemplo da Anfope, na 
condição de membros titulares de Educação na formação científica, 
pedagógica e política de todos os licenciados e pós-graduados; configure 
em regime de cooperação, as ações da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios relativas à formação de professores para a 
primeira licenciatura seja realizada nas universidades, na modalidade 
presencial e que a formação a distância seja admitida excepcionalmente 
(BRZEZINSKI, 2010, s/p.). 

   

O documento final da Conae (BRASIL, 2010a), no que se refere às políticas 

de EaD voltadas para a formação de professores da EB, reforça diretrizes 

sinalizadas pela Coneb (BRASIL, 2008c), neste capítulo detalhadas, com ênfase na 

formação inicial presencial: 

  

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas 
destinadas aos/à professores/as leigos/as que atuam nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio, como aos/às professores/as de 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental em exercício, 
possuidores/as de formação em nível médio. Assim, a formação inicial 
pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EaD para os/as 
profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos 
presenciais, cuja oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, 
acompanhamento e avaliação. Quanto aos/às profissionais da educação em 
exercício, sua formação continuada pode, de forma excepcional, ocorrer na 
modalidade de EaD, nos locais onde não existam cursos presenciais. A 
oferta de formação deve ser ampliada e contar com a participação dos 
conselhos estaduais e municipais de educação, a fim de garantir as 
condições de acompanhamento dessa formação (BRASIL, 2010a, p. 83). 

 

   

No esforço de atender a uma diversidade tão heterogênea de interesses de 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais, bem como do próprio bloco 

hegemônico no poder, o documento final da Conae prioriza a formação inicial 

presencial e estabelece que a formação continuada seja efetivada por meio da EaD:  

  

Se bem estruturada como política integrada a um conjunto de ações 
formativas presenciais, a formação continuada de professores/as, por meio 
da EaD, pode contribuir para democratizar o acesso a novos espaços e 
ações de formação, proporcionando mais flexibilidade na organização e 
desenvolvimento dos estudos, para o fortalecimento da autonomia 
intelectual e o conhecimento das novas tecnologias da informação e da 
comunicação aos que atuam em escolas distantes dos grandes centros. A 
interatividade entre os/as estudantes, facilitando o trabalho coletivo,  a 
adequação de infraestrutura nas instituições pública, estimulando a 
formação de quadros para atuarem com a EaD, e sua institucionalização na 
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formação continuada são outras metas a serem alcançadas (BRASIL, 
2010a, p. 84) . 

  

O documento reforça, a exemplo do documento final da Coneb/2008, o 

importante papel do professor, seja nos cursos presenciais e/ou a distância, para o 

andamento dos cursos com qualidade socialmente referenciada e enfatiza a 

necessidade desses nos processos de implantação, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações de formação. 

Dentre as propostas e demandas estruturais apresentadas pela Conae, a fim 

de garantir as condições necessárias para o delineamento da construção de um 

Sistema Nacional Articulado de Educação, a EaD, embora tenha sido objeto de 

discussão e reflexão das p. 80 a 86, apresenta uma única referência: 

  

Sedimentar os pólos da UAB em centros de formação continuada dos/as 
profissionais da educação, coordenados pelas universidades, em parceria 
com as redes de ensino público, e substituição dos/as tutores/as por 
professores/as efetivos/as; deslocamento dos centros de formação para 
cidades-pólo por meio de parcerias; e acompanhamento constantes aos/às 
profissionais da educação no que diz respeito às modalidades e níveis de 
ensino (BRASIL, 2010a, p. 88). 

 

Em relação ao documento final da Conae (BRASIL, 2010), Bielschowsky 

(2011, entrevista 6) defende a formação inicial a distância, bem como a oferta de 

cursos de especialização, mestrado e doutorado via esta modalidade educativa. 

Como professor e pesquisador da área, nosso entrevistado manifesta-se contra toda 

e qualquer política restritiva, sobretudo, no que se refere às limitações postas pela 

Conae à formação inicial a distância. Para Bielschowsky, é um erro estratégico das 

associações, sobretudo, por desconsiderar as potencialidades da EaD em um País 

de tantas necessidades. E destaca, segundo ele, fundamentado em estudos e 

pesquisas, o papel estratégico da EaD na formação inicial e continuada de 

professores da EB.  

  

Ela é um instrumento, absolutamente, fantástico [...] por dois motivos. O 
primeiro, porque pode chegar em lugares onde normalmente a educação 
não chega. Segundo, porque pode oferecer uma formação em serviço, ou 
seja, não é necessário o professor deixar de exercer suas atividades. Isso 
vale para professor que atua sem graduação, como para professor que atua 
com graduação, mas precisa fazer uma especialização, mestrado ou 
doutorado. Então, não precisa tirar o professor de sala de aula. E terceiro, 
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porque a EaD [...] utiliza a metodologia que desenvolve a autonomia do 
professor e do estudante (BIELSCHOWSKY, 2011, entrevista 6, s/p). 

  

Para Climaco (2011, entrevista 4), a posição contrária da Conae em relação 

à oferta de cursos a distância voltados à formação inicial de professores é 

equivocada, assim como o é a posição do Andes-SN, da CNTE e de outras 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais que, segundo nosso entrevistado, 

desconhecem a EaD, e assumem uma posição conservadora em educação perante 

o mundo.  

   

Quer dizer, de certa maneira, dizer assim: nós brasileiros não podemos 
fazer isto. [...] como é que o mundo pode e nós não? Porque o Brasil é 
diferente. [...] qual é essa diferença? [...] é um reconhecimento de não ter 
competência para poder fazer isso no Brasil, sendo que as experiências que 
a gente tem desde e até no ensino médio são positivas. [...] no fundo é uma 
posição, quando eu falo isso, até de sindicalista atrasado, querendo reserva 
de mercado para o ensino presencial que não dá conta de fazer, que não 
consegue fazer o dever de casa e não conseguiu até hoje. Se você falar 
que a educação hoje, a educação básica brasileira [...] não é de boa 
qualidade, ninguém pode atribuir essa culpa a EaD (CLÍMACO, 2011, 
entrevista 4, s/p.). 

 

Para Clímaco, o documento final da Conae está contaminado por essa visão 

atrasada da educação que, segundo nosso entrevistado, prevalece nas faculdades 

de educação. Nessa perspectiva, Pilar (2011, entrevista 7) considera que essas 

tensões e contradições, no contexto da definição das diretrizes da Conae, se 

efetivam devido o debate binário estabelecido entre educação presencial versus 

EaD. Para nossa entrevistada, em alguns casos, em alguns lugares, se não existir 

EaD o professor não tem possibilidade de participar de um processo formativo. 

Conforme sinaliza Pilar, é importante dialogar com as duas modalidades educativas, 

ou seja, analisar profundamente o que cada uma delas tem de positivo e de negativo 

e em que situações podem ser melhor utilizadas. Pilar defende que existem 

diferentes estratégias de formação de professores, o que considera essencial é a 

valorização da carreira profissional docente, do contrário, segundo nossa 

entrevistada, não teremos docentes para formação nem na educação presencial, 

muito menos na EaD.  Freitas (2011, entrevista 5), nessa perspectiva, considera que 

há uma grande distância entre as diretrizes estabelecidas pela Conae e as 
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formulações das políticas para o campo deliberadas a partir dessas orientações pelo 

executivo264.  

Os depoimentos anteriores revelam as tensões e disputas estabelecidas no 

interior da definição das políticas no campo investigado e sinalizam a correlação 

entre forças sociais e políticas, representada por interesses progressistas e 

conservadores. Essas disputas, tensões e contradições, no interior da definição das 

políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, no Governo Lula 

da Silva (2003-2010), vão evidenciando um percurso controvertido, entre as lutas e 

tensões da sociedade, as propostas do governo e as ações e omissões no exercício 

do poder, numa disputa entre os setores progressistas e conservadores da 

sociedade brasileira pela hegemonia do campo. 

Em meio a essa arena de disputas e tensões, a expansão da educação 

superior a distância é revelada pelo Censo da Educação Superior 2010 (BRASIL, 

2010a), disponibilizado pelo Inep/MEC, o qual apresenta dados relativos à primeira 

década deste século.  O número de matrículas no ensino superior, de acordo com os 

dados anunciados, aumentou em 110,1%, entre os anos de 2001 a 2010. Em 2001, 

as universidades brasileiras tinham 3 milhões de alunos e, em 2010, este número 

chega a 6,37 milhões, dos quais 74,2% estão matriculados em instituições privadas.  

Um dos estímulos para a consolidação destes números foi a criação do ProUni, que 

concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e cursos 

seqüenciais de formação específica em instituições particulares e confessionais de 

ensino superior; o Reuni que ampliou, a partir de 2007, 86% da oferta de vagas nas 

instituições públicas; e a expansão da EaD, por meio de programas e ações, com 

destaque para a UAB (BRASIL, 2010a). A falta de regulamentação para o setor, 

incluindo supervisão e avaliação dos cursos de graduação a distância também 

contribuiu de forma determinante para este crescimento, em grande medida, 

acelerado, da educação superior a distância no País. 

Apesar do crescimento expressivo, e das promessas estabelecidas nos  

Programas Setoriais dos dois mandatos subseqüentes de Lula da Silva (2003-2010), 

o País não conseguiu atingir a meta do PNE (BRASIL, 2001a), no que se refere ao 

acesso ao ensino superior, tendo em vista que o PNE/2001 previa a inclusão de 

                                                           
264

 A Conae, 2010, foi coordenada, nacionalmente, pelo, então, Secretário Executivo-Adjunto do 
MEC, Francisco das Chagas Fernandes e pela Comissão Organizadora instituída, com representação 
das principais entidades acadêmicas e sindicais do campo educacional. 
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30% de jovens, entre a faixa etária de 18 a 24 anos no ensino superior, até 2010. 

Em dezembro deste ano, o número de brasileiros dessa faixa etária matriculados em 

instituições públicas, privadas ou confessionais de ensino superior era de apenas 

14,4%. Portanto, o número de jovens matriculados em cursos superiores cresceu 

apenas 2,4 pontos percentuais, no mesmo período, de 12%, em 2001, para 14,4%, 

em 2010. Esses dados revelam que um dos principais desafios postos nos 

Programas de Governo de Lula da Silva (2003-2010), a expansão da educação 

superior para jovens de 18 a 24 anos de idade, não atingiu os objetivos esperados.  

E como vimos anteriormente, as metas relativas à formação inicial de professores da 

EB também não conseguiram atingir o patamar almejado (BIELSCHOWSKY, 2011, 

entrevista 6; PILAR, 2011, entrevista 7). 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2010a), 

em 2001, o País tinha 5.359 alunos matriculados nessa modalidade de EaD, 

ampliando o seu raio de atuação, no ano de 2010, para 930.179 estudantes, 

confirmando-se a tendência de crescimento dos cursos na modalidade a distância, 

que atingem 14,6% do total do número de matrículas, de acordo com Figura 1.  

 

Figura 1 – Evolução do Número de Matrículas por Modalidade 
de Ensino – Brasil – 2001-2010 

 

 

Fonte: MEC/Inep (BRASIL, 2010a) 

 



299 
 

Os cursos presenciais atingem, de acordo com o Censo da Educação 

Superior (BRASIL, 2010a), o total de 3.958.544 matrículas de bacharelado, 928.748 

de licenciatura e 545.844 matrículas de grau tecnológico. Os dados, apresentados 

na Figura 2, revelam que a EaD soma 426.241 matrículas de licenciatura (45,8%), 

268.173 de bacharelado (28,8%) e 235.765 matrículas em cursos tecnológicos 

(25,3%). 

 
Figura 2 – Número de Matrículas por Modalidade de Ensino 

e Grau Acadêmico – Brasil – 2010 

 

 

* A categoria “Não aplicável” corresponde à Área Básica de Curso 

Fonte: MEC/Inep 

 

 

Há uma clara priorização da oferta de cursos de licenciatura e tecnológicos a 

distância, o que se expressa no número de matrículas total, o que juntos 

representam 71,1% das matrículas de graduação a distância, ficando os mesmos 

cursos na educação presencial com apenas 27% do número total de matrículas. 

Quanto aos cursos de bacharelado, fica evidente na Figura 2 a diferença entre a 

oferta de cursos nas modalidades presencial e a distância. 

De acordo com a dispersão das idades dos alunos matriculados nos cursos 

de graduação, nos cursos a distância, metade dos alunos tem 32 anos, os 25% de 

jovens tem até 26 anos e os 25% mais velhos tem mais de 40 anos. Os alunos dos 

cursos a distância possuem, em média, 33 anos. Esses dados indicam que os 

cursos a distância atendem a um público com idade mais avançada. Conforme 

análise do Censo citado, esse comportamento permite inferir que a opção da 

modalidade a distância proporciona o acesso à educação superior àqueles que não 

tiveram a oportunidade de ingressar na idade adequada neste nível de ensino, ou 

ainda, que representa uma alternativa àqueles que já se encontra no mercado de 
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trabalho e precisa de um curso de nível superior com maior flexibilidade de horários, 

ou mesmo que se trata de opção por segunda graduação.  

No caso da oferta de cursos de graduação a distância nas IFES, sobretudo, 

nos cursos de licenciatura, verifica-se que esses alunos são parte da política 

implantada pelo Governo Lula da Silva (2003-2010), por meio do Edital 01/2004, do 

Pró-Licenciatura e da UAB em curso de primeira e/ou segunda licenciaturas e/ou 

complementação pedagógica. 

 

Figura 3 – Evolução do Número de Matrículas em Cursos de Graduação 
(presencial e a distância) das IFES por Modalidade de Ensino – Brasil – 2001-2010 

 

 

                                      Fonte: MEC/Inep 

 

Considerada a modalidade de ensino, observa-se também, de acordo com o 

Censo da Educação Superior (BRASIL, 2010a), crescimento da participação das 

matrículas de cursos a distância, que passaram de 0,4%, em 2001, para 11,2%, em 

2010. Também para os cursos a distância, verifica-se um incremento mais 

expressivo a partir de 2007. Isso se deve, em grande medida, à indução das 

políticas adotadas pelo Governo Lula da Silva (2003-2010), sobretudo, no que se 

refere à regulamentação e supervisão da EaD, que acabou não apenas 

normatizando a modalidade, mas induzindo políticas de democratização e expansão 

do acesso à educação superior. Nas IPES, essa indução, para além da 

regulamentação efetivada, deveu-se ao financiamento da oferta de cursos de 

graduação a distância por meio da política de editais, como vimos em 2004, por 



301 
 

meio do Edital 01/2004, e depois do Pró-Licenciatura e da criação da UAB. É 

importante destacar, conforme apresentado neste capítulo, que em 2002, no final do 

Governo FHC (1995-2002), havia, no País, apenas, 48 Instituições de Ensino 

Superior com cursos de graduação a distância credenciados e autorizados, em sua 

maioria, cursos de graduação voltados para a formação de professores, os quais 

correspondiam por 80% do total das solicitações. E, entre esses, 60% 

correspondiam a pleitos para cursos de Pedagogia e de Normal Superior.  

No que se refere ao número de concluintes por modalidade de ensino nas 

IFES, a Figura 04 permite observar especial variação da EaD ao longo do período. A 

maior participação em termos absolutos e percentuais é verificada no ano de 2005, 

com 6.615 de concluintes (7,1%), seguida de queda nos demais anos e expressiva 

recuperação em 2010, com 6.503 de concluintes (6,5%). Essa recuperação, 

provavelmente, representa efeito da ampliação do total de ingressos apresentada 

em 2007. 

 

Figura 4 – Evolução do Número de Concluintes em Cursos de Graduação 
(presencial e a distância) das IFES por Modalidade de Ensino Brasil – 2001-2010 

 

 

 

 

A constatação dos dados revelados provoca debate, discussão e tensão no 

campo, principalmente, por evidenciar-se que esse crescimento da educação 

superior a distância, conforme apresentado neste estudo, se efetiva, em grande 

medida, na formação inicial de professores da EB, ou seja, na oferta de 426.241 

Fonte: MEC/Inep 

 



302 
 

matrículas de licenciatura, o que equivale a 45,8% do total geral de matrículas, 

conforme Censo da Educação Superior (BRASIL, 2010a). É importante ressaltar que 

o perfil desses estudantes, conforme revelado pelo citado Censo, compreende 

estudantes que tem em média 33 anos, indicando que os cursos a distância 

atendem a um público com idade mais avançada. Portanto, infere-se que a opção da 

modalidade a distância proporciona acesso ao ensino superior àqueles que não 

tiveram a oportunidade de ingressar na idade adequada nesse nível de ensino, ou 

ainda, que representa alternativa àqueles que já se encontram no mercado de 

trabalho e precisam de um curso de nível superior com maior flexibilidade de horário, 

ou, mesmo que se trata de opção por uma segunda graduação.  

Em matéria publicada pela Revista Caros Amigos, intitulada Ensino a 

Distância rebaixa qualidade da educação no País, Rodrigues (2011), ao analisar os 

dados do crescimento da EaD no País, contesta os argumentos pelos quais a EaD 

tem sido priorizada como modalidade na expansão da educação superior.  

   

Aparentemente democrática por ampliar o acesso à educação superior para 
um maior número de estudantes, a medida embute, na verdade, um forte 
componente ideológico. Cria no estudante a ilusão de que a qualificação 
garantirá o exercício pleno da profissão escolhida. Mascara a ausência de 
políticas efetivas dos governos federal e estaduais para suprir em 
quantidade satisfatória a falta de vagas presenciais em instituições públicas 
do País. Escamoteia o problema central e desencadeia outro seríssimo ao 
facilitar o rebaixamento da qualidade do ensino oferecidos a distância 
(RODRIGUES, 2011, p. 12). 

 

 

Para Rodrigues (2011, p. 12), “a EaD foi o formato encontrado pelos 

governantes para diplomar pobres em massa e responder as metas educacionais 

impostas por OI como o BM e a Organização Mundial do Comércio (OMC)”. 

Conforme defende essa autora, a garantia da qualidade dos cursos de graduação a 

distância não tem sido preocupação desses dirigentes. Conforme sinaliza Rodrigues, 

ao invés de investirem pesadamente na expansão de vagas em instituições públicas 

presenciais, enaltecem os argumentos e a defesa da EaD associada ao discurso de 

democratização do acesso com qualidade e inclusão social. 

Essas questões não se encerram e vão revelando e evidenciando as 

contradições e disputas no campo da definição das políticas educacionais 

investigadas neste estudo. O segundo mandato de Lula da Silva (2003-2010) é 
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encerrado com o envio, pelo Ministro Fernando Haddad, do Projeto de Lei nº 8.035, 

de dezembro de 2010, que trata do novo PNE (2011-2020), ao Congresso Nacional 

para análise e aprovação. Nesse documento a EaD e as TIC aparecem, de acordo 

com Dourado e Santos (2011), citados no Capítulo I, de forma diluída das 

estratégias para o cumprimento das metas 10, 11, 12 e 14, conforme detalhado no 

Capítulo I, secundarizando, segundo esses autores, o papel da EaD, ao mesmo 

tempo que, contraditoriamente, permitem ações sem a clara definição de políticas 

para a modalidade. De acordo com esses autores e concordando com eles, no 

contexto dos debates e discussões em torno do novo PNE (2011-2020), torna-se 

urgente a reorientação das atuais políticas educacionais, buscando o 

desenvolvimento do sistema que contribua para a expansão da EaD, articulada a 

oferta, de modo a multiplicar as matrículas e, ao mesmo tempo, otimizar a 

capacidade instalada, minorizar a precariedade do trabalho docente, contratar novos 

professores, melhorar a infraestrutura das instituições, dentre outros.  Pinto (2011, 

entrevista 01), ao refletir sobre a EaD no contexto do novo PNE, atenta para a 

importância da formação dos professores universitários para a utilização desta 

modalidade educativa. Para Pinto, esse é um dos „nós‟ da situação contemporânea 

da educação no País, tendo em vista que a grande maioria desses profissionais é 

leiga no que se refere à EaD e está, sob indução do Governo Federal, construindo 

currículos do ensino das licenciaturas a distância, impactando diretamente na 

qualidade destes processos formativos. De acordo com Mota (2011, entrevista 02), o 

desafio principal do novo PNE é compreender a educação numa perspectiva flexível, 

híbrida, contando com as ferramentas da EaD e da educação presencial. Para Mota, 

“se o PNE não for capaz de ter essa compreensão, ele vai representar um grande 

atraso para o próprio País”. Neves (2011, entrevista 3) corrobora com Mota no que 

se refere à superação da separação entre educação presencial e a distância e 

sinaliza à importância de se formular políticas para a formação de professores da EB 

integral, com plano de cargos e salários. 

De acordo com o cenário apresentado, tomando como ponto de partida os 

debates, discussões e deliberações da Conae, em 2010, e compreendendo que as 

políticas educacionais, materializadas em programas e ações, são a expressão da 

correlação de forças sociais e políticas que, em interação permanente e em um 

momento histórico determinado, fazem chegar seus interesses até o Estado e à 

máquina governamental, influenciando e implementando tais políticas, evidenciamos 
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que há, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), uma conjuntura que se 

diferencia do seu primeiro mandato, conforme já sinalizado neste capítulo, ou seja, 

no período que compreende os anos de 2003-2006 havia, no interior da definição 

das políticas investigadas neste estudo, um certo equilíbrio na correlação entre 

forças sociais e políticas em disputa caracterizado de um lado  pela hegemonia 

progressista nas políticas de formação de professores da EB, embora os embates e 

tensões em seu interior; e de outro lado, pela hegemonia conservadora nas políticas 

de EaD e das TIC, advindas de governos anteriores e que se fazem presentes no 

Governo Lula da Silva (2003-2006). Esses dois sub-campos formulam e produzem 

políticas em separado, revelando nas concepções de programas e ações os dois 

projetos antagônicos de educação e de sociedade analisados e apresentados, 

anteriormente, por Brzezinski (2010). Isso se deveu, em grande medida, pela 

ocupação dos espaços da execução, por meio de cargos e funções na estrutura do 

MEC, de agentes sociais e políticos com interesses diferenciados, constituindo uma 

polarização entre a SEB, em grande medida, representada pela hegemonia 

progressista que compôs a base governista, e a SEED/MEC, composta pela 

hegemonia conservadora que, historicamente, vem transitando no interior das 

políticas investigadas, neste estudo, nas últimas cinco décadas. No entanto, é no 

segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) em que há alteração dessa 

conjuntura, no contexto do PDE/PAR, mas, sobretudo, pelo arco de forças sociais e 

políticas de sustentação da base governista e pela penetração de interesses 

empresarias e privatistas de forma mais acentuada no tecido estrutural do MEC, por 

meio do governo de coalização estabelecido, logo de aproximações efetivadas, 

principalmente, com segmentos do empresariado, a exemplo do Compromisso 

Todos pela Educação. Portanto, nesse contexto, evidencia-se uma retração na 

intervenção e participação de parte das entidades acadêmicas, científicas e sindicais 

nos espaços da execução, ou seja, nos cargos e funções do MEC, limitando-se a 

sua participação aos debates, discussões, problematização das políticas em curso e 

formulação de documentos, diretrizes e instrumentos normativos.  

Essa constatação evidencia, no interior da formulação e produção das 

políticas investigadas, uma contradição permanente acentuada entre as diretrizes 

estabelecidas no campo das políticas e a sua materialização por meio de programas 

e ações, conforme sinalizado por Freitas (2011, entrevista 5). Há, neste cenário, 

considerando o nosso objeto de investigação, neste estudo, a hegemonia das forças 
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sociais e políticas conservadoras, representadas pelos agentes sociais e políticos 

ocupantes de cargos e funções na SEED/MEC, que, no segundo mandato de Lula 

da Silva (2007-2010), assumem a formulação e produção das políticas de formação 

de professores da EB, tendo como estratégia principal a modalidade EaD, por meio 

do Sistema UAB, silenciando, em grande medida, as vozes e as lutas históricas do 

campo da formação de professores da EB. 

É importante ressaltar que as políticas de EaD voltadas para a formação de 

professores da EB continuam sendo concebidas e instituídas, no Governo Lula da 

Silva (2003-2010), a partir da mesma matriz política e ideológica assumida, 

sobretudo, na década de 1990, e que tem suas raízes em décadas anteriores. No 

nosso entendimento, essa linearidade das políticas investigadas, embora as 

alterações conjunturais e a correlação de forças em seu interior estabelecidas, se 

efetiva pela continuidade das forças sociais e políticas conservadoras que se fizeram 

e se fazem hegemônicas no campo, com destaque para a ocupação de cargos e 

funções no âmbito do MEC; pela ausência de experiências contra-hegemônicas, 

embora reconheçamos o esforço de algumas instituições nessa perspectiva, mas 

essas não alcançam destaque nem a força necessária para se contrapor, colocando-

se como alternativa no campo das políticas, revelando a desfavorável correlação de 

forças existentes no campo;  e pelo não enfrentamento dessa situação posta pelas 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais que, negando, historicamente, em 

grande medida, a EaD e as TIC, sobretudo, pela sua trajetória histórica, como 

política educacional, associada a forças sociais e políticas autoritárias e 

conservadoras, tem contribuído, em certa medida, para a conservação e 

manutenção deste cenário.  

A alteração deste quadro conjuntural está, e não sem lutas e 

enfrentamentos, na força de organização e na capacidade de mobilização das 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais, as quais são representativas da 

sociedade civil, e na possibilidade de construção de experiências contra-

hegemônicas que sinalizem perspectivas diferencias de EaD e de uso das TIC, de 

forma que possam se apresentar como alternativas diferenciadas sinalizando um 

projeto progressista e diferenciado para o campo. No entanto, o que este estudo 

revela é que não basta à intervenção de entidades acadêmicas, científicas e 

sindicais no campo das ideias, dos debates, discussões e formulação de 

documentos, diretrizes e instrumentos normativos, é fundamental que para além e 
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associado a essas questões os espaços do executivo sejam ocupados (cargos e 

funções no âmbito do MEC) pelos seus representantes para fazer valer seus 

interesses e perspectivas defendidas historicamente no cenário das políticas 

educacionais. Mas, para que isto se efetive é importante que a EaD e as TIC sejam 

compreendidas como estratégias que, dependendo dos propósitos e fins 

educacionais, podem contribuir para democratizar o acesso com qualidade e 

inclusão social, com vistas a emancipação e transformação social, mas pode servir a 

interesses e projetos autoritários e conservadores de poder.  

 

 

3.3 Contexto(s) e Políticas de EaD no Governo Lula da Silva (2003-2010) - 

programas e ações para a formação de professores da EB: uma síntese em 

perspectiva 

   

As Políticas de EaD expressas em programas e ações voltados para a 

formação de professores da EB, no Governo Lula da Silva (2003-2010), revelam-se, 

de acordo com as reflexões e análises estabelecidas, neste capítulo, e no contexto 

das tensões e disputas do campo, controvertidas e contraditórias, tendo como 

centralidade um projeto de educação e de formação de professores da EB que se 

apresenta progressista e conservador simultaneamente, dependendo dos espaços 

ocupados pelas forças sociais e políticas, representativas desses segmentos. No 

que se refere aos documentos, diretrizes e instrumentos normativos, sobretudo, no 

campo da formação de professores da EB, elaborados por parte das entidades 

acadêmicas, científicas e sindicais que compuseram a base governista, esses 

apresentam perspectivas progressistas; no entanto, a materialização destes 

documentos, diretrizes e instrumentos normativos em programas e ações se 

efetivam, no campo da implementação e execução das políticas educacionais 

investigadas neste estudo, e por forças sociais que se fizeram e se fazem 

hegemônicas no campo, perspectivas conservadoras. Essa constatação evidencia 

um contexto marcado pela correlação entre forças progressistas e conservadoras 

que, dependendo da base de sustentação no exercício do poder, se faz hegemônica 

no campo da formulação e produção das políticas de EaD voltadas para a formação 

de professores da EB.  
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Nesse sentido, evidencia-se a ausência de organicidade nas políticas de 

EaD voltadas à formação de professores da EB, de forma que articule os 

documentos, diretrizes e instrumentos normativos a sua materialização, bem como 

as diferentes modalidades de ensino (presencial, a distância e/ou estratégia 

combinada), rompendo com modelos adotados e utilizados, sobretudo, nas quatro 

últimas décadas anteriores aos dois mandatos subseqüentes de Lula da Silva 

(20003-2010).  

 A EaD, como política educacional, no Governo Lula da Silva (2003-2010), 

caracteriza-se como modalidade assumida como estratégica na formação inicial e 

continuada de professores da EB, tendo como finalidade atingir o maior número de 

profissionais da educação. A educação superior a distância assume a centralidade 

dessas políticas, por meio da UAB, alterando, em grande medida, a natureza das 

universidades públicas que passam a assumir um modelo bimodal, por meio da 

oferta de cursos presenciais, semipresenciais e a distância. No entanto, essa diretriz 

política é implementada, no interior das instituições públicas de ensino, sem a 

necessária discussão, em sentido amplo, das concepções político-pedagógicas da 

EaD a serem assumidas por essas instituições, sem qualquer proposta de 

redimensionamento das condições de trabalho nas universidades, de reestruturação 

da sua infraestrutura física e tecnológica, nem de investimentos e financiamentos 

específicos para as IES. As instituições assumem uma função de execução de 

programas e ações do MEC, em um contexto, historicamente, desfavorável de 

ausência de investimentos e financiamentos, o que levou a maioria dessas 

instituições aderirem a programas e ações e não a projetos de educação. 

O primeiro mandato de Lula da Silva (2003-2006), no campo educacional, 

tendo como centralidade o fenômeno social investigado nesta pesquisa, é marcado 

pela continuidade e expansão da oferta de vagas em diferentes programas e ações, 

em grande medida, advindos de governos anteriores, e não somente do 

imediatamente anterior. Destaca-se a criação de marcos regulatórios para a EaD, no 

contexto da expansão da educação superior pública, sobretudo, com a criação e 

implantação da UAB. No final deste primeiro mandato, e não sem contradições, tem 

início o processo de preparação e sistematização para as reformas educacionais 

operadas em seu segundo mandato, tendo o PDE como eixo reorientador da política 

educacional em andamento e a reforma da nova Capes, como expressão da 
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materialização dessas reformas no campo da formação de professores da EB, por 

meio da EaD. 

O segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) tem início com reformas 

amplas que já vinham sendo anunciadas pelos diferentes ministros que assumiram a 

pasta do MEC, desde 2003, mas que não conseguiram sistematizar e dar 

organicidade a um conjunto de programas e ações em andamento desde o período 

de redemocratização política. Como vimos, no contexto do PAC, e seguindo a 

mesma lógica de sua implantação, foi instituído o PDE, logo o PAR, o Ideb, e um 

conjunto de instrumentos normativos que vão evidenciando a reforma educacional 

em curso, a exemplo da reforma da nova Capes, a Política Nacional de Formação 

dos Profissionais do Magistério da EB, o Parfor, a criação e institucionalização da 

UAB voltada à formação de professores da EB, dentre outros. Essas reformas 

revelam, de acordo com os estudos realizados, modificação no estado anterior das 

políticas educacionais para o campo analisado, no entanto, essas alterações nas 

políticas pesquisadas se efetivem apenas em níveis conjunturais, não alterando a 

estrutura educacional do País que se mantem inalterada em suas concepções e 

fundamentos essenciais.  

As políticas de EaD continuaram, no Governo Lula da Silva (2003-2010), 

sendo formuladas e produzidas, na aparência, apartadas e, contraditoriamente, 

separadas das políticas de formação de professores da EB, embora se revelam 

inseparáveis, sendo a EaD utilizada como modalidade estratégica para promover 

reformas educacionais, sobretudo, no campo da formação de professores da EB, 

sob a indução das diretrizes de organismos multilaterais, com o consentimento e a 

partir dos interesses locais das elites dirigentes no exercício do poder. 

Dentre os dilemas enfrentados nesse debate destacam-se, em sentido 

amplo, o estabelecimento das diretrizes nacionais para a formação inicial e 

continuada de profissionais do magistério; a construção do estatuto do magistério 

nacional; a defesa do financiamento público para a IES públicas, os marcos 

regulatórios construídos por meio de um Sistema Nacional de Educação e a 

estruturação de (sub)sistemas de avaliação, financiamento, gestão, currículo, 

formação e valorização dos professores da EB, com a definição do piso salarial. 

Verifica-se que um dos aspectos centrais das tensões e disputas no campo 

tem sido a implantação de políticas de formação inicial e continuada que perpassem 

governos e tornem-se políticas estratégicas de Estado. Nessa perspectiva, os 
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programas e ações da política de formação de professores da EB (presencial, a 

distância e/ou combinadas), em nível de licenciatura, pós-graduação lato e stricto 

sensu e a formação continuada devem estar organicamente articuladas em um 

sistema nacional de formação de professores de caráter amplo, plural e unitário. 

Nesse contexto, perspectivas e possibilidades apresentam-se, apesar do percurso 

controvertido e contraditório identificado na implantação das políticas para o campo, 

considerando a construção coletiva de políticas de formação historicamente 

desenvolvidas pelos educadores do nosso País. Um exemplo disso são os Fóruns 

Estaduais Permanentes de Formação Docente, no contexto do Parfor, logo da 

Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da EB, que sinalizam 

ações indutoras do MEC e da Capes, em articulação com o CNE e com estados e 

municípios, que poderiam, caso tivessem sido priorizados os Planejamentos 

Estratégicos de Formação Inicial e Continuada, conforme proposição dos 

documentos normativos instituídos, de implantação de uma política de formação, 

valorização e profissionalização do magistério, incluindo, os profissionais da 

educação presencial e os da EaD. 

Um dos principais desafios postos sinaliza para a redefinição das 

responsabilidades do Sistema UAB em articulação com os cursos presenciais, 

licenciatura e pós-graduação, bem com a definição das condições de 

desenvolvimento dos polos de EaD e da UAB; e do estabelecimento de polos da 

UAB como Centros de Formação de Professores, conforme sugerido nos 

documentos finais da Coneb (2008) e da Conae (2010), e fortalecimento dos 

Centros de Formação sob a responsabilidade dos sistemas de ensino estaduais.  

Vale destacar que, embora os programas e ações voltados para a formação 

de professores da EB, por meio da EaD, no Governo Lula da Silva (2003-2010), 

tenham se apresentado como estratégias de democratização com qualidade e 

inclusão social, parecem revelar-se, de acordo com este estudo, em suas 

contradições, como uma política que vem se transformando na aparência desde a 

década de 1960, sobretudo, pela manutenção de forças sociais e políticas que têm 

se feito hegemônicas neste processo histórico, e revela a não superação de uma 

concepção que orienta as políticas para o campo com ênfase na oferta de cursos de 

formação, marcada por uma concepção neotecnicista, na contramão da proposição 

histórica da área de concebê-la como um conjunto de princípios que perpassam 
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programas e ações de formação, valorização e desenvolvimento dos profissionais da 

educação. 

Verificamos, no interior destes debates, tensões, disputas e contradições, a 

necessidade de ruptura da cisão estabelecida, no campo da formação de 

professores da EB, entre a educação presencial e a EaD, de forma a discutir as 

políticas para o campo independente e para além da modalidade educativa. Os 

debates e discussões históricos de formação de professores para a EB precisam ser 

compreendidos pelos profissionais da EaD, e a EaD, como modalidade específica, 

com características e particularidades próprias, precisa ser objeto de estudo e 

compreensão dos profissionais da educação presencial, de forma que a formação de 

professores inicial e continuada, seja presencial, a distância e/ou combinada, 

passem a ser entendidas organicamente, de maneira que se estabeleça um 

compromisso ético-político-pedagógico, mas, sobretudo, social em torno de um 

projeto mais amplo e orgânico de educação para o País.  

Mas, talvez, o principal desafio posto para o campo investigado seja a 

construção de experiências contra-hegemônicas por forças sociais progressistas 

que, enfrentando os desafios da natureza e especificidade de cada uma das 

modalidades de ensino, se façam presentes nos debates e discussões do campo, 

sobretudo, no que se refere aos limites e possibilidades de ambas, como forma de 

enfrentamento da hegemonia conservadora instituída no interior das políticas 

educacionais desde a década de 1960 e que ainda se faz presente na primeira 

década deste século. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este estudo teve a finalidade de compreender como se conceberam e se 

instituíram os programas e as ações voltados à formação de professores da EB, por 

meio das políticas de EaD, no Governo Lula da Silva (2003-2010), no contexto das 

reformas educacionais em articulação com as transformações econômicas e 

políticas em curso no referido momento de desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Para isto, investigamos o tema em sua historicidade, recuperando as quatro 

décadas que antecederam o Governo Lula da Silva (2003-2010), tendo em vista 

apresentar uma síntese das mediações e dos nexos estabelecidos, situando o 

período estudado em um contexto mais amplo de entendimento. Nessa perspectiva, 

buscamos apreender o fenômeno social investigado em suas contradições, 

mediações e determinações históricas, sociais e econômicas que o constituem, 

tomando-o na relação inseparável entre o estrutural e o conjuntural. 

Partimos destas escolhas como orientadoras do nosso percurso de pesquisa 

por entendermos que o fenômeno social investigado não poderia limitar-se, primeiro, 

a uma mera análise fundada em comparação com o governo imediatamente 

anterior, indicando apenas avanços e retrocessos, sobretudo, porque as bases 

sócio-políticas de implantação da EaD, como política educacional no País, 

associada à formação de professores da EB, foram sedimentadas no período da 

ditadura militar (1964-1984), tendo continuidade no período de redemocratização 

política, com destaque para a década de 1990. Entendeu-se, que seria importante, 

na trajetória construída, estabelecer nexos e conexões deste movimento de 

implantação destas políticas para melhor compreender o objeto de estudo.  

Neste percurso, embora tenhamos nos utilizado dos dispositivos legais e 

normativos dos governos destas últimas cinco décadas, bem como de parte 
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significativa de seus programas e ações, partimos da análise dos contextos histórico, 

econômico e político no esforço de conferir sentido mais amplo a determinadas 

medidas governamentais, com ênfase no recorte temporal estabelecido, neste 

estudo. Optamos também por considerar a correlação de forças estabelecida no 

interior da definição destas políticas e o movimento destas forças sociais e políticas 

como hegemônicas, tendo em vista nosso esforço em verificar em que medida esse 

movimento sofre ou não alteração conjuntural e/ou estrutural com o Governo Lula da 

Silva (2003-2010). Um aspecto que consideramos igualmente relevante e que 

permeia esta pesquisa é a compreensão de que, embora as políticas educacionais, 

sobretudo, àquelas que são objetos de nossa investigação, tenham grande parte de 

sua origem nos documentos e normas internacionais, sobretudo, nas orientações e 

influências de organismos multilaterais, não se trata da mera aplicação de 

receituário, mas de uma ativa recontextualização da agenda nacional, considerando 

aspectos históricos, conceituais e de correlações de forças, que inclui certamente o 

modo de pensar e agir das elites nacionais dirigentes no exercício do poder em cada 

momento histórico.  

A investigação revelou, por um lado, que as políticas de EaD voltadas para a 

formação de professores da EB foram  historicamente formuladas e produzidas, na 

aparência, apartadas e separadas das políticas de formação de professores, o que 

se expressa e se reproduz, em grande medida, nas produções acadêmicas e 

científicas de ambos os campos investigados. Tais políticas, no entanto, revelam 

importantes nexos constitutivos, sendo a EaD utilizada, por diferentes governos e 

com interesses os mais diversos, sobretudo, considerando as forças sociais e 

políticas e o projeto hegemônico de poder. A EaD vem, pois, sendo utilizada como 

modalidade estratégica para promover reformas educacionais, fortemente marcadas 

pelos compromissos internacionais assumidos por diferentes governos perante 

indicação de organismos multilaterais e, ainda, pelas diretrizes do mercado 

educacional, que determinam, em grande medida, indicadores de políticas, 

programas e ações, bem como de avaliação, subordinando os países dependentes 

aos interesses e diretrizes por eles determinados, com o consentimento das elites 

dirigentes locais no exercício do poder. 

Esse movimento que se apresenta opaco e não revela as intenções e 

interesses velados, na América Latina e, em especial, no Brasil, como vimos, não 

tem sido transplantado de fora para dentro involuntariamente, mas conforma 
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processos de recontextualização a partir das características políticas, econômicas, 

sociais e históricas da sociedade a que a destina.  Logo, esse movimento, marcado 

pela indução e recontextualização das políticas educacionais, passa por 

metamorfoses de conceitos e de sentidos e vai se transformando, na aparência, em 

conformidade com o projeto político hegemônico no poder. Observa-se, pois, uma 

ininterrupta linearidade entre projetos e etapas subseqüentes que dialogam entre si, 

articulando-se e constituindo os fundamentos e as bases legais, normativas e 

reguladoras, portanto, institucionais, bem como políticas determinadas para o 

campo, expressas em programas e ações focalizados, com caráter temporal e 

emergencial, voltadas para a massificação da educação das populações 

historicamente excluídas, o que se evidencia pelos nexos, conexões e interconexões 

estabelecidos na formulação e produção das políticas de EaD voltadas à formação 

de professores da EB, sinalizando linearidade e continuidade da década de 1960 até 

a primeira década de 2000, considerando o fenômeno social investigado.  

É importante destacar que, neste período, embora o tecido estrutural 

expresse linearidade e continuidade, evidencia-se alteração sistemática e acentuada 

no quadro conjuntural, o que se expressa pela participação ou não de diferentes 

forças sociais e políticas que, em disputa e em tensão constante e permanente, 

considerando, sobretudo, os seus interesses junto ao Estado e aos governos, 

acabam influenciando a formulação e implementação das políticas do campo 

investigado, buscando, no contexto das relações de poder e de dominação 

estabelecido na sociedade, a hegemonia do campo.  

Neste estudo, compreendemos que as políticas de EaD voltadas para a 

formação de professores da EB, materializadas em programas e ações, foram 

formuladas e implantadas, no contexto das reformas em curso, pela negação e na 

contramão das condições e proposições históricas dos movimentos dos educadores 

progressistas em defesa da formação de professores da EB fundada em uma 

concepção sócio-histórica da educação. Nesta concepção, a docência é entendida 

em sentido amplo e base para o trabalho pedagógico; advoga-se uma formação de 

caráter amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo; com 

desenvolvimento da consciência crítica, que permita interferir e transformar as 

condições da escola, da educação e da sociedade, tendo como lócus dessa 

formação a ambiência universitária das faculdades e centros de educação, conforme 

sinalizado no Capítulo I.  
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Esse estado de objetivação das políticas de EaD, produzidas em negação 

aos processos históricos das lutas dos educadores progressistas, e à serviço de 

projetos políticos determinados de poder, sobretudo, aqueles de cunho autoritário e 

conservador, promoveu, no campo da formação de professores da EB e entre 

setores ligados à educação,  representados por entidades acadêmicas, científicas e 

sindicais, forte reação às políticas de EaD, e a esta modalidade educativa, em 

especial, que passam a ser postas em campos oponentes, numa arena de disputas 

e tensões, expressas num jogo de negação e desqualificação de conceitos e 

sentidos, promovendo, assim, uma profunda e complexa cisão entre a educação 

presencial e a EaD.  

Esse movimento expressa, e não sem contradições internas, lutas e tensões 

entre forças sociais que, em disputa, se constituem, no contexto do capitalismo real, 

em dois pólos contrários que se excluem e, ao mesmo tempo, se unem em torno de 

projetos políticos de poder pela hegemonia do campo, os quais se polarizam, de um 

lado, pela defesa da preparação de indivíduos e produtores consumidores para o 

mercado e, do outro, pela concepção de educação como emancipação e 

transformação social, tendo como princípio a formação unitária, omnilateral e 

universal de caráter histórico-social. Esses projetos diferenciados de sociedade e em 

disputa permanente se materializam e se reproduzem, mais especificamente, na 

formação de professores da EB, seja presencial e/ou a distância, em concepções 

também antagônicas caracterizadas, de um lado, pelo modelo técnico-profissional 

centrado na abordagem tecnicista e, mais tarde, na pedagogia das competências 

(neotecnicista) e na qualidade total, com ênfase na instrumentalização, 

individualização, competição e responsabilização dos professores pela própria 

formação e pelo aprimoramento profissional; e, de outro, pela concepção histórico-

social e que tem como paradigma educacional as relações entre cultura, sociedade 

e educação, tendo em vista a emancipação e a transformação social. 

Esse processo que se materializa por meio das políticas de EaD voltadas à 

formação de professores da EB, embora mergulhado em disputas, tensões e 

contradições, na forma como assume no Brasil, desde o golpe militar, em 1964, e 

com mais ênfase nos anos de 1990, se intensifica na primeira década do século XXI, 

conforme a pesquisa histórica e empírica nos revelou.  

Nessa perspectiva, compreendemos que foi sob as bases sociais e políticas 

do regime militar (1964-1984), sob a indução dos acordos MEC/Usaid, e com o 
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consentimento e interesses locais das elites dirigentes no exercício do poder, que a 

EaD, no País, encontra sustentação para sua implantação e institucionalização 

como política educacional, em um cenário onde o Estado se descompromete, 

paulatinamente, de financiar a educação pública e gratuita, comprometendo-se cada 

vez mais com o capital privado e com as imposições dos EUA, a partir dos 

parâmetros da ordem capitalista. A educação, compreendida como fator econômico, 

passa a definir-se como uma técnica de preparar recursos humanos para o processo 

de produção. Logo, a concepção tecnicista, implantada nas reformas da educação 

no regime militar, apoiada no modelo fordista, baseada na neutralidade científica e 

inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, contribuiu, de 

forma decisiva, para promover a descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação 

do trabalho e das políticas no campo da formação docente.  

É, neste cenário, que a EaD foi, pelas suas características e especificidades, 

como separação professor e aluno, utilização de meios técnicos-informacionais, 

organização de apoio e tutoria, flexibilidade e independência, comunicação massiva, 

procedimentos industriais, e baixos custos, incorporada, apropriada e imposta pelo 

regime militar (1964-1984), tendo em vista, sobretudo, o controle e censura do 

Estado sobre os currículos e sobre os  processos de ensino e aprendizagem; o seu 

poder de desmobilização de massas, considerando a sua organização mediada por 

tecnologias, com separação física entre os envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem, num período onde não havia ainda mediação online, via Internet; 

baixa qualificação da tutoria, com substituição de professores por animadores de 

aprendizagem e, consequentemente, do ensino; e utilização de limitados recursos 

financeiros. Mas, as características da EaD, no nosso entendimento, conforme o 

Capítulo II desta pesquisa desvela, e que mais contribuiu para a sua utilização, 

como política educacional pelos militares, foi, sem dúvida, a possibilidade de 

separação professor e alunos (e alunos entre si), afinal, a ordem era desagregar, em 

todos os domínios, as organizações que assumiam a defesa de interesses 

populares; e o controle, por meio da censura, dos currículos e dos processos de 

ensino e aprendizagem. Nesse período, as políticas de EaD voltadas para a 

formação de professores da EB se materializam, conforme destacado no Capítulo II, 

em programas e ações pontuais, focalizados, voltados para atender necessidades 

emergenciais, com destaque para o Programa Logos I e II, centrado na formação de 
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professores leigos, sem bases e sustentação legal, sinalizando perspectivas e 

possibilidades de expansão do mercado para o setor.  

Nos primeiros anos do período da redemocratização do País, em um 

contexto marcado por um longo processo de conflitos, negociações e 

consentimentos, por meio dos quais foi se constituindo e forjando um novo pacto de 

compromissos das novas e velhas elites, num jogo caracterizado pela ambigüidade, 

os problemas educacionais passam a ser encarados como questões políticas e não 

mais de ordem técnica, identificadas com as classes populares e excluídas 

socialmente, em uma tentativa de legitimação junto à sociedade civil. Nesta 

perspectiva, as políticas de EaD tem continuidade e começam a se expandir 

associadas às novas TIC, aproximando-se, com mais ênfase, da formação de 

professores da EB, sob a indução de organismos internacionais e regionais, com 

relevo para o Banco Mundial, com o consentimento e de acordo com os interesses 

locais das elites dirigentes no exercício do poder.  

É, todavia, na década de 1990, período de introdução, aprofundamento e 

consolidação do padrão de desenvolvimento neoliberal no Brasil, e mais 

especificamente, no Governo FHC (1995-2002), que a EaD é instituída legalmente, 

no País, em articulação com os sistemas de ensino, por meio da sua inserção na 

LDB/1996 (BRASIL, 1996) e no PNE/2001 (BRASIL, 2001a). Nesse contexto, 

verifica-se um crescimento acentuado de políticas, programas e ações, em grande 

medida, associados à formação de professores da EB, incluindo a criação na 

estrutura do MEC, em 1995, da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), 

com a intenção velada de promover a mediação das reformas no campo da 

formação de professores da EB, tendo como centralidade a disseminação de 

infraestrutura tecnológica para as escolas públicas, com destaque para os 

Programas TV Escola e ProInfo. Destaca-se ainda a formação continuada de 

professores da EB na perspectiva da pedagogia das competências e da qualidade 

total, em espaços para além da ambiência universitária, assim como o incentivo para 

a expansão da educação superior a distância no setor privado. 

Se a década de 1980 representou, como vimos nos Capítulos I e II, uma 

reação crítica e veemente aos postulados tecnicistas e autoritários das décadas de 

1960 e 1970, a década de 1990 foi marcada pela (re)definição de conceitos e 

sentidos e (re)alteração de políticas e práticas, que retomaram perspectivas 

anteriores. A educação passa a ser compreendida como um investimento em capital 
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humano individual que qualifica as pessoas para a competição por empregos 

disponíveis, com destaque para a „pedagogia das competências‟ e para a „qualidade 

total‟, onde o controle decisivo desloca-se do processo para os resultados e cujo 

objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam 

ajustar-se às condições de uma sociedade em permanente mutação. A educação 

assume um papel econômico determinado pelo progresso científico e pela evolução 

tecnológica, ancorando-se no pensamento empresarial e nas diretrizes dos 

organismos e agências internacionais e regionais. E é neste contexto que o projeto 

educativo do Governo FHC (1995-2002) encontra coerência lógica quando articula o 

projeto de sociedade brasileira às demandas do grande capital, numa perspectiva 

pedagógica individualista, dualista, fragmentária e, ao mesmo tempo, coerente com 

o ideário da desregulação, flexibilização e privatização, próprios da doutrina 

neoliberal ou neoconcervadora. 

Nesse cenário, as políticas de EaD voltadas à formação de professores da 

EB são produzidas e implantadas à margem e na contramão de diagnósticos, 

estudos e proposições, sobretudo, aqueles formulados pelos movimentos 

representativos da sociedade civil organizada, instituídas nos anos iniciais da 

reabertura política, e que durante a ditadura militar (1964-1985) e nos primeiros anos 

da redemocratização, construíram uma proposta progressista de formação de 

professores da EB, pautada na defesa da base comum nacional, na concepção de 

formação com caráter sócio-histórico, tendo como lócus da formação as Faculdades 

e Centros de Educação nas universidades públicas. Portanto, formuladas 

separadamente das lutas e proposições do campo da formação de professores da 

EB, as políticas de EaD constituíram-se, como este estudo revelou, sob as bases de 

reformas profundas no campo da formação de professores, orientadas pelos 

documentos e diretrizes dos organismos multilaterais, com o consentimento das 

elites dirigentes locais no exercício do poder. E não se efetivaram pontualmente, 

como parecem ter sido produzidas, mas se constituíram em um sistema organizado 

e pautado por novas formas de regulação, sendo demarcadas pelo caráter 

temporário, focalizado e compensatório, enfatizando a flexibilização da formação 

docente por meio da institucionalização de programas e ações emergenciais e 

aligeirados; destaca-se também: a proposição dos ISE e dos CNS, visando a 

retirada da formação do espaço universitário; a reconfiguração da formação 

continuada, que passa a ser prioritária, em detrimento dos investimentos e 



318 
 

financiamentos da formação inicial. Tais ações promovem duas cisões, a primeira, 

como destacamos anteriormente, entre educação presencial e EaD e, a segunda, 

entre formação inicial e a formação continuada.  

A formação continuada foi estrategicamente utilizada no Governo FHC 

(1995-2002) para promover as reformas, sobretudo, aquelas associadas às políticas 

de investimento em infraestrutura tecnológica focalizadas nas unidades da 

federação que assumissem, por meio de estruturas localmente instituídas, a 

formação continuada de professores da EB dissociadas das FE e dos Centros de 

Educação, sob orientação direta de consultores temporários contratados pelo MEC, 

a partir da concepção de formação focada na pedagogia das competências e da 

qualidade total. A formação inicial, com destaque para os cursos de pedagogia e das 

licenciaturas, por estar centrada na ambiência universitária, logo, em espaços onde, 

historicamente, houve reação à concepção da formação instituída pelo Governo 

FHC (1995-2002), materializada nas Diretrizes Nacionais para a Formação de 

Professores (CNE, 2002), foi, neste período determinado, colocada à margem de 

investimentos, limitando o seu campo de atuação, embora, e de forma contraditória, 

a LDB/1996 fomentasse a formação de professores leigos em nível superior, o que, 

contribuiu, conforme apresentamos nesta pesquisa por meio dos dados dos Censos 

da Educação Superior na primeira década deste século, para a expansão acelerada 

da educação superior a distância no setor privado.  

Nesse contexto, as políticas de formação continuada a distância, com 

financiamento e investimentos específicos, em boa medida, advindos de agências 

financiadoras internacionais, com relevo para o Banco Mundial, assumem a 

centralidade da formação de professores da EB, contribuindo para uma profunda 

distorção das concepções entre a formação inicial e a formação continuada, tendo 

em vista que esta ao invés de desenvolver-se como parte da formação inicial, em 

processo posterior, mas articulado e integrado na perspectiva da formação ao longo 

da vida, assume o papel e função de „salvacionista‟ dos problemas da „má qualidade‟ 

da formação inicial, colocando esta etapa de ensino em um lugar de desqualificação 

e de questionamento da sua função social e transformadora. Os espaços onde essa 

formação se efetiva, as FE e os Centros de Educação, são sistematicamente 

afastados, por meio das políticas de diversificação da oferta, sendo postos em um 

outro lugar que não o da formação de professores da EB, em sentido amplo.   
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Esse processo, no Governo FHC (1995-2002) é estabelecido de forma 

articulada, constituindo-se em uma grande rede de interesses que envolvem setores 

públicos e privados, ou seja, à medida que se institui, na LDB/1996, a EaD 

associada aos sistemas de ensino, induzindo a formação de professores da EB em 

nível superior, e formulam-se políticas específicas voltadas à formação continuada, 

retraindo, de forma contraditória, os investimentos e financiamentos para a formação 

inicial no setor público, o Governo FHC (1995-2002) sinaliza abertamente para o 

mercado, logo, para a expansão do ensino superior a distância, no setor privado, 

que, como vimos, tem um crescimento acentuado, sobretudo, a partir de 2002. 

Neste período, destacam-se, por assim dizer, a institucionalização da EaD por meio 

da LDB e do PNE; o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(Proformação), uma nova versão do Logos I e II, financiado pelo Banco Mundial, sob 

orientação de consultor externo, que acaba servindo como referência para outros 

programas e ações, tanto em termos de concepção, metodologia e avaliação, como 

em termos de implementação, envolvendo convênios com as unidades da 

federação; e o Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje que, como formação 

continuada, tem sua implementação efetivada pelas IFES, embora, em grande 

medida, pelos CEAD e outras estruturas localizadas, apoiados por fundações 

públicas de caráter privado, logo fora das FE e dos Centro de Educação, 

constituindo-se a primeira experiência em âmbito nacional, no Governo FHC (1995-

2002), financiada pelo governo federal e implantada pelas IFES, e que sedimentou, 

no conteúdo, no método e na forma, no nosso entendimento, as bases e os 

fundamentos para políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB 

subseqüentes, a exemplo do Pró-Licenciatura e da UAB. 

E, nesse contexto mais amplo, demarcado pelo enraizamento, no tecido 

estrutural do Estado brasileiro, de políticas e práticas conservadoras e autoritárias, 

em um movimento histórico de lutas e tensões, representado por forças políticas e 

sociais com interesses contrários, que, ao mesmo tempo em que se inclui, busca 

alternativas e soluções de poder, é que Lula da Silva (2003-2010) assume o poder, 

conduzido por forças sociais progressistas que, em sua origem, tinham a intenção 

de alterar a natureza estrutural do projeto de sociedade em curso no País.  

O Governo Lula da Silva (2003-2010), em seus dois mandatos 

subseqüentes, se efetiva em um cenário demarcado por tensões, disputas e 

contradições entre projetos de sociedade que se apresentam contrários e 
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antagônicos e que, no campo educacional, se expressam, em um dos pólos, e que 

serviu de base política de apoio para a sua eleição, sobretudo, em seu primeiro 

mandato, pela defesa de um projeto alternativo e progressista de educação na 

perspectiva da transformação social, em ruptura ao modelo adotado pelos governos 

anteriores, com destaque para o Governo FHC (1995-2002). Logo, o principal 

desafio de Lula da Silva era modificar a natureza do projeto de sociedade, como 

conseqüência para todas as áreas, a partir de medidas políticas profundas capazes 

de viabilizar a repartição da riqueza e suas conseqüências em novas reformas de 

base. 

A educação no Governo Lula da Silva (2003-2010) é apresentada como um 

direito social básico e universal, associada ao desenvolvimento e a distribuição de 

renda, com foco na democratização do acesso e garantia de permanência, tendo em 

vista maior democratização, qualidade e inclusão social. Nessa perspectiva, a EaD é 

estrategicamente utilizada como a alternativa para promover e viabilizar a 

democratização do acesso à educação superior com qualidade e inclusão social. 

Em um contexto político que se diferencia dos anteriores, marcado pela 

ampla participação de forças sociais progressistas, que, historicamente, construíram 

propostas alternativas de sociedade, logo de educação para o País, representadas 

por parte das entidades acadêmicas, científicas e sindicais, as perspectivas de 

produção e formulação das políticas educacionais, no Governo Lula da Silva (2003-

2010), apresentavam-se, sobretudo, em seu primeiro mandato (2003-2006), com 

forte probabilidade de promover as rupturas necessárias ao projeto educacional de 

governos anteriores, associadas a uma ampla e profunda transformação social, 

embora houvesse o reconhecimento dos limites e desafios postos, sobretudo, pela 

compreensão de que no tecido estrutural da sociedade brasileira, logo, da educação 

havia o enraizamento de práticas e de uma cultura conservadora de difícil ruptura e 

transformação. 

A investigação mostrou que no primeiro mandato do Governo Lula da Silva 

(2003-2006), as políticas de EaD, voltadas para a formação de professores da EB, 

assumiram uma perspectiva compensatória, focalizada e emergencial, destinadas às 

classes populares e menos favorecidas. Essas políticas, não sem contradições 

internas, se efetivam, no interior do MEC, pela polarização entre forças sociais que, 

em disputa e em interação permanente, representaram, de um lado, as elites 

conservadoras, que, a revelia de setores da esquerda, permaneceram no governo 
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representando os interesses privados, e com forte poder de decisão; e, de outro 

lado, representantes de movimentos sociais progressistas que, em tensão e disputa 

constante, demarcaram suas posições e fizeram valer parte dos seus interesses 

junto ao Estado e às forças governamentais no exercício do poder.  

Nesse período do Governo Lula da Silva (2003-2006), pode-se afirmar que, 

apesar da continuidade de programas e ações no campo investigado, houve um 

certo equilíbrio na correlação de forças no interior da definição das políticas 

investigadas, demarcadas, em grande medida, por agentes ocupantes de cargos e 

funções, no âmbito do MEC, representando, de um lado, na SEB/MEC, parte das 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais, que contribuíram para as políticas de 

formação de professores da EB; e, de outro lado, na SEED/MEC, as forças 

conservadoras que se fizeram e se fazem hegemônicas no campo, e que definiram, 

em paralelo, as políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB. 

Nessa perspectiva, as políticas de formação de professores da EB, no primeiro 

mandato de Lula da Silva (2003-2006) continuaram, a exemplo do que ocorreu em 

governos anteriores, sendo produzidas e formuladas apartadas das políticas de EaD 

voltadas à formação de professores da EB, com forte participação dos movimentos 

progressistas que integraram as equipes da SEB/MEC, embora esse quadro 

conjuntural começasse a ser alterado, sobretudo, no final deste primeiro mandato, 

pela centralidade assumida pela SEED/MEC, com significativa participação de 

setores conservadores da sociedade, que assumiram a mediação das reformas no 

campo da formação de professores da EB, por meio das políticas de EaD, tendo 

como centralidade a UAB.  

Este período é marcado, de um lado, pela expansão da oferta de vagas em 

programas e ações focalizados, formulados pela SEB/MEC, com destaque para a 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da EB, o Pró-Letramento, 

Gestar I e II, e o Programa de Formação de Professores da Educação Infantil 

(Proinfantil); e, de outro lado, pelo TV Escola, ProInfo, Mídias na Educação, TV na 

Escola e os Desafios de Hoje, e pelo Edital 01/2004, que se transforma em Pró-

Licenciatura I e II, e pela UAB, formulados e operados pela SEED/MEC, que 

assume, sobretudo, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), a 

centralidade das políticas de formação de professores da EB, por meio da EaD, no 

contexto do PAR/PDE.  
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É importante demarcar, sobretudo, no final do primeiro mandato de Lula da 

Silva (2003-2006), conforme detalhado no Capítulo III, a expansão acelerada da 

educação superior a distância, objetivada no Censo da Educação Superior (BRASIL, 

2007), em um movimento que expressa continuidade das políticas adotadas pelo 

Governo FHC (1995-2002), sobretudo, no que se refere a não regulamentação do 

setor, contribuindo para a expansão e abertura da educação superior a distância 

para o mercado educacional. Essa constatação evidencia-se nos dados do Censo 

da Educação Superior (BRASIL, 2010), no qual revela que havia no País, no final de 

2006, o registro de 207.206 matrículas nos cursos de graduação a distância, sendo 

18,55% ofertadas pelo setor público e 81,45% pelo setor privado, em contraposição 

aos dados do final do Governo FHC (1995-2002), que registram 40.714 matrículas 

neste mesmo nível de ensino, sinalizando a centralidade das políticas do campo 

investigado no Governo Lula da Silva (2003-2006), em seu primeiro mandato, e o 

desafio posto ao enfrentamento da qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem por meio da EaD.  

Esse quadro decorre, em grande medida, das políticas produzidas e 

formuladas nas duas últimas décadas, com ênfase para o Governo Lula da Silva, em 

seu primeiro mandato (2003-2006), com destaque para o Pró-Licenciatura e, mais 

tarde, para a criação do Sistema UAB, destinado ao setor público, e pela existência 

de um marco regulatório pouco consistente, que vinha sendo constituído e induzido 

pelo Governo FHC (1995-2002), mas que ganha relevo no primeiro mandato de Lula 

da Silva, o que contribuiu para o crescimento acentuado do setor privado, em um 

contexto onde o governo federal não dispunha de aparato adequado e suficiente de 

acompanhamento, supervisão e fiscalização.  

Portanto, considerando o nosso objeto de investigação, o primeiro mandato 

de Lula da Silva (2003-2006) é marcado pela continuidade e expansão de 

programas e ações focalizados, com caráter emergencial e temporal, em 

conformidade de conteúdo, método e forma com as concepções adotadas na 

década de 1990, salvo experiências localizadas. O principal desafio do Governo Lula 

da Silva (2003-2006), em seu primeiro mandato, considerando o nosso objeto de 

investigação, foi, sem dúvida, promover a democratização do acesso à educação 

superior. Para isto, utilizou-se da EaD como modalidade estratégica para resolver os 

problemas localizados, principalmente, de falta de professores na EB. Nessa 

perspectiva, foi responsável pela institucionalização da educação superior a 
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distância no País, inicialmente, por meio do Pró-Licenciatura, e depois por meio da 

UAB, como política de Estado; e da expansão, que se efetivou de forma acentuada, 

da oferta de vagas na educação superior a distância, conforme os dados revelam, 

com relevo para os cursos de pedagogia e licenciaturas, no setor público e, 

sobretudo, no setor privado, em conformidade com o movimento que se inicia no 

Governo FHC (1995-2002). 

O segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), em continuidade ao 

anterior, no contexto educacional, não se altera em suas bases e fundamentos 

estruturais, conforme sinalizado anteriormente. No entanto, no plano conjuntural, 

neste período determinado, alterações importantes confirmam, corroboram, 

aprofundam e expandem proposições enraizadas historicamente, e em governos 

anteriores, sobretudo, considerando o nosso campo de investigação.  

As políticas educacionais se distanciam, por assim dizer, conforme vimos no 

Capítulo III, das proposições dos movimentos progressistas, apesar do Governo Lula 

da Silva (2007-2010), em seu segundo mandato, manter com esses uma aparente 

abertura de participação, o que se evidencia na elaboração de diretrizes e 

documentos oficiais, como aqueles da Conferência Nacional de Educação Básica 

(Coneb), em 2008, e da Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010. 

Observa-se alterações importantes na legislação e também na constituição de 

conselhos e comitês representativos de instituições e movimentos sociais 

organizados, expressos por meio de portarias, resoluções e decretos, assim como 

mediante financiamento e apoio institucional na realização de congressos, 

seminários e outros. Ampliam-se também os espaços de debate e discussão das 

políticas educacionais, embora esses contribuam de forma limitada na produção e 

formulação dessas políticas, sobretudo, considerando o nosso campo de 

investigação. 

As políticas de EaD assumem, no segundo mandato de Lula da Silva (2007-

2010), em um cenário marcado pela descontinuidade de programas e ações, 

sobretudo, aqueles relativos à educação superior a distância voltados à formação de 

professores da EB, e pela aproximação entre os setores público e privado, a 

centralidade das políticas de formação de professores da EB, e a SEED/MEC, a 

função e papel de mediadora e promotora estratégica das reformas em curso no 

campo da formação de professores da EB, no contexto do PDE/PAR. As políticas de 

EaD emergem como centrais, em articulação ao processo de aproximação com os 
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setores empresariais mediante o Compromisso Todos pela Educação, o que 

evidencia a intenção do governo em manter os fundamentos e bases de natureza 

estrutural das políticas educacionais de governos anteriores. 

Nessas circunstâncias, embora parte dos documentos fossem elaborados e 

escritos por setores progressistas do campo educacional, sinalizando perspectivas 

históricas construídas e defendidas por esses segmentos, as políticas de EaD se 

materializaram na contramão e à margem dessas diretrizes e postulados, tendo 

como centralidade a expansão acentuada e duplicação de vagas no setor público, 

movimento que também se evidencia, com crescimento ainda maior, no setor 

privado, induzido por políticas de aproximação entre o público e o privado. 

Nessa perspectiva, embora se expresse paradoxal, é importante reconhecer o 

avanço da legislação no campo da formação de professores da EB, sobretudo, 

considerando a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da 

EB, a criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente e o 

Plano Nacional de Formação de Professores da EB (Parfor) que se constituem um 

conjunto de instrumentos legais, normativos e reguladores que pautam e sinalizam 

diretrizes às políticas de formação de professores da EB, bem como no campo da 

EaD, por meio de leis focalizadas na regulação e supervisão do setor. No entanto, 

embora esse amplo arcabouço legal e normativo se apresente como diretriz 

importante para a materialização de políticas para o campo investigado verifica-se, 

com base na pesquisa realizada, sobretudo por meio das entrevistas com sujeitos 

que participaram diretamente da formulação destas políticas, um grande 

distanciamento entre os avanços em termos da consolidação de instrumentos legais 

para a formação de professores da EB e a sua materialização em políticas de 

Estado, e não de governos, o que se expressa pela contradição entre o que 

orientam e sinalizam os documentos oficiais elaborados e os instrumentos 

normativos, em grande medida, pela participação de parte dos setores progressistas 

do campo, e as estratégias e formas de objetivação dessas diretrizes em políticas, 

programas e ações, implantados, no interior do Governo Lula da Silva (2007-2010), 

por setores conservadores da sociedade civil.  

A UAB, que assumiu a centralidade das políticas de formação de 

professores da EB no segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), é um típico 

exemplo desta contradição, ou seja, embora seja um avanço em termos de 

constituição de uma política de Estado voltada à democratização do acesso, à 
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formação inicial e continuada de professores da EB, no setor público, e de 

responsabilização do Estado brasileiro, se revela um programa focalizado, elaborado 

em caráter emergencial para atender e solucionar problemas localizados, em 

contraposição aos próprios documentos elaborados no interior da definição das 

políticas que sinalizam para que a formação inicial se efetive, preferencialmente, via 

educação presencial. A UAB se produz e é operacionalizada em um processo que 

demarca a ausência de um projeto educacional progressista para o País, sobretudo, 

no campo da formação de professores da EB, e tem suas bases e fundamentos 

construídos apartados das políticas e diretrizes, historicamente elaboradas para o 

campo, conformando a formação de professores da EB a uma concepção 

meramente instrumental, com raríssimas exceções para experiências localizadas, 

em contraposição à concepção de educador de caráter sócio-histórico. 

Como estratégia central das políticas de formação de professores da EB, no 

segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010), a UAB, até o final de 2010, de 

acordo com dados disponibilizados em Relatório de Gestão do MEC (2003-2010),  

contava com mais de 143 mil matrículas ativas, com 591 polos de apoio presencial 

em funcionamento e 92 instituições participando do processo de implementação. O 

crescimento acentuado da UAB no contexto das IPES contribuiu, em grande medida, 

para a desestruturação da formação de professores da EB nas IPES, por meio das 

políticas de editais pontuais e direcionados, administrados por fundações públicas 

de caráter privado; pela descentralização dos espaços de formação com a 

promessa, na aparência, de descentralização dos campi para o interior dos estados, 

por meio da constituição de polos de apoio presencial, sob a responsabilidade dos 

municípios; pela contratação de serviços terceirizados e do pagamento de bolsas a 

profissionais com baixa qualificação, impulsionando a adesão das IPES a programas 

localizados e não a projetos de formação de professores da EB, bem como a 

precarização do trabalho docente; e a utilização de um modelo único de EaD 

imposto pelos editais como condição de participação e financiamento dessas 

políticas, embora esse modelo não tenha se feito hegemônico, mas determinou e 

influenciou, em grande medida, as bases e os fundamentos das estruturas recém 

instituídas nas IPES. 

Logo, a UAB apresenta e revela sua dupla face em seu processo de 

implantação, podendo, de um lado, se constituir em uma política pública capaz de 

democratizar o acesso com qualidade e inclusão social; mas, de outro, podendo se 
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constituir, movida pela pressa política, em busca de estatísticas e sem as condições 

necessárias, uma estratégia perversa de exclusão social, sobretudo, das classes 

populares menos favorecidas, as quais têm nesta política pública a possibilidade de 

acesso ao ensino superior. É importante destacar que, no processo de elaboração 

desta pesquisa, mais especificamente a partir do primeiro semestre de 2010, 

evidencia-se a retração na oferta de vagas via sistema UAB, sobretudo, pela 

constatação de setores do MEC e da Capes da evasão crescente e descontrolada 

nos cursos de licenciatura e pedagogia, bem como da baixa qualidade dos cursos 

oferecidos, sinalizando um percurso controvertido e marcado por equívocos de 

natureza político-pedagógico e administrativo, ainda ausentes de formas objetivas 

de mensuração e avaliação. 

A transferência da formação de professores da EB para a Capes também 

representa uma dessas várias contradições práticas no processo de produção e 

formulação das políticas do campo investigado. A principal delas refere-se à 

distância entre o que dizem os documentos normativos e reguladores do setor e a 

materialização dessas diretrizes em políticas, programas e ações. De acordo com o 

discurso oficial, a transferência da formação de professores da EB para a Capes se 

efetiva como forma de imprimir a qualidade da pós-graduação à formação de 

professores da EB e por esta fundação dispor de mais instrumentos reguladores 

para o setor. No entanto, este estudo revela que a transferência da formação de 

professores da EB para a Capes se efetiva em um cenário onde a UAB apresentava 

crescimento descontrolado, e em que o MEC se dá conta, tardiamente, de que não 

dispunha de mecanismos adequados e suficientes de financiamento, 

acompanhamento, supervisão e fiscalização, o que já vinha sendo sinalizado pelas 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais, bem como por estudos e pesquisas na 

área.  

É neste período que, de acordo com levantamento documental, o MEC 

começa a levantar informações relativas à evasão em escala e da baixa qualidade 

dos cursos ofertados, o que se evidencia pela precarização do trabalho docente, 

reduzido à tutoria, com baixa e inexpressível qualificação; pelo material didático-

pedagógico disponibilizado; pelas condições de trabalho e dos polos de apoio 

presencial, boa parte deles fechados antes da metade dos cursos serem concluídos, 

denunciando, por si mesmos, as fragilidades e a política equivocada dos editais de 

seleção de polos e de cursos, dentre outros. E pela não materialização do papel e 
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função assumidos pelo Conselho Técnico-Científico da EB (CTC-EB) que, embora 

tenha sido instituído legalmente para, no âmbito da Capes, orientar as diretrizes 

políticas da formação de professores, parece, pelos dados levantados nas 

entrevistas realizadas, ter se transformado em mero instrumento normativo simbólico 

de participação social, sem poder de interferência nas políticas do campo 

investigado, embora reconheçamos a luta e o esforço de parte dos membros deste 

conselho para materializar as funções e responsabilidades assumidas e postas no 

decreto de sua criação e instituição. 

Os dados do Censo da Educação Superior no País, conforme apresentado 

no Capítulo III, considerando a evolução das matrículas nos cursos de graduação a 

distância no País, revelam que, em 2000, havia 1.682 matrículas, sendo 100% delas 

no setor público. No final de 2010, esse número salta para 930.179 matrículas, 

sendo 181.602, logo, 19,52%, no setor público, e 748.577, 80,48%, no setor privado. 

Do total de matrículas nos cursos de graduação a distância 45,8% são destinadas às 

licenciaturas e aos cursos de pedagogia. Esses estudantes são 69,2% do sexo 

feminino, 43% com renda familiar de até três salários mínimos, 52% são casados, 

44% têm dois ou três filhos, 39% trabalha e ajuda a sustentar a família. 

De acordo com o exposto, verifica-se que as políticas de EaD voltadas para 

a formação de professores da EB, no Governo Lula da Silva (2003-2010), se 

apresentaram e se revelaram, em um percurso controvertido e contraditório, entre as 

lutas e disputas de setores progressistas e conservadores da sociedade brasileira 

pela hegemonia do campo. As propostas, as ações e omissões no exercício do 

poder representam, em geral, perspectivas e defesas de projetos político-

pedagógicos distintos e, por vezes, contraditórios. 

Essa constatação toma como centralidade a compreensão de que o 

Governo Lula da Silva (2003-2010), no campo educacional, embora tenha se 

apresentado como alternativa para promover rupturas em relação ao projeto de 

sociedade e de educação dos governos anteriores, não disputou, com esses, um 

projeto de sociedade antagônico relativo à modernização e ao capitalismo 

dependente, centrando-se em um projeto caracterizado como novo 

desenvolvimentista, tendo como foco o consumo e, ao estabelecer políticas, 

programas e ações para as classes menos favorecidas e excluídas socialmente, em 

sintonia e de acordo com interesses das elites brasileiras, o Governo Lula da Silva 

(2003-2010) não disputou também um projeto educacional amplamente alternativo e 
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antagônico aqueles apresentados no curso histórico em que se colocava em 

oposição. 

Nessa perspectiva, e de acordo com o que a pesquisa revelou, essa 

constatação da diretriz política no Governo Lula da Silva (2003-2010), se reproduz 

no campo das políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB, 

desvelando que, embora tenha havido uma alteração de conjuntura, sobretudo, com 

ampliação da oferta de vagas na formação inicial e continuada de professores da 

EB, de amplo marco normativo, legal e regulatório elaborados, sinalizando 

perspectivas de democratização do acesso e de esforço na tentativa de controle dos 

processos, sobretudo, no que se refere à expansão com qualidade, e de 

investimento ampliado em infraestrutura física e tecnológica, a exemplo dos pólos de 

apoio presencial, a objetivação dessas políticas não se alteram em sua natureza 

estrutural, mantendo concepções e práticas educacionais conservadoras, adotadas 

e assumidas, sobretudo, na década de 1990, com algumas poucas exceções 

localizadas. 

  Nessa perspectiva, defendemos a tese de que, embora se evidencie, no 

Governo Lula da Silva (2003-2010), alteração sistemática e acentuada no quadro 

conjuntural das políticas de EaD voltadas à formação de professores da EB, 

sobretudo, e com destaque, para a expansão da educação superior a distância, o 

tecido estrutural que sustenta tais políticas expressa, nas últimas cinco décadas, 

linearidade e continuidade de conteúdo, forma e método.  

  Essa constatação deve-se, no nosso entendimento, sobretudo à hegemonia 

de forças sociais e políticas conservadoras que se fizeram e se fazem presentes no 

campo investigado, ocupando espaços no poder executivo, por meio de cargos e 

funções no MEC, influenciando e determinando a formulação e produção dessas 

políticas, materializadas em programas e ações; a ausência de experiências contra-

hegemônicas que, apresentando-se como alternativa progressista a esse modelo 

hegemônico conservador, dessem conta de enfrentar tal modelo, provocando, por 

meio de embates e tensões, uma possível alteração dessa conjuntura, embora 

reconheçamos algumas experiências localizadas, mas que se revelaram 

insuficientes diante a desfavorável correlação de forças estabelecidas no campo; e 

pelo não enfrentamento dessa hegemonia conservadora por parte das entidades 

acadêmicas, científicas e sindicais, principalmente, na radicalidade que se fez e se 

faz necessária, considerando que, historicamente, a EaD, por ter sido instituída 
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como política educacional no período da ditadura militar, acabou sendo associada a 

projetos autoritários e conservadores de poder pelos movimentos sociais 

organizados.  Isso contribuiu de forma decisiva para que essa hegemonia construída 

nas políticas de EaD e do uso das TIC fosse disseminada sobre bases e 

fundamentos estruturuais e de difícil ruptura, sobretudo, pela fragilidade de 

tensionamento em seu interior com as forças sociais progressistas que, muito 

recentemente, estão se dando conta da importância deste enfrentamento e, 

sobretudo, do uso da EaD e das TIC para fins educacionais em uma perspectiva 

democrática e transformadora. 

Este estudo sinaliza desafios e perspectivas a serem enfrentados pelas 

políticas educacionais, com destaque para o fenômeno social investigado, ou seja, 

as políticas de EaD voltadas para a formação de professores da EB. Partimos da 

compreensão de que sem mudança estrutural no projeto de sociedade, logo de 

educação do País, políticas, programas e ações, em qualquer campo e área, 

embora possibilitem a democratização e o acesso, não sofrem alterações 

significativas em seu processo de formulação, logo nos aspectos relativos a 

conteúdo, método e forma, muito menos em seus resultados, sobretudo, quando se 

defende um projeto antagônico de educação fundado na perspectiva de 

emancipação e transformação da sociedade que se pretende construir.  

Tendo como centralidade o fenômeno social investigado, este estudo 

sinaliza para a importância necessária e urgente de aproximação entre os campos 

da formação de professores da EB e da EaD, de forma que haja um conhecimento 

recíproco e profundo, de natureza histórico e político-pedagógico de ambos, 

sobretudo, para se compreender o lugar de um cada um deles, suas características, 

especificidades, mas também as suas interfaces, seus limites e possibilidades.  

Compreendemos que é necessário que esse movimento seja construído não 

pela negação, pela indiferença, pelo preconceito, pela falta de conhecimento e 

habilidades e/ou disponibilidade de enfrentamento e abertura ao novo, mas pelo 

(re)conhecimento de que há uma caminhada histórica efetivada, em contextos 

políticos e ideológicos diferenciados, mas, ao mesmo tempo interligados em nexos 

enraizados, e perspectivas, limites e desafios postos, sobretudo, considerando a 

sociedade e a educação neste século XXI que se (re)configura e se (re)delineia sob 

as bases da inovação e da integração da ciência e da tecnologia em todos os 

âmbitos das nossas vidas. 
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Nessa perspectiva, é importante reiterar que, neste mundo que se move e se 

faz histórico, não há um único caminho, nem um único conteúdo, método e forma, 

há possibilidades e perspectivas que precisam ser apropriadas em nosso curso 

histórico, sob as bases de um projeto sólido e eficaz de sociedade e de mundo que 

se expresse na educação, na formação de homens e mulheres, e de crianças, mas 

que seja transformador da sociedade e da formação humana. Portanto, há uma 

travessia que precisa ser enfrentada, de forma crítica, como parte da luta de ideias e 

de forças sociais em disputa e interação permanente.  

E a definição dos fins da educação é parte essencial desta travessia, mas, é 

igualmente importante compreender que a objetivação do projeto de sociedade na 

educação, logo em política educacional não se efetiva pela pressa política, nem pela 

busca desenfreada de números e estatísticas, e, muito menos pela composição, na 

estrutura do poder executivo, ou seja, na administração pública, de forças políticas 

que, embora representativas do projeto político no poder, demonstrem-se ineficazes 

para o desafio posto de transformação social, considerando o campo e área de 

atuação.  

É importante ainda destacar que as TIC e a EaD, não sendo neutras, e 

podendo servir a diferentes projetos de sociedade, como este estudo revelou, 

podem e, certamente, poderão se constituir em importantes aliadas nesta travessia. 

Mas, para que isto se efetive é preciso estabelecer rupturas da forma como 

historicamente vem sendo produzidas e utilizadas no País. Entretanto, isto não se 

efetivará se continuarem sendo formuladas e utilizadas sob as bases e fundamentos 

de um projeto de sociedade que não se apresenta antagônico e transformador da 

sociedade para o século XXI. 

De acordo com o que este estudo sinalizou, é fundamental que as políticas 

de EaD voltadas à formação de professores da EB tenham suas bases e 

fundamentos em um projeto de sociedade e de educação transformador e 

emancipador, e que rompa com perspectivas historicamente enraizadas e ainda 

presentes nas atuais políticas educacionais. Para isto, faz-se necessário o 

enfrentamento do modelo hegemônico que vem pautando e formulando a agenda 

das políticas para o campo investigado, por meio da participação efetiva das 

entidades acadêmicas, científicas e sindicais, representativas da sociedade civil, não 

somente nos espaços de debate e discussão de ideias e de elaboração de diretrizes 

que sinalizam perspectivas e desafios para tais políticas, mas a composição e 
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ocupação de espaços no poder constituído, com relevo para o poder executivo, ou 

seja, no MEC, nas áreas que formulam e produzem essas políticas, historicamente, 

inundadas pelas forças sociais conservadoras e que vêm determinando as políticas 

de EaD voltadas para a formação de professores da EB nas últimas cinco décadas.  

Reconhecemos que no Governo Lula da Silva (2003-2010) houve avanços 

importantes, considerando o fenômeno social investigado, sobretudo, no que se 

refere ao financiamento público da educação superior a distância, investimento em 

infraestrutura física e tecnológica, regulamentação e supervisão do setor, mas não 

se efetivou a ruptura anunciada na essência dessas políticas, ou seja, em suas 

concepções e fundamentos, embora haja diretrizes progressistas construídas que 

sinalizam perspectivas e possibilidades transformadoras, a exemplo do documento 

final da Conferência Nacional de Educação, realizada em 2010, bem como o 

arcabouço legal que sustenta a Política Nacional de Formação dos Profissionais do 

Magistério e o Plano Nacional de Formação de Professores da EB (Parfor), mas que 

precisam ser materializados em programas e ações que expressem a essência das 

proposições postuladas, construídas a partir da mobilização e participação de parte 

das entidades representativas da sociedade e que historicamente vem lutando em 

defesa do direito à educação pública para todos e para cada um. 

Muitos são os desafios que se fazem urgentes e imediatos, considerando a 

utilização estratégica da EaD, como política pública de Estado, no ensino superior: 

abertura de vagas para docentes e técnicos administrativos nas universidades para 

atender a EaD; ampliação do alcance da universidade mediante apoio de municípios 

e estados na construção e manutenção de centros de estudo com recursos de 

telecomunicações, bibliotecas, computadores, salas de estudo e pessoal de apoio 

técnico e pedagógico, de modo a aumentar a capilaridade do ensino superior e o 

alcance de comunidades distantes; inclusão dos estudantes de EaD no 

planejamento orçamentário das IES; destinação de recursos financeiros para 

implantar e implementar a infraestrutura da EaD; implementação de serviços de 

comunicação adequados e subsidiados para EaD em todo o território nacional; 

criação de mecanismos que viabilizem o uso compartilhado de material pedagógico-

didático elaborado pelas IES públicas; definição de políticas de Estado voltadas à 

regulação, supervisão e avaliação da educação superior a distância, articuladas com 

os referenciais de qualidade para cursos de graduação a distância e com as metas 

do novo PNE. E a criação de um Fórum Público de EaD para que a modalidade seja 
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discutida e debatida, em seus aspectos político-pedagógicos, administrativos e 

financeiros, em articulação com a formação de professores da EB pelas entidades 

acadêmicas, científicas e sindicais na perspectiva da construção de um Sistema 

Nacional de Formação de Professores da EB. 

É preciso que „circuitos‟ sejam „fechados‟ para que sejam „abertas‟ novas 

perspectivas históricas, conforme sinaliza Florestan Fernandes, na epígrafe que 

inicia a introdução deste estudo. E para isto, é fundamental a mobilização e 

participação social, a luta e tensão constante dos contrários, responsáveis pela 

construção da realidade concreta, sobretudo, no interior da definição das políticas 

educacionais, na busca permanente e irrestrita do enfrentamento do apelo 

individualista às virtudes do mercado, logo, da superação da contradição, e da 

passagem de um estado qualitativo a outro. Eis o desafio que nos move como 

pesquisadora, educadora e como servidora pública em busca da construção de uma 

sociedade mais humana, democrática e com justiça social. 
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 Os artigos foram selecionados, por volume e número, a partir dos títulos, resumos e palavras-chaves, tendo como categorias de análise: educação a distância; educação a distância e formação 
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Internacionais da Educação e 
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março/2003. 

 119 10 1 GATTI, Bernardete Angelina. 
Formação Continuada de 
Professores: a questão psicossocial. 
Cadernos de Pesquisa, n. 119, p. 
191-204, julho/2003. 

 120 10 -  
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 128 9 -  

 
 
 
 
 
 
 

129 10 -  

APÊNDICE A -  

Levantamento de artigos relacionados com o objeto de estudo investigado 

 



361 
 

 

 

 

PERÍODO PERIÓDICOS ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº DA 
REVISTA 

Nº DE 
ARTIGOS 

PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS COM O 
OBJETO DE PESQUISA 

ARTIGOS: REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

2
0
0
3

 -
 2

0
0
6

 

    

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 &
 

S
O

C
IE

D
A

D
E

 

2003 82 20 -  

 83 19 -  

 84 17 -  

 85 18 2 FREITAS, Helena Costa Lopes de. 
Certificação docente e formação do 
educador: regulação e 
desprofissionalização. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 24, n. 85, p. 1095-
1124, dezembro 2003. 
WEBER, Silke. Profissionalização 
docente e políticas públicas no 
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24, n. 85, p. 1125-1154, dezembro 
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 131 11 -  

 132 11 -  
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 134 12 -  
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2009 136 13 -  

 137 14 -  

 138 15 -  

2010 139 13 -  

 140 15 1 MORAES, Reginaldo Carmello 
Corrêa de. Educação a Distância e 
efeitos em Cadeia. Cadernos de 
Pesquisa, v. 40, n. 140, p. 547-559, 
maio/ago. 2010. 
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Tecnologia e educação: trabalho e 
formação docente. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1181-
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2005 90 14 -  

 91 19 -  

 92 17 1 OLIVEIRA, Dalila Andrade. 
Regulação das Políticas 
Educacionais na América Latina e 
suas conseqüências para os 
trabalhadores docentes. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 26, n. 92, p. 
753-775, Especial – Out. 2005. 

 93 22 -  

2006 94 15 -  

 95 15 -  

 96 17 1 ZUIN, Antonio A. S. Educação a 
Distância ou Educação Distante? O 
Programa Universidade Aberta do 
Brasil, o tutor e o professor virtual. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 
96 – Especial, p. 935-954, out. 
2006. 

 97 16 -  
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0
0
7

 -
 

2
0
1
0
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 99 17 1 OLIVEIRA, Dalila Andrade. Política 
Educacional e a re-estruturação do 
trabalho docente: reflexões sobre o 
contexto latino-americano. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 28, n. 99, p. 
355-375, maio/ago. 2007. 
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KRAMER, Sonia. 
Contemporaneidade, Educação e 
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set./dez 2007. 

2008 102 13 -  
 
 

 103 14 -  
 

 104 12 6 BARRETO, Raquel Goular. As 
tecnologias na Política Nacional de 
Formação de Professores a 
Distância: entre a expansão e a 
redução. Educ. Soc., Campinas, 
vol. 29, n. 104 – Especial, p. 919-
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Campinas, vol. 104 – Especial, p. 
791-814, out. 2008. 
KARSENTI, Thierry; VILLENEUNE, 
Stéphane; RABY, Carole. O uso 
pedagogic das tecnologias da 
informação e da comunicação dos 
futuros docentes no Quebec. Educ. 
Soc, Campinas, vol. 25, n. 104 – 
Especial, p. 865-889, out. 2008. 
DOURADO, Luiz Fernandes. 
Políticas e Gestão da Educação 
Superior a Distância: novos marcos 
regulatórios? Educ. Soc., 
Campinas, vol. 29, n. 104 – 
Especial, p; 891-917, out. 2008. 
ALONSO, Kátia Morosov. 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação e Formação de 
Professores: sobre redes e 
escolas. Educ. Soc., Campinas, 
vol. 104 – Especial, p. 891 – 917, 
out. 2008. 

 

 105 15 2 GIOLO, Jaime. A Educação a 
Distância e a Formação de 
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Professores. Soc. Educ., 
Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1211-
1234, set./dez. 2008. 
BRZEZINSKI, Iria. Políticas 
Contemporâneas de Formação de 
Professores para os anos iniciais 
do ensino fundamental. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 29, n. 105, p; 1135-
1166, set./dez. 2008. 

2009 106 14 -  
 

 107 14 -  
 

 108 13 -  
 

 109 17 -  

2010 110 14 -  

 111 15 -  

 112 17 2 ZUIN, Antonio A. S. O Plano 
Nacional de Educação e as 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 31, n. 112, p. 961-
980, jul. – set. 2010. 
SCHEIBE, Leda. Valorização e 
Formação de Professores para 
Educação Básica: questões 
desafiadoras para um novo Plano 
Nacional de Educação. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 31, n. 112, p. 981-
1000, jul. – set. 2010. 

 113 16 3 ALONSO, Kátia Morosov. A 
expansão do ensino superior no 
Brasil e a EaD: dinâmicas e 
lugares. Educ. Soc., Campinas, vol. 
31, n. 113, p. 1319-1335, out. – 
dez. 2010. 
BARRETO, Raquel Goulart. A 
Formação de Professores a 



366 
 

Distância como estratégia de 
expansão do ensino superior. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 31, p. 
1299-1318, out. – dez. 2010. 
GIOLO, Jaime. Educação a 
Distância: tensões entre o público e 
o privado. Educ. Soc., Campinas, 
vol. 31, n. 113, p. 1271-1298, out. – 
dez. 2010. 
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2003 1 12 -  

 2 13 3 BELLONI, Maria Luiza. A televisão como 
ferramenta pedagógica na formação de 
professores. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 29, p. 287-301, jul./dez. 2003. 
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini 
de. Educação a Distância na Internet: 
abordagens e contribuições dos 
ambientes digitais de aprendizagem. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 29, 
n. 2, p. 327-340, jul./dez. 2003. 
BARRETO, Raquel Goulart. Tecnologias 
na formação de professores: o discurso 
do MEC. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 29, n. 2, p. 271-286, jul./dez. 
2003. 

2004 1 8 -  

 2 15 -  

 3 11 -  

2005 1 9 -  

 2 11 -  

 3 12 -  

2006 1 10 -  

 2 12 -  

 3 13 -  

  

2
0
0
7

 -
 2

0
1
0

 

2007 1 10 -  

 2 12 -  

 3 14 -  

2008 1 11 -  

 2 11 -  

 3 10 -  

2009 1 12 -  
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 2 11 -  

 3 11 -  

2010 1 13 -  

 2 13 -  

 3 13 -  

 Especial 11 -  

TOTAL    242 3  
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 2003 22 11 -  

 23 11 -  

 24 12 1 SILVA JÚNIOR, João dos Reis. 
Reformas do Estado e da educação e as 
políticas públicas para a formação de 
professores a distância: implicações 
políticas e teóricas. Revista Brasileira de 
Educação, n. 24, p. 78-94, 
set./out./nov./dez. 2003. 

2004 25 12 -  

 26 12 -  

 27 13 -  

2005 28 14 -  

 29 12 -  

 30 10 -  

2006 31 13 2 BARRETO, Raquel Goulart; 
GUIMARÃES, Glaucia Campos; 
MAGALHÃES, Ligia Karen Corrêa de; 
LEHER, Elizabeth Menezes Teixeira. As 
tecnologias da informação e da 
comunicação na formação de 
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professores. Revista Brasileira de 
Educação, vol. 11, n. 31, p. 31-43, 
jan./abril 2006. 
PRETO, Nelson; PINTO, Cláudio da 
Costa. Tecnologias e novas educações. 
Revista Brasileira de Educação, vol. 11, 
n. 31, p. 19-31, jan./abril 2006. 

 32 14 -  

 33 12 -  

  

2
0
0
7

 -
 2

0
1
0

 

2007 34 11 -  

 35 13 -  

 36 9 -  

2008 37 14 1 GATTI, Bernardete Angelina. Análise 
das políticas públicas para formação 
continuada no Brasil, na última década. 
Revista Brasileira de Educação, vol. 13, 
n. 37, p. 57-70, jan./abril 2008. 

 38 11 -  

 39 11 -  

2009 40 12 -  

 41 12 -  

 42 11 1 BOHADANA, Estrella; VALLE, Lílian do. 
O quem da educação a distância. 
Revista Brasileira de Educação, vol. 14, 
n. 42, p. 551-606, set./dez. 2009. 

2010 43 12 -  

 44 12 -  

 45 13 -  

TOTAL    287 5  
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 Temas e elementos mais significativos: concepções e categorias. 
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MAUÉS, Olgaíses Cabral. 
Reformas Internacionais da 
Educação e formação de 
professores. Cadernos de 
Pesquisa, n. 118, p. 89-117, 
março/2003. 

 

Analisa a reforma na formação de professores como uma tendência 
internacional, ligada às exigências dos organismos multilaterais, que 
visam atender ao processo de globalização/mundialização. A partir 
dessa lógica procuram-se identificar os postulados de base da 
reforma, o quadro conceitual, os aportes metodológicos que vem 
dando suporte ao processo. 

Formação de professores, 
globalização, organismo 
internacional. 

GATTI, Bernardete Angelina. 
Formação Continuada de 
Professores: a questão 
psicossocial. Cadernos de 
Pesquisa, n. 119, p. 191-204, 
julho/2003. 

 
 
 

Analisa em que condições podem ocorrer mudanças profissionais e 
pessoais como resultado de um programa de formação a distância em 
serviço de professores. Toma como caso-referência um programa 
desenvolvido pelo MEC – Proformação -, que visa promover a 
formação de docentes em exercício em regiões menos desenvolvidas 
no país, docentes estes que lecionam nas escolas de ensino 
fundamental (1ª a 4ª séries), sem nenhuma formação para o 
magistério. 

Formação Continuada de 
Professores, educação a 
distância e mudanças psico-
sociais. 

MORAES, Reginaldo 
Carmello Corrêa de. 
Educação a Distância e 
efeitos em Cadeia. Cadernos 
de Pesquisa, v. 40, n. 140, p. 
547-559, maio/ago. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Discute aspectos das políticas de educação a distância, isto é, do 
papel do poder público no fomento e conformação dessa modalidade 
educativa. Pretende-se, primeiro, estabelecer algumas premissas para 
entender a emergência desse fenômeno e alguns de seus 
condicionantes e conseqüências; depois, sugerir algumas ferramentas 
analíticas que nos permitam refletir sobre as políticas públicas 
voltadas para essa área. 

 
 
 
 
 
 

Políticas Públicas e educação a 
distância. 
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FREITAS, Helena Costa 
Lopes de. Certificação 
docente e formação do 
educador: regulação e 
desprofissionalização. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 24, n. 
85, p. 1095-1124, dezembro 
2003. 

 

Analisa as iniciativas do Governo Lula, em seu primeiro mandato, no 
campo da formação de professores. Para esta análise foi considerado 
o Programa Toda Criança Aprendendo, orientador da política de 
formação e da certificação de professores, e da Rede Nacional de 
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. 

 

Políticas educacionais, 
formação de professores, 
avaliação de professores. 

WEBER, Silke. 
Profissionalização docente e 
políticas públicas no Brasil. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 
24, n. 85, p. 1125-1154, 
dezembro 2003. 

 

Discute o processo de profissionalização de uma atividade 
desenvolvida no mundo do trabalho, que passa a ter delimitados, pelo 
Estado, requerimentos de formação e de exercício, tal como ocorre 
com a docência da educação básica. Retraçar o caminho trilhado no 
Brasil pela docência da educação básica no delineamento de suas 
tarefas e das necessidades de formação a elas relacionadas constitui 
o principal objetivo deste estudo. 

Política educacional, 
profissionalização docente e 
qualidade da educação. 

BARRETO, Raquel Goulart. 
Tecnologia e educação: 
trabalho e formação docente. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 
25, n. 89, p. 1181-1201, 
set./dez. 2004. 

Analisa as construções teóricas e ideológicas relativas à precarização 
do trabalho e formação docente, tendo em vista os discursos que 
sustentam as políticas em curso. Para tanto, discute-se as TIC como 
elo entre globalização e trabalho docente; o modo de inserção dessas 
tecnologias na sociedade da informação; a materialização discursiva 
de tal inserção; as conseqüências da redução das tecnologias a 
estratégias de EaD; relação-chave entre tecnologias e competeências; 
e as tendências detectadas no contexto atual. 

Tecnologias, trabalho e 
formação docente, 
competências, sociedade da 
informação. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. 
Regulação das Políticas 
Educacionais na América 
Latina e suas conseqüências 
para os trabalhadores 
docentes. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 26, n. 92, p. 
753-775, Especial – Out. 
2005. 

 

Discute a regulamentação das políticas educativas na América Latina 
e suas conseqüências sobre os trabalhadores docentes. Parte da 
premissa de que um novo modelo de regulação de políticas educativas 
emergiu em conseqüência das reformas dos anos de 1990.  

 
 
 
 
 

 
 

Política educacional, trabalho 
docente, regulação. 

ZUIN, Antonio A. S. 
Educação a Distância ou 
Educação Distante? O 

Parte-se da premissa de que as mediações tecnológicas são produtos 
do trabalho humano, fato este que impinge a necessidade de se 
realizar uma análise histórico-filosófica a respeito do papel dos 

Educação a Distância, 
Professor Virtual, Universidade 
Aberta do Brasil. 
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Programa Universidade 
Aberta do Brasil, o tutor e o 
professor virtual. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 27, n. 96 – 
Especial, p. 935-954, out. 
2006. 

 

chamados tutores e professores virtuais no processo 
educacional/formativo de futuros profissionais das mais diversas áreas 
de conhecimento. 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. 
Política Educacional e a re-
estruturação do trabalho 
docente: reflexões sobre o 
contexto latino-americano. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 
28, n. 99, p. 355-375, 
maio/ago. 2007. 

 

O objetivo deste texto é lançar elementos para a reflexão de como os 
critérios adotados pelas políticas educacionais atuais, no contexto 
latino-americano, alteram a realidade escolar e, particularmente, a 
relação entre trabalhadores docentes e escola, o que tem colocado em 
risco a capacidade destas políticas de promoverem justiça social. 

Política Educacional, trabalho 
docente, regulação. 

FREITAS, Helena Costa 
Lopes de. A (nova) Política 
de Formação de 
Professores: a prioridade 
postergada. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 28, n. 100 – 
Especial, p. 1203-1230, out. 
2007. 

 

O texto examina as políticas e programas no campo da formação do 
atual governo, identificando linhas de uma política marcada por ações 
de formação focalizadas, de cursos a distância, pela UAB. Analisa 
suas relações com a transformação da Capes em agência reguladora 
da formação de professores.  

Política educacional, formação 
de professores, educação a 
distância. 

MOREIRA, Antonio Flávio 
Barbosa; KRAMER, Sonia. 
Contemporaneidade, 
Educação e Tecnologia. 
Educ. Soc., Campinas, v. 28, 
n. 100 – Especial, p. 1037-
1057, out. 2007. 

 

O texto aborda o papel das TIC na educação hoje. Discute o que deve 
ser compreendido por qualidade na educação, assim como examina a 
concepção de uma formação, a ser construída nos cursos que 
preparam professores e gestores, capaz de imprimir (uma outra) 
qualidade à educação e de contribuir para que o uso dos recursos 
tecnológicos facilite a discussão da cultura e se coloque a favor de um 
projeto de emancipação. 

Tecnologia, qualidade na 
educação, formação de 
profissionais da educação. 

 
 
 
 
 

 

PEIXOTO, Joana. Metáforas 
e imagens dos formadores 
de professores na área de 
informática aplicada à 
educação. Educ. Soc., 

O ponto de partida deste texto é a preocupação com a lacuna 
existente entre a formação dos professores na área de informática 
educativa e sua experiência ulterior. A hipótese principal é que existe, 
entre os formadores dos professores desta área, uma certa 
representação do modelo de formação que se transferiria 

Formação de professores, 
informática educativa, 
representações sociais. 
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Campinas, vol. 28, n. 101, p. 
1479-1500, set./dez. 2007. 

 

automaticamente para a futura prática dos professores. 

OLIVEIRA, Eloiza da Silva 
Gomes de.; REGO, Marta 
Cardoso Lima C.; VILLARDI, 
Raquel Marques. 
Aprendizagem mediada por 
ferramentas de interação: 
análise do discurso de 
professores em curso de 
formação continuada a 
distância. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 28, n. 101, p. 
1413-1434, set./dez 2007. 

 

Este texto traz resultados de uma pesquisa sobre a Internet como 
espaço virtual de aprendizagem. Os discursos dos fóruns, listas de 
discussão e e-mails foram analisados à luz de categorias retiradas da 
obra de Jean Piaget: Predominou a informação adaptada –mostrando 
interação entre os interlocutores, informando e influindo sobre o 
comportamento mutuamente, colaborando e discutindo idéias. 

TIC, aprendizagem em 
ambientes virtuais de 
aprendizagem e formação de 
professores. 

BARRETO, Raquel Goular. 
As tecnologias na Política 
Nacional de Formação de 
Professores a Distância: 
entre a expansão e a 
redução. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 29, n. 104 – 
Especial, p. 919-937, out. 
2008. 

 

O foco deste artigo é a recontextualização que a política educacional 
brasileira em geral e a UAB em particular tem feito das 
recomendações e condicionalidades estabelecidas para os países 
periféricos (do sul), no que tange à incorporação educacional das TIC. 

Políticas educacionais, 
formação de professores a 
distância, tecnologias. 

RIVOLTELLA, Pier Celare. 
Depois da Educação a 
Distância: tecnologias, 
Educação e Formação na 
Itália (1995-2008). Educ. 
Soc., Campinas, vol. 29, n. 
104 – Especial, p. 851-864, 
out. 2008. 

 

O artigo fornece um quadro-síntese da educação a distância na Itália. 
A análise feita trabalha sobre um duplo nível de reconstrução do seu 
desenvolvimento no país, das primeiras experiências nos anos de 
1950 até hoje, e da elaboração teórica que foi produzida pela literatura 
especialização.  

Educação a Distância, e-
learning, universidade, web 2.0. 

MOON, Bob. O papel das 
Novas Tecnologias da 
Comunicação e da Educação 
a Distância para responder à 

Este artigo enfoca o maior problema que ameaça todas as 
sociedades: atrair, reter e formar professores, particularmente em 
lugares onde os sistemas escolares estão se expandindo rapidamente. 
Examina as características da „crise dos professores‟ em relação a 

Novas tecnologias da 
comunicação, educação a 
distância, formação de 
professor. 
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crise global na oferta e 
formação de professores: 
uma análise da experiência e 
pesquisa e 
dessenvolvimento. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 104 – 
Especial, p. 791-814, out. 
2008. 

 

dados mundiais, dando uma atenção particular a lugares-chave na 
África e na Ásia. Esse contexto constitui o quadro de análise de um 
leque de pesquisas e programas de desenvolvimento que buscam 
usar as novas tecnologias da comunicação e da educação a distância 
para enfrentar a escala do desafio colocado. 

KARSENTI, Thierry; 
VILLENEUNE, Stéphane; 
RABY, Carole. O uso 
pedagógico das tecnologias 
da informação e da 
comunicação dos futuros 
docentes no Quebec. Educ. 
Soc, Campinas, vol. 25, n. 
104 – Especial, p. 865-889, 
out. 2008. 

 

Será que os docentes que estão sendo formados no Quebec estão 
prontos para integrar as TIC num contexto escolar? Para responder a 
essa pergunta, uma pesquisa foi realizada junto a 2.065 futuros 
professores, 410 professores associados e 90 supervisores de 
estágio, oriundos das nove universidades francófonas que oferecem 
um programa de formação inicial de professores no Quebec (Canadá). 
Os resultados mostram que os futuros professores têm acesso aos 
equipamentos necessários para se familiarizar com as TIC e dominam 
bem as ferramentas tecnológicas básicas. Nossos dados também 
revelam que as usam, regular e criticamente, para planejar, 
comunicar, buscar informações, preparar materiais pedagógicos, 
resolver problemas ou se aprimorar no plano profissional. Apesar 
desse retrato muito promissor, nossos resultados também indicam que 
uma proporção muito pequena de futuros professores usa essas 
tecnologias em sala de aula. 
 

TIC, formação inicial de 
professores e computador. 

DOURADO, Luiz Fernandes. 
Políticas e Gestão da 
Educação Superior a 
Distância: novos marcos 
regulatórios? Educ. Soc., 
Campinas, vol. 29, n. 104 – 
Especial, p; 891-917, out. 
2008. 

 

O artigo enfoca os novos marcos regulatórios do processo 
expansionista e analisa as políticas direcionadas à formação de 
professores, com especial realce para a educação a distância no setor 
público. Nessa direção, apresenta e analisa alguns indicadores 
educacionais e busca apreender, no campo das políticas propostas 
pelo MEC, o papel da „nova Capes‟ como espaço de regulação das 
políticas de formação de professores, enfatizando a expansão pública, 
na modalidade EaD, por meio dos desafios da consolidação da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). 
 

Educação Superior a Distância, 
expansão pública, regulação. 

 
 
 
 
 
 
 

ALONSO, Kátia Morosov. 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação e Formação 
de Professores: sobre redes 

A temática das TIC, aliada à formação dos professores, suscita 
reflexões sobre a natureza do trabalho pedagógico, com base nas 
mediações técnicas e no desenvolvimento do processo formativo dos 
profissionais da educação nesse contexto. De fato, o uso de recursos 

TIC, formação de professores, 
trabalho docente. 
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e escolas. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 104 – 
Especial, p. 891 – 917, out. 
2008. 

 

tecnológicos sofisticados não tem assegurado transformações nas 
práticas pedagógicas nas escolas. O objetivo deste artigo se centra na 
análise desse fator, considerando que a lógica estabelecida pelas TIC 
implica trabalho em rede, lógica muito diferente do realizado nas e 
pelas escolas atualmente. É na fronteira dessas lógicas que são 
observados espaços que poderiam apoiar menos reducionismos no 
entendimento sobre TIC e formação docente. 
 
 

GIOLO, Jaime. A Educação 
a Distância e a Formação de 
Professores. Soc. Educ., 
Campinas, vol. 29, n. 105, p. 
1211-1234, set./dez. 2008. 

 

O texto aborda a educação a distância (EaD) no Brasil sob três 
ângulos distintos: começa pela apresentação sintética da legislação; 
em seguida, descreve o panorama da educação superior a distância 
(graduação): sua breve história e sua performance atual; finalmente, 
aponta os problemas que a EaD está criando para a atividade de 
formação docente, especialmente para o curso de Pedagogia. É 
defendida a tese de que a formação de professores deve ser realizada 
em sala de aula, lócus que condensa a cultura do ensinar e do 
aprender e é constituído por relações humanas indispensáveis para a 
prática docente. 
 

Política educacional, educação 
a distância, formação de 
professores, educação 
superior. 

BRZEZINSKI, Iria. Políticas 
Contemporâneas de 
Formação de Professores 
para os anos iniciais do 
ensino fundamental. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 29, n. 
105, p; 1135-1166, set./dez. 
2008. 

 

Realizar uma discussão sobre as políticas de formação inicial e 
continuada de professores para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (AIEF) e analisá-las no contexto da educação brasileira 
contemporânea é um dos desafios postos por este artigo. Em face 
desta opção, outros desafios aqui se impõem na medida em que 
precisam ser discutidas também questões externas à formação inicial 
e continuada de professores, mas que interferem na qualidade da 
educação básica brasileira, entre elas a regulação e avaliação pelo 
Estado da formação de professores por meio de certificação de 
competências e a criação de um órgão regulador da profissão, por 
integrantes da categoria profissional de professor. 

Políticas educacionais, 
formação inicial e continuada 
de professores, certificação de 
competências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUIN, Antonio A. S. O Plano 
Nacional de Educação e as 
Tecnologias da Informação e 

A tecnologia ocupa cada vez mais posição-chave na sociedade atual, 
de modo que ela não mais pode ser definida como uma somatória de 
novas técnicas operacionais, mas sim como um modus vivendi, como 

TIC, educação a distância, 
Plano Nacional de Educação. 
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Comunicação. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 31, n. 112, p. 
961-980, jul. – set. 2010. 

 

um processo social que determina as configurações identitárias dos 
indivíduos e as do processo educacional/formativo. Dentro desse 
contexto, os autores desse artigo têm como objetivo refletir sobre o 
modo como as tecnologias de informação e comunicação, as 
denominadas TIC, foram consideradas no Documento Final da 
Conferência Nacional de Educação (CONAE), cujos apontamentos 
servirão de base para a elaboração das diretrizes e estratégias de 
ação do novo Plano Nacional da Educação (PNE) 2011-2020. 
 
 

SCHEIBE, Leda. Valorização 
e Formação de Professores 
para Educação Básica: 
questões desafiadoras para 
um novo Plano Nacional de 
Educação. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 31, n. 112, p. 
981-1000, jul. – set. 2010. 

 

Após um breve balanço da situação que diz respeito à valorização e 
formação dos professores destinados à educação básica no Brasil, o 
presente artigo propõe-se a colaborar com esta discussão, abordando 
algumas das questões desafiadoras que se colocam para a melhoria 
deste campo de trabalho, bem como os principais embates que 
suscitam tais proposições. São considerados, particularmente, os 
encaminhamentos mais gerais já propostos pelas conferências 
nacionais – CONEB (2008) e CONAE (2010) – e, ainda, pelo 
documento do CNE para o novo Plano Nacional de Educação (PNE), 
relativo ao período de 2011 a 2020. 
 

Formação de professores, 
trabalho docente, Plano 
Nacional de Educação. 

ALONSO, Kátia Morosov. A 
expansão do ensino superior 
no Brasil e a EaD: dinâmicas 
e lugares. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 31, n. 113, p. 
1319-1335, out. – dez. 2010. 

 

Analisa documentos que instituem a EaD no Brasil, mais 
especificamente o Decreto que a regulamenta e os Referenciais de 
Qualidade para a Educação Superior a Distância. Dois aspectos são 
analisados: o relacionado à lógica de expansão da educação superior 
que incide também sobre a modalidade a distância e, intrínsico a essa 
modalidade de ensino, a lógica estabelecida em sua organização. 

Educação a Distância, 
Expansão do Ensino Superior, 
Ensino Superior. 

BARRETO, Raquel Goulart. 
A Formação de Professores 
a Distância como estratégia 
de expansão do ensnino 
superior. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 31, p. 1299-
1318, out. – dez. 2010. 

 

Analisa estratégias de regulação para a expansão da formação de 
professores, focalizando os modos pelos quais as TIC tem sido 
recontextualizadas nas políticas educacionais.  

 

Políticas educacionais, 
formação de professores, TIC. 

GIOLO, Jaime. Educação a 
Distância: tensões entre o 
público e o privado. Educ. 

O texto aborda a EaD brasileira no contexto da expansão da educação 
superior, verificada depois da LDB/1996. O foco da análise são as 
ações avaliativas e regulatórias do Estado e o contraponto político da 

Educação a distância, 
Educação Superior, Política 
educacional. 
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Soc., Campinas, vol. 31, n. 
113, p. 1271-1298, out. – 
dez. 2010. 

 
 
 
 
 

iniciativa privada, donde derivam três grandes tensionamentos, a 
saber: a prevalência do privado sobre o público; o problema da 
qualidade no binômio educação presencial versus educação a 
distância; e, finalmente, as controvérsias a respeito do modelo de EaD 
a ser assumido (ou não) pelo Brasil. 
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BELLONI, Maria Luiza. A 
televisão como ferramenta 
pedagógica na formação de 
professores. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v. 29, 
p. 287-301, jul./dez. 2003. 

 
 

Análise da experiência dos primeiros anos de implementação do 
Programa TV Escola em Santa Catarina para propor uma reflexão 
sobre o uso educativo e pedagógico das TIC. A autora  defende que já 
não se discute mais se a integração deve ser feita ou não, desde que 
a disseminação da informática pôs a escola perante o desafio de uma 
nova linguagem presente na sociedade. No entanto, a prática 
pedagógica esbarra num importante obstáculo: a formação de 
professores, que ainda ignora em grande parte esses temas. 
 
 

Política educacional, 
Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TV Escola) e 
formação de professores. 

ALMEIDA, Maria Elizabeth 
Bianconcini de. Educação a 
Distância na Internet: 
abordagens e contribuições 
dos ambientes digitais de 
aprendizagem. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v. 29, 
n. 2, p. 327-340, jul./dez. 
2003. 

 
 

Discute as abordagens usuais da EaD, destacando o uso das TIC para 
o desenvolvimento de um processo educacional interativo que propicia 
a produção de conhecimento inidividual e grupal em processos 
colaborativos favorecidos pelo uso de ambientes digitais e interativos 
de aprendizagem, os quais permitem romper com as distâncias 
espaço-temporais e viabilizam a recursividade, múltiplas 
interferências, conexões e trajetórias, não se restringindo à 
disseminação de informações e tarefas inteiramente definidas a priori. 

Educação a Distância e 
Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (Internet). 

BARRETO, Raquel Goulart. 
Tecnologias na formação de 
professores: o discurso do 
MEC. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 29, n. 2, p. 
271-286, jul./dez. 2003. 

 

Analisa o discurso das políticas de formação de professores em curso 
no Brasil. Focaliza as perspectivas e propostas definidoras da 
recontextualização das TIC no discurso pedagógico, as relações entre 
o deslocamento do trabalho docente para atividade e tarefa, a 
priorização da EaD na formação de professores. Pontua as tendências 
das políticas para a formação de professores. 
 
 
 
 

Políticas Educacionais, 
Formação de Professores, 
Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (EaD) 
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SILVA JÚNIOR, João dos 
Reis. Reformas do Estado e 
da educação e as políticas 
públicas para a formação de 
professores a distância: 
implicações políticas e 
teóricas. Revista Brasileira 
de Educação, n. 24, p. 78-
94, set./out./nov./dez. 2003. 

 

Em meio à reforma educacional produzida no núcleo estratégico do 
Estado, destaca-se a sua dimensão docente, posto serem o professor 
e os dirigentes os agentes centrais de realização concreta da reforma 
e da mudança do paradigma educacional pretendida pelo MEC, por 
meio de suas práticas sociais no cotidiano da instituição escolar. 
Indaga-se quais as tendências de formação de professores, em 
particular no contexto desse movimento reformista da educação no 
Brasil.  
 
 
 
 

Reformas do Estado,  políticas 
públicas educacionais, 
formação de professores a 
distância. 

BARRETO, Raquel Goulart; 
GUIMARÃES, Glaucia 
Campos; MAGALHÃES, 
Ligia Karen Corrêa de; 

 LEHER, Elizabeth 
Menezes Teixeira. As 
tecnologias da informação e 
da comunicação na 
formação de professores. 
Revista Brasileira de 
Educação, vol. 11, n. 31, p. 
31-43, jan./abril 2006. 

 

Este texto corresponde a um recorte do estado do conhecimento em 
educação e tecnologia, produzido a partir de 331 documentos (242 
dissertações, 47 teses e 42 artigos) elaborados entre 1996 e 2002. O 
estudo aponta tendências que possam vir a favorecer a consolidação 
dos estudos marcados pelo movimento de aproximação de educação 
e tecnologia, com destaque para a formação de professores. O estudo 
procura dizer o que foi lido nas teses e dissertações acerca das TIC na 
formação de professores. 

Tecnologias da informação e 
da comunicação e formação de 
professores. 

PRETO, Nelson; PINTO, 
Cláudio da Costa. 
Tecnologias e novas 
educações. Revista 
Brasileira de Educação, vol. 
11, n. 31, p. 19-31, jan./abril 
2006. 

 

De agente da automação da burocracia e controlador de processos, 
surge o computador como extensão das capacidades cognitivas 
humanas, beneficiando o pensar, o criar e o memorizar. O artigo 
discute como essas tecnologias passam a operar em uma dimensão 
diferente das antigas, de extensão dos sentidos do homem, e não 
apenas a serviço do homem, mas que com ele interagem, formando 
um conjunto homem-máquina pleno de significados. As tecnologias 
são compreendidas como instrumento de inclusão social, mas adquire 
novo contorno, não mais como incorporação ao mercado, mas como 
incorporação à cidadania e ao mercado. 
 
 
 
 

Tecnologias (informática, 
Internet) e educação. 
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GATTI, Bernardete Angelina. 
Análise das políticas públicas 
para formação continuada no 
Brasil, na última década. 
Revista Brasileira de 
Educação, vol. 13, n. 37, p. 
57-70, jan./abril 2008. 

 

Analisa as políticas de educação continuada no Brasil, na última 
década, com ênfase na formação de professores da educação básica. 
De acordo com o estudo realizado, a preocupação com a formação de 
professores entrou na pauta mundial pela conjunção de dois 
movimentos: de um lado, pelas pressões do mundo do trabalho, que 
se vem estruturando em novas condições, num modelo informatizado 
e com o valor adquirido pelo conhecimento, de outro, com a 
constatação, pelos sistemas de governo, da extensão assumida pelos 
precários desempenhos escolares de grandes parcelas da população. 
Uma contradição e um impasse. Políticas públicas e ações políticas 
movimentam-se, então, na direção de reformas curriculares e de 
mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas 
gerações.  
 
 

Políticas públicas e formação 
continuada de professores. 

BOHADANA, Estrella; 
VALLE, Lílian do. O quem da 
educação a distância. 
Revista Brasileira de 
Educação, vol. 14, n. 42, p. 
551-606, set./dez. 2009. 

 

Discute os desafios colocados para a EaD on-line, a partir de uma 
reflexão teórica fundada na teoria da realidade virtual, bem como a 
necessidade de investimentos que permitirão qualificar melhor as 
rupturas que se acredita que devam ser realizadas e aquelas que se 
devam evitar. 

Educação a distância e 
educação on-line. 

 

 

 

 

 

 



380 
 

APÊNDICE C –  

 Quadro de entrevistados pela pesquisadora em 2011. 

 

NOME 
COMPLETO 

CARGO OCUPADO 
(2003-2010) 

PERÍODO EM 
QUE ATUOU NO 
GOVERNO 

DATA DA 
ENTREVISTA 

LOCAL DA 
ENTREVISTA 

DURAÇÃO 
DA 
ENTREVISTA  

REFERÊNCIA DO 
ENTREVISTADO 
UTILIZADA NA TESE 

Aloylson Gregório 
de Toleto Pinto 

- Coordenador Geral de 
Projetos Especiais da 
Secretaria de Educação 
a Distância 
(SEED/MEC). 

 
- Coordenador Geral de 
Avaliação e Normas em 
EaD da SEED/MEC. 

 

- 2000 a 2004. 
 
 
 
 

 
- 2004 a 2005. 

 

- 19 e 25 de julho 
de 2011. 

- Residência particular, 
na Asa Sul, Brasília, 
Distrito Federal. 

- 1: 20: 08. (PINTO, 2011, 
Entrevista 1). 

Ronaldo Mota - Secretário Executivo 
do Conselho Nacional 
de Educação. 

 
- Secretário de 
Educação a Distância. 

 
- Ministro interino da 
Educação  

 
- Secretário da 
Educação Superior do 
Ministério da Educação  

 
- Assessor Especial do 
Ministro no Ministério da 
Ciência e Tecnologia. 

 
 

- 02/2004 a 
03/2005. 

 
 
 

- 03/2005 a 
04/2007.  

 
 

- 07/2006.  
 
 

- 04/2007 a 
10/2008.  

 
 
 
 
 

- 27 de julho de 
2011. 

- Ministério da Ciência 
e Tecnologia, 
Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Inovação, Esplanada 
dos Ministérios, 
Brasília, Distrito 
Federal. 

- 28: 11. (MOTA, 2011, 
Entrevista 2). 
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- Secretário de 
Desenvolvimento e 
Inovação, do Ministério 
da Ciência e Tecnologia 
(MCT). 

- 10/2008 a 
07/2009. 

 
 
 

- 2009 a 2010. 

Carmen Moreira 
de Castro Neves 

- Diretora do 
Departamento de 
Políticas de EaD 
(SEED/MEC). 

 
- Diretora de Produção 
de Conteúdos e de 
Capacitação 
(SEED/MEC)  

 
- Coordenadora Geral 
de Educação Presencial 
(Capes) 

- 2003 a 2004. 
 
 
 

 
- 2004 a 2005. 

 
 
 

 
- 2009 a 2010. 

- 29 de julho de 
2011. 

Residência particular, 
na Asa Norte, em 
Brasília, Distrito 
Federal. 

- 1: 06: 23. (NEVES, 2011, 
Entrevista 3). 

João Carlos 
Teatini de Souza 
Climaco 

- Secretário de 
Educação a Distância 
(SEED/MEC). 

 
- Diretor de Educação 
Presencial (Capes). 

 
- Diretor de Educação a 
Distância (Capes). 

- 2003. 
 
 

 
- 2008 a 2010. 

 
 

- 2011 a 2012. 

- 22 de setembro 
de 2011. 

Diretoria de Educação 
a Distância, Edifício da 
Capes, Brasília, Distrito 
Federal. 

- 52: 23. (CLIMACO, 2011, 
Entrevista 4). 

Helena da Costa 
de Freitas  

- Coordenadora Geral 
de Educação Presencial 
(Capes/MEC). 

 
- Coordenadora Geral 
de Formação de 
Professores da 
Educação Básica 
(SEB/MEC). 
 
 

- 2008. 
 
 
 

- 2009 a 2011. 

- 05 de outubro de 
2011. 

- Centro de 
Convenções,  
Natal/RN, durante a 34ª 
Reunião Anual da 
ANPEd. 

- 1: 24: 27. (FREITAS, 2011, 
Entrevista 5). 



382 
 

Carlos Eduardo 
Bielschowisky 

 

- Secretário de 
Educação a Distância 
(SEED/MEC) 

- 2007 a 2010. - 11 de 
outubro de 2011. 

- Presidência do 
CECIERJ/CEDERJ, Rio 
de Janeiro/RJ. 

- 58: 07. (BIELSCHOWISKY, 
2011, Entrevista 6). 

Maria do Pilar 
Lacerda Almeida 
e Silva. 

- Presidente da Undime 
Nacional. 

 
- Secretária de 
Educação Básica 
(SEB/MEC). 

- 2005 a 2007. 
 
 

- 2007 a 2012. 

- 31 de outubro de 
2011. 

- Gabinete da 
Secretaria de 
Educação Básica, no 
Ministério da 
Educação, Esplanada 
dos Ministérios, 
Brasília, Distrito 
Federal. 

- 47: 45. (SILVA, 2011, 
Entrevista 7). 
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APÊNDICE D:  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  

 

1. Qual o papel da educação a distância na educação brasileira? 

 

 

2. Por que a educação a distância tem se voltado mais para a formação de 

professores, sobretudo, a partir da publicação da LDB (Lei 9.394/1996)? 

 

 

3. Como você vê as políticas de formação de professores, por meio da 

educação a distância, implementadas no Governo Lula da Silva (2003-2010)? O que 

você destacaria como aspectos mais significativos? 

 

 

4. Os projetos, programas e ações na área de educação a distância, ou melhor, 

as políticas de educação a distância do Governo Lula da Silva (2003-2010) foram 

desenvolvidas de forma adequada?  

 

5.      E sua execução foi consistente com os seus propósitos? 

 

 

6. Quais as diferenças nas políticas de educação a distância do Governo Lula 

da Silva (2003-2010) e dos governos que o antecederam?  

 

 

7. Pensando a educação brasileira para a próxima década (2011-2020), que 

papel você atribui à educação a distância na formação de professores? 
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385 
 

ANEXOS 

 

 

Anexo A -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.......................................386 

Anexo B - Quadro 2: Projetos de Lei apresentados à Câmara dos Deputados 

propondo a criação da Universidade Aberta (arquivados).......................................388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 
 

ANEXO A - 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 

Meu nome é Simone Medeiros, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

Estado e Políticas Educacionais, da Pós Graduação em Educação, da Universidade Federal 

de Goiás (UFG). O título da pesquisa em andamento é Políticas de Educação a Distância: 

programas e ações para a formação de professores da Educação Básica no Governo Lula 

da Silva (2003-2010). A finalidade deste estudo é compreender como se apresentam e se 

revelam as políticas de educação a distância voltadas para a formação de professores da 

Educação Básica, no Governo Lula da Silva, procurando compreendê-las no contexto da 

definição e implantação das políticas educacionais, em sua articulação com as 

transformações econômicas e políticas em curso no referido momento de desenvolvimento 

da sociedade brasileira. 

 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 

e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) 

de forma alguma. 

 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Simone Medeiros, no telefone: (61) 9556 9446 ou do seu 

orientador responsável, Prof. Dr. João Ferreira de Oliveira, no telefone (62) 9611 0079. Em 

casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
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Consentimento da participação da pessoa como sujeito da pesquisa: 

 

 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de 

matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo Políticas de Educação a Distância: programas e ações para a formação de 

professores da Educação Básica no Governo Lula da Silva (2003-2010), como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Simone Medeiros sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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ANEXO B – 

Quadro 2: Projetos de Lei apresentados à Câmara dos Deputados propondo a 

criação da Universidade Aberta (arquivados) 

 

 

Projeto de 
Lei 

Data da 
apresentação 

Autor Emenda Situação 

PL 968/1972 05/10/1972 Alfeu 
Gasparini 
(PMDB) 

Dispõe sobre freqüência livre 
em cursos de nível 
universitário. 

Arquivado 

PL 
1878/1974 

25/03/1974 Pedro Faria 
(PMDB) 

Institui a Universidade Aberta. Arquivado 

PL 
3700/1977 

19/05/1977 Pedro Faria 
(PMDB) 

Institui a Universidade Aberta.  
Explicação: ensino ministrado 
por meio de processos de 
comunicação a distância. 

Arquivado 

PL 
1751/1983 

11/08/1983 Clarck Platon 
(PDS) 

Autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Sistema 
Universidade Aberta na 
educação brasileira. 

Arquivado 

PL 
4592/1990 

12/03/1990 Poder 
Executivo 
(Governo 
Collor – 
PRN) 

Dispõe sobre a Universidade 
Aberta do Brasil e dá outras 
providências. 
Explicação: objetivo pautado 
na democratização do ensino 
superior – Poder Conclusivo 
das Comissões (artigo 24, 
Inciso II). 
 

Arquivado 

PL 
4625/1994 

14/06/1994 Carlos 
Sant‟anna 
(PMDB) 

Autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Aberta do 
Brasil, e dá outras 
providências. – Poder 
Conclusivo das Comissões 
(artigo 24, Inciso II). 

Arquivado 

Fonte: Quadro elaborado por Faria (2011). 
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