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Resumo 

Atualmente uma das preocupações que perpassam o contexto educacional do País 

insere-se as políticas públicas de formação de professores para a educação básica. 

Nessa ótica o país oferece cursos de Educação a Distância (EaD) como proposta de 

educação de jovens e adultos e de formação continuada. Diante do exposto, esse 

artigo tem como objetivo analisar algumas propostas de políticas públicas brasileiras 

para cursos de graduação, especialização e capacitação a distância para 

professores da rede básica pública de ensino. Mesmo porque, considerando as 

dimensões do país, a quantidade de pessoas a serem educadas, a infraestrutura 

física disponível e o número de educadores com capacidade para facilitar esse 

processo, a educação a distância no ensino superior é, mais do que viável, é 

necessária. 

Palavras-Chave: Educação; formação continuada; licenciaturas; políticas públicas 

 

Public policy formation and continuing formation for teachers of 
basic education through distance education 

Abstract 

Nowadays the concerns that underlie the educational context of the country is part of 

public policy training of teachers for basic education. From this perspective the 

country offers courses in Distance Education (DE) as proposed of youth education, 
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adult and continuing education. Given the above, this article aims to analyze some 

proposals of Brazilian public policies for undergraduate, specialization and distance 

training for teachers of basic public education. Even because, considering the 

dimension of the country, the quantity of people to be educated, the infrastructure 

available and the number of educators with the ability to make this process easier, 

the Distance Education in higher education is more than viable it is necessary. 

Keywords: Education; Continuing Education; Degrees; Public Politics. 

 

Introdução 

Na EaD os processos de ensino e aprendizagem permitem diminuir 

distâncias entre lugares distantes geograficamente, oferecendo estrutura virtual dos 

meios para que se possam viabilizar novas organizações do trabalho e da formação 

humana adotando novos princípios de multidisciplinaridade, multiculturalismo e 

interação social. Diante do exposto, esse artigo tem como objetivo analisar algumas 

propostas de políticas públicas brasileiras para cursos de graduação, especialização 

e capacitação, ofertados a distância para professores da rede básica pública de 

ensino. Assim, os cursos de graduação, em especial, as licenciaturas, e os cursos 

de especialização e os cursos de capacitação pretendem contribuir para a formação 

de profissionais em educação promovendo a formação e o aperfeiçoamento, bem 

como, sua leitura critica no âmbito escolar. Visa também a diversificação e 

renovação de estratégias aplicadas na pratica pedagógica, a gestão e produção de 

conteúdos de forma articulada à proposta pedagógica e o enriquecimento do 

processo ensino-aprendizagem.  

A educação a distância tem sido uma estratégia largamente utilizada pelo 

Ministério da Educação brasileiro a fim de viabilizar a formação continuada de 

professores da educação básica em todo o país, sobretudo quando se leva em 

consideração as dimensões do país, a quantidade de pessoas a serem formadas 

(especialmente fora dos grandes centros urbanos e das regiões mais desenvolvidas 

do país), a infraestrutura física disponível e o número de educadores com 
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capacidade para operacionalizar esse processo. Tais projetos contam com soluções 

criativas e materiais didáticos (impressos ou eletrônicos) de alta qualidade, 

viabilizados pela estreita cooperação entre instituições de ensino, governos 

estaduais e municipais.   

Entretanto, percebe-se, muitas vezes, que toda essa infraestrutura 

pedagógica e tecnológica é subutilizada, alcançando resultados abaixo do esperado 

pelos formuladores de política e pelas equipes de coordenação local. São esses 

alguns elementos que podem justificar esse descompasso: (1) precária formação 

dos professores da rede pública; (2) dificuldades econômicas, institucionais e 

geográficas que os docentes enfrentam para investir na sua formação continuada; 

(3) o desconhecimento das possibilidades da educação à distância como 

potencializadora do processo de capacitação e socialização do conhecimento; (4) a 

falta de intimidade com as mídias e novas tecnologias como recurso pedagógico no 

ambiente virtual; (5) resistência na utilização das mídias para o desenvolvimento de 

projetos e para a solução de problemas comuns dentro da escola e da comunidade; 

(6) apego às metodologias tradicionais de ensino, em sua grande maioria 

dependente do ensino presencial e (7) falta de planejamento, hábito, tempo e 

disciplina para dedicarem-se às exigências dos cursos.  

Ciente dessas limitações, o governo federal, através da SEED (Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação), tem investido, nos últimos anos, 

consideráveis recursos voltados para a ampliação do acesso às TICs no âmbito da 

escola pública, notadamente através da EaD. Os programas de inclusão digital, as 

interfaces com a TV-Escola, a instalação de laboratórios conectados à rede mundial 

de computadores, a implantação de redes de educação a distância, a produção de 

conteúdos, programas educativos em diferentes mídias e níveis de ensino, a criação 

de parcerias entre secretarias de educação (estaduais e municipais) e instituições de 

ensino superior, a capacitação de profissionais para a gestão e o uso crítico e 

criativo dessas tecnologias, são exemplos de ações que vêm sendo desenvolvidas 

em diversas regiões do país há mais de uma década. 
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Segundo Castells (2000), um novo mundo foi tomando forma no fim do 

milênio e o paradigma estrutural, a “sociedade em rede”, é resultado de três grandes 

processos independentes que, de alguma forma, interagem entre si, 

coincidentemente: (1) a crise do capitalismo e a falência do socialismo, seguida de 

um processo de reestruturação global voltado para a flexibilização do processo 

produtivo e para o redesenho do escopo estatal; (2) avanços consideráveis no 

campo da tecnologia1 da informação, proporcionando ferramentas para a formação 

de redes e virtualização/desconcentração da comunicação e da informação em nível 

mundial e (3) articulação entre diversos e complexos movimentos socioculturais pós-

1960 que, de alguma forma, redesenharam as relações estabelecidas entre os 

indivíduos, as instituições, as organizações e os vários grupos que dão consistência 

ao chamado “tecido social”.  

Explica Castells (1999b),  

a interação entre esses processos e as reações por eles 

desencadeadas fizeram surgir uma nova estrutura social dominante, 

a sociedade em rede; uma nova economia, a economia 

informacional/global e uma nova cultura, a cultura da virtualidade 

real” (Castells, 1999b, p. 411).  

 

Apesar desses esforços, percebe-se que o aumento do acesso às TICs não 

tem gerado currículos mais flexíveis ou novas dinâmicas de aula. Em geral, a prática 

pedagógica continua inalterada e presa a rotinas ultrapassadas embora a inserção 

das TICs represente novas oportunidades para redesenhar os currículos, criar 

práticas de ensino-aprendizagem que combatam a rotina, a previsibilidade e a 

monotonia. Sendo assim, com o uso das TICs, espera-se a efetivação de 

metodologias e dinâmicas que contribuam com a motivação dos alunos, sua 

participação no processo educacional e efetiva aprendizagem.  

                                                             
1
 Werthein (2000:72) destaca: “o foco sobre a tecnologia pode alimentar a visão ingênua de determinismo 

tecnológico segundo o qual as transformações em direção à sociedade da informação resultam da tecnologia, 

seguem uma lógica técnica e, portanto, neutra e estão fora da interferência de fatores sociais e políticos. Nada 

mais equivocado: processos sociais e transformação tecnológica resultam de uma interação complexa em que 

fatores sociais pré-existentes, a criatividade, o espírito empreendedor, as condições da pesquisa científica 

afetam o avanço tecnológico e suas aplicações sociais.”  
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Tardif e Lessard (2008) exemplificam:    

conhecimento e comprometimento em novos campos: cultura geral e 

conhecimento: de disciplina, psicopedagógico e didático, 

conhecimento do aluno, as diferenças de aprendizagem, seu 

ambiente, família, seu meio sociocultural, o sistema escolar e suas 

finalidades, conhecimentos de diversas matérias do programa, das 

novas TICs, habilidades de gestão de classe e das relações 

humanas, etc. (TARDIF e LESSARD, 2008: p.9 ) 

 

Em 1996, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) 

ressaltava a importância de se ter como objetivo a formação de todos os 

profissionais da educação em nível superior, inclusive os professores da 1a a 4ª 

séries do Primeiro Grau. Pouco tempo depois, essa formação foi contemplada na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), ao determinar, em seu 

Art. 62: “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação...”. Mais adiante, no Art. 87, a lei institui a década 

da educação e determina (Parágrafo 4o) que, ao final da década, somente serão 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados em treinamento 

para lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005 em parceria com a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e 

Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas 

Políticas e a Gestão da Educação Superior, o sistema UAB promove uma política 

pública de articulação entre a Secretaria de Educação a Distância e a Diretoria de 

Educação a Distância com vistas à expansão da educação superior, no âmbito do 

Plano de Desenvolvimento da Educação.  

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, esse sistema funciona como articulador entre as instituições de ensino 

superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas 

locais por educação superior. Essa articulação estabelece qual instituição de ensino 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.capes.gov.br%2F&ei=JhnaTImkH4yt8Aa8n6niCA&usg=AFQjCNE53tJXdfzL-F2NVAkYmT3LPEomsA
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.capes.gov.br%2F&ei=JhnaTImkH4yt8Aa8n6niCA&usg=AFQjCNE53tJXdfzL-F2NVAkYmT3LPEomsA
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deve ser responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa 

microrregião por meio dos polos de apoio presencial. Feita tal articulação, o sistema 

UAB assegura o fomento de determinadas ações de modo a assegurar o bom 

funcionamento dos cursos, a partir de cinco pilares estratégicos: (1) expansão 

pública da educação superior, considerando os processos de democratização e 

acesso; (2) aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino 

superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas 

educacionais dos estados e municípios; (3) avaliação da educação superior a 

distância tendo por base os processos de flexibilização e regulação implantados pelo 

MEC; (4) estímulo à investigação em educação superior a distância no País e (5) 

financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 

humanos em educação superior a distância.  

Para melhor funcionamento do sistema UAB, foram criados os polos de apoio 

presencial, que são as unidades operacionais para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e organizacionais relativas aos cursos e 

programas ofertados à distância pelas instituições públicas de ensino superior. 

Mantidos por Municípios ou Governos de Estado, os polos oferecem a infraestrutura 

física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos 

a distância através de ambientes virtuais de aprendizagem - AVA. Os polos são, 

portanto, “portas” de saída das políticas de EaD, uma vez que, além de 

concentrarem vários processos administrativos institucionais, constituem espaço 

privilegiado de interação política no nível local e também atmosfera de “tensão” entre 

os atores envolvidos na mediação em EaD 

(coordenação/alunos/professores/tutores). 

 

A política institucional da UFOP para a EAD 

Na perspectiva de implementação de políticas públicas que visam maior 

democratização do ensino superior, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

passou a integrar essa rede de instituições atendendo, via UAB, diversos polos em 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15:fomento&catid=9:cursos&Itemid=28
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Minas Gerais, Bahia e São Paulo através dos cursos de graduação em Pedagogia, 

Matemática e Administração Pública e cursos de aperfeiçoamento e especialização. 

Ciente da necessidade de redefinição da função social da universidade em 

função da democratização do ensino superior, de sua responsabilidade na formação 

de professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental e, portanto, de sua 

contribuição para o cumprimento da determinação da LBD, a Universidade Federal 

de Ouro Preto, através do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD),  

A UFOP iniciou suas ações nessa modalidade com curso de Licenciatura 

plena destinado à formação de professores para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. A viabilização do curso levou à criação do NEAD – Núcleo de 

Educação Aberta e a Distância, aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da 

UFOP em 12 de abril de 2000, quando houve também a aprovação do curso. A 

Portaria No 349 da Reitoria, de 09 de dezembro de 1999, criou o Comitê Assessor 

sobre Ensino a Distância da UFOP – CAED, que teve como objetivo analisar e 

implementar as ações relativas à educação a distância no âmbito da UFOP. Em 12 

de abril de 2000, o CEPE aprovou a institucionalização do Núcleo de Educação 

Aberta e a Distância – NEAD, órgão vinculado à Pró-reitora de Extensão, tendo 

como objetivos e diretrizes: 

1. Criar e organizar uma estrutura para apoiar a concepção, implantação, 

gestão e avaliação de experiências e projetos no âmbito da educação a distância. 

2. Congregar professores da UFOP das diversas áreas do conhecimento para 

comporem equipes multidisciplinares a fim de darem suporte ao desenvolvimento de 

projetos e experiências inovadoras através da modalidade EAD. 

3. Promover a democratização do saber, o acesso à educação e a 

interiorização da oferta de cursos da UFOP para atender as demandas da 

comunidade e de entidades públicas e privadas, cujos membros não podem 

participar de cursos presenciais. 

 Imediatamente, foram implantados três polos em Minas Gerais. Sucederam-

se a constituição de outros dez polos, numa abrangência de 88 municípios, 3.750 
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alunos, em regiões diversas do estado de Minas Gerais. Em dezembro de 2003, o 

Conselho Universitário aprovou a criação do CEAD – Centro de Educação Aberta e 

a Distância, como unidade acadêmica universitária, responsável pela oferta de 

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, de Educação Básica e de 

Educação Infantil.  

Na mesma data de criação do NEAD, foi aprovado, pelo CEPE, o Curso de 

Licenciatura Plena em Educação Básica – 1a a 4a série, na modalidade EAD 

(Resolução CEPE No 1705/2000). Ao implantar a licenciatura em questão, a UFOP 

assumiu, em Minas Gerais, a iniciativa de formação de professores na modalidade à 

distância, ao mesmo tempo em que se inseriu no rol das instituições que se 

propõem a contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade do ensino nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 

O CEAD passou a ser uma unidade acadêmica da UFOP em dezembro de 

2003, quando foi aprovado pelo Conselho Universitário. Hoje, a UFOP dá 

continuidade à Licenciatura em Educação Básica – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, iniciado em 2000. Além disso, iniciou a Licenciatura em Pedagogia 

para Educação Infantil por meio do Consórcio PRÓ-FORMAR, constituído pela 

UFOP, UFMT, UNEMAT, UFMS, UFLA, UFSJ e UFES. 

Atualmente, a UFOP oferta cursos de graduação em Administração Pública, 

Matemática, Pedagogia, Pedagogia (Educação Infantil) e Geografia; cursos de 

especialização em Mídias na Educação e Práticas Pedagógicas, Gestão Pública; 

cursos de aperfeiçoamento em Gestão, em Produção e Organização de Conteúdo; 

cursos de Capacitação de Tutores em EaD, Escolas Sustentáveis, Complementação 

Pedagógica em Geografia e Extensão em Mídias na Educação. Ao todo, o 

CEAD/UFOP conta com mais 16 polos distribuídos entre os estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Bahia, com um total de aproximadamente 5000 alunos matriculados 

em seus cursos. 

No caso da UFOP, são estes os atores e suas respectivas funções nessa 

modalidade de ensino: 
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 Coordenador UAB na IES e Coordenador suplente: desenvolvem atividades 

administrativas, coordenam os cursos ofertados pelas instituições de ensino e 

gerenciam contatos entre o MEC e os polos associados; 

 Tutores a distância: estabelecem contato com alunos para apoio aos estudos 

através dos recursos tecnológicos disponíveis; 

 Professores: realizam aulas, disponibilizam em espaço virtual e ministram 

aulas. Fazem visitas aos polos em períodos de aulas presenciais, quando 

necessário; 

 Coordenadores de polo: coordenam a oferta do curso em seu polo, a 

manutenção das instalações para atender seus alunos e estabelecem contato 

entre coordenadores UAB nas instituições de ensino e junto ao MEC; 

 Alunos: recebem os cursos a distância por meio de tecnologias informatizadas 

e utilizam o polo de apoio presencial para realizarem seus estudos, pesquisas 

e assistirem as aulas presenciais previstas no currículo; 

 Tutores presenciais: estabelecem contato com alunos para apoio aos estudos 

in-loco. 

 

No que se refere à interação entre professores, tutores e alunos, o esquema 

da Figura 1 ilustra o fluxo entre esses atores na UFOP. 

 

 

 

 

 

Figura 1: fluxo no processo EAD da UFOP. 
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Vem oferecendo, desde o segundo semestre de 2000, a Licenciatura em 

Educação Básica - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade a distância. 

Em 2007, a UFOP passa a oferecer os Cursos de Licenciaturas em Matemática e 

Pedagogia e Bacharelado em Administração pública através do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil. E em 2012 passou a ofertar o Curso de Geografia. A 

experiência acumulada pela UFOP na implementação do curso de formação de 

professores na modalidade a distância tem trazido constantes desafios.  

 

Políticas Públicas: teoria e lógica 

Se nos é possível sintetizar a proposta apresentada para a EaD via sistema 

UAB e o conjunto de ações apresentados pela Universidade Federal de Ouro Preto, 

por outro lado, torna-se de fundamental importância analisarmos, também, o 

significado da expressão “políticas públicas” e verificarmos como a proposta acima 

citada pode se inserir dentro desse modelo. 

Em que pese a definição mais usual para o termo, a saber, que “políticas 

públicas” são o conjunto de atividades, ações e programas promovidos pelo Estado, 

de maneira direta ou indireta,  visando assegurar determinado direito de forma difusa 

ou específica para determinado segmento social, étnico, cultural ou mesmo 

econômico, essa definição apresenta indubitavelmente as intenções sem, entretanto, 

delinear o formato pelo qual esse “conjunto” irá funcionar e a epistemologia sobre a 

qual o mesmo se sustenta. Em outras palavras, afirmar que tal ação preocupa-se em 

garantir um determinado grau de cidadania, não indica, necessariamente, que seu 

funcionamento está devidamente azeitado para a sua efetiva realização.  

Frente a isso, sem que seja necessária a apresentação de todo o processo 

que formula a ideia de “políticas públicas”, pode-se pressupor que tais ações 

envolvam os seguintes itens que se articulam e, mutuamente, geram interferências: 

o Estado, o objetivo que se deseja atingir, os recursos humanos e materiais 

disponíveis e o segmento social sobre o qual a referida ação será aplicada. Vejamos 

cada um especificamente. 
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Inquestionavelmente “ator principal” de todo o processo, o Estado enquanto 

figura jurídico-política se insere como promotor embrionário da ação, legitimado pela 

sua condição de ente que “representa” e administra o conjunto da sociedade e que, 

por assim dizer, tem autonomia para mobilizar e direcionar os recursos conforme as 

intenções que se apresentam conjunturalmente à sua governabilidade – pouco 

importando aqui se essa necessidade se dá em virtude do próprio gerenciamento do 

Estado ou por demandas sociais e políticas. Nesse sentido, observa-se que a ação 

do Estado em relação às suas “políticas públicas” não cobra que esse mesmo ente 

esteja forjado por sobre elementos democráticos ou autoritários, mas sim, que 

possua weberianamente a legitimidade da ação: indistintamente se tratamos de 

representantes legalmente eleitos ou se estamos falando de ditadores, o Estado 

pode promover “políticas públicas” e os exemplos são inúmeros. 

O segundo item apresentado diz respeito aos objetivos que se deseja atingir. 

Quanto a esse item, torna-se importante salientar que o mesmo dependerá sempre 

com o que irá interagir. Explica-se. Se o objetivo for a organização formal de uma 

entidade ou constituição e/ou aprimoramento de sistemas administrativos, sem 

dúvida que essas variáveis serão consideradas variáveis dependentes, visto que, a 

ação do Estado será sempre imperativa e terá baixa ou nenhuma resistência. 

Contudo, se o objetivo envolve de maneira direta a sociedade – ou parte dela-, cabe 

verificar se nessa ação a sociedade apresenta-se de forma passiva ou ativa. Como 

forma passiva entende o presente texto como toda e qualquer ação que trate de 

comportamentos sociais minimamente previsíveis, ou seja, de comportamento que já 

estejam devidamente estudados e mapeados em suas nuances, tais como, 

características de consumo quanto a alimentos, determinados bens duráveis ou não, 

vocações éticas dos membros desse segmento social etc. Em casos assim, o 

conjunto de indivíduos será entendido como receptivo aos atos governamentais e 

tende a absorção, senão completa, em maior parte daquilo que se pretende atingir. 

Por outro lado, se a ação atinge um grupo social de forma tal que esse grupo 

reaja ao ato, seja porque o ato versa sobre elementos culturalmente fundamentais 

para a existência e manutenção da sociedade, seja porque a ação estatal promove 
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reações subsidiárias, então em casos como esse o segmento social deverá ser 

considerado como ativo a todo o procedimento. Nesse sentido, torna-se fundamental 

perceber que o objetivo tomado de forma pura e simples tem seu sucesso 

completamente comprometido, dado que, sendo reativa, a sociedade inibe, dificulta 

a absorção das ideias ou mesmo as transforma, entorpecendo a proposta original e 

a inviabilizando. 

O terceiro item listado diz respeito aos recursos humanos e materiais 

disponíveis para a ação e em diversas ocasiões observa-se a pouca importância 

dada a esse aspecto e que provoca o fracasso da “política pública” que se deseja 

implementar. Tal fato ocorre – quer-se acreditar – pela certeza corrente de que os 

objetivos e força do Estado são suficientes para o bom termo de uma ação, o que 

lamentavelmente não se sustenta na vida cotidiana. Ao contrário, a implementação 

de “políticas públicas” necessita em boa parte da existência de um corpo de 

funcionários capacitado e de recursos materiais rigorosamente definidos para a 

obtenção do resultado esperado. Esse corpo de funcionários, entenda-se, não 

necessita ser de serventuários do Estado; porém, deve ter capacidade suficiente 

para sustentar as ações propostas e aplicar as sanções, quando existirem. Vale 

ressaltar que não quer apresentar ingenuamente aqui um funcionário exemplar que 

possa ser cooptado aleatoriamente, mas sim, a criação de mecanismos 

meritocráticos que destaquem a aptidão e não ofereçam exclusivamente prêmios 

financeiros. Tal necessidade ocorre em virtude de que a existência exclusiva de 

elementos pecuniários inibe a vocação e transforma a atividade em mero ato de 

consumo, o que transforma – ou pode transformar – o ato estatal num balcão de 

negócios. Da mesma forma, o inventário inicial dos recursos materiais disponíveis e 

sua possibilidade de uso são também atos seminais em toda a implementação de 

uma “política pública”; caso contrário, poder-se-á identificar com o tempo a má 

utilização dos recursos ou mesmo a inviabilização da proposta. 

O quarto e último item listado já aparece nas explicações do item dois e, 

portanto, deve-se frisar, mais uma vez, que é de suma importância verificar o tipo de 

segmento social sobre o qual se deseja aplicar determinada “política pública”, a 
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saber, se possui mais características de absorção ou de reação aos atos 

governamentais. 

 

Análise e Considerações finais  

Analisando pontualmente os aspectos apresentados anteriormente, a saber, a 

ação do Estado, o objetivo a ser atingido (ativo ou passivo), os recursos materiais e 

o material humano disponível para a ação e o segmento social sobre o qual a 

“política pública” será implementada, observa-se que o primeiro item é 

satisfatoriamente arranjado, isto porque, a criação da UAB (fornecimento de bolsas e 

outros recursos), devidamente articulada às universidades federais (atuação dos 

professores e produção de material didático) e prefeituras (criação dos polos com 

recurso próprio ou com o auxílio do governo estadual), promovem de forma precisa 

a ação estatal. Os problemas aparecem, lamentavelmente, nos itens seguintes. 

O primeiro aspecto relevante vincula-se a uma análise mais precisa dos 

objetivos. Ao limitar, em um primeiro momento, a educação a distância à formação 

de professores, com exceção do curso de Administração Pública – ao menos nas 

universidades federais –, e atuando em localidades sem outra opção de curso 

universitário, gera-se uma anomalia onde o público alvo (moradores das mais 

diversas regiões do Brasil sem acesso ao terceiro grau) se vê restrito em suas 

escolhas. Por razões meramente empíricas, pode-se pressupor que os residentes 

nas pequenas localidades do Brasil não tenham unicamente o interesse no 

magistério ou na administração pública. Frente a isso, o tratamento dado quanto ao 

item dois de nossa análise (o objetivo da “política pública”) é compreendido como 

“passivo” a todo o processo, ou seja, não há um levantamento primário ao se optar 

por este ou aquele município para a implantação do polo e a oferta dos cursos para 

se verificar a aptidão ou vocação das pessoas do lugar. Sem consulta e sem 

identificação dos interesses da sociedade, os cursos são apresentados como “opção 

rarefeita” e comprometem os resultados quanto a uma efetiva qualificação desses 
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estudantes. Desnecessário citarmos aqui os inúmeros estudos que identificam a 

vocação como agente fundamental na escolha de uma profissão. 

Dando continuidade a nossa análise, o terceiro ponto envolve os recursos, 

materiais e humanos, na promoção da EaD. Conforme citado, a criação dos polos é 

a contrapartida municipal do ensino a distância. O problema aqui, conforme 

verificado em pesquisa recente e ainda não publicada feita sob a responsabilidade 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal de Ouro Preto 

sobre a evasão dos alunos dos cursos a distância, reside no fato de que essa 

criação de polos, ainda que obedeça a uma lógica geográfica, não considera as 

condições locais de deslocamento. Por exemplo, conforme a pesquisa realizada, 

56% dos alunos que desistiram indicaram alguma influência na distância do polo 

para suas respectivas residências como variável de destaque para seu afastamento. 

Cotejada a outra informação constante na pesquisa (distância da residência em 

relação ao polo), percebe-se que a distância medida somente em quilômetros não 

reflete o grau de dificuldades para o deslocamento dos alunos, isto porque, caso 

fosse crível, a média de, no máximo, 100km de afastamento entre o local de estudo 

e a moradia aceita na documentação oficial, seria facilmente superada por qualquer 

estudante. O que podemos pressupor, a partir de dados aleatoriamente coletados 

em veículos de comunicação, é que essa variável não pode ser qualificada “pura e 

simplesmente” em sua totalidade, mas sim, deve-se levar em consideração o estado 

das estradas, os horários do transporte público na região e a disponibilidade desse 

mesmo transporte. Em outras palavras, de nada adianta uma curta distância entre a 

residência e o polo, se não há ônibus, trens ou barcas para a locomoção dos 

estudantes. Frente a isso, torna-se necessário um levantamento mais criterioso tanto 

em relação aos polos existentes, quanto a futuras instalações no tocante às 

características do transporte público regional. Nesse sentido, ainda que o polo 

propriamente dito possua as condições ideais para o exercício do ensino a distância 

(computadores, conexão à Internet, impressoras, biblioteca, salas de estudo etc.), as 

condições precárias dos meios de transporte e a ausência de um estudo primário 

quanto a esse item dificultam a plena aplicação da “política pública” em questão. 
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Concomitantemente a isso e ainda nesse mesmo tópico, aparecem as 

dificuldades quanto a existência prévia de recursos humanos disponíveis para o 

funcionamento da EaD. Se, conforme se sabe, a implantação dos polos ocorre em 

áreas aonde não existe ou é incipiente a presença de cursos universitários, as 

exigências mínimas para que uma pessoa se candidate a tutoria (ser graduada e ter 

um ano de experiência no magistério ou possuir um curso de pós-graduação lato 

senso) enfrentam inúmeros e óbvios obstáculos: não há em parte significativa dos 

polos material humano disponível para atuar como tutor ou, quando esse “recurso” 

se apresenta, é identificado um conjunto de carências que inibem sua inclusão no 

quadro de tutoria. Nesse sentido, mesmo que se considere a possibilidade de que o 

recém-formado retorne a Universidade como tutor e que realimente todo o processo, 

não se confirma empiricamente.  

O último item diz respeito ao segmento social sobre o qual a “política 

pública” irá atuar também indica problemas, conforme a já citada pesquisa da 

CPA/UFOP. Conforme esse levantamento, 81% dos que abandonaram os cursos 

indicaram dificuldades em disponibilizarem tempo para os estudos (média 

relativamente maior do que no caso do ensino presencial). Este item indica, em 

determinados aspectos, a maneira pouco clara que se tem sobre o ensino a 

distância no Brasil, visto que, levadas em consideração as imagens veiculadas nas 

diversas mídias, independentemente se estamos tratando de instituições privadas ou 

públicas de ensino, a modalidade EaD é percebida como algo de relativa facilidade 

em sua gestão, quando é exatamente o contrário. Concomitantemente e de forma 

lamentável em coerência com todas as estatísticas apresentadas sobre o tema, mais 

da metade dos alunos encontrou alguma dificuldade na compreensão dos textos 

(54%) e indicou esta variável como relevante na opção de abandono do curso. Por 

fim, cerca de 34% dos que responderam o questionário, indicaram que não tinham 

preferência pelo curso. 

Frente a tudo o que foi exposto acima, observa-se que a EaD enquanto 

“política pública” padece de determinados problemas que, senão a inviabilizam, ao 

menos colocam em dúvida quanto a classificação de “política pública” – conforme se 
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expos no presente texto. Sem embargo que os problemas detectados possam 

receber o devido tratamento e produzir-se a esperada solução. Contudo, até que 

isso ocorra, teremos tão somente um arremedo de educação a distância. 
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