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RESUMO 

A proposta deste trabalho é refletir acerca da implementação, regulação e do vertiginoso 
crescimento da oferta de cursos utilizando a modalidade de educação a distância, com 
ênfase nos cursos de formação continuada para professores, à luz do pensamento de 
Kenski (2007), Peters (2003), Silva (2006) entre outros, buscando responder aos 
seguintes questionamentos: como tem se dado a oferta dos cursos de formação 
continuada para professores que utilizam a modalidade EAD? Quais são esses cursos?  
Percebe-se pela oferta desses cursos a grande tarefa das políticas públicas e da 
sociedade em viabilizar a formação continuada desses profissionais, visando superar as 
demandas emergenciais existentes e preparar o professor que atuará nessa sociedade em 
que, paradoxalmente, a mudança é o que existe de permanente. 

Palavras chave: Educação a distância. Formação continuada. Políticas Públicas. 

 

CONTINUING TEACHER TRAINING AND EAD IN THE SCENARIO OF 
EDUCATION IN BRAZIL 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to reflect about the implementation, regulation and the 
rapid growth of courses offered using the method of distance education, with emphasis 
on continuing education courses for teachers in the light of thought Kenski (2007), 
Peters (2003 ), Silva (2006) among others, seeking to answer the following questions: 
How has given the provision of continuing education courses for teachers using distance 
education mode? What are these courses? It is perceived by offering these courses the 
great task of public policy and society in enabling the continued education of these 
professionals, aiming to surpass the existing emergency demands and prepare the 
teacher to act in this society where, paradoxically, change is what exists permanent. 

Keywords: Distance education. Continuing education. Public Policy 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 2 

1. Introdução  

O desenvolvimento tecnológico alcançado nas últimas décadas impulsionou 

o desenvolvimento da educação a distância transformando-a em um fenômeno global 

que vem apresentando índices de crescimento impressionantes não apenas no Brasil, 

mas em diversos pontos do globo, demonstrando o reconhecimento do potencial dessa 

modalidade para a formação continuada, não apenas por países com baixo acesso à 

educação como também países que possuem um reconhecido padrão educacional.  

No Brasil, as políticas públicas utilizando a modalidade de EAD têm 

ganhado impulso na última década e o sítio da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) do Ministério da Educação (MEC) reflete esse crescimento ao relacionar os 

diversos projetos de EAD voltados para atender as especificidades e demandas de 

diferentes níveis de ensino. Embora a educação a distância possa representar uma 

inovação pedagógica a partir do uso das TIC, muitos cursos permanecem atrelados ao 

paradigma da transmissão de informação usando uma animação computadorizada, nesse 

sentido questiona-se: como tem se dado a oferta dos cursos de formação continuada 

para professores que utilizam a modalidade EAD? Quais são esses cursos?  Como os 

cursos de formação continuada na modalidade EAD podem contribuir para formar o 

professor que irá atuar na sociedade contemporânea? 

 
Assim, nesse trabalho, objetivamos apresentar uma revisão da literatura 

acerca da Educação a Distância (EAD), discorrendo brevemente acerca do seu contexto 

histórico e as regulamentações que a embasam, para, em seguida, apresentar os dados 

alusivos aos programas de formação inicial e continuada, criados pela SEED/MEC 

nessa modalidade. 

 
O crescimento exponencial ocorrido nessa modalidade de ensino foi 

impulsionado, em grande parte, pelos avanços das tecnologias e em particular pela 

popularização da internet, propiciando que pessoas que se encontravam alijados do 

processo de escolarização pudessem retomar seus estudos. Segundo os dados do Censo 

EAD, em 2008 o país contava com 1.752 cursos, assim distribuídos: 37% de 

especialização, 26,5% de graduação, 34,6 % de tecnólogo e de complementação 

pedagógica, oportunizando o acesso a educação de cerca de 2,64 milhões de brasileiros, 

em 2008. (MAIA, 2010)  
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Tabela 1 - Instituições Credenciadas para oferta de cursos em EAD 

Cursos 
credenciados 

ou 
autorizados 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Evolução 
em 2008 

 
Evolução 
04-08 

Número de 
instituições 

166 217 225 257 376 46% 127% 

Número de 
alunos 

309.957 504.204 778.458 972.826 1.075.272 11% 247% 

Fonte: <http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=555> 

A idade média dos alunos matriculados em cursos de EAD está entre 30 e 

34 anos, uma média superior a encontrada no ensino presencial e 53,4% dos alunos são 

do sexo feminino. Os dados apontam ainda que, de acordo com o  Censo EaD.br, 42% 

dos alunos estudam fora das sedes das instituições, demonstrando a grande mobilidade e 

alcance da EAD. As regiões do país com maior número de alunos são as regiões Sul e 

Sudeste, sendo também as que apresentam os maiores indices  proporcionais de 

crescimento em número de launos, conforme tabela 2.  

Tabela 2 – A geografia da EAD 
REGIÃO % em 2004 % em 2007 % em 2008 

Norte 3,7 12,5 7,7 
Nordeste  18,7 8,2 6,8 
Centro-Oeste 7,6 11,1 7,3 
Sul 17 30,3 35,2 
Sudeste 53 37,8 42,8 

Fonte: <http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=555> 

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), no final de 2009, 

o ensino a distância contava com 111 instituições de Educação Superior, 52 particulares, 

11 confessionais e 48 federais, estaduais e institutos federais. 

 
Segundo Peters (2004, p.24), os avanços na telecomunicação geraram o 

crescente interesse pela EAD. Esse autor aponta quatro importantes inovações, a saber:  

o “aperfeiçoamento da tecnologia de computadores pessoais, tecnologia de multimídia, 

tecnologia de compactaçãodigital de vídeo e tecnologia de internet”. Associadas a 

outras tecnologias possibilitam a “transmissão rápida de informações a qualquer 

momento e para toda parte, genuínas possibilidades para aprendizagem autônoma, 

maior interatividade, mais orientaçãoparaos alunos, maior individualização, melhor 

qualidade dos programas e maior eficácia de aprendizagem.”  O que significa que 
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tornou-se possível  trocar opiniões, discutir problemas, conhecer e contatar pessoas do 

seu campo de interesse, possibilitando o surgimento de redes e comunidades virtuais de 

aprendizado, gerando um novo sentimento de pertença. Contudo, Peters (idem) adverte 

que a educação a distância baseada no computador traz, além das inúmeras vantagens, 

também um grande número de problemas, e os educadores envolvidos nesse processo se 

dão conta dos desafios que emergem da mudança estrutural que o novo formato impõe. 

 
2. EAD: conceitos e gerações 

 
Na literatura e nos documentos oficiais podemos encontrar diversas 

definições de EAD. Apresentaremos algumas dessas definições.  De acordo como 

disposto no artigo 1º do Decreto 2.494/98, a Educação a distância é uma forma de 

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

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação.” (MEC/ DECRETO N.º 2.494/98). 

 
No Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98) a 

educação a distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (MEC/ DECRETO 5.622/2005) 

 
Segundo Kenski (2007, p.75), na educação a distância professores e alunos 

“não precisam estar presentes nas mesmas salas de aula, nem nos mesmos prédios 

escolares, nem nas mesmas cidades”, podendo participar das aulas em momentos 

diferentes a partir do uso mais intensivo das novas tecnologias da informação e 

comunicação, em especial a internet, de acordo com sua disponibilidade e suas 

necessidades. Para os autores Moore e Kearsley (2007, p.2), educação a distância é o 

“aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do 

ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por 

meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais”.   

 
 Segundo esses autores, a EAD evoluiu ao longo de cinco gerações, a 

primeira geração ocorreu com a educação por correspondência, a segunda foi o ensino 
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por meio do rádio e da televisão, a terceira não se caracteriza por nenhuma tecnologia, e 

sim, pela criação das universidades abertas, a quarta é a era dos cursos por áudio e 

videoconferências, a quinta é a geração atual caracterizada pelo ensino e aprendizagem 

online nas universidades virtuais. (MOORE; KEARSLEY, 2007) 

 
3. Breve histórico da EAD 

 
Embora tenha ganhado impulso na última década, a EAD não é algo novo 

ou que tenha sido gerado pelos avanços tecnológicos.  Trata-se de uma história milenar, 

que, segundo alguns pesquisadores como Peters (2004), já era adotada desde as cartas 

de Platão e as Epístolas de São Paulo aos Coríntios.  Referindo-se Paulo, Otto Peters 

(2004, p.29) afirma que: “Ele usou as tecnologias da escrita e dos meios de transporte a 

fim de fazer seu trabalho missionário sem ser forçado a viajar. Isso já era claramente 

uma substituição da pregação e do ensino face a face por pregação e ensino assíncronos 

e mediados.” 

 
No dia 20 de março de 1728, o professor de taquigrafia Cauleb Phillips, 

publica um anúncio na Gazeta de Boston assegurando que: "Toda pessoa da região, 

desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e 

ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston." (SARAIVA, 

1996.) 

 
Os destinos da educação a distância são influenciados pelo desenvolvimento 

dos meios de transporte, o aperfeiçoamento dos correios e o desenvolvimento 

tecnológico. Em 1922, na antiga União Soviética atende 350.000 usuários através de 

cursos por correspondência. (ARAÚJO; MALTEZ, 2001) 

 
Em l929, é criada na França a primeira instituição estatal de ensino a 

distância na Europa Ocidental: o Centre National d’Enseignement par Correspondence 

- CNEC, que posteriormente passou a ser denominada Centre Nationale de 

Enseignement a Distance – CNED. (PEREIRA; MORAES, 2009). Em 1946, a 

University of South África, considerada a mais antiga das universidades a distância, 

volta-se para as atividades de ensino e nas décadas de 50 e 60 consolida sua estrutura 

didática por correspondência, que continua válida até os dias atuais.   
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Em 1971, a Universidade Aberta da Grã-Bretanha, inicia a oferta de cursos 

acadêmicos de qualidade, que são viabilizados via correio, TVs, cursos interativos e 

periódicos. Os programas de educação a distância começavam a ser difundidos como 

um modelo respeitado em condições de igualdade com os modelos de cursos presenciais 

oferecidos por academias. A Open University, criada na Inglaterra, em 1969, foi 

pioneira do ponto de vista da didática. Em 1972, é criada a Universidad Nacional de 

Educación a Distancia na Espanha, e tem atraído um número significativo de 

estudantes, tanto para os cursos de graduação quanto para os cursos de pós-graduação. 

Em 1974, surge a Fern Universitat, na Alemanha. As autoras destacam que algumas 

dessas instituições “transformaram-se em megauniversidades, atingindo patamares de 

atendimento superior a 100 mil alunos”. Entre as megauniversidades existentes no 

mundo, estão:  Anadolu University, Turquia; China Tv University System, China; Universitas 

Terbuka, Indonésia; Sukhothai Thamnathirat Open University, Tailândia; Indira Ghandi National 

Open University, India; The Open Univesity, Inglaterra; Korea National Open University, Coréia; 

Centre Nationale de Enseignement a Distance; University of South Africa, África do Sul; 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Na América Latina, surgem a Universidade Aberta na Venezuela, a 

Universidade da Costa Rica, Universidade de Buenos Aires e a UAB no Brasil que tem 

demonstrado excelentes possibilidades da modalidade, na perspectiva de uma educação 

continuada.  

Esse crescimento da EAD ratifica o que, já em 1866, dizia William Harper: 

"Chegará o dia em que o volume da instrução recebida por correspondência será maior 

do que o transmitido nas aulas de nossas academias e escolas; em que o número dos 

estudantes por correspondência ultrapassará o dos presenciais." (SARAIVA, 1996.) 

3.1 A EAD no Brasil  
 

O marco histórico da EAD no Brasil ocorreu em 1904, com a implantação 

das “Escolas Internacionais”, que representavam organizações norte-americanas. Em 

1934, Roquete Pinto, professor e antropólogo, acreditando no potencial educativo do 

rádio e diante dos altos índices de analfabetismo da época, instalou a Rádio Escola 

Municipal do Distrito Federal, que visava transmitir conhecimentos sistematizados para 

o público em geral. Os alunos-radiouvintes tinham acesso às apostilas das aulas 
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radiofônicas pelo correio ou na própria Rádio, resolviam as questões que estavam na 

apostila e as remetiam pelo correio ou entregavam na própria Rádio.  

 
Em 1936, Roquete Pintto já não consegue manter a  Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro sem publicidade, cedendo-a ao Ministério de Educação e Saúde diante do 

compromisso de que o mesmo a mantivesse funcionando e difundindo programas 

educativos e culturais, passando então a chamar-se Rádio do Ministério de Educação e 

Cultura,  a Rádio MEC, originando, assim, a criação do sistema de Rádios Educativas 

no Brasil. Nas décadas de 40 e 50, denomionada a época de ouro do rádio, esse veículo 

atingia boa parte da população ofertando  informação com credibilidade,  mesmo fora 

do eixo das emissoras educativas, a exemplo do Grande Jornal Falado Tupi e do 

Repórter Esso. 

Em 1939, os cursos por correspondência  começam a ser ofertados pelo 

Instituto Monitor, e em 1941, também pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB). Esses 

institutos divulgavam seus cursos através de encartes em revistas e se referiam a 

diversas áreas profissionalizantes, a saber: corte e costura, caligrafia, contabilidade, 

mecânica, eletrônica, entre outros. Tendo  iniciado sua história com o uso dos correios,  

esses institutos  permanecem em atividade até os dias atuais ofertando cursos utilizando 

a rede mundial de computadores – a internet. 

Na década de 70, destaca-se a criação do Projeto Minerva, que visava a 

oferta do então ensino primário até o colegial. Esse projeto era veiculado através da 

Rádio MEC, sendo complementado através de material impresso. Na mesma década, a 

Fundação Roberto Marinho começa a promover a educação supletiva através do 

Telecurso 1.º e 2.º Graus, usando a TV, o rádio e o material impresso. (NOGUEIRA, 

2009).  

Percebe-se que, ao longo da história da humanidade, as tecnologias 

influenciam a sociedade em um determinado contexto histórico,  e o crescimento  da 

internet, na década de 90, foi um fator preponderante  para a expansão da EAD e se 

transformou no meio principal de convergência de todas as TIC.  

A popularização da internet contribuiu positivamente para a acentuada 

oferta de cursos na modalidade EAD, principalmente pelas instituições privadas que 

visavam atender a demanda por formação superior, impulsionada também face ao déficit 

de crescimento da rede privada presencial de ensino, acarretado pelas políticas de ajuste 
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econômico desenvolvidas no país e que ocasionaram um déficit na oferta de vagas pelo 

sistema público. (DIAS; LEITE, 2010) 

 

4. A regulamentação da EAD no Brasil  
 

No Brasil, o Código Brasileiro de Comunicações (Decreto-Lei nº 236/67) e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692/71) foram as primeiras 

normas a regulamentar a EAD. A Lei 5692/71 possibilitava que o ensino supletivo fosse 

ministrado através do rádio, da televisão, do ensino por correspondência e outros meios 

de comunicação. 

Contudo, é com a promulgação da Lei n.º 9394/96, que pela primeira vez na 

história da educação brasileira, a EAD é citada como uma modalidade de ensino em 

todos os níveis, plenamente integrada ao sistema educacional. O capítulo 80 dessa Lei é 

inteiramente dedicado a regulamentar essa modalidade, incentivando a oferta de cursos 

de formação continuada e determinando o MEC como responsável pelo credenciamento 

das instituições, bem como regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registro de diplomas relativos a cursos de educação a distância. O terceiro parágrafo 

desse artigo, assegura que caberá aos respectivos sistemas de ensino as normas para 

produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização 

para sua implementação. 

O Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, visava regulamentar o 

artigo 80 da Lei 9394/96, tendo sido modificado em 27 de abril do mesmo ano, pelo 

Decreto nº 2.561. Ambos orientaram os primeiros credenciamentos de cursos superiores 

de graduação a distância, todavia foram revogados em 19  de  dezembro  de  2005, pelo 

Decreto  5.622, que determina a exigência de momentos presenciais para a avaliação de 

estudantes, a realização de estágios obrigatórios, quando previstos na legislação, a 

defesa de trabalhos de conclusão de curso e outras atividades relacionadas a laboratórios 

de ensino. Esse decreto sofreu modificações através do Decreto 6.303, de 12 de 

dezembro de 2007.  

4.1 As políticas públicas em EAD  

 

As políticas públicas são “ações e medidas adotadas pelo Estado para 

atender as demandas da sociedade” norteadas por princípios, normas e diretrizes 
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definidas nas normas constitucionais. (MATIAS-PEREIRA, 2008, p.48) No que tange a 

Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, regulamentada 

através do Decreto n. 6.755 de 29 de janeiro de 2009, expressa seus objetivos expressos 

no Artigo3º. O Inciso IV objetiva “identificar e suprir as necessidades das e sistemas 

públicos de ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério”. O 

Inciso IX visa “promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação 

dos profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de 

comunicação e informação nos processos educativos.” 

Com o objetivo de propiciar inovações a partir das tecnologias nos 

processos de ensino e aprendizagem, bem como fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento a partir da incorporação das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) e da Educação a Distância (EAD) introduzindo novos conceitos e 

novas práticas nas escolas públicas do país, o Ministério da Educação (MEC) cria, em 

1996, a Secretaria de Educação a Distância (SEED).  

Em 1997, o MEC desenvolve o programa ProInfo - Programa Nacional de 

Informática na Educação (Portaria 522/97) visando fomentar o uso pedagógico da 

informática na rede pública de ensino, disponibilizando computadores e impressoras às 

escolas, mediante a contrapartida de governos estaduais e municipais no tocante à 

garantia de uma infraestrutura adequada e da capacitação de professores para utilizá-los. 

No mesmo ano é criada a Rede Interativa Virtual de Aprendizagem, Rived, 

a partir de acordo firmado com os Estados Unidos, com o objetivo de desenvolver 

tecnologias para uso pedagógico, através da produção de conteúdos pedagógicos 

digitais na forma de objetos de aprendizagem, que se traduzem em atividades 

multimídias, interativas, sob a forma de simulações e animações.  

O Proformação, programa voltado para habilitação em nível médio, com 

habilitação em Magistério, na modalidade Normal, destinado a professores sem a 

titulação mínima exigida legalmente que estejam lecionando nas redes públicas de 

ensino. Foi criado mediante parceria entre a SEED/MEC, o FUNDESCOLA, governos 

estaduais e municipais em 1997 e teve sua primeira turma implantada em 1999, como 

projeto piloto, inicialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O curso tem 

duração de dois anos, distribuídos em quatro semestres, perfazendo 3.200 horas. 

O  ProInfantil , curso de nível médio, na modalidade Normal, com duração 

de dois anos, destinado a professores da educação infantil em exercício nas creches e 

pré-escolas das redes públicas (estadual e municipal) e da rede privada sem fins 
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lucrativos (comunitárias, filantrópicas ou confessionais), quer sejam conveniadas ou 

não.  O Proinfantil em Alagoas atendeu 168 professores entre os anos de 2006 e 2007, 

Entre 2008 e 2009  foram atendidos 127 professores, e conta, atualmente, com 384 

professores inscritos, com conclusão prevista para 2011iv. 

A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação 

Básica, criada em 2003 com o desafio de “institucionalizar o atendimento a demanda de 

formação continuada no país, superando uma formação fragmentada e desarticulada.” 

(SANTOS, 2008). A rede é formada pela parceria entre o MEC, Sistemas de Ensino e 

os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, visando desenvolver e ofertar 

programas de formação continuada, bem como a implementação de novas tecnologias 

de ensino e gestão nas unidades escolares das redes públicas de ensino. Essa rede é 

constituída a partir da Portaria 1.129, de 27 de novembro de 2009, assinada pelo 

ministro Fernando Haddad e publicada no DOU n.º 228, de 30/11/2009, Seção 1, página 

643/6440, que revoga a Portaria 1.403, de 09 de junho de 2003. 

O Pro-Letramento é um programa de formação continuada de professores 

das séries iniciais do ensino fundamental visando a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática.  É realizado em parceria do MEC com as 

universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada, que são as 

responsáveis pelo desenvolvimento e produção dos materiais para os cursos, assim 

como pela formação e orientação do professor tutor. Tem duração de 8 meses, 

perfazendo 120 horas. No Estado de Alagoas, 244 cursistas fizeram o curso em Língua 

Portuguesa e 587 inscreveram-se na disciplina Matemáticav. 

O Portal Domínio Público foi lançado em 2004 e é, atualmente, a maior 

biblioteca virtual do Brasil, contendo em seu acervo mais de 123 mil obras literárias, 

artísticas e científicas. 

 O ProInfo Integrado é o programa nacional de formação continuada em 

tecnologia educacional, voltado para o uso didático-pedagógico das TIC no cotidiano 

escolar. Visa articular-se com a distribuição dos equipamentos tecnológicos ás escolas e 

dos recursos e conteúdos multimídias disponibilizados pelo TV Escola, DVD Escola, 

Portal do Professor, Domínio Público e Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

Oferece os cursos de Introdução à Educação Digital, com duração de 40 horas;  

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC, cuja duração é de 100 

horas; Elaboração de Projetos, com duração de 40 horas; Especialização de Tecnologias 

em Educação , com 400 horas.  
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O curso de Introdução à Educação Digital, que visa possibilitar que os 

professores se familiarizem e utilizem processadores de texto, recursos da Web, 

pesquisa, comunicação e interação via e-mail, lista de discussão, blogs, chats. Em 

Alagoas, 1.035 professores iniciaram esse curso, destes 791 professores-cursistas o 

concluíram, nos municípios de Maceió e Arapiracavi. 

O curso Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC visa 

oferecer subsídios teórico-metodológicos para que os professores compreendam o 

potencial das TIC nas escolas e possam planejar estratégias de ensino e aprendizagem 

integrando esses recursos. Em Alagoas, 791 professores iniciaram esse curso, sendo que 

484 conseguiram concluí-lo. 

O curso Elaboração de Projetos  tem o objetivo de capacitar os professores e 

gestores para o desenvolvimento de projetos integrando as TIC. A Especialização de 

Tecnologias em Educação tem como proposta principal formar multiplicadores dos 

diversos programas da rede nacional de formação continuada, atualizando e 

aprofundando os princípios da integração das mídias e a reconstrução da prática 

político-pedagógica. (MEC/SEED) 

Em 2006, é criado o Programa de Formação Continuada em Mídias na 

Educação e implantado em diversos estados da federação através de parcerias com as 

Secretarias Estaduais de Educação, Universidades Federais e Institutos Superiores de 

Educação. É um programa de estrutura modular que visa proporcionar formação 

continuada para o uso pedagógico das diferentes TIC – rádio, TV, vídeo, informática e 

impresso. Possui três níveis de certificação, o básico, de 120 horas, o intermediário, de 

aperfeiçoamento, com 180 horas de duração e o avançado, de especialização, com 360 

horas. 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB – é criado o mediante o 

Decreto n.º 5.800, de 08 de junho de 2006, visando a oferta de cursos e programas de 

educação continuada em nível superior utilizando a modalidade EAD, com ações 

voltadas prioritariamente para os professores de educação básica, em exercício nas 

esferas estaduais e municipais de ensino.  A colaboração entre a União e os entes 

federativos é incentivada, assim como o estímulo a criação de centros de formação 

permanentes por meio de pólos de apoio presencial em localidades estratégicas, 

universalizando o acesso ao ensino superior e a requalificação do professor, visando o 

fortalecimento da escola em cidades interioranas, com reduzida ou nenhuma oferta de 

cursos superiores Esses pólos são mantidos através de parcerias com os estados e 
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municípios, responsáveis pela sua implantação e manutenção. Nesses pólos o aluno 

deve encontrar toda a estrutura física, tecnológica e pedagógica, necessárias aos 

encontros presenciais. 

A análise e a seleção dos pólos serão realizadas conforme os seguintes 

critérios: a) a adequação e a conformidade do projeto com os cursos superiores a serem 

oferecidos, considerando a carência da oferta de Ensino Superior na região de 

abrangência do pólo; b) a demanda local ou regional por Ensino Superior público , de 

acordo com o quantitativo de  concluintes e egressos do EM e da EJA;  c) a pertinência 

dos cursos demandados e a capacidade de oferta por instituições federais de ensino na 

região. (UAB, 2007).  Entre 2007 e 2009, foram aprovados e instalados 557 pólos de 

apoio presencial, em agosto em 2009 foram selecionados mais 163 novos pólos, 

ampliando a rede para 720 pólos, e, em 2010, mais 200 pólos podem vir a ser criados 

ampliando, assim, a oferta de vagas de nível superior no país, cuja demanda é levantada 

através de análises nas pré-inscrições efetuadas na Plataforma Freire.  

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

resultou da parceria entre o MEC, Instituições Públicas de Ensino Superior e das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a partir da adesão ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, possibilitando a oferta de cursos superiores 

públicos, gratuitos e de qualidade. 

A Plataforma Paulo Freire foi desenvolvida pelo MEC para que o professor 

efetue a sua pré-inscrição em cursos de graduação, pós-graduação, ofertados 

gratuitamente em mais de 90 instituições de ensino no país. Pode se inscrever qualquer 

professor em exercício nas redes públicas de ensino do país e também professores que já 

possuam graduação, mas que lecionem em uma área diferente da sua área de formação.  

Percebe-se pela oferta desses cursos a grande tarefa das políticas públicas e 

da sociedade em viabilizar a formação continuada desses profissionais, visando superar 

as demandas emergenciais existentes e preparar o professor para atuar nessa sociedade 

em que, paradoxalmente, a mudança é o que existe de permanente.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O uso intensivo das TIC contribui para a valorização da EAD no Brasil, e a 

formação continuada usada nessa modalidade permite que pessoas geograficamente 

distantes dos grandes centros, com excesso de carga horária de trabalho ou insuficiência 
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de recursos financeiros possam continuar estudando, se aprimorando e buscando cada 

vez mais aprender e ser um cidadão e um profissional do seu tempo. 

À guisa de conclusão acredita-se que as tecnologias da informação e 

comunicação não são as únicas responsáveis pelo sucesso ou insucesso dos programas 

de formação continuada desenvolvidos pelo MEC/SEED, todavia o desafio que está 

posto é não ignorá-las, ao contrário, é buscar inseri-las no cotidiano escolar, adquirindo 

cada vez mais familiaridade, aproveitando-se do seu potencial pedagógico de interação 

e avaliando-as com seriedade e criticidade.  
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