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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Resumo: este artigo objetiva discutir a legislação que fundamenta a política nacional de formação

de professores e a Educação a Distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil

(UAB), objetivando compreender o processo de legitimação e regulamentação da EaD por meio do

Sistema UAB como importante setor para o fomento e a implantação da política nacional de

formação de professores. Considera-se nesse artigo o contexto sociopolítico sob o qual a política

de formação de professores vai se delineando, em conformidade com os cursos de Educação a

Distância, no interior das reformas educacionais da década de 1990, articuladas com as

transformações econômicas e políticas em curso no cenário nacional e internacional. Por fim,

sinaliza que o Sistema UAB se configura como uma importante política nacional de formação de

professores. Todavia, não se pode perder de vista a importância de se ampliarem as reflexões

acerca dessa política pública, principalmente por compreendermos que apenas possibilitar o acesso

e a permanência no ensino superior não é fator determinante para a melhoria da educação.

NATIONAL TEACHER EDUCATION POLICY AND THE SYSTEM OPEN BRAZIL UNIVERSITY

(UAB) Abstract: This article aims to discuss the legislation underlying the national teacher

training policy and Distance Education under the System Open University of Brazil (UAB), in order

to understand the process of legitimation and regulation of distance education through the UAB

System as important sector for the development and implementation of national policy for teacher

training. It is considered that article the sociopolitical context in which the teacher training policy

will be outlining, in accordance with Education courses Distance, within the educational reforms of
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the 1990s, linked to the economic transformation and current policies the national and

international scene. Finally, it signals that the system is configured UAB as an important national

policy of teacher training. However, one cannot lose sight of the importance to expand the

reflections on this public policy, mainly realize that only allow access and permanence in higher

education is not a determining factor for improving education.
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a determining factor for improving education.
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Considerações iniciais

Muitos são os desafios para as políticas educacionais no Brasil, principalmente quando se trata de políticas de formação de

professores. Ao pensar nessas políticas é preciso não apenas garantir a formação adequada desses profissionais, mas levar em

consideração os diversos fatores e desafios que compõem a formulação e a implantação dessas políticas, uma vez que essa

formação impacta diretamente o trabalho cotidiano desses profissionais nas escolas de todo o país. Nesse sentido, faz-se

necessário nos reportarmos ao contexto histórico que vem configurando a implementação dessas políticas de formação de

professores no país. Tal implementação é fortemente marcada pela visão da educação como um mercado altamente

promissor e da Educação a Distância como meio de ascensão dos interesses de empresas educacionais. Convém enfatizar que

a discussão acerca das políticas públicas em educação tem sido objeto de debate desde a segunda metade do século XX

(OLIVEIRA, 2011). A preocupação com a educação e, em decorrência, com a formação de professores evidencia o modo

como as políticas públicas educacionais são formuladas e implementadas em determinados contextos, adquirindo significado

específico a depender do espaço e do momento em que são desenvolvidas. Nesse sentido, Oliveira (2011, p. 326) assinala

que

as reformas educacionais dos anos de 1990, no Brasil, tiveram como grande foco a gestão,

buscaram por meio da descentralização administrativa, financeira e pedagógica promover a

ampliação do acesso a educação básica no país a partir de uma lógica racional, que tinha como

paradigma os princípios da economia privada.

O que aponta a autora ajuda-nos a refletir acerca das reformas educacionais nos anos 1990, principalmente a partir da

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), fato histórico importante para a educação porque representa o período em

que começam a se organizar pelo país algumas ações em torno das políticas de formação de professores. Essas ações são

resultados de decisões formuladas e implementadas pelos governos em conjunto com a sociedade, de acordo com o projeto

de sociedade prevalecente.

Corroborando com esse pensamento, Azevedo (2004, p. 59) aponta que “sendo a política educacional parte de uma totalidade

maior, deve-se pensá-la sempre em sua articulação com o planejamento mais global que a sociedade constrói como seu

projeto e que se realiza por meio da ação do Estado”. Ainda segundo a autora, são “as políticas públicas que dão visibilidade

ao Estado e por isto, são definidas como sendo ‘o Estado em ação’” (AZEVEDO, 2004, p. 59-60). Assim, é papel do governo

representar os programas e os projetos de parte da sociedade para propor orientação e implantação das políticas públicas.

Pode-se dizer então que é de responsabilidade do Estado a implementação e a manutenção das políticas a partir de um

processo de tomada de decisões que refletirá os conflitos de interesses e os arranjos feitos nas esferas de poder, perpassando

as instituições do Estado e da sociedade.

Nesse sentido, tomando o significado específico da política educacional, não devemos esquecer que, assim como afirma

Azevedo (2004, p. 59),
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a escola e principalmente a sala de aula, são espaços em que se concretizam as definições sobre a

política e o planejamento que as sociedades estabelecem para si próprias, como projeto ou

modelo educativo que se tenta por em ação. O cotidiano escolar, portanto, representa o elo final

de uma complexa cadeia que se monta para dar concretude a uma política – a uma policy –
entendida aqui como um programa de ação.

Azevedo nos permite, a partir das inferências acima, direcionar esse pensamento para o ensino superior, mais

especificadamente para os cursos de formação de professores. É possível pressupor que, no caso específico dos cursos

ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a política nacional de formação de professores se materializa

nos polos de apoio presencial, uma vez que nesses espaços são concretizadas as definições da política nacional de formação

superior.

No campo das políticas públicas é fundamental ressaltar que imposições com ênfase na ação de organismos multilaterais[i]

são fortemente presentes no cenário brasileiro. Nesse sentido, Heidemann (2010, p. 31) destaca que “a perspectiva de

políticas públicas vai além da perspectiva de políticas governamentais na medida em que governo, com sua estrutura

administrativa, não é a única instituição a servir à comunidade política, isto é, a promover políticas públicas”.

A presença do Estado brasileiro, a partir da década de 1990, como agente regulador da economia, atendeu às solicitações do

mercado internacional com forte ênfase na introdução e no desenvolvimento de novos padrões da força produtiva e da

adequação da força de trabalho. Desse ponto de vista é possível depreender os diversos fatores que colaboraram para a

expansão do ensino superior com base em uma lógica de mercado, principalmente em uma exponencial privatização do

ensino. Nesse sentido, Neves (2002) aponta que não é a mão invisível do mercado que privatiza o ensino superior brasileiro,

mas antes é o resultado de ações do Estado. É importante sublinhar que, conforme aponta Coutinho (2006, p. 194) ao discutir

sobre o modelo neoliberal de Estado,

a característica talvez mais determinante desse tipo de Estado foi sempre ter se colocado a

serviço de interesses privados ou, mais precisamente, dos interesses das diversas frações da

burguesia. Ora, é precisamente essa a característica que o neoliberalismo quer reforçar, não só

privatizando o patrimônio público na esfera da economia, mas também suprimindo os poucos

direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e inscritos na legalidade vigente.

Essa privatização do ensino está fortemente marcada pela influência de organismos internacionais que muitas vezes acabam

determinando as políticas educacionais e redefinindo o papel do Estado por meio da parceria do setor público com o setor

privado. Recorrentemente, assim como afirma Vieira (2001, p.145), a “política econômica e a política social relacionam-se

intimamente com a evolução do capitalismo” e “qualquer exame da política econômica e da política social deve

fundamentar-se no desenvolvimento contraditório da história”, dado que as políticas sociais são resultados de lutas sociais.

No Brasil, essas políticas de desenvolvimento do capitalismo vêm se caracterizando desde 1980 e se intensificaram

principalmente nos anos de 1990 por meio dos governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique

Cardoso. Esse processo se deu pela maior inserção do capital financeiro internacional na economia nacional e pela

desregulamentação das relações do trabalho, fator que contribuiu para a necessidade de capacitação de mão de obra. A
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educação, dessa forma, representa a instituição capaz de contribuir para o aumento da competitividade e da produtividade,

cabendo, assim, às escolas o papel de desenvolver as competências necessárias para a reprodução ampliada do capital.

Com a necessidade de formar muitos professores em um curto espaço de tempo, na década de 1990, sobretudo após a LDB,

ganhou força no cenário nacional a Educação a Distância como melhor empreendimento para dar conta dessa demanda.

Entretanto, a EaD vem sendo utilizada como política educacional desde a implantação do regime militar em 1964, em um

contexto no qual o Estado se descomprometeu gradativamente de financiar a educação pública e gratuita, vinculando-se cada

vez mais ao capital privado e às intervenções dos organismos internacionais. Contudo, é somente a partir da aprovação da

LDB que a Educação a Distância se faz presente nas discussões das políticas públicas para a educação, especialmente quando

se fala em democratização do acesso à formação inicial e continuada.

Nesse contexto, a Educação a Distância vem sendo utilizada, no curso das reformas ocorridas nas últimas décadas, por

diferentes governos, com os mais diversos interesses, como modalidade estratégica para promover reformas educacionais.

Silva (2011, p. 339) aponta que,

desde 1994, havia a intenção de se utilizar a educação a distância para a capacitação dos

professores, e por meio dela, alcançaria dois objetivos: um, a abertura e estímulo às empresas

internacionais do ramo de tecnologia e equipamentos para ampliar seu mercado por meio da

venda de produtos e da oferta de serviços; e outro, o aparente atendimento às reivindicações

docentes, afinal, oferecia treinamento rápido, a distância com a implantação da TV escola, além

do barateamento da formação continuada por meio de canais oficiais.

O que precisa ser analisado acerca desse período é que, em vez de a Educação a Distância ser uma modalidade de ensino

capaz de ampliar a educação superior para além da esfera abrangida pela educação presencial, como foi pensada

inicialmente, ela se tornava cada vez mais concorrente da presencial. Isso ocorreu, principalmente, por oferecer outras

facilidades práticas ligadas ao tempo, ao espaço e aos métodos de aprendizagem.

Contudo, a perspectiva de Educação a Distância defendida neste artigo respalda-se na compreensão dessa modalidade como

parceira da educação pública e que se volta para aquele público que não dispõe de recurso e tempo para frequentar o ensino

presencial. Essa perspectiva de educação pode ser vista nos cursos ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil.
Eles são dirigidos, preferencialmente, a segmentos da população que têm dificuldade de acessar a formação superior,

objetivando desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância por meio das parcerias entre estados,

municípios e Instituições Públicas de Ensino Superior. Complementando o exposto, Otsuka, Mill e Oliveira, (2013, p. 16)

apontam que a EaD “é considerada uma forma alternativa e complementar para a formação do cidadão (brasileiro e do

mundo) e tem se mostrado bastante rica em potenciais pedagógicos e de democratização do conhecimento”.

A Educação a Distância representa uma modalidade extremamente promissora, primeiro, por caracterizar-se

“fundamentalmente pela separação física (espaço temporal) entre aluno e professor, bem como pela intensificação do uso das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como mediadoras da relação ensino-aprendizagem” (OTSUKA; MILL;

OLIVEIRA, 2013, p. 16). Em segundo lugar, constitui-se pela ideia política de apropriação dessa modalidade como forma de

cumprir as exigências apontadas na LDB 9.394/96, bem como modo de oferecer diversas oportunidades de acesso aos

cursos, já que atinge muito mais pessoas com muito menos recursos em um espaço de tempo bem menor do que a educação
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presencial.

Outro fator importante a ser acrescentado respalda-se na importância de se levar em consideração os preceitos legais que

regulamentam os cursos de formação de professores e da Educação a Distância no âmbito do Sistema UAB. Levar em

consideração esses documentos legais possibilita a tentativa de garantir uma formação em nível superior para os professores

que prime pela qualidade, pela democratização e pela interiorização do ensino por meio das Instituições Públicas de Ensino

Superior. Assim, apresentamos a seguir o que é indicado nas legislações que regulamentam e institucionalizam a Educação a

Distância e o Sistema UAB. Com essa exposição, podemos compreender o que efetivamente caracteriza o Sistema

Universidade Aberta do Brasil (UAB) investigada em suas contradições, mediações e determinações históricas, econômicas e

sociais.

O Sistema UAB e os polos de apoio presencial no Brasil

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior

para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, geralmente por morar longe de grandes

centros ou encontrar obstáculos conciliar o trabalho com os estudos. Esse programa foi pensado principalmente, para atender

à demanda de formação de professores que atuam na educação básica e de outros profissionais de educação. A prioridade é

oferecer formação inicial aos professores em exercício na educação básica sem graduação, além de formação continuada

àqueles profissionais já graduados, objetivando, dessa forma, “reduzir as desigualdades na oferta do ensino superior e

desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância” (BRASIL, 2014).

O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em parceria com a Associação Nacional dos

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e com as Empresas Estatais no âmbito do Fórum das

Estatais pela Educação. Essa política pública foi instituída por meio do Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, sob a

responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância (DED), ligada a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (Capes), em parceria com a Secretaria de Educação a Distância (SEED), hoje extinta, do Ministério da

Educação (MEC). O Sistema UAB foi criado para expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior

no país utilizando metodologias da Educação a Distância (BRASIL, 2006).

Partindo do pressuposto de que a EaD constitui a iniciativa de maior alcance para enfrentar as demandas de formação de

professores, o Sistema UAB foi instituído logo após a promulgação do Decreto nº 5.622/2005, que conferiu novo

ordenamento legal a essa modalidade. O Sistema UAB fomenta a modalidade de Educação a Distância nas Instituições

Públicas de Ensino Superior, principalmente, por apoiar pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior

respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Outro fator interessante é o incentivo à colaboração entre os entes

federativos por meio do estímulo à criação de centros de formação permanentes alocados nos polos de apoio presencial em

localidades estratégicas (BRASIL, 2014).

Nesse novo contexto legal, a partir da Lei nº 11.502/2007 e do Decreto nº 6.755/2009, fica atribuída à Capes, no âmbito do

MEC, a missão de fomentar, induzir e coordenar ações focadas na formação inicial e continuada e na valorização dos

professores da Educação Básica brasileira. Assim, foram criadas duas diretorias essenciais para a formação de professores: a

Diretoria de Educação a Distância (DED) e a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB). Neste

estudo, o interesse incide sobre a DED por ser ela a responsável, segundo a Capes, pela implementação, pelo financiamento e
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pelo acompanhamento do Sistema UAB, além de desempenhar papel relevante na execução de programas de formação de

professores na modalidade EaD.

Com essa nova função da Capes, a EaD, sobretudo depois do surgimento da UAB, ganha destaque, e a democratização do

acesso à educação superior representa um de seus desafios, conforme aponta Litwin (2010, p. 21) quando afirma que “o

verdadeiro desafio [da EaD] continua sendo seu sentido democratizante”. Democratizar o acesso ao ensino superior ainda

representa um desafio muito grande para o país, uma vez que são muitos os fatores que colaboram para dificultar essa

democratização, principalmente quando se pensa na extensão territorial do Brasil e nas diferenças regionais e econômicas.

A democratização do ensino superior por meio da Educação a Distância subentende a consideração das questões sociais e

estruturais do país. Santos (2011, p.10) aponta que “democratização não seria apenas o aumento quantitativo das vagas, mas

também a diversificação dos currículos profissionais”. Essa afirmação nos leva a compreender que é necessário que a

expansão do ensino superior agregue não apenas mais alunos, mas seja uma oportunidade de equidade entre as regiões e de

acesso das classes historicamente excluídas desse nível de ensino a uma formação que realmente atenda às necessidades de

melhoria da educação brasileira.

Litwin (2010, p. 20) apresenta três questões que deveriam orientar as discussões quando se pensa em democratização do

ensino público também por meio da modalidade da Educação a Distância. Segundo esse autor,

[...] no âmbito da educação, as primeiras perguntas que é preciso fazer referem-se a questões do

tipo político: a oferta está aumentando como resposta a um crescimento da demanda ou é ela que

gera uma nova demanda?

Os aspectos educacionais estão sendo democratizados, de forma a permitir que setores que antes

não tinham acesso à educação passem a ter?

Novos espaços estão sendo criados, promovendo, por sua vez, novas marginalizações?

Essas três perguntas, inseridas na problemática de uma política educacional, permitem-nos

identificar o âmbito político quem que se inscreve o projeto [a EaD].

Estas questões são relevantes para refletirmos sobre a EaD, principalmente, por compreender que essa modalidade de ensino

representa a possiblidade de democratização do acesso ao ensino superior e formação aos profissionais que atuam nas escolas

do país. Entretanto, é preciso analisar como aponta Litwin (2010), se realmente os aspectos educacionais estão sendo

democratizados ou se apenas estão sendo criados novos espaços nos quais cidadãos continuam a ser marginalizados. Não

basta apenas oferecer uma formação em nível superior, necessita-se que ela seja de qualidade, que garanta a todos uma

formação digna que capacite a atuar no mercado de trabalho, pois, conforme aponta Preti (2005, p. 32), a EaD, “é tida como

uma alternativa viável à democratização das oportunidades educacionais do país, compreendendo a democratização como

acesso, permanência e qualidade de ensino”.

É com base nessa colocação de Preti (2005) que concebemos o uso do termo democratização do ensino superior a partir da

perspectiva da garantia de acesso e permanência a este nível educacional por parte dos cidadãos aptos a nele ingressar,

contribuindo, assim, para um maior desenvolvimento socioeconômico e cultural.

É importante, pois, observar que o Sistema Universidade Aberta do Brasil representa uma importante política de
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democratização e incentivo para a articulação e a integração de um sistema nacional de educação superior a distância em que

se procura sistematizar programas e ações permanentes voltadas para a ampliação e para a interiorização da oferta de ensino

superior gratuito no Brasil. Segundo informações no site do Sistema UAB, objetiva-se, com essa política, além dos pontos

acima mencionados, ampliar o acesso à educação superior e estimular a criação de centros de formação permanente por meio

de polos de apoio presencial.

Feitas estas considerações acerca do Sistema UAB, cabe pontuar ainda que, com foco na gestão e nas políticas de educação

superior, esse sistema foi criado sob cinco eixos fundamentais[ii], quais sejam:

1. A expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e acesso;

2. O aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua expansão em

consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios;

3. A avaliação da educação superior a distância, tendo por base os processos de flexibilização e regulação em

implementação pelo MEC;

4. As contribuições para a investigação em educação superior a distância no país;

5. O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em educação superior a

distância. (BRASIL, 2014)

Esses cinco eixos fundamentais da UAB representam a grande proporção desse sistema para a democratização do ensino

superior por meio da EaD, principalmente por conseguir articular as Instituições Públicas de Ensino Superior em parceria

com os estados e/ou os municípios. Nesse processo, cabe aos estados e/ou aos municípios a implantação e a manutenção dos

polos de apoio presencial para atender os alunos de determinada região, ao passo que as instituições ficam responsáveis pelos

cursos ofertados nos polos. Quanto ao financiamento das atividades da UAB, os recursos ficam a cargo do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob o gerenciamento da Capes.

Como podemos verificar, a UAB surge da confluência de alguns fatores como o arcabouço legal voltado para a área da

Educação a Distância, as ações de fomento desenvolvidas pelo Ministério da Educação e a materialização de ambientes e

metodologias educacionais inovadoras, baseadas nos avanços dos recursos tecnológicos de informação e comunicação. Disso

resulta a importância das parcerias entre o governo Federal, as Instituições de Ensino Superior e os municípios para que essa

política realmente consiga alcançar os objetivos esperados.

No intuito de conferir os dados referentes ao Sistema UAB, compreendendo a importância supracitada, realizamos no site da

UAB (2014) uma busca dos polos de apoio presencial e das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) que atuam no

Brasil, no Nordeste e na Bahia. Com isso, objetivávamos visualizar o panorama nacional das instituições vinculadas ao

Sistema UAB e dos polos de apoio presencial que ofertam cursos de formação de professores na modalidade a distância.

Nesse contexto, foi possível visualizar que atualmente no país existem 652 polos de apoio presencial do Sistema UAB e 104

Instituições Públicas de Ensino Superior cadastradas. No Nordeste são 217 polos e 35 IPES e na Bahia registra-se 45 polos

de apoio presencial e 8 Instituições Públicas de Ensino Superior cadastradas (BRASIL, 2014). No entanto, é preciso salientar

que não é possível afirmar se esse é o número exato de polos existentes, uma vez que o site da UAB não especifica a data de

atualização dos dados. Registra-se ainda que as informações não seguem um padrão de atualização, de modo que algumas

IPES e/ou cursos apresentam um esboço mais completo de sua realização ao longo do tempo e outras disponibilizam apenas

os dados de cadastramento.
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Essas informações permitem identificar o alcance da UAB e a consequente expansão da Educação a Distância no país,

observando como se distribuem os polos de apoio presencial e as IPES ofertantes dos cursos de ensino superior nessas três

instâncias.

É interessante notar que, apesar de parecer um número pequeno de polos e instituições, quando se considera a extensão

territorial do país e o fato de que antes, nessas regiões, o único modo de ingresso no ensino superior era por meio das poucas

instituições públicas existentes em alguns municípios do país, os dados mostram que já houve avanços com relação à oferta

de ensino superior. Com os polos de apoio presencial essa oferta aumenta principalmente pela localização destes espaços em

municípios que, na grande maioria, não possuíam Instituições Públicas de Ensino Superior. Além disso, acreditamos que seja

bem maior a quantidade de polos e Ipes ofertantes de cursos superiores no país, posto que o site da UAB não apresenta dados

sobre quando foi atualizado o sistema.

Contudo, é importante frisar que, embora seja crescente o número de vagas ofertadas no ensino superior nos últimos anos,

ainda existe uma demanda muito grande por formação, principalmente, para a formação de professores. A esse respeito,

Belloni (2001, p. 05) aponta que,

no que se refere à formação inicial, cabe lembrar que a demanda de ensino superior não cessa de

crescer[...]. As mudanças deverão então ocorrer no sentido de aumentar a oferta de

oportunidades de acesso e ao mesmo tempo diversificar esta oferta de modo a adaptá-las às

novas demandas.

Concordando com a autora, seria oportuno dizer que, além de ofertar mais vagas nos cursos de formação superior,

acreditamos também que seja essencial diversificar essa oferta de modo a proporcionar maior flexibilidade nas condições de

acesso e permanência nesses cursos. Isso significa que os sistemas de ensino terão que expandir a oferta e adequar seus

currículos às demandas dos estudantes, de forma que as instituições envolvidas possam conduzir corretamente seus cursos

para oferecer uma formação de qualidade.

Talvez seja esse um dos principais desafios do Sistema UAB, oferecer formação que tenha nível superior de qualidade, seja

gratuita e alcance os moradores das diversas regiões do país. E para que isso ocorra é preciso que o Brasil disponha de

elementos que lhe permita descentralizar a política de EaD para atender as oportunidades de cada região na propagação da

informação, do conhecimento e da formação em todos os níveis e áreas de formação. Esse pressuposto depende, no entanto,

de fatores como capacidade econômica, fiscal e técnico-administrativa, além da reavaliação dos métodos de ensino para uma

formação diferenciada diante das mudanças sociais, políticas e econômicas do país.

Feitas essas considerações acerca do Sistema UAB, é importante apenas reiterar que a UAB proporciona aos moradores de

cidades distantes de grandes centros, que tenham dificuldades de integrar cursos presenciais, novas possibilidades de

participação e formação no sistema público e gratuito de ensino.

É inegável que os polos de apoio presencial do Sistema UAB representam para os municípios a possibilidade de atendimento

aos alunos dispersos geograficamente e residentes em locais onde não existem Instituições Públicas de Ensino Superior, a

igualdade de oportunidades educativas sem afastamento de seus lares e de seus locais de trabalho. O Sistema UAB, nesse

sentido, representa uma forma essencialmente pública de operar a Educação a Distância, seguindo os caminhos normais das

instituições públicas. Isso decorre de o ensino ser oferecido de forma gratuita para a população e financiada pelos recursos do
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Estado, além de servir de parâmetro com relação ao ensino e à aprendizagem para as demais instituições oficiais que atuam

com EaD.

Considerações finais

Diante das considerações apresentadas reforça-se em nós a convicção de que o Sistema UAB é uma forma essencialmente

pública de operar a modalidade da Educação a Distância em parceria com as Instituições Públicas de Ensino Superior, além

de se configurar como importante política nacional de formação de professores. Todavia, não se pode perder de vista a

importância de se ampliarem as reflexões acerca dessa política pública, principalmente por compreendermos que apenas

possibilitar o acesso e a permanência no ensino superior não é fator determinante para a melhoria da educação. A

organização e a estrutura administrativa e pedagógica dos cursos ofertados nesses espaços, bem como o compromisso das

Instituições Públicas de Ensino Superior e os investimentos financeiros para implantação e manutenção dos polos de apoio

presencial são também elementos essenciais para a materialização do Sistema UAB nas mais diversas localidades regionais

do país.

Nesse contexto, a EaD representa um modo de viabilizar a formação de professores que não têm possibilidades reais para

frequentar um curso presencial, além de proporcionar, em muitos casos, a única opção de uma formação em nível superior.

Ademais, a melhoria da formação inicial e continuada é fator importante para o desenvolvimento profissional, mas não é o

único. Fatores como salários, carreira, estrutura das escolas, carga horária, dentre outros princípios apontados na Política

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, são igualmente importantes. Não se pode, assim

com aponta Gatti (2011, p. 196), “aceitar a explicação simplista de que basta melhorar a formação docente para que se

consiga melhorar a qualidade da educação”.

Trata-se, portanto, de uma importante política nacional de formação de professores, principalmente por possibilitar que o

ensino superior chegue a lugares distantes por meio dos polos de apoio presencial, favorecendo, dessa forma, a

descentralização das oportunidades educacionais e contribuindo para a democratização do acesso. Contudo, resta salientar

que, apesar de reconhecer a importância do Sistema UAB para a formação em nível superior, isso não significa desconhecer

os problemas oriundos das instalações dos polos de apoio presencial no interior do país, quanto à organização pedagógica e

administrativa e, sobretudo, quanto à infraestrutura e à manutenção desses espaços.

Contudo, resta-nos apenas salientar a importância da política nacional de formação de professores no contexto do Sistema

UAB para a formação superior de milhares de pessoas nos mais diversos cantos do país. Essa política representa ainda a

oportunidade de ingresso nos cursos de formação ofertados pelas Instituições Públicas de Ensino Superior, além de

constituir, para parcela significativa da população, provavelmente a única oportunidade de acesso ao ensino superior.
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