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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Este artigo é parte do projeto de dissertação de mestrado sobre a implementação de uma política pública educacional baiana na perspectiva da educação à distância, o Ensino Médio com Intermediação Tecnológica - EMITEC. Este artigo apresenta uma descrição de um projeto em andamento na qual faz-se uma análise de artigos publicados em três bases de dados: Scielo; ABED e Google Acadêmico. Para tal, apresenta primeiramente uma descrição do Programa, uma
visão conceitual sobre as Políticas Públicas e Educacionais. A metodologia também é exposta visto que é uma revisão sistêmica que obedece algumas fases para que os objetivos sejam cumpridos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância. Ensino Médio. Implementação de Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO
Desde o século XX, no âmbito da revolução tecnológica, observamos mudanças significativas de ordem social, principalmente, na economia e na cultura, que se refletem no sistema educacional[1](HERNANDEZ.F; SANCHO.J.M, 2007). Esse cenário se verifica em países desenvolvidos e em desenvolvimento, que são pressionados a uma adaptação dessa realidade e, para enfrentar essa nova demanda da sociedade, o estabelecimento de políticas públicas educacionais,
definindo diretrizes para a implementação de ações de educação, tendo como pano de fundo as mudanças no mundo do trabalho, especialmente no âmbito da educação a distância que se constitui como um campo a ser desbravado e compreendido em profundidade. Nesse sentido, a Educação a Distância (EaD) se tornou uma alternativa educacional pela qual as tecnologias desafiam a educação formal e tradicional, pois oferece a oportunidade de uma prática que,
potencialmente, pode ser melhor que a praticada no cotidiano de uma sala de aula, considerando a sociedade em que vivemos.

Demo (1997, p. 59) afirma que “[...] o computador pode colaborar no aprender a aprender e no saber pensar, desde que seu manejo inclua este desafio”. Ao adotar novas tecnologias de informação e comunicação, as possibilidades de ensinar e aprender são ampliadas com a oferta de novas e variadas formas para que esses processos ocorram, de forma que projetos de trabalhos pedagógicos, que antes eram impraticáveis, por vários fatores (a exemplo de limitações de
custo, tempo e recursos), tornarem-se executáveis. Dessa forma, esse artigo tem como objetivo geral realizar uma análise das publicações científicas sobre a Implementação políticas públicas educacionais em Educação a Distância, em uma janela temporal de 2003 a 2015 e objetivos específicos:

• Realizar uma revisão bibliográfica sistemática a partir das publicações científicas inseridas nas bases de dados Google acadêmico, ABED e Scielo, sobre implementação de políticas públicas educacional em EAD, em contextos nacionais e internacionais em uma janela temporal de 2003 a 2015;
• Identificar e analisar as implementações de políticas públicas educacionais para EAD no Brasil, a partir de legislações vigentes, definidas nas instâncias do MEC e da SEED;
• Apresentar as bases de dados destacadas, descrevendo sua missão, objetivo, abrangência e relevância;
• Agrupar em categorias os enfoques publicados sobre EAD e implementação de políticas públicas;
• Analisar os resultados encontrados nas publicações científicas e realizar uma reflexão crítica acerca do que se tem debatido sobre a implementação de políticas públicas educacionais em EAD.

Por conseguinte, o trabalho que ora se apresenta é constituído por dois capítulos, um sobre o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) e outro sobre políticas públicas educacionais.

2. METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática, que pode ser entendida por um processo de pesquisa de uma problemática, partindo de dados da literatura sobre o tema. Uma revisão sistemática permite integrar informações de estudos, de uma mesma temática, realizados separadamente, que podem trazer resultados discordantes, bem como, pode evidenciar temas que precisem de uma investigação mais criteriosa, além de possibilitar a junção e um alcance maior, de resultados
que merecem consideração, ao invés de limitar as conclusões à leitura de somente alguns trabalhos (Sampaio & Mancini, 2007).

Neste artigo a revisão sistemática foi feita a partir de uma busca inicial, onde foram encontrados 5.500 artigos. Os critérios de exclusão foram: duplicidade, dissertações, teses, livros, programas governamentais, artigos que tratavam de temas. Os critérios de inclusão referem-se a artigos publicados em periódicos indexados, revisados por pares que tratavam de políticas públicas educacionais na perspectiva da educação à distância. Alguns autores vêm se debruçando
sobre essa temática e realizaram estudos em que analisaram o processo de implementação de políticas públicas educacionais em EaD ou na perspectiva do uso da intermediação tecnológica, na educação básica e no ensino superior. Durante a revisão da literatura disponível, conduzida nas bases de pesquisa, ABED, Google acadêmico e Scielo, foram utilizados como descritores “educação à distância” e “implementação de políticas públicas educacionais”. É importante
mencionar, que a seleção dos artigos, foi realizada, inicialmente, pela leitura dos títulos, ano de publicação, publicação no Brasil e no exterior, posteriormente do resumo e por fim, leitura flutuante dos arquivos na íntegra. Após a aplicação dos critérios foram selecionados 44 artigos.
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Tabela 1. Artigos incluídos no estudo

Artigo Autor (es) Periódico Ano

A Educação a distancia
Como Politica Pública
no Ensino Profissional e
Tecnológico:
Experiencia do
Ifsul/Cavg

Ourique do Nascimento, Cinara; Costa
Rodrigues, Sheyla

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 2014

A POLÍTICA
PÚBLICA DE ENSINO
A DISTNCIA:
Escolaridade ou
Cidadania

Érika Loureiro BORBA; José Roberto
PEREIRA;

Kelly Aparecida TORRES
Revista Symposium, Lavras, Ed.18, v. 9, n. 2, p.158-173 Jul/Dez 2011 2011

Ensino de química a
distância para alunos de
Ensino médio da região
amazônica com
Mediação presencial
pela plataforma ip.tv.

Giese Silva de Figueiredo Costa;

Darlinda Dias Monteiro;

Josino da Silva Malagueta;

Congresso da ABED 2011

El proceso de
integración y uso
pedagógico de las TIC
en los centros
educativos. Un estudio
de casos

Manuel Area Moreira
Revista de Educación, 352. Mayo-Agosto 2010, pp. 77-97

Fecha de entrada: 10-06-2009 Fecha de aceptación: 05-11-2009 2009

Implementación y uso
de Tecnologías de la

Información y
Comunicación en la

Educación

Básica de Comitán de
Domínguez Chiapas

Victor del Carmen Avendaño Porras

Arturo Alarcón Reyes

Karla Maleny

García Zárate

Daissy Josefina

Rodríguez Yañez

Arturo Cervantes Leal

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cresur/20161108061000/TIC.pdf
2015

A política educacional
de educação a distância:
uab e as novas
dimensões do trabalho

Mariana de Fátima Guerino

Seminário Internacional de Educação Superior (2014 : Sorocaba,

S474c SP)

Anais Eletrônicos [do] Seminário Internacional de Educação
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docente no ensino
superior

Marcela de Oliveira Nunes
Superior : formação e conhecimento / [organização] José Dias

Sobrinho et al. – Sorocaba,SP : Uniso, 2014.

2014

Políticas Públicas na
Educação e Educação a
distância

Camilla Barreto Rodrigues Cochia Caetano l

Maria Luiza Furlan Costa Isabela Quaglia ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a distância Florianópolis/SC, 05 – 08 DE AGOSTO DE 2014 - UNIREDE
2014

Interatividade em
Tempo Real e sua
Contribuição no
Processo de Ensino e
Aprendizagem

ACRIS. et AL http://www.abed.org.br/hotsite/20-ciaed/pt/anais/pdf/358.pdf 2014

O Chat como
Ferramenta
Colaborativa de
Aprendizagem no
Ensino da Matemática
no Programa
EMITec/Ba

ARANHA, R et al http://www.abed.org.br/hotsite/20-ciaed/pt/anais/pdf/373.pdf 2014

A implementação da
política pública de
ensino a distância: o
caso de dois cursos da
Universidade Federal de
Lavras

BORBA, E.L http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/1311/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_A%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20de%20Ensino%20a%20Dist%C3%A2ncia%20%20o%20caso%20de%20dois%20cursos%20da%20Universidade%20Federal%20de%20Lavras.pdf

2013

Educação e Tecnologia
no Campo:
potencialidades e limites
do Programa Ensino
Médio com
Intermediação
Tecnológica (EMITec)
para a formação de
jovens em Angico, na
Bahia

GOMES.B.S.N. http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5630/1/2013_WesleyBrunnoSilvadoNascimentoGomes.pdf
2013

Desigualdade social e
sistema educacional
brasileiro: a urgência da
educação emancipadora

GUZZO; EUZEBIOS FILHO http://docplayer.com.br/16684135-Desigualdade-social-e-sistema-educacional-brasileiro-a-urgencia-da-educacao-emancipadora.html 2005

Políticas Públicas: Uma
Análise da Política de
Mato Grosso.

JESUS, Roseli, B. http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/uAn890zrR7yA164_2014-11-7-18-43-38.pdf 2014

Distance education
public policy and
practice in the higher
education: The Case of
Indonesia

PANNEN.P http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2003_Distance_Education_Public_Policy_Paulina_Pannen.pdf 2003
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Políticas Públicas
Educacionais: estudo de
caso da UEG.

REIS.M.B. F; FREITAS.C.C.; SILVA.Y.F.O. http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/IMPASSES_E_DESAFIOS_DAS_POLITICAS_DE_EDUCACAO/POLITICAS_PUBLICAS_EDUCACIONAIS_ESTUDO_DE_CASO_DA_UEG.pdf>
2011

Sistema de Avaliação do
Programa Ensino Médio
com Intermediação
Tecnológica (EMITec):
Possibilidades Efetivas
na Construção do
Conhecimento.

SANTOS.L.M. et al http://www.abed.org.br/congresso2012/anais/207c.pdf
2012

Política Pública e
Educação Inclusiva: O
lugar das salas de
Recursos
Multifuncionais –
Estudos de Caso sobre o
Município de
Candelária. 2012.

LUZIA,Maria Aparecida https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/71479/000873586.pdfsequence=1
2012

Política (s) e Gestão da
Educação Básica:
revisitando conceitos
simples.

VIEIRA. S. L. DOI: http://dx.doi.org/10.21573/vol23n12007.19013 2007

Do Ensino Médio ao
Superior: A trajetória
dos Egressos da Rede
Pública Estadual nos
Campi Universitários de
Serrinha e Conceição do
Coité da UNEb.

VIVAS. I. http://www.cdi.uneb.br/site/wp content/uploads/2016/05/Maria-Izabel-de-Quadros-Vivas.pdf>
2015

Repercussões
socioeconômicas do

Curso piloto de
administração a

Distância do sistema
uab na visão de

Egressos e
coordenadores

LÍLIAN FERRUGINI http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/2287/2/DISSERTACAO_Repercuss%C3%B5es%20socioecon%C3%B4micas%20do%20curso%20piloto%20de%20administra%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncia%20do%20sistema%20UAB%20na%20vis%C3%A3o%20de%20egressos%20e%20coordenadores.pdf
2014

EDUCAÇÃO A
DISTNCIA COMO
POLÍTICA PÚBLICA

NO BRASIL

MARTINS.G; SOUZA.M. V http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1552009155011.pdf 2009

POLÍTICAS E
ESTRATÉGIAS DA
EDUCAÇÃO

Daniela da Costa Britto Pereira Lima Doi http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/viewFile/1678/1855
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A DISTNCIA, POR
MEIO DA UAB, NA
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

.

Emanoela Celestino Almeida Ramos Revista de Ciências Humanas-Educação| FW|v. 16| n. 26| p. 55-70| Jul. 2015 2015

Educação e Tecnologia
no Campo:
potencialidades e limites
do Programa Ensino
Médio com
Intermediação
Tecnológica (EMITec)
para a formação de
jovens em Angico, na
Bahia

Gomes, Wesley Bruno Silva do Nascimento http://bdm.unb.br/handle/10483/5630
2013

3. CONHECENDO PROGRAMA ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA (EMITEC)
O Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) surge como um caminho pedagógico para amenizar as desigualdades regionais, fato que se constitui em um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, como descrito no inciso III, do art. 3º, da Constituição de 1988: “ [...] III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. (BAHIA 2012).

Foi regulamentado pela portaria nº 424/2011 publicada em Diário Oficial de 21 de janeiro de 2011, em escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, da Bahia, por meio da Secretaria da Educação do estado da Bahia.

O Programa visa proporcionar a viabilização do acesso democrático à educação pública de qualidade em todo o território da zona rural baiana, favorecendo a uma redução nas desigualdades regionais associadas ao local de nascimento e moradia, a partir do aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) destas localidades. (BAHIA 2012).

Metodologicamente utiliza aulas presenciais, fazendo uso de uma rede de serviços de comunicação multimídia que integra dados, voz e imagem (videostreaming) utilizando a interatividade dos alunos com os professores videoconferencistas durante as aulas. As imagens das aulas, chegam até as unidades pedagógicas, através da geração de um sinal em tempo real, na sede em Salvador-Ba e são transmitidas via satélite, para as unidades pedagógicas, com qualidade de
vídeo digital.

A proposta curricular está pautada nos documentos oficiais tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9.394/96 (artigo 35), nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), nos Princípios e Eixos da Educação na Bahia e na BNCC (Base Nacional Curricular Comum). A avaliação é assumida numa dimensão processual, contínua, formativa e, por área.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS
A política educacional é um tipo de política pública de cunho social. Vieira (2006) afirma que não existem ‘políticas’ que não sejam respostas do Estado e que a mesma é uma manifestação da política social, traz ainda, usando as palavras de Freitag (1987), “a política educacional não é senão um caso particular das políticas sociais”

Para analisar as políticas sociais é preciso compreender que estas “determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas em princípio, à redistribuição dos benefícios sociais” (BRASIL, 2006, p. 165.apud MARINHO.I.C), tais como o direito a educação, previdência social, benefícios a servidores, emprego e defesa do trabalhador, desenvolvimento agrário, assistência social, alimentação e nutrição, saúde, educação, cultura, habitação e urbanismo e
saneamento básico. (MARINHO.I.C, 2012)

As políticas educacionais são implementadas de forma a garantir o direito a uma educação de qualidade, e se caracterizam como uma resposta do Estado visando ordenar um sistema de educação ou formação, que ocorre nas escolas principalmente a partir da prestação de serviços educacionais, ou seja, na prática em se tratando de política educacional, nos referimos a ideias e ações, principalmente, de ações governamentais, reconhecendo que “a análise de política
pública é, por definição, estudar o governo em ação” (SOUZA, 2003 apud VIEIRA.S.L, 2006, p. 56).

Dessa forma uma das políticas públicas educacionais que mais tem crescido, devido aos avanços tecnológicos no sistema educacional são as políticas públicas voltadas para a educação à distância, onde esse sistema tem apoiado o poder público a desenvolver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de programas nessa modalidade.

De acordo com dados do Censo Escolar 2012, a oferta no ensino médio, em 2012, totalizou 8.116.619 matrículas. No estado da Bahia, o número de estudantes matriculados no ensino médio, em 2012, segundo o Censo Escolar foi de 652.971 alunos. Os índices do Censo Escolar da Educação Básica de 2012 registram que 8,68 milhões de alunos brasileiros necessitam utilizar transporte público escolar para se deslocar até a escola onde estudam. Esse número representa
17,2% do total de 50,54 milhões de alunos matriculados no Brasil (BRASIL, 2012).

Na Bahia, estado com 417 municípios, onde a extensão territorial é grande e concentra a maior parte da população na zona rural (no campo), de onde provém também a maior parte da renda do estado, o prosseguimento dos estudos, após a conclusão do ensino fundamental, era algo inacessível a muitos moradores de localidades distantes e de difícil acesso (BAHIA, 2012).

Outro dado relevante trata-se do percentual de 4,6% de educadores com formação inferior ao Ensino Médio, que atuam sem a devida formação para desempenhar atividades de ensino, resultado acusado pelo Censo Escolar (MEC, 2012), fato de extrema importância para auxiliar as ações de políticas educacionais para a rede pública de ensino.

Nosso contexto de contemporaneidade é a da informação e da comunicação, que demanda uma nova forma de organização social, que se refletem em uma inovadora forma de organização do trabalho, na produção, nos mecanismos de relacionamento social, no acesso à informação.
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Todos esses fatos perpassam pelas questões políticas do país que sempre irão depender de respostas do Estado para atendimento dessa demanda da atualidade o que culminará com a criação ou não e de políticas públicas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que a ocorrência dos estudos publicados sobre a educação básica, no Brasil, foi muito menor que sobre o ensino superior. Foram encontrados estudos sobre a implantação de projetos de educação à distância na educação profissional em instituições públicas, assim como, análise de qualidade da política em estados brasileiros. No cenário internacional, estudos trataram da incorporação das TIC nas mudanças do processo pedagógico e enquanto um
caminho para a inovação. O ensino superior sai na vanguarda na incorporação desta modalidade de ensino à distância. Os autores abordaram o trabalho docente na EAD, no âmbito das políticas educacionais, verificaram um processo de implementação da modalidade de Educação a Distância (EAD) no ensino superior e do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação em geral. Sobre estas políticas em geral no Brasil, observou-se estudos a fim
de identificar alguns traços neoliberais presentes nos documentos legais que delineiam a política educacional brasileira para a educação a distância nas instituições de ensino superior, bem como, um estudo que analisou as ferramentas de políticas públicas para aumentar a oferta de de cursos superiores à distância, partido de questionamentos sobre as fragilidades da gestão que podem travar a efetivação da política e as potencialidades que a dinamizam.

.
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