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RESUMO

SILVA, Jussara Borges da. A política nacional de formação de professores no Território
de Identidade de Vitória da Conquista/BA: o processo de regulamentação da Educação a
Distância. 2015. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação)− Programa de Pós-Graduação
em Educação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2015.
Este estudo ─ vinculado à linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação do
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB) ─ tem por finalidade analisar como se materializa a política Nacional de Formação
de Professores por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Território de
Identidade de Vitória da Conquista/BA. O tema foi investigado em sua historicidade,
compreendida principalmente a partir das reformas educacionais dos anos 1990, mais
pontualmente a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) n.º 9394 de 1996 e do Decreto n. º 5.800 de 2006, dada a importância da aprovação
dessas legislações para a expansão e a legitimação dos cursos de formação de professores
ofertados na modalidade da Educação a Distância por meio do Sistema UAB. O plano de
investigação e a exposição se constituíram a partir dos seguintes passos: ampliação e revisão
constante da literatura; levantamento e análise de documentos e da legislação pertinente à área
da Educação a Distância e da formação de professores; realização das conversas interativoprovocativas com os coordenadores dos polos de apoio presencial de Vitória da Conquista e
Jacaraci, únicos polos existentes no Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA; e
leitura, sistematização e interpretação da produção das informações do estudo. As
informações produzidas na pesquisa empírica estão presentes, de forma transversal, em toda a
dissertação, mas, sobretudo, no último capítulo, de forma a estabelecer relações dialéticas e
problematizadoras à luz das discussões teóricas de estudiosos e pesquisadores do campo
investigado, bem como da legislação que regulamenta o Sistema UAB, a Educação a Distância
e a formação de professores no país. A pesquisa evidenciou que os polos de apoio presencial
do Sistema UAB localizados no Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA
representam notadamente para os municípios investigados e as adjacências importante espaço
de formação em nível superior no que tange à formação de professores. Todavia, existem
ainda algumas lacunas que precisam ser sanadas nos polos de apoio presencial no campo
investigado para que o Sistema UAB consiga realmente democratizar e interiorizar o acesso e,
principalmente, a permanência dos estudantes nos cursos de formação superior e oferecer uma
educação de qualidade que propicie transformações significativas na educação brasileira.
Assim, muito mais do que expressar conclusões de uma pesquisa momentaneamente
finalizada, este estudo se encerra sintetizando, socializando e até mesmo provocando outras
leituras que possibilitem encaminhamentos políticos e pedagógicos para a institucionalização
do Sistema UAB no país como lócus de interiorização da formação de professores,
principalmente naquelas localidades em que não há instituições públicas de ensino superior, a
partir da apresentação das contribuições e dos desafios encontrados no campo.
Palavras - chave: Políticas públicas. Educação a distância. Universidade Aberta do Brasil.
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ABSTRACT
SILVA, Jussara Borges da. The National Politic of Teacher's Formation in scope the
System open University of Brazil in Territory of Vitória da Conquista/BA. 2015. 120 f.
Dissertation (Master's Degree on Education)− Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2015.

This study is linked to the research line: Public Politics and Educational Management of the
Graduate School Program in Education of Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB. Aims to analyze how materialize the national politics in teachers's formation through
The System Open University of Brazil (UAB, acronym in portuguese) on Identity Territory of
Vitória da Conquista/BA. The theme was investigated in its historicity, understood mostly
from the educational reforms in 1990's, more accurately after the promulgation of the Law of
Guidelines and Bases in National Education - LDB (acronym in portuguese), law nº. 9394,
from 1996 and the 5800 decree from 2006, given the importance of the adoption of these laws
for the expansion e legitimation of the resources in Teacher's Formation offered through the
modality of Distance Education from the System UAB. The research and exhibition plan
constitutes an articulated whole, in which we are looking for, having in mind the search of the
understanding phenomenon investigated, weave and interconnect the constitutional elements
from the object investigated in every chapter of the dissertation. The needed elements were:
expansion and constant review of the literature; survey and document analysis of the relevant
legislation to the distance education area and teacher's formation; implementation of
interactive-provoking conversations with the coordinators face support poles at Vitoria da
Conquista e Jacaraci, the only existent poles in the Identity Territory of Vitória da
Conquista/BA; and reading, systematization and interpretation of the production of research's
information. The information produced in the empirical research are present, in a transverse
way, on the whole dissertation, but, most of all, in the last chapter, in a way to establish
dialectical and problematizing relations to the light of the theoretical discussions of scholars
and researchers from the investigated field, as well as the law that regulates the System UAB,
the distance education and the teacher's formation on the country. The research showed that
the poles of presence support of the System UAB located on the Identity Territory of Vitória
da Conquista/BA represent for the investigated municipalities and surroundings an important
space of formation corrected on the poles of presence support in the field investigated so the
System UAB can really democratize and internalize the access and, above all, the students
permanence in the higher education courses and offer a quality education that makes
meaningful transformations in brazilian education. So, we may tell that, much more then jump
to conclusion in a research momently finished, is significant end this study synthesizing,
socializing and even causing other readings that allow political and educational referrals for
institutionalized the System UAB on the country as locus of internalization of teacher's
formation, mainly in the areas where doesn't exist public institutions in higher education,
through the presentation of contributions and challenges found in the field.
Key-words: Teacher‟s Formation Politics. Distance education. The System Open University
of Brazil.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Iniciamos este estudo apresentando como ele nasceu e revelando aspectos basilares de
sua problemática. Expomos, a princípio, o modo como surgiu seu tema, logo aproximamo-nos
das questões que o envolvem e explicamos como foi feita a organização desta dissertação.
1. 1 De perto e de dentro: aproximações com o tema de pesquisa
O tema de investigação gestou no desejo de compreendermos o universo da formação
de professores pela modalidade da Educação a Distância (EaD). Foi no ano de 2011 que, ao
passar em um concurso público para coordenadora pedagógica do município de Piripá/BA, a
pesquisadora se deparou com um público de professores, com os quais iria trabalhar, que
haviam se formado ou estudavam nos cursos de licenciaturas ofertados pela modalidade da
EaD. A partir da convivência com esses profissionais e da percepção de suas dificuldades em
lidar e intervir na realidade da sala de aula de forma autônoma e contextualizada, algumas
reflexões acerca dessa formação foram surgindo.
Sobre as dificuldades de lidar com as adversidades encontradas em sala de aula, Silva
Júnior (2010) lembra que tornar a formação inicial de professores para a educação básica
articulada não é tarefa fácil, uma vez que nos cursos de formação de professores não há uma
articulação das atividades e dos conteúdos que darão suporte para o professor atuar na
realidade da sala de aula. Corroborando esse pensamento, Gatti (2011, p. 117) aponta para a

necessidade de uma atuação política mais incisiva nessa questão, porque o
problema da formação do(a) licenciado(a) como profissional professor(a) se
acha descurado de sua qualidade na direção do perfil de profissional com
condições mínimas de adentrar em uma escola em que crianças e jovens em
desenvolvimento dependem de seu trabalho para chegar à cidadania plena.

Essas questões indicadas por Gatti (2011) estão presentes nas discussões sobre os
cursos de formação de professores, independentemente se ofertados pela modalidade
presencial ou a distância. Não obstante, os cursos de formação de professores são geralmente
marcados pela discrepância entre as orientações normativas, a intencionalidade da legislação e
as práticas institucionais (SILVA JÚNIOR, 2010).
No tocante ao interesse pela temática, apesar de ser o contato com os professores no
município de Piripá/BA o momento de maior percepção da importância de estudar os cursos
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de formação de professores ofertados pela modalidade de Educação a Distância, a temática da
formação de professores já fazia parte de nossa trajetória acadêmica há alguns anos. O
primeiro contato com o tema foi durante a graduação, entre 2006 e 2010, no curso de
Pedagogia. Nesse período, nosso trabalho de conclusão de curso versou sobre a prática
pedagógica dos professores alfabetizadores do Programa Todos pela Alfabetização (TOPA)
no município de Tanhaçu/BA. O trabalho com os professores desse programa de alfabetização
de jovens e adultos, juntamente com a vivência em sala de aula como professora, fez com que
fôssemos compreendendo e admirando o papel essencial que tem o professor na vida de
milhares de pessoas, sejam elas crianças, jovens ou adultas. Disso decorria a necessidade de
que esses profissionais detivessem os conhecimentos necessários para o processo de ensino e
aprendizagem, além da compreensão de que o professor não é um transmissor de conteúdos,
mas sim um mediador entre os saberes culturalmente acumulados pela humanidade, que são
os conteúdos escolares e os saberes construídos por suas vivências cotidianas.
Compreender essas questões nos levou a refletir acerca da importância dos cursos de
formação de professores para além do imediatismo ou da certificação. Alguns autores
(FREITAS, 2007; OLIVEIRA, 2011) destacam a importância de atentar para que os cursos de
formação de professores não se transformem, principalmente no caso dos cursos ofertados
pela modalidade de Educação a Distância, em “balcões” de certificação, onde se valoriza mais
a diplomação do que os conhecimentos construídos socialmente ao longo dos anos. Sem
dúvida, faz-se necessário que esta formação seja feita de forma contextualizada e que
contribua para que o professor possa adentrar a escola ressignificando os conteúdos e os
tempos escolares e transformando o ensino e a aprendizagem em algo mais significativo e
prazeroso.
Nesse contexto, a partir das observações cotidianas realizadas na escola no papel de
coordenadora pedagógica, foi possível compreender que a diversidade de contextos políticos,
sociais, econômicos e culturais em que os educandos estão inseridos exigia dos professores
que ali atuavam uma formação diversificada e articulada com as diversas situações surgidas
diariamente no contexto da sala de aula. Sem dúvida, com essa vivência no ambiente escolar
fomos percebendo que não bastava apenas investigar a prática pedagógica desses professores,
mas, antes disso, seria necessário adentrar no campo da formação.
Assim, a partir da aproximação com o tema da formação de professores atrelado à
temática da Educação a Distância, é que se originou esta dissertação. Inicialmente,
começamos a indagar acerca de como eram estruturados os cursos ofertados na modalidade da
Educação a Distância, quais eram as formas de ingresso dos estudantes, como se estruturavam
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as disciplinas, dentre muitas outras questões. Contudo, ao iniciar esse processo de pesquisa
sobre os cursos à distância, outras questões foram surgindo, as quais nos direcionaram para as
políticas públicas que regulamentavam os cursos de formação de professores ofertados na
modalidade à distância. Desse modo, entendemos a importância de estudar as políticas de
formação de professores primeiramente para só então compreender a dinâmica dos cursos
ofertados na EaD.
Com a crença de que um maior conhecimento acerca dos cursos de formação de
professores fornecidos na modalidade EaD iria ajudar na prática como coordenadora
pedagógica, a pesquisadora adentrou no mestrado em educação da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia no ano de 2013, na linha de pesquisa em “Políticas Públicas e gestão da
educação”. Nessa área de estudo viam-se reconhecidas nossas indagações sobre a temática da
política de formação de professores.
A pretensão inicial era adentrar nas instituições de ensino superior, públicas e
privadas, que ofertassem cursos de formação de professores a distância pela modalidade de
Educação a Distância e investigar como se instituíam as políticas de formação de professores
nessa modalidade de ensino no Território de Identidade de Vitória da Conquista1.
Acreditávamos que mapear e analisar as instituições que atuavam nessa região seria suficiente
para responder às inquietações da pesquisa.
A priori, tínhamos como referência, como eixos indicadores, os estudos das políticas
de formação de professores posteriores à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), Lei nº 9394/ 96, e o cenário da Educação a Distância no país. Contudo, a partir das
reflexões nos espaços de orientação da linha de pesquisa percebemos que essa questão seria
insuficiente para dar conta da complexidade das políticas públicas de formação de professores
a distância. Para contemplar o objeto de investigação era preciso reestruturar a questão ou
acrescentar outras perguntas.
Com isso, percebemos que os eixos indicadores da pesquisa não são estáticos nem
podem ser apropriados como tal. Logo, entrevimos que os eixos indicadores precisariam ser
contextualizados para, dessa maneira, amenizar os riscos de cair em generalizações que pouco
ou nada esclareceriam a realidade investigada. Levando em consideração os procedimentos
metodológicos adotados na pesquisa, a decisão foi deixar que os eixos indicadores fossem
sendo definidos durante a própria investigação.
1

No Decreto 12.354/2010, §1º, considera-se “Território de Identidade o agrupamento identitário municipal
formado de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, reconhecido pela sua
população como o espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade que amplia as
possibilidades de coesão social e territorial” (BAHIA, 2010).
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Nesse contexto, ao deparar com o campo a ser estudado, muitas foram as dificuldades
encontradas para acessar informações sobre o objeto investigado, principalmente nas
instituições de ensino superior privadas. Essas dificuldades de acesso fizeram com que, a
partir da banca de qualificação, déssemos novo rumo à pesquisa, agora focada apenas na
política nacional de formação de professores a partir do Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB)2 no Território de Identidade de Vitória da Conquista. Dessa forma, definimos a
seguinte questão de pesquisa: como a política nacional de formação de professores se
materializa no contexto do Sistema Universidade Aberta do Brasil no Território de Identidade
de Vitória da Conquista?
Para responder a essa questão, optamos por elencar os seguintes objetivos específicos:
mapear os polos de apoio presencial do Sistema UAB existentes nos municípios que compõem
o Território de Identidade de Vitória da Conquista, analisar as políticas públicas de formação
de professores e de Educação a Distância que regulamentam o Sistema UAB e conhecer e
analisar os polos de apoio presencial que ofertam cursos de formação de professores por meio
do Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Assim, abrem-se os caminhos de investigação da política nacional de formação de
professores no contexto do Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Antes de discorremos sobre a organização dos capítulos desta dissertação, apresentamos a
seguir indagações acerca do objeto investigado.
1.2 Uma questão que inquieta...
Nos últimos anos, percebe-se um aumento significativo nas pesquisas sobre formação
de professores. O mapeamento de pesquisas acadêmicas realizado por André (2009) mostra
um aumento significativo de teses e dissertações que tinham como foco a formação de
professores, passando de 7% em 2000 para 22% em 2007. A mudança não ocorreu apenas no
volume de pesquisas, mas também no foco de estudo. Segundo André (2009), nos anos 1990 a
grande maioria das investigações científicas concentrava-se nos cursos de formação inicial
(75%), ao passo que a partir de 2000 o foco dirige-se ao professor e a seus saberes, a suas
práticas, a suas opiniões, chegando a 53% do total de estudos. Com base nesses dados
apontados por André (2009), é possível notar a preocupação com a educação e, em

2

O Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado em 2005 pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em
parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e
Empresas Estatais. Trata-se de uma política pública com vistas à expansão da Educação Superior no Brasil
(BRASIL, 2014).
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decorrência, com a formação de professores e suas condições de trabalho, considerando os
novos ordenamentos estruturais do mundo contemporâneo.
Nesse contexto, André (2010), ao mapear das pesquisas dos pós-graduandos, apontou
que as políticas de formação de professores não eram objeto de interesse dos pesquisadores
nos anos 1990 e continuam sendo pouco investigadas. Conforme sinaliza a autora, de um total
de 1.184 pesquisas investigadas no Brasil, apenas 53 (4%) estudaram essa temática no período
de 1999 a 2003.
Com base na constatação de André (2010), percebe-se a carência de estudos sobre a
temática das políticas de formação de professores. Isso ocorre principalmente quando se
analisa o modo como as políticas de formação de professores são formuladas e implantadas
em nosso país nos diferentes contextos históricos e se descobre como

elas vêm sendo

pensadas, sobretudo no contexto das reformas educacionais em articulação com as
transformações econômicas e políticas em desenvolvimento na sociedade brasileira.
No Brasil, principalmente a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), no contexto das reformas educacionais, as políticas
educacionais acabaram sofrendo grandes influências dos Organismos Internacionais (OI).
Estes apontam as diretrizes e determinam indicadores de avaliação que contribuem
significativamente para a forma como vem sendo pensada a educação em nosso país.
Conforme argumenta Maués (2006), com a influência desses Organismos se efetivam as
reformas educacionais no país por meio do consentimento com os interesses políticos das
elites que estão no poder.
O governo federal, orientando-se nas indicações dos OI para a reforma educacional no
campo da formação de professores e na prioridade de universalização do Ensino Fundamental,
tomou uma série de iniciativas em busca de assegurar a implantação do que era
“recomendado” pelo movimento internacional. Essas recomendações indicavam alguns
elementos básicos que deveriam compor a estrutura da formação de professores, tendo em
vista a necessidade de repensar o papel que esse profissional deve desempenhar no mundo de
hoje.
Dentre as iniciativas recomendadas pelos OI, incluiu-se a incumbência dada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, nos termos do Art. 87, § 3, inciso III, ao Distrito Federal, a
cada Estado e Município e supletivamente à União, de “realizar programas de capacitação
para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação
a distância” (BRASIL, 1996). Essa medida que legalizou a utilização dos recursos e dos
dispositivos da Educação a Distância (EaD) como alternativa para a formação de professores
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contribuiu para que os cursos ofertados por meio dessa modalidade de ensino crescesse
vertiginosamente no país nas últimas décadas. Tal aumento pode ser constatado em Freitas
(2007), que discorre sobre essa ampliação em pesquisas recentes.
As discussões sobre a expansão dos cursos de formação de professores na modalidade
da EaD apontam para uma divisão de opiniões a respeito desse formato de ensino,
principalmente quando se trata da formação inicial. Autores como Campos (2004) e Freitas
(2007) apontam para a institucionalização da formação superior em programas de Educação a
Distância aliada à utilização de tecnologias de informação e comunicação como o centro das
políticas de formação. A esse respeito, Freitas (2007) afirma que iniciativas como essa, no
entanto,

provocaram movimentos diferenciados, contraditórios, no desenvolvimento
e materialização da organização curricular em cada Instituto de Educação
Superior (IES), dependendo das concepções norteadoras dos currículos e da
história e trajetória das relações entre áreas específicas da licenciatura e as
faculdades/ centros e departamentos de educação. (FREITAS, 2007, p.1211).

O aumento dos cursos de formação docente à distância também pode ser percebido nos
dados apresentados no Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2012 (INEP,
2014). A partir dos dados apresentados, observa-se um crescimento maior nos cursos de
licenciatura entre 2009 e 2010, com uma variação de 10,3%; enquanto entre 2010 e 2012 o
aumento percentual foi de 3,4% nesse grau acadêmico. Nota-se também grande elevação do
número de cursos de graduação tecnólogos, subindo 27,2% no período. Outro fator relevante
apontado no Resumo Técnico foi que, apesar de o maior aumento percentual de cursos de
graduação ter ocorrido na modalidade a distância, os cursos presenciais ainda prevalecem na
estrutura do sistema de educação superior no Brasil. Os cursos a distância representam cerca
de 3% do total de cursos de graduação.
É nesse contexto, considerando o fenômeno social investigado, que se faz necessário e
urgente pensar nas questões acerca das políticas de formação de professores na modalidade
EaD no contexto do Sistema UAB, haja vista o amplo número de professores atuantes nas
escolas públicas com formação nessa modalidade de ensino. Acrescenta-se a isso a expansão
desses cursos no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Tendo em vista essas considerações, optamos por analisar, conforme exposto no tópico
anterior, como a política nacional de formação de professores se materializa no contexto do
Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista. As respostas à essa questão
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poderão sinalizar possíveis encaminhamentos para o tema investigado. É preciso, pois, refletir
sobre essa temática para que a partir dessa política de formação sejam repensados os cursos de
formação de professores, de modo que estes não sejam norteados apenas pela racionalidade
instrumental em que haja a subordinação do ensino superior às regras do mercado, pela
competição na busca de financiamentos para suas atividades, vinculadas a sua autonomia para
obtenção e gestão de recursos, e muito menos focalizados apenas em necessidades pontuais
do segmento.
Assim, tal empreitada nos impele a pensar que esta pesquisa busca uma visão clara do
contexto em que tal modalidade se insere. Segenreich (2006, p.3) afirma:
Para melhor analisar uma questão faz-se necessário ter uma ideia o mais
clara possível de sua dimensão. No caso da Educação a Distância, este já é o
primeiro desafio a ser enfrentado porque esta modalidade de ensino vinha
sendo marginalizada até bem pouco tempo pelos órgãos oficiais e pelas
próprias IES. É grande a carência de dados quantitativos e qualitativos sobre
a presença da EaD no sistema de Educação Superior.

Tendo explicitado a perspectiva básica e os limites em que se insere esta pesquisa, restanos conceituar alguns termos necessários para a compreensão da temática discutida. Quanto à
Educação a Distância, dentre as diversas definições que o termo abrange, nosso interesse
maior está nas demarcações feitas por Moore e Kearsley (2008, p. 2). Para eles,
Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre, normalmente,
em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de
criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias
e disposições organizacionais e administrativas especiais.

Essa escolha se respaldou na concepção de que, na atual conjuntura política e social em
que a sociedade está inserida, torna-se cada vez mais complicado definir a EaD. A cada dia
essa modalidade de ensino engloba um número maior de significados, abrange situações mais
complexas, diversifica suas atividades e seus conteúdos, amplia as metodologias, o que se une
a uma série de outros fatores que contribuem para a dificuldade de contextualização.
O termo política educacional, neste estudo, é compreendido como um fenômeno
produzido no contexto das relações de poder e dominação e estabelecido na sociedade. Deve
ser pensado como o planejamento construído por esta que se realiza por meio da ação do
Estado (AZEVEDO, 2004).
A política educacional se insere, portanto, no quadro das políticas públicas. Conforme
sinaliza Azevedo (2004, p. 59), são as políticas públicas que dão visibilidade e materialidade
ao Estado, por isso são definidas como o “Estado em ação”. Dessa forma, é preciso
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compreender o processo de surgimento de uma política pública para um determinado setor,
como é o caso da formação de professores, como algo que se constitui a partir de uma questão
que se torna socialmente problematizada e que configura a demanda de diferentes âmbitos em
que elas são desenhadas e postas em prática.
Uma breve incursão nas discussões sobre políticas públicas nos permite situar as
políticas de formação de professores em um contexto mais amplo de discussão, conforme
sinaliza Gatti (2011) ao versar sobre a importância real atribuída a esse setor nas decisões dos
governos em determinados contextos da história. Considerando que “o sistema educativo e
seus problemas de governabilidade não são mais que reflexo dos problemas de
governabilidade que existem na sociedade em seu conjunto” (GATTI, 2011, p. 13), faz-se
necessário colocar as políticas relativas à formação de professores no patamar de “política de
Estado” (BARROSO, 2005) e não no campo de política de governo, a qual, no final de cada
mandato, se configura em programas esparsos de cunho emergencial, adquirindo significados
específicos a depender do contexto sociopolítico e econômico do momento em que é
desenvolvida.
Aclarando um pouco mais essa questão, é importante ressaltar também que as reformas
educacionais são, nesta pesquisa, compreendidas no contexto das profundas transformações
sociais, econômicas e políticas nacionais e internacionais implantadas no país a partir da
década de 1990. São vistas como estratégias utilizadas para reformular radicalmente as
relações entre o Estado e a sociedade (SAVIANI, 2008).
Partimos destas definições por entender que a relevância do fenômeno social
investigado não se limita a uma mera análise fundamentada nos avanços e nos retrocessos
desse processo. Ancoramo-nos em um contexto mais amplo de entendimento, ligado à
correlação de forças sociais e políticas estabelecidas no interior da definição das políticas
públicas.
1.3 Organização da pesquisa
Diante das considerações apresentadas e da compreensão de que “toda pesquisa cria
para si um método adequado, uma lógica própria, cuja generalidade e universalidade
consistem apenas em ser „conforme ao fim‟” (GRAMSCI, 1999, p. 234-235) é que se
estruturam os capítulos dessa dissertação. Indicamos aqui como eles estão organizados.
No segundo capítulo, intitulado “Percursos metodológicos”, apresentamos o campo da
pesquisa e o modo como foi desenvolvida, levando em consideração os aspectos gerais do
Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA e as Instituições Públicas de Ensino
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Superior que atuam nestes municípios, o tipo de pesquisa e seus procedimentos (análise
documental e conversas interativo-provocativas). Pretende-se, dessa forma, expor o percurso
metodológico da pesquisa com vista a descortinar o fenômeno investigado a partir dos
instrumentos necessários para a produção e a exposição das informações encontradas em
campo.
No terceiro capítulo, intitulado “Políticas de formação de professores e Educação a
Distância: contexto das reformas educacionais posteriores à LDB nº 9.394/96”, buscamos
evidenciar o contexto teórico e político que vem pautando os debates acadêmicos no âmbito
das políticas de formação de professores e a Educação a Distância no Brasil. Pretendemos,
nesse processo de revisão de literatura, apresentar os elementos mais significativos do debate
sobre essa temática, de modo a realçar concepções e categorias que permeiam o objeto
específico de estudo e discutir a legislação que fundamenta as políticas de formação de
professores e a Educação a Distância no contexto do Sistema UAB no país. Objetivamos
compreender a importância do processo de legitimação e regulamentação da educação a
distância para o fomento e a implantação das políticas de formação de professores.
No quarto capítulo, intitulado “A política nacional de formação de professores e o
Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista”, objetivamos
contextualizar os polos de apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
que atuam no Território de Identidade de Vitória da Conquista, analisando-os com base nas
conversas interativo-provocativas e na legislação que regulamentam o Sistema UAB como
uma importante política de formação de professores no Brasil. Procuramos compreender, a
partir dessas informações, as bases sociopolíticas que deram sustentação para a implantação
destes polos de apoio presencial no campo investigado, analisando-os na totalidade do
movimento de oferta dos cursos de licenciaturas e sintetizando as múltiplas determinações e
contradições do processo de institucionalização das políticas de formação de professores por
meio da modalidade da Educação a Distância.
Por último, nas “Considerações finais” apresentamos indicações acerca da temática
discutida, apresentando, com base nas conversas interativo-provocativas, as discussões acerca
das informações produzidas no campo investigado. Ademais, à luz das reflexões teóricas
estabelecidas por estudiosos e pesquisadores da área, proporemos direcionamentos para as
políticas de formação de professores na modalidade da Educação a Distância no contexto do
Sistema UAB, procurando elencar os principais avanços e desafios presentes, bem como
alguns delineamentos possíveis para a formação de professores e, consequentemente, para os
cursos ofertados no formato estudado.
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS
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O presente capítulo objetiva apresentar o campo da pesquisa e o modo como foi esta
elaborada. Atentamos para o contexto em que se insere, o Território de Identidade de Vitória
da Conquista/BA, para as bases de apoio presencial do Sistema UAB que atuam nestes
municípios e para o tipo de estudo e os procedimentos que ele envolve. Nessa perspectiva,
discorremos sobre as bases teórico-epistemológicas que sustentam este estudo, as quais se
encontram nos estudos sobre a abordagem qualitativa discutida por Bogdan e Biklen (1994),
Ludke e André (1986) e Minayo (2007). Fundamentamo-nos também em Nunes (2011), que
oferece respaldo para o instrumento de produção de informações chamado de conversas
interativo-provocativas. Dessa forma, parece-nos indispensável expressar nossa intenção
acerca dos procedimentos metodológicos que respondem às aspirações desta pesquisa.
1.1 Abordagem metodológica
A presente pesquisa foi desenvolvida segundo a abordagem qualitativa, sem dispensar a
contribuição de dados quantitativos, por julgá-los adequados para atingir o objetivo proposto.
Ou seja, partindo dos fundamentos e das características da pesquisa qualitativa, são agregados
componentes da pesquisa quantitativa, buscando-se conduzir e alcançar o equilíbrio entre
esses dois fatores. Segundo Lancman e Heloani (2004, p. 14), o que existe na verdade é “um
falso dilema entre o quantitativo e o qualitativo”, uma vez que é possível extrair a
contribuição que cada abordagem pode oferecer para desvelar a temática estudada.
Assim, de acordo com Minayo (2007, p. 195), a pesquisa qualitativa
requer como atitudes fundamentais, a abertura, a flexibilidade, a capacidade
de observação e de interação com o grupo de investigadores e com os atores
sociais envolvidos. Seus instrumentos costumam ser facilmente corrigidos e
re-adaptados durante o processo de trabalho de campo, visando as
finalidades da investigação.

Tal abordagem envolve as investigações de grupos e segmentos delimitados e
focalizados em histórias sociais sob a ótica de atores e de relações, e direcionados para a
análise dos discursos e dos documentos, de forma a constituir uma pista que nos permita
estabelecer uma compreensão mais minuciosa do objeto de estudo. Este, por sua vez, é visto
como contraditório e inacabado, em constante transformação, interessamo-nos mais pelo
processo do que simplesmente pelos resultados.
A pesquisa qualitativa mostra-se pertinente porque permite desvelar, como aponta
Minayo (2007, p. 57), os “processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos
particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos
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e categorias durante a investigação”. Nesse sentido, nossa opção foi pela realização das
conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011) com os coordenadores do polo de apoio
presencial do Sistema UAB, cujo intuito foi identificar a materialização da política nacional de
formação de professores no contexto do Sistema mencionado no Território de Identidade de
Vitória da Conquista.
É importante reiterar que a pesquisa não se restringiu apenas à coleta quantitativa dos
dados, tampouco privilegiou a abundância dos sujeitos partícipes das conversas interativoprovocativas, mas tentou refinar as informações colhidas para encontrar possíveis
delineamentos da política de formação de professores no objeto investigado. Disso decorre a
necessidade da utilização desses dois instrumentos de pesquisa. Assim, tentaremos analisar
como a política nacional de formação de professores se materializa no contexto do Sistema
Universidade Aberta do Brasil no Território de Identidade de Vitória da Conquista,
respaldando-nos, para isso, na legislação vigente que fundamenta e legitima a política
nacional de formação de professores e a Educação a Distância, bem como nas conversas
interativo-provocativas realizadas com os coordenadores, sujeitos da pesquisa.
Para traçar uma visão panorâmica sobre as políticas de formação de professores na
modalidade da EaD e situá-la no contexto das reformas educacionais vivenciadas a partir da
década de 1990, tomamos como ponto de partida a leitura de artigos, livros, dissertações e
teses produzidas no país sobre a temática. De acordo com Lüdke e André (1986, p.5),

cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de
um contexto social, por sua vez inserido em uma realidade histórica, que
sofre toda uma série de determinações. Um dos desafios atualmente lançados
a pesquisa educacional é exatamente o de tentar captar essa realidade
dinâmica e complexa do seu objeto de estudo, em sua realidade histórica.

Apesar de as autoras terem feito essa reflexão na década de 1980, é importante reiterar
que, nas discussões em torno de um objeto de investigação, assim como é o caso das políticas
públicas, não se deve desconsiderar o contexto histórico, social e econômico na qual estão
inseridas. Ademais, devem ser levadas em conta todas as nuances que permeiam a
implementação de uma política, principalmente, quando se fala em uma política para atender
um público tão específico quanto o que busca a formação dos professores.
Compreendendo que as reformulações das políticas no âmbito da formação docente se
modificam e se transformam, em um processo de contradição e expansão, é preciso considerar
o que expõe Azevedo (2004, p.59): “para que se compreenda [sic] melhor essas formulações,
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é necessário se levar em conta os processos que conduzem à definição de uma política no
quadro mais amplo em que as políticas públicas são elaboradas”.
Diante disso, sob o ponto de vista técnico-científico, utilizamos certos procedimentos.
Um deles é o aprofundamento dos conceitos e das discussões referentes às políticas de
formação de professores e à Educação a Distância. Esse aprofundamento teórico se deu por
meio de revisão de literatura. Fizemos também um levantamento da legislação que institui e
regulamenta a Educação a Distância e o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Logo,
mapeamos os polos de apoio presencial do Sistema UAB no Brasil, no Nordeste, na Bahia e
no Território de Identidade de Vitória da Conquista e contatamos os coordenadores dos polos
de apoio presencial para a realização das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011).
Com isso, concretizamos as conversas interativo-provocativas nos dois polos de apoio
presencial existentes no Território de Identidade. Essas interações feitas por meio das
conversas são objeto de análise na busca de explicações para a questão investigada,
explicações essas aprofundadas na interlocução com os estudiosos da área e a legislação
regulamentadora. Por fim, analisamos a produção de informações sobre a política nacional de
professores no âmbito do Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Iniciamos a produção de informações no mês de julho de 2013 e a concluímos somente
em novembro de 2014, contando com a participação de dois coordenadores dos únicos polos
de apoio presencial existentes no campo investigado. Um polo localiza-se no município de
Jacaraci/BA, e o outro no município de Vitória da Conquista/BA. Dois espaços antagônicos
em diversos fatores, começando principalmente pelo contingente populacional. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE), em Vitória da Conquista estão
presentes 340.199 habitantes (IBGE, 2014), e em Jacaraci/BA a população é estimada em
13.656 habitantes (IBGE, 2010); o que resulta em um percentual de 326.543 habitantes a mais
no município de Vitória da Conquista. Outro fator relevante refere-se ao número de
instituições públicas e privadas de ensino superior existentes no município de Vitória da
Conquista, havendo duas universidades públicas, uma unidade do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, além de diversas instituições de ensino superior
privado; em contrapartida, no município de Jacaraci/BA existe apenas o polo de apoio
presencial do Sistema UAB.
Um dado importante que identificamos logo no início de nossa produção de
informações foi o fato de que um polo é mantido pelo governo local, que é o caso do polo de
apoio presencial de Jacaraci, e o outro, o polo de Vitória da Conquista, pelo governo do
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estado. Esse é um dado significativo porque mostra-nos a forma de manutenção dos espaços
investigados por essas duas instâncias governamentais.
Como afirmado, os instrumentos que, a nosso ver, melhor atenderiam aos propósitos de
nossa investigação eram a análise de documentos e as conversas interativo-provocativas. Os
critérios específicos para a seleção dos partícipes respaldou-se na escolha dos coordenadores
dos polos de apoio presencial existentes no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Essa opção se deu por conta da compreensão do papel do coordenador como responsável por
administrar e coordenar os aspectos organizacionais, pedagógicos e administrativos dos polos,
um dos espaços onde se materializa a política nacional de formação de professores.
As conversas interativo-provocativas foram realizadas nos próprios polos com datas e
horários marcados pelos coordenadores. Foi utilizado o gravador de voz como recurso de
registro. Para a realização das conversas, os partícipes assinaram um termo de consentimento
livre e esclarecido (Apêndice A) no qual informávamos acerca da pesquisa e do sigilo de seus
nomes, que seria mantido.
Feitas essas sinalizações, seguimos estes procedimentos para a produção de
informações: iniciamos com estudos e reflexões teóricas estabelecidas por pesquisadores e
estudiosos do campo, assim como com a leitura minuciosa da legislação que rege a política
nacional de formação de professores e a Educação a Distância, e, posteriormente, contatamos
os polos de apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil para a realização das
conversas interativo-provocativas. Seguir esses procedimentos nos possibilitou inúmeras
contribuições para a visualização e o enfrentamento da realidade objetiva apresentada.
Destarte, compreendemos ser essa abordagem necessária para tratar do fenômeno social
problematizado e investigado em um contexto mais amplo de entendimento temático,
possibilitando, assim, a compreensão de fatos circunstanciais referentes à pesquisa.
Apresentamos, a seguir, como se delineou o campo de pesquisa e sua implicação com o
objeto de estudo. Demonstraremos como se estrutura o espaço escolhido para a investigação
desse processo de expansão dos cursos de formação de professores na modalidade da
Educação a Distância.
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2.1.1 O campo da pesquisa
O Território de Identidade de Vitória da Conquista3 foi selecionado como campo de
pesquisa devido a três fatores. Em primeiro lugar está a relevância desse espaço para a
formação de professores, uma vez que o município de Vitória da Conquista, pertencente ao
Território, é um importante centro de formação em nível superior por conta das diversas
instituições públicas e privadas existentes que agrega. Esse desenvolvimento na área
educacional fez com que muitos moradores das cidades vizinhas migrassem para Vitória da
Conquista para terem acesso à formação.
O segundo fator relaciona-se à atuação profissional da pesquisadora, feita em um
município pertencente a esse território, o município de Piripá, e a sua residência, localizada no
município de Vitória da Conquista. Esse fato possibilitou o contato com essas duas realidades
antagônicas em torno da formação, uma vez que os professores do município de Piripá
estudam nas instituições de ensino superior em Vitória da Conquista ou realizam sua
formação por meio da modalidade EaD no próprio município. Em contrapartida, os moradores
de Vitória da Conquista têm diversas opções de formação em nível superior. Foi o contato
com essas duas realidades que permitiu que nos aproximássemos e nos envolvêssemos com
professores graduados ou estudantes de cursos de licenciaturas, ofertados pelas Instituições de
Ensino Superior (IES), que atuam nessa região por meio da modalidade de Educação a
Distância.
O terceiro e último critério tido em consideração foi a constatação de que as
universidades públicas mais próximas dos municípios pesquisados ficam localizadas nos
municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Guanambi. A distância de grande parte dos
municípios pertencentes ao Território de Identidade de Vitória da Conquista desses
municípios que possuem universidades públicas dificulta o acesso dos moradores dessa região
à formação em nível superior. Esse fato se explica também, conforme aponta Gatti (2011),
devido ao interesse de muitos pelos cursos de licenciaturas já são professores em exercício
(GATTI, 2011), o que impede, muitas vezes, o deslocamento para estudar em outro espaço
que não o de sua cidade.
Esses fatores fizeram com que selecionássemos o Território de Identidade de Vitória
da Conquista como campo dessa pesquisa, uma vez que, assim como apontado por Minayo
3

O Território de Identidade de Vitória da Conquista é composto por vinte e quatro municípios: Anagé, Aracatu,
Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros,
Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mortugaba, Mirante, Planalto, Poções, Piripá,
Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista.
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(2007, p. 62), o campo de pesquisa é visto “[...] na pesquisa qualitativa, como recorte espacial
que diz respeito à abrangência, em termos empíricos, no recorte teórico correspondente ao
objeto de investigação”. Nesse sentido, escolhemos o Território de Identidade de Vitória da
Conquista devido a sua abrangência e representatividade, uma vez que é composto por 24
municípios. A seleção desse espaço nos possibilitou o mapeamento e o entendimento de como
a política nacional de formação de professores se materializa no contexto do Sistema UAB
nessa região.
É importante observar que essa divisão em Territórios de Identidade existe somente no
estado da Bahia e foi implantada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do
Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), que é o órgão responsável, dentre outros
fatores, por executar as funções de planejamento, sendo de competência desse órgão ─ por
meio da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) ─ planejar,
coordenar, organizar e executar atividades referentes à divisão territorial do Estado, ou seja, a
suas fronteiras e a seus limites municipais (BAHIA, 2014).
A Bahia foi regionalizada em 2007 em Territórios de Identidade por meio do Decreto
nº 12.354 de 25 de agosto de 2010 (Anexo C). Esse Decreto institui “o Programa Territórios
de Identidade, com a finalidade de colaborar com a promoção do desenvolvimento econômico
e social dos Territórios de Identidade da Bahia, em consonância com os programas e ações
dos governos federal, estadual e municipal” (BAHIA, 2010). Essa proposta de divisão
regional procura abarcar o sentimento de pertencimento e de identidade dos moradores de
cada região. Essa divisão teve como objetivo reconhecer prioridades temáticas definidas a
partir da realidade local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as
regiões (BAHIA, 2010). A Bahia foi dividida em 27 Territórios de Identidade.
O Território de Identidade de Vitória da Conquista engloba 24 municípios, totalizando
uma população de 708.796 habitantes (BAHIA, 2013). A seguir, apresentamos a figura 1, na
qual é possível visualizar a localização dos 27 Territórios de Identidade do estado da Bahia.
Para identificação do Território de Identidade de Vitória da Conquista utilizamos uma seta.
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Figura 1 – Divisão do estado da Bahia em Territórios de Identidade

Fonte: SEPLAN/BAHIA, março de 2013.

A partir da figura é possível observar os 27 Territórios de Identidade e a localização
do Território de Identidade de Vitória da Conquista, campo desta pesquisa. Conforme exposto
anteriormente, essa delimitação fez-se necessária para identificarmos os municípios que foram
investigados. O objetivo principal dessa constatação foi agrupar os municípios para
mapearmos os polos de apoio presencial do Sistema UAB presentes nesse espaço investigado.
Esse levantamento foi feito no site da Capes/UAB no final de março de 2014. Assim, foi
possível identificar que dos 24 municípios que compõem o Território, apenas dois possuem
polos de apoio presencial, quais sejam, o município de Jacaraci/BA e o de Vitória da
Conquista/BA, como já afirmado.
Para maior clareza é preciso explicitar que, a partir do mapeamento dos polos de apoio
presencial do Sistema UAB, foram feitos os contatos com os coordenadores dos polos de
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apoio presencial. Desse modo, para mapear as Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes)
que atuam nos polos de apoio presencial existentes nos municípios, foram feitas inicialmente
as já indicadas buscas no site da Capes/UAB, nas quais foi possível visualizar os polos, as
instituições e os cursos ofertados. Posteriormente, ao realizar as conversas interativoprovocativas, foram confirmadas ou não as informações colhidas no site. Tendo em vista esse
cenário, apresentamos a seguir os procedimentos utilizados na pesquisa e os instrumentos de
produção das informações.
2. 1.2 Procedimentos de pesquisa
O modus operandi definido para a produção da informação na pesquisa empírica se
baseou na pesquisa bibliográfica, na análise documental e na realização de conversas
interativo-provocativas com os coordenadores dos polos de apoio presencial do Sistema UAB.
Portanto, o panorama das políticas de formação de professores a partir da promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a compreensão dos desafios enfrentados, as
bases conceituais que fundamentam essa política de formação de professores no contexto do
Sistema UAB, a análise documental da legislação que regulamenta a EaD, o Sistema UAB e
as informações obtidas por meio das conversas interativo-provocativas, constituem os
elementos significativos para a compreensão de como a política nacional de formação de
professores no contexto do Sistema UAB se materializa no Território de Identidade de Vitória
da Conquista.
Dessa forma, a pesquisa bibliográfica, neste estudo, baseou-se em artigos científicos,
livros e documentos específicos da legislação educacional. Focamo-nos em textos buscaram
na literatura consagrada bases históricas para entender o fenômeno de expansão da educação
superior por meio da modalidade da Educação a Distância e, na confluência disso, as
discussões sobre as políticas de formação de professores.
Complementando a pesquisa bibliográfica, adotamos a análise documental referente à
legislação educacional que regulamenta os campos de formação de professores e a Educação a
Distância. Como já indicado, para a produção de informações empíricas com os sujeitos
participantes deste estudo foram utilizadas as conversas interativo-provocativas, conforme
definidas por Nunes (2011). Na sequência apresentamos um esboço da análise documental e
das conversas interativo-provocativas.
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2.1.2.1 Análise documental
Segundo Lüdke e André (1986, p. 38), a análise documental “pode se constituir numa
técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações
obtidas por outras técnicas, seja desenvolvendo aspectos novos de um tema ou problema”.
Ainda de acordo com as autoras, “os documentos constituem uma fonte poderosa de onde
podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador”
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Nesse sentido, fizemos o levantamento e a análise da
legislação sobre as políticas de formação de professores, sobre a Educação a Distância e sobre
o Sistema Universidade Aberta do Brasil, a partir da promulgação da LDB em 1996. A
análise documental e a legislação educacional foram utilizadas como referências de
problematização e compreensão da temática em foco.
Laville e Dionne (1999, p. 166) reforçam que esse tipo de análise abrange toda as
fontes de informações existentes, que vão
desde as publicações de organismos que definem orientações, enunciam
políticas, expõem projetos, prestam conta de realizações, até documentos
pessoais, diários íntimos, correspondência e outros escritos em que as
pessoas contam suas experiências, descrevem suas emoções, expressam a
percepção que tem de si mesmas. Passando por diversos tipos de dossiês que
apresentam dados sobre a educação, a justiça, [...] sem esquecer os artigos de
jornais e periódicos nem as diversas publicações cientificas: revistas, atas de
congressos e colóquios.

Nessa perspectiva, a análise documental esteve centrada em três eixos. O primeiro
refere-se às políticas educacionais de formação de professores para a educação básica. O
segundo alude à legislação da Educação a Distância. O terceiro fundamenta-se nos decretos e
nas legislações que regulamentam o Sistema UAB no Brasil, na Bahia e no Território de
Identidade de Vitória da Conquista. Trabalhamos a partir de fontes primárias e secundárias 4,
sendo utilizadas todas as fontes que nos possibilitaram uma melhor compreensão do objeto de
estudo.
Para efeito de compreensão e organização didática, distinguem-se aqui, como recurso
de exposição formal, dimensões de uma mesma unidade. As análises das políticas
educacionais sobre formação de professores centraram-se fundamentalmente na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96; na Resolução CNE/CP 1/2002, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores da educação
4

Fontes primárias: dados obtidos de documentos. Fontes secundárias: dados obtidos de livros, revistas, jornais,
publicações avulsas e teses, cuja autoria seja conhecida.
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básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; e na Resolução CNE/CP
2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível
superior.
No tocante à legislação regulamentadora da Educação a Distância e do Sistema UAB
no Brasil, foi possível analisar os seguintes documentos: o artigo 80 da LDB; o Decreto nº.
5.622/2005, que regulamenta o artigo 80 da LDB; o Decreto nº. 5.773/2006, que aborda sobre
as funções de regulação, supervisão e avaliação das IES e dos cursos superiores; o Decreto nº.
6.303/2007, que altera o decreto nº. 5.622/2005; o Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006,
que institui o programa Sistema UAB; o Decreto 13.301, de 19 de setembro de 2011, que cria
os polos de apoio presencial do Sistema UAB na Bahia; a Lei Municipal nº 070, de 15 de maio
de 2009, que dispõe sobre a criação do polo universitário de apoio presencial da Universidade
Aberta do Brasil no município de Jacaraci; e, não menos importante, os Referenciais de
Qualidade para a Educação Superior a Distância que definem os princípios, as diretrizes e os
critérios para as instituições públicas que oferecem cursos nessa modalidade.
Estudar esses documentos nos possibilitou compreender as mudanças políticas e
sociais que foram ocorrendo no cenário educacional a partir da promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. Pudemos observar também de que modo
foram se instituindo essas políticas nos campo da formação de professores por meio da
modalidade EaD no Brasil.
A escolha pela utilização de conversas interativo-provocativas para a produção de
informações com os coordenadores dos polos de apoio presencial direcionada a complementar
a análise documental acima descrita se deu por entendermos que esse instrumento de pesquisa
melhor possibilitaria um mapeamento dos aspectos organizacionais e pedagógicos dos polos
de apoio presencial. Ademais, ele permite conhecer os gestores que estão atuando na oferta e
na manutenção dos espaços de formação de professores nos municípios que compõem o
Território de Identidade investigado.
Expusemos aqui os motivos que nos levaram a optar por mais esse instrumento de
produção de informações. Agora se faz necessário explicar o que se compreende por
conversas interativo-provocativas com base na perspectiva abordada por Nunes (2011).
2.1.2.2 Conversas interativo-provocativas
A escolha pela realização de conversas interativo-provocativas respaldou-se na
possibilidade que esse instrumento dispõe ao pesquisador de dialogar diretamente com os
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envolvidos na pesquisa, uma vez que ele é o responsável pelo processo de interpretação e
construção do conhecimento sobre o tema investigado. A base conversacional desse
instrumento garante a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. A partir dessa
concepção, Nunes (2011, p. 51) argumenta que

as conversas interativo-provocativas possibilitam ao pesquisador ter acesso à
expressão subjetiva e individual dos sujeitos, mas são suas capacidades
interpretativa e de apreensão da realidade que irão possibilitar a captação dos
sentidos que os sujeitos dão ao objeto de estudo da pesquisa.

Dessa forma, a escolha desse instrumento se justifica pela aceitação dos momentos
informais que surgem durante a interação pesquisador-pesquisado como relevante para a
produção teórica. A conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) é, então, orientada por
questionamentos previamente elaborados; contudo, sua condução se dá na condição de
conversação na qual pesquisados e pesquisador se envolvem em um clima de produção de
informações.
Assim, os participantes das conversas interativo-provocativas foram estimulados a se
manifestar sobre pontos relevantes acerca da temática discutida, sendo possível à
pesquisadora adentrar na conversa para instigá-los e direcioná-la, de forma não tendenciosa,
para os pontos que convergiam para o que estava sendo pesquisado, conforme os objetivos
da pesquisa e os elementos novos que por ventura poderiam surgir durante a investigação.
Para tanto, a pesquisadora utilizou um roteiro (Apêndice A) que serviu para orientar a
condução da provocação e da interação (elementos definidores da natureza da conversa),
com o intuito de manter a atenção para os objetivos da pesquisa.
Para esse fim, as conversas foram gravadas, depois de o partícipe assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido (Apêndice B). A partir do diálogo direcionado pelo roteiro
supracitado, a pesquisadora tentou compreender os elementos necessários para a
sistematização das categorias que permearam a construção teórica de como a política
nacional de formação de professores no contexto do Sistema UAB se materializa nos polos
de apoio presencial existentes no Território de Identidade de Vitória da Conquista. Isso
porque são nesses diálogos e nessas interações entre a base conceitual e os espaços de
formação que se concretizam as definições sobre as políticas que estão sendo postas em
ação. Nunes (2011, p.52), ao delinear as conversas interativo-provocativas, aponta que elas

ocorrem a partir de uma pauta de assuntos ou temas a serem abordados pelo
pesquisador, no intuito primeiro de provocar uma relação interativa entre o
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pesquisador e o pesquisado, em que esse último possa expressar os sentidos
que atribui ao objeto de estudo, provocado pela natureza interativa do
instrumento de produção de informações.

Durante a realização das conversas interativo-provocativas com os coordenadores dos
polos de apoio presencial investigados, estabelecemos uma atitude de provocação e interação.
Buscamos, assim, favorecer a expressão desses sujeitos em relação ao objeto em análise, mas
sempre com cuidado de que essa interação entre pesquisador e sujeitos não influenciasse as
informações concedidas.
Nesse cenário de delimitação das conversas interativo-provocativas participaram,
como exposto, dois coordenadores dos polos de apoio presencial existentes no campo
investigado. As conversas interativo-provocativas foram realizadas nos respectivos polos, um
localizado no município de Jacaraci/BA e o outro no município de Vitória da Conquista/BA,
com datas e horários marcados antecipadamente pelos participantes. Foi utilizado o gravador
de voz como recurso de registro, sempre com a permissão do coordenador. Antes do início de
todas as atividades de produção de informação, para tranquilizar o participante, informávamos
que o sigilo de seus nomes seria mantido.
Dessa forma, com a intenção de melhor sistematizar nossos dados e com o dever ético
de não revelar os nomes dos sujeitos participantes desta pesquisa, atribuímos nomes fictícios
de acordo com o polo investigado. Os partícipes ficaram assim identificados na pesquisa:
PVC refere-se à conversa interativo-provocativa realizada com a coordenadora do polo de
apoio presencial de Vitória da Conquista, e PJ à conversa realizada com o coordenador do
polo de apoio presencial de Jacaraci.
Após a produção de informações (com a transcrição das conversas interativoprovocativas e com a análise dos documentos), tornou-se necessário o estabelecimento de um
percurso para o tratamento das informações coletadas. Esse percurso será delineado no tópico
a seguir.
2.1.3 Organização dos indicadores para a análise da produção de informações
Partindo da compreensão de que existem, segundo Oliveira (2008), regras
metodológicas a serem seguidas no processo de investigação e de que, ao mesmo tempo, a
pesquisa deve ser tecida pelo pesquisador com suas ideias, seus valores, seus argumentos e
suas inquietações, optamos por delinear os caminhos trilhados para a composição do capítulo
de análise das informações produzidas no campo investigado.
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No primeiro momento, após leitura cuidadosa das conversas interativo-provocativas,
separamos inicialmente os trechos das conversas interativo-provocativas por temas e a
legislação de acordo com a temática discutida. Nessa organização, os temas foram agrupados
pelas questões abordadas durante as conversas, buscando identificar as peculiaridades, as
semelhanças e os desafios encontrados nos polos investigados. Essa leitura cuidadosa nos
possibilitou a apresentação dos polos de acordo com os aspectos organizacionais, pedagógicos
e administrativos de cada espaço investigado, intercalando-os com a legislação que dá
respaldo para a regulamentação e a implementação da EaD no âmbito do Sistema UAB.
Em seguida, optamos pela elaboração de um texto descritivo que, na medida do
possível, se constituiria por meio do diálogo, na tentativa de apresentar as conversas
interativo-provocativas intercaladas com o referencial teórico e a legislação que regulamenta
o objeto de estudo. Com essa interlocução dos elementos constitutivos da pesquisa, buscamos
evidenciar a implementação do Sistema UAB para atender à demanda de formação de
professores por meio da Educação a Distância.
Tentamos nos aproximar ao máximo de nosso objeto utilizando o processo
metodológico de interpretação dos dados a partir dos instrumentos da produção de
informações já abordados (conversas interativo-provocativas e análise documental). A
composição de análise e a discussão das informações produzidas por meio das conversas
interativo-provocativas foram organizadas em três eixos indicadores que se complementam
entre si: o Sistema UAB e os polos de apoio presencial no Brasil; a materialização da política
nacional de formação de professores no âmbito do Sistema UAB no Território de Identidade
de Vitória da Conquista ─ o polo de Jacaraci/BA e o polo de apoio presencial de Vitória da
Conquista ─; e os avanços e os desafios encontrados nos polos de apoio presencial do Sistema
UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Dadas às condições expostas, compreendemos que a produção das informações se deu,
conforme exposto por Nunes (2011), de modo provocativo, sendo o papel do pesquisador
decisivo para que as circunstâncias de comunicação sejam consideradas elementos
importantes de seu contexto. Procuramos, dessa maneira, analisar as informações de forma
contínua e permanente durante toda a dissertação, objetivando a construção dos indicadores
acima mencionados para a definição da organização da análise e da discussão das informações
produzidas no campo investigado. O método de análise, portanto, não é conduzido de modo a
revelar a verdade escondida nas expressões dos partícipes das conversas interativoprovocativas, mas é direcionado no intuito de permitir a produção de informações acerca do
delineamento da política nacional de formação de professores no âmbito do Sistema UAB.
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Estabelecido o percurso metodológico no qual se configura o delineamento da
pesquisa, apresentamos no capítulo a seguir os embates teóricos e políticos que vêm pautando
as discussões acadêmicas no âmbito das políticas de formação de professores na modalidade
da Educação a Distância. Pretendemos, nesse processo de revisão de literatura, pautar os
temas mais significativos do debate no contexto das reformas educacionais da década de
1990, bem como a importância do Sistema UAB para a democratização e a interiorização do
ensino superior.
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3 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS
POSTERIORES À LDB
9.394/96
Este capítulo objetiva compreender o contexto teórico e político que vem pautando os
debates acadêmicos no âmbito das políticas de formação de professores e da Educação a
Distância (EaD) no Brasil. Pretende-se, neste processo de revisão de literatura, descortinar os
elementos mais significativos do debate sobre essa temática, de modo a realçar concepções e
categorias que permeiam o objeto específico de estudo.
Para traçar algumas reflexões sobre as políticas de formação de professores procurouse delimitar o campo de debate situando-o principalmente a partir da promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A ênfase situa-se também nos cursos de licenciaturas
ofertados pela modalidade da Educação a Distância no âmbito do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB) no Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA. A princípio,
procuramos fundamentar o debate sobre as políticas de formação de professores na
modalidade EaD de modo a inseri-las na dinâmica do movimento da sociedade, sobretudo
nas duas últimas décadas.
Assim, optamos por partir da análise dos contextos político, econômico e histórico no
esforço de conferir maior amplitude acerca da temática estudada. Também utilizamos
dispositivos legais e normativos do governo para substanciar a análise do recorte temporal do
objeto investigado.
Desse modo, procuramos organizar este capítulo em duas partes que se complementam
e dialogam entre si, considerando o recorte temporal pesquisado e buscando realçar os temas
mais significativos do debate na atualidade. Para isso, iniciamos contextualizando os embates
político, teórico e histórico do campo das políticas de formação de professores e da Educação
a Distância, compreendendo que ambas, embora se apresentem, em grande medida, em
campos aparentemente antagônicos, devem

ser pensadas e formuladas para se

complementarem, avançando, dessa forma, nos debates da área. Posteriormente, procuramos
discutir as estratégias políticas privilegiadas para a modalidade da Educação a Distância,
principalmente para as políticas de formação de professores, sinalizando o que os teóricos da
área apontam para a discussão dessa temática.
Nosso esforço, neste estudo, tem como centralidade a compreensão de como a política
nacional de formação de professores no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB) se materializa no Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA. Nossa
intenção, dada a complexidade e a abrangência do tema é, a priori, investigá-lo a partir da
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promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996, situando o
período de estudo em um contexto mais amplo de entendimento. Buscamos, portanto,
problematizar as políticas de formação de professores na modalidade da Educação a Distância
no Território de Identidade de Vitória da Conquista procurando situá-las no contexto das
reformas educacionais posteriores à LDB, em articulação com as transformações políticas e
econômicas em desenvolvimento no país.

3.1 Os cursos de Formação de Professores no Brasil a partir dos anos 1990

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 desses cursos, 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 LDB, fato histórico importante para a
educação porque representa o período em que começam a se organizar pelo país algumas
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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),

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 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 multilaterais5 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

5

Os Organismos Multilaterais são organizações internacionais formadas por diversos governos nacionais com a
finalidade de promover determinado objetivo comum aos países membros. Para aprofundar as questões
relativas à influência dos Organismos Multilaterais nas políticas educacionais, ver as reflexões estabelecidas
por Maués (2003).
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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 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.
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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.
Não se trata, pois, de algo novo, inovador ou diferente. É uma modalidade que vem
acontecendo há muito tempo, utilizando os meios disponíveis e adequados em cada época
para atingir uma determinada população. Mas o que se percebe nessas duas últimas décadas é
uma expansão dessa modalidade em todos os continentes (PRETI, 2009).
Praticamente em quase todos os países têm-se criado universidades ou sistemas em
EaD; e, de modo polêmico, ela tem sido recebida com aplausos e críticas, preconceitos e
resistências6. Dessa forma, a EaD é implementada pelos próprios governos como a
modalidade com maiores condições para cumprir a tarefa da capacitação das pessoas em
diversos cantos do país de maneira rápida, atingindo número expressivo de pessoas e
inserindo-se em uma racionalidade econômica superior à modalidade presencial. Conforme
aponta Preti (2009, p. 26),

no contexto da crise estrutural do capitalismo, a conjuntura econômica,
política e tecnológica tornou favorável a implementação da EaD. Ela passou
a ocupar posição instrumental estratégica para satisfazer amplas e
diversificadas necessidades de qualificação das pessoas adultas, para
contenção de gastos nas áreas de serviços educacionais e, no âmbito
ideológico, para traduzir a crença de que o conhecimento está disponível a
quem quiser.

Com base no que é exposto por Preti, nota-se que a EaD iniciou seu processo de
expansão, aumentando vertiginosamente, a partir dos anos 1990, principalmente os cursos de
formação de professores. Esse momento histórico e cultural intensificado nas duas últimas
décadas gerou uma grande demanda por formação, e a Educação a Distância, aliada às
tecnologias

de

informação

e

comunicação,

contribuiu

significativamente

para

o

desenvolvimento dessa modalidade. A partir da EaD a formação não fica mais limitada a
6

A esse respeito ver o artigo de Preti (1998).
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tempo e espaço, rompendo-se com o sentido tradicional de educação por meio dos recursos
tecnológicos cada mais acessíveis.
Todavia, existem algumas questões que precisam ser pensadas ao discutirmos as
políticas públicas voltadas para a formação de professores. Nesse sentido, Anísio Teixeira,
desde 1952, quando assumiu a direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) já sinalizava a importância de rever as políticas educacionais com
seriedade. Segundo Teixeira (1999, p. 37 apud GARCIA, W., 2011, p.396),

[...] precisamos voltar à ideia de que há passos e etapas, cronologicamente
inevitáveis, para qualquer progresso. Assim é que não podemos fazer escolas
sem professores, seja qual for o nível das mesmas [sic], e, muito menos, ante
a falta de professores, improvisar, sem recorrer a elementos de um outro
meio, escolas para o preparo de tais professores. Depois não podemos fazer
escolas sem livros. E tudo isso estamos fazendo, invertendo, de modo
singular, a marcha natural das coisas.

Essa problemática colocada por Anísio ainda se faz presente na sociedade atual, visto
que as políticas educacionais precisam se desenvolver para além do imediatismo e da visão
mercadológica e economicista. É necessário que as políticas de formação de professores
ofereçam cursos que realmente preparem esses profissionais para que possam cumprir com as
exigências do cenário atual.
Nesse sentido, Coutinho (2006, p.184) aponta para o fato de que o Estado brasileiro
sempre esteve claramente a serviço de interesses privados, uma vez que “a intenção do Estado
na economia visou fundamentalmente à criação de condições mais favoráveis à expansão do
capital privado”. No entanto, o autor destaca que, apesar de o Estado defender os interesses
privados, ele precisa ter também uma dimensão pública para que possa haver o consenso
necessário a sua legitimação, satisfazendo, para isso, as demandas das classes trabalhadoras.
Equiparando essa colocação aos cursos de formação de professores oferecidos na
modalidade EaD, nota-se que estes representam mais ou menos essa lógica mercadológica,
posto que se usa a falsa denominação de “cursos para professores em serviço”. Em
contrapartida, na grande maioria das vezes é o próprio professor que precisa arcar com grande
parte ou com a totalidade das despesas para se adequar ao que é exigido pelo mercado de
trabalho.
Faz-se necessário, pois, refletir sobre como os cursos de formação de professores
estão sendo pensados para que não sejam norteados apenas pela racionalidade instrumental
em que há a subordinação do ensino superior às regras do mercado, pela competição na busca
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de financiamentos para suas atividades, vinculadas a sua autonomia para obtenção e gestão de
recursos. Além disso, tal reflexão pode evitar que eles sejam focalizados apenas em
necessidades pontuais desse segmento.
3.2 A Educação a Distância no Brasil e a política nacional de formação de professores
Compreender as políticas de formação de professores no país é complexo, não só por
seu tamanho continental, mas também pelas mudanças decorrentes dos governos e das ações
políticas que estiveram em vigência nos últimos anos. Frequentemente, os vários segmentos
da sociedade ─ ao lado de movimentos, organizações civis e entidades científicas e
profissionais ─ têm debatido sobre o desempenho da educação básica e, consequentemente,
sobre a formação de professores, no intuito de melhorar a qualidade da educação brasileira.
Precisamos compreender a educação em uma dimensão para além do imediatismo, da
instrumentalidade. É fundamental e urgente considerá-la em toda sua plenitude, buscando a
formação do indivíduo em sua totalidade. Todavia, com a urgência em qualificar um grande
número de educadores para uma população escolar crescente sem o correspondente
investimento financeiro do governo, corre-se o risco de as políticas de formação de
professores favorecerem a improvisação, o aligeiramento e a desregulamentação no preparo
dos profissionais de educação.
Alguns autores (GIROUX, 1997; PIMENTA, 2005) apontam para o fato de que,
assim como não basta o domínio de conteúdos específicos ou pedagógicos para alguém se
tornar um professor eficaz, não é suficiente estar em contato apenas com a prática para
garantir uma formação docente de qualidade. Esses autores enfatizam a necessidade de uma
prática crítico-reflexiva enquanto possível alternativa para a construção de uma educação
emancipatória. É preciso, pois, que não se perca de vista o papel essencial do professor no
desenvolvimento de políticas que tenham como objetivo a melhoria da qualidade da oferta
educacional e não apenas a mera prestação de serviços.
Nessa perspectiva, percebe-se que a flexibilidade é uma característica de todos os
níveis educacionais na atualidade, manifestando-se no nível superior, na oferta de um maior
número de instituições de ensino com variações em suas identidades, de modo a atender os
diversos públicos, que possuem diferenças regionais e incluem o setor produtivo. Assim,
como expõe Dirce Garcia (2008, p.5), “amplia-se o leque de possibilidades de escolha por um
curso superior, haja vista haver uma disponibilidade muito grande de ofertas de cursos para
diferentes tipos de „consumidores‟”.
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Essa ampliação das possibilidades de escolha do curso superior para uma grande
parcela da sociedade só foi possível por conta da Educação a Distância. O que é visível
principalmente nos cursos de formação de professores, haja vista os diversos fatores, tais
como democratização, interiorização e acesso ao ensino superior, que colaboram para a
expansão da EaD. Nesse contexto, dentre as diversas definições que a conceito Educação a
Distância abrange, nosso interesse maior está centrado nas demarcações feitas por Moore e
Kearsley (2008, p. 2). Para eles,
Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre, normalmente,
em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de
criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias
e disposições organizacionais e administrativas especiais.

Partindo-se da concepção anteriormente citada, é possível depreender que o desafio da
EaD no contexto atual é, sobretudo, oferecer um sistema eficaz e aberto que possibilite a
apropriação do conhecimento e da informação, reduzindo as barreiras da distância e do tempo,
sem perder de vista os fins educacionais. O ensino ofertado por essa modalidade deve estar
pautado, como em qualquer sistema educativo, em uma concepção educacional atrelada a
determinados valores individuais e sociais.
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, em primeiro lugar, por oferecer outras
facilidades práticas ligadas ao tempo, ao espaço e aos métodos de aprendizagem.
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Contudo, a perspectiva de Educação a Distância defendida neste estudo 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 e 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”.
Nesse sentido, ao refletir sobre as políticas de implantação e funcionamento da
educação a distância se faz necessário pensá-la a partir de quatro aspectos distintos, mas
extremamente articulados, como bem expõe Oliveira (2009, p. 1):

Na perspectiva didático-pedagógica, com o estabelecimento de parâmetros
de qualidade do ensino a partir do desenvolvimento de competências,
habilidades, atitudes e hábitos relativos ao estudo, à profissão e a própria
vida das pessoas; na perspectiva econômica, através da elevação mínima do
patamar de conhecimento científico da futura força de trabalho (simples e
complexa) de acordo com as exigências do novo paradigma produtivo; no
plano político, significando a afirmação do consenso em torno do padrão
neoliberal [...] legitimando o novo modelo de participação na sociedade e a
despolitização dos sujeitos coletivos; na perspectiva social, representando
solidificação do novo individualismo como valor moral radical, a
valorização do mercado enquanto regulador das relações sociais e na
ressignificação das noções de igualdade e de liberdade, garantindo os
fundamentos da nova cidadania.

Esses quatros aspectos apontados por Oliveira (2009) ajudam-nos a compreender a
emergência da EaD no ensino superior para atender as demandas da educação a partir das
reformas educacionais ocorridas na década de 1990 . Estas são mediadas pela perspectiva do
princípio educativo de que não se pode pensar em Educação a Distância sem compreendê-la
não apenas como “modalidade de ensino”, mas enquanto estratégia política privilegiada para a
expansão da educação superior, em especial para a formação de professores.
A Educação a Distância representa uma modalidade extremamente promissora,
primeiro, por caracterizar-se “fundamentalmente pela separação física (espaçotemporal) 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;
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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
presencial. Entretanto Barroso (2005, p. 743) aponta que existe a
tentativa de criar mercados (ou quase-mercados) educativos transformando a
ideia de “serviço público” em “serviços para clientes”, onde o “bem comum
educativo” para todos é substituído por “bens” diversos, desigualmente
acessíveis. Sob a aparência de um mercado único, funcionam diferentes
submercados onde os “consumidores” de educação e formação, socialmente
diferenciados, vêm-lhes serem propostos produtos de natureza e qualidade
desiguais.

Alguns estudos (FREITAS, 2007; OLIVEIRA, 2009) apontam que a expansão dessa
modalidade de ensino é parte da política de Estado, inspirada nas recomendações dos órgãos
Internacionais advindas do relatório feito para a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre a educação para o século XXI. Esses estudos
demonstram que a ênfase na Educação a Distância como política pública para a formação de
professores respondeu a pelo menos dois pressupostos importantes: “a possibilidade de
minimizar rapidamente a falta de qualificação dos professores e a de ampliar o acesso à
educação superior” (OLIVEIRA, 2009, p. 16).
Assim como Oliveira (2009), Walter Garcia (2011, p. 397) chama atenção para os
múltiplos significados que “essa parceria da área educativa com os bancos, especialmente
com o Banco Mundial, no decorrer do tempo, viria a confirmar, com maior ênfase, a
predominância dos assuntos de natureza financeira sobre as questões educacionais”. É preciso
pensar, ao delimitar as políticas públicas para a modalidade da EaD, sobre a qualidade dos
cursos ofertados, levando em consideração as legislações vigentes, principalmente por se
tratar da formação de profissionais que irão lidar com seres humanos provenientes das mais
diversas realidades e possuidores de variadas bagagens culturais. Não se faz necessária a
simples qualificação, ou melhor, “certificação” desses profissionais, mas o aporte de uma
série de demandas para ser um profissional capacitado para atuar em sua área de formação.
Percebe-se, nesse contexto, que apesar de ter ocorrido alguns avanços principalmente
a partir da década de 1990 nas políticas educacionais bem como nas políticas de formação de
professores, diversos estudos apontam ainda para os desafios e as contradições que permeiam
esse campo de estudo. Isso porque, “embora uma política pública implique decisão política,
nem toda decisão política chega a constituir uma política” (RUA, 2009, p. 20).
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Quando se reflete sobre educação, “não é possível pensar em oferecer uma educação
de qualidade que permita a melhoria da inserção social das futuras gerações sem elevar os
custos dessa oferta” (OLIVEIRA, 2011, p.334). Investimento e melhoria na formação
docente, nas condições de trabalho, dentre muitos outros fatores, são pilares necessários para
a qualificação da educação.
É preciso e urgente, acima de tudo, compreender as políticas de formação de
professores em sua totalidade para enxergar o papel da educação na formação do homem atual
e o do professor enquanto intelectual responsável por difundir essa educação na escola. A essa
discussão integra-se o debate em torno de concepções de sociedade, de educação, de
formação, enfim, da sociabilidade que permeia toda a reforma educacional brasileira bem
como da necessidade de pesquisas e análises sobre questões como essas para viabilizar os
processos subjacentes às políticas públicas em torno da formação de professores.
Um dos desafios que se põem para a formação de professores na atualidade é a
garantia do processo dialógico entre todos os envolvidos por meio dos materiais didáticos e
dos meios interativos disponíveis, de forma a garantir a construção do conhecimento. É
importante considerar que a metodologia envolvendo a EaD exige a criação de novas formas
de trabalho fundamentadas em uma perspectiva de construção do conhecimento que extrapole
o tradicional modelo de ensino e incorpore as tecnologias de informação e comunicação. A
esse respeito, Mill e Pimentel (2010, p. 235) ressaltam que “uma das principais dificuldades
para implantação efetiva de um sistema de educação a distância estava no processo de
institucionalização da modalidade, fosse em nível micro (dentro das IES) ou macro (como
política governamental)”.
Essas questões apresentadas por Mill e Pimentel apontam para os fatores que
contribuem para a dificuldade de implantação efetiva da EaD. Esses aspectos vão desde a
institucionalização de políticas públicas para a área até a implantação de um currículo que dê
conta das inovações e dos desafios da sociedade brasileira.
Há que se acrescentar que as discussões sobre as questões pedagógicas e curriculares
acerca da formação de professores pela modalidade da Educação a Distância devem
respaldar-se nas formas de organização das situações de ensino e aprendizagem das
Instituições Superiores, levando em consideração o espaço-tempo destinado ao trabalho com
o conhecimento e não apenas com as concepções sobre o ensino e a aprendizagem. Nessa
modalidade de ensino é preciso redimensionar tanto o trabalho do professor quanto a atuação
do aluno, sendo fundamental o trabalho em equipe para que os objetivos educacionais sejam
atingidos.
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Outro fator importante a ser ressaltado situa-se no fato de que no Brasil a EaD obteve
respaldo legal somente a partir da LDB, que estabelece, no artigo 80, a possibilidade de uso
dessa modalidade em todos os níveis e tipos de ensino. Esse artigo foi regulamentado
posteriormente pelo Decreto 5.622/2005, no qual fica estabelecida a caracterização e a forma
de organização, oferta, avaliação, credenciamento, autorização e reconhecimento dos cursos
ofertados por essa modalidade de ensino.
Outro documento importante para a EaD são os Referenciais de Qualidade para o
Ensino Superior a Distância, nos quais são definidos os elementos que deverão permear o
projeto político pedagógico dos cursos a distância, de forma que sejam delineados os
princípios e as diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem (BRASIL, 2007). Segundo os Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância,

Daí a importância da educação superior ser baseada em um projeto
pedagógico e em uma organização curricular inovadora, que favoreçam a
integração entre os conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do
estudante consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e suas culturas) e
com o conhecimento historicamente acumulado. (BRASIL, 2007, p. 9).

Vemos então que os princípios e as diretrizes apresentados nos Referenciais de
Qualidade para o Ensino Superior a Distância propõem a superação da visão fragmentada do
conhecimento e dos processos sociais que estruturam a educação. Eles partem para a
valorização das múltiplas dimensões que compõem a realidade, de forma a organizar os
conteúdos que se combinam e se interpenetram no processo de aprendizagem.
Nessa perspectiva, Mézaros (2005) sustenta que a educação deve ser sempre
continuada, permanente, ou não é educação. Defende que é preciso romper com a lógica do
capital, se quisermos contemplar a visão de uma alternativa educacional diferente. Dentro
desse contexto, o autor afirma que a educação não é negócio, é criação. Indica que educação
não deve qualificar para o mercado, mas para a vida, pois a educação não é mercadoria
(MÉZAROS, 2005). Contribuindo para essa reflexão, o autor salienta que,
no reino do capital, a educação é ela mesma uma mercadoria, onde “tudo se
vende”, tudo se compra tudo tem preço. Isso ocorre que os espaços
educacionais impedem de ser uma emancipação humana e passa a ser
shopping Centers, lógica de consumo e lucro. (MÉZAROS, 2005, p. 16).
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É possível inferir que, a partir do quadro conceitual e teórico traçado, um processo de
disputas e contradições tem marcado fortemente a problemática estudada. Tal processo revela
os diversos fatores que colaboram para que as políticas educacionais, muitas vezes, expressem
os interesses de forças sociais que se fazem hegemônicas em um determinado momento
histórico, sendo também fortemente marcadas por interesses de Organismos Internacionais,
bem como pela lógica mercadológica e economicista.
Retomamos a importância de que os cursos na modalidade EaD considerem as
indicações da legislação. Assim, apresentamos o que é indicado nas o que as leis que
legislações que regulamentam e institucionalizam os cursos de formação de professores, bem
como a Educação a Distância e o Sistema UAB, com o intuito de esclarecer e detalhar. Com
essa exposição, podemos compreender o que efetivamente caracteriza essa política de
formação de professores investigada em suas contradições, mediações e determinações
históricas, econômicas e sociais.

3.3 A legislação e as políticas educacionais no Brasil: formação de professores e
Educação a Distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
Neste tópico pretendemos discutir a legislação que fundamenta as políticas de
formação de professores e a Educação a Distância no âmbito do Sistema 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. É importante sublinhar que esses documentos serão aqui analisados como
referências de compreensão e problematização das políticas para a área, os quais, de um lado,
indicam as vertentes do debate acadêmico e social que definiram o tom normativo da Lei
como indutora de políticas, programas e ações, e, de outro, sintetizam interesses políticos que
obtiveram adesão das forças sociais representadas e representativas. Em outras palavras,
assim como afirma Weber (2003), essa legislação educacional expressa demandas e interesses
que conseguiram fixar-se em determinada conjuntura, demarcando projetos políticos em
disputa no curso de sua elaboração.
Nesse sentido, a Educação a Distância no Brasil foi proposta como modalidade de
ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9394/1996, conforme já
exposto. Especificadamente no art. 80, a LDB dispõe sobre os princípios gerais para
desenvolver a modalidade de EaD no Brasil, estabelecendo que “o poder público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e

51

modalidades de ensino e de formação continuada” (BRASIL, 1996). Foi a partir desse artigo
que ─ amparada por mecanismos legais, ideológicos e políticos ─ a EaD começou a tomar
impulsos na educação brasileira, sobretudo nos setores da educação superior. É observada,
nesse momento, a propagação de projetos e programas focados na disseminação de novas
tecnologias aplicadas ao ensino, objetivando ampliar o acesso, melhorar a qualidade e
produzir novas situações de aprendizagem.
Posteriormente ao artigo 80 da LDB foi instituído o Decreto nº 2.494 de 10 de
fevereiro de 1998, que regulamenta o artigo 80. Esse artigo conceitua a Educação a Distância
e fixa as diretrizes gerais para a autorização e o reconhecimento de cursos e credenciamento
de instituições, estabelecendo tempo de validade para esses atos regulatórios. Todavia, esse
decreto foi revogado em 19 de dezembro de 2005 pelo Decreto nº 5.622. Este decreto, vigente
até a data atual, caracteriza a Educação a Distância
como 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.
(BRASIL, 2005).

A concepção exposta no Decreto aponta para a compreensão dessa modalidade de
ensino mediada pelo uso das ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). Essa mediação com a utilização das TIC possibilitou o avanço da modalidade no
Brasil, principalmente por permitir o acesso a milhares de pessoas nos mais diversos cantos
do país. Esse avanço se deu no governo de Fernando Henrique Cardoso por meio da
apropriação e do desenvolvimento das TIC pelo sistema educacional, enaltecendo as políticas
educacionais como estratégia para a formação inicial e continuada de professores. A EaD
seria uma alternativa para o Estado no que se refere à possibilidade de expansão do ensino e à
racionalidade de recursos.
O Decreto nº 5.622/2005 representa um documento muito importante para a Educação
a Distância, uma vez que é a partir dele que se especifica detalhadamente as diretrizes, a
forma de organização, o credenciamento e a organização de cursos e programas de graduação
e pós-graduação a distância. Esse decreto aponta para a criação dos Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a Distância ao afirmar que “os atos do Poder Público, citados nos
incisos I e II, deverão ser pautados pelos Referenciais de Qualidade para a Educação a
Distância, definidos pelo Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino”
(BRASIL, 2005).
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Desse modo, são lançados em agosto de 2007 os Referenciais de Qualidade para a
modalidade de educação superior a distância, que, apesar de ser um documento que não tem
força de lei, representam um “referencial norteador para subsidiar atos legais do poder público
no que se referem aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da
modalidade citada” (BRASIL, 2007). Esse documento foi discutido por especialistas do
setor, em parceria com as universidades e com a sociedade, para a definição da organização
de sistemas de EaD, assim como da concepção teórico metodológica dessa modalidade de
ensino.
Esse documento representa uma importante iniciativa em termos de regulamentação da
educação superior a distância, sobretudo, para ressignificar alguns paradigmas que norteiam a
EaD. Aponta ainda para a necessidade de que os projetos dos cursos superiores a distância
tenham forte compromisso institucional para garantir uma formação que leve em consideração
a dimensão técnico-científica e o âmbito da política para a formação do cidadão (BRASIL,
2007). Esse referencial apresenta as categorias que deverão dar sustentabilidade aos projetos
político pedagógico dos cursos ofertados na modalidade da EaD, caracterizando os elementos
constituintes fundamentais para a construção desse documento.
Feitas essas considerações acerca dos Referenciais de Qualidade para o Ensino
Superior a Distância é importante apresentarmos também o Decreto nº 5.800 de 8 de junho de
2006, que dispõe sobre a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Esse
Decreto institui o Sistema UAB, “voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação
a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de
educação superior no País” (BRASIL, 2006). Anterior aos Referenciais de Qualidade, ele
institui uma importante política nacional de formação de professores por meio da EaD. A
prioridade do Sistema UAB centra-se nos cursos de formação inicial de professores em
exercício na educação básica pública e na formação continuada.
Nesse contexto, segundo site da Capes/UAB, a “Universidade Aberta do Brasil é um
sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para
camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do
uso da metodologia da educação a distância” (BRASIL, 2014). O projeto UAB foi idealizado
em 2005 no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação7 cujas ações priorizavam a
7

O Fórum das Estatais pela Educação é um espaço de diálogo e articulação de ações conjuntas para a área da
educação. Em 2004, quando foi realizado, tinha o objetivo de desenvolver ações que buscassem potencializar
as políticas públicas na educação promovidas pelo governo federal e pelo Ministério da Educação e pelas
Empresas Estatais brasileiras por meio da interação entre a sociedade civil, os empresários, os trabalhadores e
os organismos internacionais (BRASIL, 2004).
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implementação de políticas públicas para a capacitação dos professores e buscavam
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior.
Essa política de formação de professores representa principalmente para aqueles
municípios que não têm instituições de ensino superior importante iniciativa de acesso à
formação ofertadas por instituições públicas. Desse modo, em municípios pequenos, como a
grande maioria dos municípios pertencentes ao Território de Identidade de Vitória da
Conquista, essa opção de formação se configura como a única, como foi o caso de Jacaraci.
O Sistema UAB fomenta a modalidade da Educação a Distância nas Instituições
Públicas de Ensino Superior. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes
federativos e ainda estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos
de apoio presencial (BRASIL, 2014). Os polos de apoio presencial são definidos no Decreto
n.º 5.800/2006, art. 2º, § 1º, como uma “unidade operacional para o desenvolvimento
decentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas
ofertados a distância pelas instituições públicas de ensino superior” (BRASIL, 2006).
A respeito das questões estratégicas para a implementação da UAB e a definição de
diretrizes para a seleção dos polos de apoio presencial, Gatti (2011, p. 74) aponta que os polos
deveriam
possuir infraestrutura adequada, que incluiria laboratórios de informática
com conexão internet banda larga, biblioteca, laboratórios pedagógicos para
disciplinas experimentais, salas de coordenação, sala de tutoria, espaço para
atividades de conferencia web, entre outros, e obedecer a uma distribuição
geográfica equilibrada, adotando como elemento norteador, a divisão
territorial do Brasil realizada pelo IBGE, em 537 microrregiões.

Nota-se que essa definição da estrutura física bem como da localização dos polos de
apoio presencial funciona como meio de garantir a universalização do acesso ao ensino
superior ao tentar minimizar a “concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes
centros urbanos” e evitar “o fluxo migratório para as grandes cidades” (BRASIL, 2014). Essa
realidade pode ser percebida no polo de Jacaraci, conforme constatado na conversa interativoprovocativa (NUNES, 2011) com o coordenador do polo de apoio presencial do município8.
Percebe-se, dessa forma, que os projetos pedagógicos da Educação a Distância devem
respeitar as diretrizes curriculares nacionais, prever o atendimento aos estudantes com
necessidades especiais e explicitar a concepção pedagógica do curso, apresentando: currículo,
número de vagas, sistema de avaliação dos estudantes com previsão de avaliações presenciais
8

Mais detalhes serão abordados no capítulo IV.
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e virtuais, e descrição das atividades presenciais obrigatórias (BRASIL, 2014). No tocante aos
cursos ofertados no âmbito do Sistema UAB, sempre oferecidos por Instituições Públicas de
Ensino Superior, esses devem respeitar as regras gerais impostas pela legislação vigente e as
normas internas de cada instituição.
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 Estado, além de servir de parâmetro com relação ao ensino e à aprendizagem para
as demais instituições oficiais que atuam com EaD.
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.
Mencionados os principais documentos que regulamentam a Educação a Distância e o
Sistema UAB, resta-nos agora apresentar sucintamente o Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de
2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) no fomento a programas de formação inicial e continuada. Esse
Decreto representa avanços em no comprometimento com o desenvolvimento educacional do
país, sobretudo por ter como finalidade “organizar, em regime de colaboração entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica” (BRASIL, 2009).
Por esse caminho, dentre os 12 princípios que norteiam essa política, destacamos os
seguintes:

A garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes
ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e a
distância; a importância do docente no processo educativo da escola e de sua
valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à
profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação
continuada, à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das condições
de remuneração e a garantia de condições dignas de trabalho; a equidade
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no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das
desigualdades sociais e regionais; a formação docente para todas as etapas da
educação básica como compromisso público de Estado, buscando assegurar
o direito das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída
em bases científicas e técnicas sólidas. (BRASIL, 2009).

Os princípios acima assinalados são consubstanciais para a política nacional de
professores, na medida em que representam grandes avanços para os docentes, além de
traduzir o papel da formação desses profissionais na democratização do acesso à informação,
ao conhecimento e à construção da cidadania ativa. Essa política de formação traduz

o avanço do processo de responsabilização do poder público pelo
desempenho e pela carreira dos professores da educação básica e considera a
formação como um processo contínuo de construção de uma prática docente
qualificada e de afirmação da identidade, da profissionalidade e da
profissionalização dos professores. (GATTI, 2011, p.49).

Corroborando essa afirmação de Gatti (2011), o Decreto 6.755/2009 aponta que um
dos objetivos dessa política é promover a qualidade da educação via formação inicial e
continuada também de qualidade, expandindo as matrículas nos cursos de formação e
propiciando uma integração entre a escola, lócus do trabalho do professor, e a formação tanto
inicial quanto continuada. Para cumprir os objetivos assinalados no Decreto, são criados os
Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente9, em regime de colaboração
entre os entes federativos, por meio de programas e ações específicas do Ministério da
Educação.

As diretrizes nacionais para o funcionamento dos Fóruns Estaduais foram

instituídas na Portaria nº 883/2009.
Outro aspecto a considerar acerca dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à
Formação Docente situa-se em suas atribuições para o Sistema UAB.

Para solicitar a

implantação de novos polos de apoio presencial do Sistema UAB, faz-se necessário que os
municípios representados pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME) enviem proposta para os Fóruns Estaduais com o levantamento da demanda na
formação de professores e a justificativa da necessidade de sediar o polo da UAB no
município. Assim, nas reuniões dos Fóruns serão analisadas as propostas dos municípios, e
9

Os Fóruns Estaduais Permanentes são órgãos colegiados que têm como finalidade organizar a formação inicial
e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica. Suas atribuições são:
elaborar e acompanhar planos estratégicos com base no diagnóstico e na identificação das necessidades de
formação do magistério das redes públicas, apoiando-se no censo escolar da educação básica; articular ações;
otimizar recursos; e potencializar esforços em interação com os sistemas de ensino e as instituições
formadoras sediadas no estado (GATTI, 2011, p. 54).
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estas serão enviadas para a Capes, que definirá, por meio da Diretoria de Educação a
Distância (DED), o resultado da análise das solicitações para a implantação de novos polos
feita por meio dos Fóruns Permanentes de Apoio à Formação Docente.
Diante das considerações apresentadas, reforça-se a convicção da importância da
legislação para a implantação e a regulamentação das políticas de formação de professores e
da Educação a Distância no âmbito do Sistema UAB. Há certamente algumas dificuldades no
percurso de implantação e regulamentação dessas politicas, mas não se pode perder de vista
todos os avanços obtidos até a atualidade.
Vê-se então que a formação do professor, a partir dos documentos analisados, começa
a ultrapassar os limites da simples instrumentalização, pelo menos em termos legais. Passa-se
a compreender a importância de romper com determinados modelos educacionais para que
esses profissionais sejam formados dentro do espírito investigativo; para tanto, deve-se partir
do pressuposto de que toda a aprendizagem significativa implica uma relação entre sujeitoobjeto, sendo necessário oferecer as condições para que esse dois polos do processo interajam.
No capítulo seguinte são expostas as análises das informações produzidas em campo
por meio das conversas interativo-provocativas (NUNES, 2011). Elas são intercaladas com a
legislação e os autores que fundamentam as discussões sobre políticas de formação de
professores, Educação a Distância e Sistema UAB.
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4 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O SISTEMA UAB NO
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Neste capítulo objetiva-se contextualizar os polos de apoio presencial do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB) que atuam no Território de Identidade de Vitória da
Conquista, local de estudo desta pesquisa. Analisá-los-emos com base nas conversas
interativo-provocativas e na legislação que regulamentam o Sistema UAB como uma
importante política de formação de professores no Brasil. Procura-se compreender, a partir
desses dados, as bases sociopolíticas que deram sustentação para a implantação desses polos
de apoio presencial no campo investigado, de forma a estuda-los na totalidade do movimento
de oferta dos cursos de licenciaturas e sintetizar as múltiplas determinações e contradições
para o processo de institucionalização das políticas de formação de professores por meio da
modalidade da Educação a Distância.
É importante que fique demarcado, logo no início desta seção, a maneira como se
estabeleceram as mediações e os nexos constitutivos do fenômeno social investigado neste
estudo. Consideraremos 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, e o intercalaremos e o
articularemos com os dados coletados nos polos de apoio presencial e com a revisão de
literatura.
Para este estudo, escolhemos analisar as conversas interativo-provocativas realizadas
em dois polos de apoio presencial do Sistema UAB, um localizado no município de Jacaraci e
outro no município de Vitória da Conquista, por serem apenas estes os polos localizados no
Território de Identidade de Vitória da Conquista. Essa escolha se deu por entendermos que
esse espaço contém informações produzidas no ambiente em que se materializam os cursos de
formação inicial de professores.
Desse modo, apresentamos a seguir as análises dessas conversas interativoprovocativas juntamente com a legislação que regulamenta a EaD e o Sistema UAB. Elas
estão organizadas em três eixos indicadores: o Sistema UAB e os polos de apoio presencial no
Brasil ─ algumas considerações; a materialização da política nacional de formação de no
âmbito do Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista ─ o polo de
apoio presencial de Jacaraci/BA e o de Vitória da Conquista; e os avanços e desafios
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encontrados nos polos de apoio presencial do Sistema UAB no Território de Identidade de
Vitória da Conquista.

4.1 O Sistema UAB e os polos de apoio presencial no Brasil: algumas considerações

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).
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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 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 (2001, 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].
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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 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
fundamentais10, 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;

10

Para mais informações acesse o site do Sistema UAB. Disponível em: <www.uab.capes.gov.br>.
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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
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disponibilizam apenas os dados de cadastramento.

Esses dados podem ser mais bem

visualizados na figura a seguir.
Figura 2 ─ Dados da quantidade de polos de apoio presencial e Instituições Públicas de
Ensino Superior (IPES) integrantes do Sistema UAB no Brasil, no Nordeste e na
Bahia.
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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,
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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 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 técnicoadministrativa, 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, como é o caso dos residentes de Jacaraci e de outras
cidades da região. Essa importância do polo de apoio presencial em cidades pequenas fica
clara na conversa interativo-provocativa com o coordenador do polo de Jacaraci. Segundo PJ
(2014), “o polo de apoio presencial de Jacaraci tem papel essencial na formação dos
moradores de toda região vizinha de Jacaraci, pois o polo recebe alunos de muitas cidades
do interior da Bahia e do estado de Minas Gerais”.
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. É com
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base nessa afirmação que optamos, neste estudo, por analisar como a política nacional de
formação de professores se materializa no contexto do Sistema UAB no Território de
Identidade de Vitória da Conquista, utilizando, para a coleta de dados, os polos de apoio
presencial. Assim, torna-se oportuno entender o que efetivamente caracteriza esses polos de
apoio presencial nos municípios pertencentes ao Território de Identidade de Vitória da
Conquista e, principalmente, a essencialidade de seu papel para os moradores dessa região.

4.2 A materialização da política de formação de professores no âmbito do Sistema UAB
no Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA
Compreender e delinear como se materializam as políticas de formação de professores
por meio do Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista nos levou a
adentrar nos polos de apoio presencial que constituem esse espaço, composto por 24
municípios, os quais caracterizam o campo de estudo desta pesquisa.
Para a caracterização dos polos que fizeram parte da pesquisa foi necessário
mapearmos no estado da Bahia, além da quantidade de polos de apoio presencial, quais deles
compõem essa região demarcada. A coleta foi feita no site da UAB, por meio do SisUAB11,
no qual foi possível detectar a presença de apenas dois polos, um no município de Vitória da
Conquista e outro no município de Jacaraci. Essa delimitação foi importante na medida em
que dos 24 municípios pertencentes ao Território de Identidade de Vitória da Conquista
apenas esses dois possuem polos de apoio presencial do Sistema UAB.
Os polos de apoio presencial são essenciais para que aconteçam os encontros
presenciais necessários para a oferta de cursos pela modalidade da Educação a Distância.
Esses polos são definidos como “unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado
de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a
distância pelas instituições públicas de ensino superior” (BRASIL, 2006).
Essa unidade operacional tem como principal objetivo oferecer o espaço físico de
apoio presencial aos alunos de sua região, mantendo as instalações físicas necessárias para
atendê-los em questões de tecnologia, laboratório, biblioteca, dentre outras, de forma que os
alunos possam acompanhar os cursos a distância. Geralmente são mantidos pelos municípios

11

O SisUAB é uma plataforma de suporte para a execução, o acompanhamento e a gestão de processos da
Universidade Aberta do Brasil. É um sistema informatizado para o cadastramento e para a consulta de
informações sobre instituições, polos, cursos, material didático, articulações, colaboradores e mantenedores.
Para mais informações acesse: <http://capes.gov.br/educacao-a-distancia/sisuab>.
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ou pelos governos do estado, que são os responsáveis financeiros por assegurar a estrutura
básica necessária para o funcionamento dos polos.
O sistema UAB é composto somente por instituições públicas, ou seja, universidades
públicas federais, estaduais e municipais e institutos federais. Essas instituições são
responsáveis pela criação e pela oferta dos cursos nos polos de apoio presencial. Para isso,
devem considerar as particularidades da Educação a Distância, em especial o uso das
ferramentas tecnológicas de informação e comunicação e os recursos instalados nos polos de
apoio presencial como suporte para o cumprimento das exigências dos momentos presenciais
da EaD.
O que foi até aqui exposto é necessário para explicitarmos o porquê da escolha dos
polos de apoio presencial como espaço para a realização das conversas interativoprovocativas, e não das instituições públicas que atuam pelo Sistema UAB nesse território.
Persiste a ideia de que nada melhor do que os polos de apoio presencial para demarcar essa
realidade, uma vez que são nestes espaços que se materializam os cursos de formação de
professores ofertados pelo Sistema UAB. Essa ideia se sustenta, conforme enfatiza um dos
partícipes das conversas interativo-provocativas, pois “[...] o polo é o braço operacional onde
acontecem os encontros presenciais e onde também se encontra o coordenador do polo, os
tutores presenciais, toda a equipe de apoio do polo e o principal, que são os estudantes dos
cursos ofertados no polo”. (PVC, conversa interativo-provocativa, 2014).
Compreendemos os polos de apoio presencial como importantes articuladores entre as
instituições públicas e os estudantes, pois nesses espaços os cursos de formação de
professores, pensados e estruturados nas Instituições Públicas de Ensino Superior,
materializam-se nos encontros presenciais e em toda a estrutura montada com o auxílio das
tecnologias de informação e comunicação para atender o ensino e a aprendizagem dos
estudantes.
Balzzan (2010, p. 203) aponta que “o Polo de Apoio Presencial configura-se como um
importante espaço para que os alunos tenham condições de executar os procedimentos
requeridos pelos docentes”. Dessa maneira, é preciso compreender esse espaço para além de
uma estrutura física prevista apenas para apoio às atividades formativas. Além disso, os polos
de apoio presencial são um “privilegiado laboratório metodológico para a modalidade EaD. A
equipe deve estar sensível aos procedimentos, aos resultados e às manifestações dos alunos
para que, a partir destas melhorias e readequações, possam ser planejadas” (BALZZAN,
2010, p. 210).
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Tomando como referência essas questões, optamos por conhecer os dois polos de
apoio presencial que compõem o Território de Identidade de Vitória da Conquista, conforme
exposto anteriormente, localizados nos municípios de Jacaraci e Vitória da Conquista.
Conhecer esses espaços fez-se necessário para melhor compreender a configuração do
Sistema UAB, bem como os partícipes dos cursos de formação de professores e a estrutura
organizacional, administrativa, funcional e pedagógica desses centros de apoio ao ensino e à
aprendizagem na Educação a Distância.
Assim, com base no site da UAB e nas conversas interativo-provocativas realizadas
com os coordenadores desses polos, foi possível organizar o quadro 1, no qual apresentamos
os cursos ofertados nesses espaços e as Instituições Públicas de Ensino Superior ofertantes de
cada curso.
Quadro 1 ─ Distribuição dos cursos oferecidos nos polos de apoio presencial nos municípios
pertencentes ao Território de Identidade de Vitória da Conquista e Ipes ofertantes.
CURSOS OFERTADOS NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL NO
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

POLO UAB DE JACARACI

POLO UAB DE VITÓRIA DA
CONQUISTA

CURSOS OFERTADOS

Ipes

CURSOS OFERTADOS

Ipes

Mídias na Educação
Matemática
Gestão de Políticas públicas em
Gênero e Raça
Ciências Biológicas
Computação
Ensino de Filosofia no Ensino
Médio
Ensino de Sociologia no Ensino
Médio
Letras/Português

UESB
UFBA

Ifal
UESB
UESB

Geografia
Pedagogia
Administração Pública

Uneb
Uneb
Uneb

Hotelaria
Computação
Ensino de Matemática no Ensino
Médio
Mídias na Educação
Física
Ensino de Filosofia no Ensino
Médio
Ensino de Sociologia no Ensino
Médio
Estudos do Atlântico e da
diáspora africana
Matemática
Artes Visuais Digitais
Educação a Distância
Interdisciplinar em Estudos
Sociais e Humanidades
Letras/Espanhol

UFBA
UFPB
UFPB
UFPB
UFPB
UFPB

Fonte: MEC/CAPES/UAB (Dados obtidos por meio do SisUAB em agosto de 2014).

UESB
UESC
UESC
UESC
UESC
UFRB
UFRPE
Uneb
Uneb
Uneb
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Observando os dados da tabela acima é possível identificar quais cursos são oferecidos
nos polos e quais as instituições de ensino superior que os disponibilizam, bem como quais
cursos são destinados à formação inicial de professores e quais se direcionam a outras áreas
do saber.
Da perspectiva da distribuição dos cursos por polo é possível indicar que dos 13
cursos ofertados no polo de apoio presencial de Vitória da Conquista, apenas 5 são destinados
à formação de professores, ao passo que, dos 8 restantes, um é de tecnólogo e os outros 7 são
de especialização. Em contrapartida, no polo de apoio presencial de Jacaraci os cursos de
formação inicial de professores são prioridade. Conforme os dados coletados, dos 11 cursos
ofertados no polo, 6 são de licenciaturas, 1 de Bacharelado e 4 de especialização.
Essa prioridade para os cursos de formação inicial no polo de Jacaraci se justifica, de
acordo com o coordenador do polo (PJ, conversa interativo-provocativa, 2014), pela
necessidade do município de oferecer formação inicial aos moradores da região. Isso porque
em municípios pequenos, como é o caso de Jacaraci, precisa-se primeiro de cursos de
graduação para os moradores, para só então oferecer cursos de especialização e
aperfeiçoamento. Segundo PJ (2014),
Há uma diferença grande entre os municípios maiores, como é o caso de
Vitória da Conquista, e os municípios pequenos, como Jacaraci, porque no
nosso caso nós precisamos primeiro de pessoas graduadas porque nós não
temos ninguém graduado para oferecer especialização, entende? (PJ,
conversa interativo-provocativa, 2014).

A fala do coordenador do polo de Jacaraci esclarece a predominância dos cursos de
formação inicial no município ao mesmo tempo em que expõe o fato de, no polo de Vitória da
Conquista, serem predominantes os cursos de especialização e outras áreas do saber 12. Essa
predominância dos cursos de especialização no polo de Vitória da Conquista se justifica,
segundo a coordenadora do polo (PVC, 2014), pelo fato de que no município existem duas
universidades públicas e algumas instituições privadas que oferecem cursos de graduação
tanto de bacharelados quanto de licenciaturas.
Com relação às Instituições Públicas de Ensino Superior que ofertam cursos nestes
polos, destaca-se a presença de quatro Ipes ofertantes em Jacaraci e seis em Vitória da
Conquista. Explicitamos, portanto, a distribuição da oferta dos cursos das Ipes. No polo de
12

Os termos outras áreas do saber, neste texto, referem-se aos cursos que não são de licenciaturas, que se
destinam a outras áreas de formação, são os cursos de bacharelados e tecnólogos, além das especializações e
dos cursos de formação/complementação pedagógica e aperfeiçoamento.
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Jacaraci são ofertados cinco cursos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), três pela
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), dois pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
um pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). No polo de Vitória da
Conquista os cursos ficam assim distribuídos: quatro são ofertados pela Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC), três pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), três pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), um pela Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB), um pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
e um pela Instituto Federal de Alagoas (Ifal).
Para melhor exposição dos dados acima descritos, apresentamos a seguir como se
delineia o sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista por meio dos
polos de apoio presencial presentes nesse espaço.
Figura 3 ─ Distribuição dos cursos e Ipes ofertantes nos polos de apoio presencial localizados no
Território de Identidade de Vitória da Conquista.

O SISTEMA UAB NO
TERRITÓRIO DE
IDENTIDADE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA

POLO DE APOIO PRESENCIAL:
JACARACI/BA
11 CURSOS OFERTADOS (6 cursos
de licenciaturas);
4 IPES OFERTANTES (UESB,
UFBA, UFPB e Uneb).

POLO DE APOIO PRESENCIAL:
VITÓRIA DA CONQUISTA
13 CURSOS OFERTADOS (5 cursos de
licenciaturas);
6 IPES ofertantes (Ifal, UESB, UESC,
UFPB, UFRPE e Uneb).

Fonte: MEC/CAPES/UAB. (Dados obtidos por meio do SisUAB em agosto de 2014).

Os dados mostrados na figura são imprescindíveis para enveredarmos nas discussões
sobre a estrutura organizacional, pedagógica, administrativa e funcional de cada polo de apoio
presencial situado no Território de Identidade. Esses polos serão analisados em seguida com
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base nos instrumentos de produção da informação e nos documentos legais que legitimam o
Sistema UAB como uma importante política nacional de formação de professores.
4.2.1 O polo de apoio presencial no município de Jacaraci/BA: um importante espaço de
formação em nível superior
O município de Jacaraci fica localizado no centro-sul baiano, e sua população em 2010
era estimada em 13.656 habitantes (IBGE, 2010). Sua origem remonta ao povoado
denominado Almas, pertencente ao município de Vila Nova do Príncipe e Santana de Caetité.
Em 1857, pela Lei provincial n.o 657 de 16 de dezembro, o povoado chamado Almas foi
transformado em distrito. Somente em 19 de agosto de 1902, a partir da Lei estadual n.o 464,
que o então distrito chamado Almas passou a se chamar Jacaraci13.
Neste contexto, é importante apresentar os municípios que fazem divisa com o
município de Jacaraci, uma vez que são integrantes do Território de Identidade de Vitória da
Conquista e utilizam o polo de apoio presencial de Jacaraci como espaço de formação em
nível superior. Assim, o município de Jacaraci faz divisa ao Leste com Condeúba, ao Oeste
com Urandi e Licínio de Almeida, ao Norte com Caculé e Guajeru, e ao Sul com Mortugaba e
Espinosa (Minas Gerais). Na figura a seguir é possível visualizar a localização do município
de Jacaraci no mapa da Bahia.
Figura 4 ─ Localização da cidade de Jacaraci/BA

Fonte: Wikipédia, Jacaraci, 2014.

No que concerne à economia da região, a renda do município centra-se na produção
agropecuária, nas carvoarias, nas olarias e nas marcenarias, sendo estas as atividades
13

Mais informações sobre o município
<http://www.jacaraci.ba.gov.br/sic>.

de

Jacaraci

podem

ser

encontradas

no

site:

70

produtivas mais significativas. Outra fonte de renda do município são os cargos públicos e o
comércio local.
Em relação à educação, dados do IBGE, atualizados até o ano de 2012, informam que
Jacaraci possuía um total de 23 escolas municipais e estaduais, 156 professores da pré-escola,
do Ensino Fundamental e do Médio, com um total de 2.748 alunos matriculados nessas
instituições (BRASIL, 2012). Consideramos fundamental acompanhar o desenvolvimento
educacional do município desde a implantação do polo de apoio presencial do Sistema UAB
em 2006. Portanto, apresentamos a seguir o quadro 2 no qual é possível identificar alguns
dados referentes ao número de professores, escolas e alunos matriculados nos anos de 2007,
2009 e 2012.
Tabela 1 ─ Distribuição do número de professores, escolas e matrículas nos anos de 2007,
2009 e 2012 do município de Jacaraci/BA
2007
2009
2012
PROFESSORES
Ensino Pré-Escolar
64
17
16
Ensino Fundamental
157
122
111
Ensino Médio
40
45
29
TOTAL DE DOCENTES
261
184
156
ESCOLAS
Ensino Pré-Escolar
26
16
9
Ensino Fundamental
31
18
13
Ensino Médio
1
1
1
TOTAL DE ESCOLAS
58
35
23
NÚMERO DE MATRÍCULAS
Ensino Pré-Escolar
624
341
275
Ensino Fundamental
2.345
2.217
2.012
Ensino Médio
736
607
461
TOTAL DE MATRÍCULAS
3.705
3.165
2.748
Fonte: MEC/INEP/Censo educacional de Jacaraci, 2007, 2009 e 2012.

Analisando os dados de 2007, 2009 e 2012, é possível detectar a diminuição no
número de professores, escolas e matrículas. No caso das escolas, por exemplo, houve uma
redução de 58 escolas em 2007 para apenas 23 em 2012. Esse dado leva-nos a questionar
acerca do que teria acontecido no município para a redução de 29 escolas em apenas 5 anos?
E quanto à redução da quantidade de professores da rede pública? Quais os fatores que estão
colaborando para essa redução?
Todavia, isso suscita uma questão que aqui não cabe analisar em detalhe, mas apenas
mencionar, uma vez que não incide sobre o foco do estudo. Os dados acima expostos fazemse necessários para compreendermos a quantidade de professores atuantes no município, bem
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como o número de alunos matriculados na rede de ensino nos últimos anos, tendo em vista
que são esses profissionais, conforme afirma o coordenador do polo de apoio presencial da
UAB, grande parte do público atendido nesse espaço de formação em nível superior no
município.
Outro aspecto a ser considerado cuidadosamente para compreendermos a importância
do polo para o município refere-se ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
alcançado desde a implantação do polo em 2006. A tabela a seguir apresenta a situação
educacional no município comparando-a com a meta projetada para os próximos anos. O
resultado positivo alcançado é atribuído pelo coordenador do polo de apoio presencial de
Jacaraci, entre outros motivos, à implantação do polo do Sistema UAB.
Tabela 2 – Dados do Ideb do município de Jacaraci/BA
Ideb Observado
Metas Projetadas
Município 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
JACARACI 3.8

4.2

4.6

4.9

5.5

3.9

4.2

4.6

4.9

5.2

5.5

5.7

6.0

Fonte: MEC/INEP/IDEB, 2013. (Dados obtidos no site do INEP em janeiro de 2015).

Pela tabela acima se verifica um aumento significativo do Ideb nos últimos anos,
chegando a alcançar em 2013 a meta projetada para o ano de 2017. Um dos fatores
considerados relevantes para o aumento do Ideb no município, segundo o coordenador do
polo de Jacaraci, respaldou-se na instalação do polo de apoio presencial. Segundo ele,
o Ideb do município aumentou muito desde a implantação do polo aqui no
município. Se você descer um pouco mais na cidade você vai ver que o nosso
Ideb foi maravilhoso esse ano, e isso só foi possível graças à formação em
nível superior dada aos profissionais que atuam no município. (PJ, conversa
interativo-provocativa, 2014).

Nota-se na fala de PJ a importância que é atribuída ao polo de apoio presencial do
Sistema UAB, implantado no município no final de 2006, como um importante centro de
formação dos professores que atuam no município, principalmente por ser este o único espaço
de formação em nível superior dessa localidade. Discorrendo ainda sobre os avanços na área
educacional do município desde a implantação do polo UAB, PJ afirma:
[...] Se você viesse aqui no município, nós tínhamos no início da nossa
caminhada, em 2006, mais ou menos, dos nossos professores da rede
pública de ensino municipal e estadual, 15 a 20% apenas dos professores
com licenciatura. Hoje nosso quadro já passa de 80% com nível superior. A
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conta disso é que hoje, no município de Jacaraci, todos os professores que
dão aula de Matemática, por exemplo, são formados pela UFBA, então são
professores licenciados para dar aula de Matemática. Isso para o município
é um salto enorme, agora não é somente para Jacaraci, mas também para
Mortugaba, Licínio de Almeida, Condeúba, Vitória da Conquista, Espinosa
(em Minas Gerais), Urandi e muitos outros municípios vizinhos. Quer dizer,
é a região toda que acaba usufruindo do Sistema UAB. (PJ, conversa
interativo-provocativa, 2014).

Os avanços obtidos no município e nas cidades vizinhas desde a implantação do polo
de apoio presencial da UAB nos mostra como foi essencial a implantação desse espaço de
formação e como se deu o impacto positivo para a região. Gatti (2011), ao abordar a política
nacional de formação de professores em serviço, tem um discurso que se alinha à fala acima
transcrita, apontando para a importância do Sistema UAB, sobretudo quando se consideram as
desigualdades regionais e educacionais e a extensão do país, não só para muitos municípios
como também para vários estados, sendo estes, muitas vezes, os únicos cursos em nível
superior ofertados aos professores das escolas de educação básica.
É na confluência desses dados que apresentamos a seguir a estrutura organizacional,
pedagógica e administrativa do polo de apoio presencial de Jacaraci. Para melhor
compreensão desse tópico, utilizamos a definição de aspectos organizacionais, com base em
Behar (2009). Segundo o autor, os aspectos organizacionais de um modelo pedagógico de
EaD dizem respeito à
definição de objetivos de aprendizagem em termo de “lista de intenções”; à
organização social da classe em que se estabelecem agrupamentos e
separações, definição de papéis, direitos e deveres de cada “ator” (seja ele
estudante, professor ou tutor); à sistematização do tempo e do espaço,
levando em conta as questões que a virtualidade propicia em termos de
flexibilização. (BEHAR, 2009, p.25).

Nessa linha, as discussões apresentadas se fundamentam na conversa interativoprovocativa e na visita ao polo de apoio presencial de Jacaraci em 29 de setembro de 2014 .
Além disso, elas contam com os estudos que nos ajudam a compreender o processo de
produção das informações da pesquisa (NUNES, 2011).
4.2.1.1 Aspectos organizacionais do polo de apoio presencial de Jacaraci
O polo de apoio presencial do Sistema UAB foi implantado no município de Jacaraci
no final do ano de 2006 e regulamentado pela Lei Municipal nº 70, de 15 de maio de 2009
(Anexo A). Essa Lei dispõe sobre a criação do polo universitário de apoio presencial da
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Universidade Aberta do Brasil no município de Jacaraci, conforme definido no art. 1º14. Essa
Lei municipal, aprovada dois anos após o início da implantação do polo de apoio presencial,
dispõe sobre a criação, a regulamentação, os objetivos, a composição e o funcionamento desse
espaço.
Os primeiros cursos executados no polo resultaram da publicação dos primeiros
editais lançados pelo MEC. O polo participou, segundo conta seu coordenador, do primeiro
edital, lançado em 20 de dezembro de 2005, conhecido como UAB1. Esse edital permitiu a
concretização do Sistema UAB por meio da seleção das propostas de cursos apresentadas
exclusivamente pelas instituições federais de ensino e das propostas de polos de apoio
presencial, estabelecidas por estados e municípios (BRASIL, 2014). A esse respeito, Balzzan
(2010, p. 205) aponta que
o MEC, a partir da publicação do primeiro edital (UAB-1), de dezembro de
2005, efetuou importante procedimento administrativo no sentido de
implantar o projeto UAB, realizando chamada pública para seleção dos
Polos Municipais de Apoio Presencial e de cursos superiores de Instituições
Federais de Ensino Superior na modalidade de EaD para o sistema UAB. O
edital, além de realizar chamada pública, também trazia consigo um rol de
responsabilidades que o proponente municipal deveria tomar conhecimento.

É nesse contexto apontado por Balzzan (2010) que surge o polo de apoio presencial de
Jacaraci como um dos primeiros polos implantados na região. Esse surgimento pode ser
observado na fala de PJ (2014): “participamos daquele primeiro edital lançado pelo Sistema
UAB, esse foi o que nós ganhamos, por isso somos UAB1. Aqui na região nós fomos os
primeiros. [...] Agora que surgiram outros polos”.
Nesse caso, a prefeitura municipal de Jacaraci encaminhou para o MEC um projeto em
que estavam contidos os aspectos relativos à infraestrutura, aos recursos humanos, à
sustentabilidade financeira e à demanda de cursos para a região. Esse projeto, após ser
analisado, foi aprovado, e o resultado foi divulgado no Diário Oficial da União.
Para esse propósito, o município se constituiu o mantenedor do polo de apoio
presencial. O município é o responsável por estruturar, organizar e manter o polo de apoio
presencial de Jacaraci, de acordo com as orientações do Sistema UAB, devendo proporcionar
uma infraestrutura física e tecnológica adequada para o pleno desenvolvimento das atividades
referentes aos cursos ofertados. Ainda é atribuição do município a contratação de pessoal
com vistas à execução das metas e das atividades propostas.

14

Segundo esse artigo, “fica criado, no município de Jacaraci, Estado da Bahia, o Polo Universitário de Apoio
Presencial da Universidade Aberta do Brasil” (JACARACI, 2009).
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O município, ao assumir essa responsabilidade, deverá cumprir com suas funções
como mantenedor, uma vez que essa unidade operacional desempenha papel de grande
importância para o sistema de Educação a Distância, auxiliando no desenvolvimento do curso
e funcionando como ponto de referência fundamental para o estudante. De forma
pormenorizada, os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL,
2007b) apresentam toda a estrutura essencial para os polos de apoio presencial, cuja
finalidade respalda-se na necessidade de assegurar a qualidade dos conteúdos ofertados em
função da área de conhecimento abrangida pelos cursos.
Essa preocupação com a qualidade dos cursos ofertados no polo fica clara na conversa
interativo-provocativa com PJ:

Os cursos são escolhidos por demanda. [...] então, para ter um curso aqui
no polo eu preciso primeiro analisar a demanda do polo pelo curso,
articular com as instituições que oferece o curso que o polo precisa. É
preciso analisar se realmente tem a necessidade daquele curso no momento
e se o município tem condições de manter o curso, porque não adianta
também a gente articular cursos que exige um alto investimento se a gente
não tem condições de manter. (PJ, conversa interativo-provocativa, 2014).

O que é apontado pelo coordenador como fator determinante para a oferta dos cursos
no polo é relevante, posto que, se não houver uma preocupação por parte daqueles que
pensam e que executam os cursos ofertados no polo, pode haver, muitas vezes, a precarização
dos cursos ofertados pelo sistema UAB, levando-os a reiterar o caráter regressivo da expansão
das oportunidades educacionais da educação superior pública ao favorecer o atendimento
aligeirado e empobrecido de formação. Ao não favorecer essa qualidade na oferta dos cursos
de formação em nível superior, estaria sendo negado ao cidadão um direito básico assegurado
pela Constituição Federal, que é a garantia da qualidade da educação para todos e de
transformação social e cultural.
Além disso, é pertinente lembrar que como a UAB oferece cursos dirigidos,
preferencialmente, a segmentos da população que têm dificuldade de acesso à formação
superior, oferecendo, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica, é importante que essa formação seja vista
como “um processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação
da identidade, da profissionalidade e da profissionalização dos professores” (GATTI et al.,
2011, p. 49).
Outro aspecto a considerar é que com o objetivo de zelar pela qualidade da oferta dos
cursos, bem como da infraestrutura dos polos de apoio presencial, o Sistema UAB realiza
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monitoramentos in loco15. Esses monitoramentos visam auxiliar, orientar e dar suporte aos
polos em prol da estruturação e do fortalecimento da Educação a Distância (BRASIL, 2014) e
são feitos em paralelo às avaliações externas realizadas nos polos de apoio presencial pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) e pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Essas avaliações dos cursos e dos espaços onde estão sendo ofertados são necessárias
para analisar em quais circunstâncias e condições estão sendo feitos os processos de formação
em nível superior. A esse respeito, Gatti et al. (2011, p. 105) afirmam:
cursos a distância demandam equipes docentes com boa formação quanto a
aspectos específicos da modalidade; exigem tecnologias sofisticadas e ágeis,
materiais bem produzidos e testados, polos bem instalados, monitores ou
tutores bem formados, apoiados e acompanhados – tanto nos conhecimentos
de áreas como no uso de tecnologias educacionais -, sistemas de controle
bem delineados com pessoal adequado, avaliação da aprendizagem em
formas consistentes, entre outros cuidados.

Nesse aspecto específico, a partir da visita no polo de apoio presencial para a
realização da conversa interativo-provocativa, foi possível observar que nesse espaço existe
toda a estrutura organizacional exigida pela Capes para a instalação do polo com as
ferramentas tecnológicas necessárias para a realização das aulas. O espaço onde está
localizado o polo é um local cedido pela prefeitura, possuindo salas de aulas equipadas com
aparelhos de projeção e televisão, banheiros adaptados para deficientes físicos, cantina, sala
de tutoria, sala da coordenação, secretaria, laboratório de informática, laboratório equipado
com os instrumentos necessários para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas,
montado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, e uma biblioteca.
O investimento no espaço, segundo PJ (conversa interativo-provocativa, 2014), “é
necessário para o bom desenvolvimento dos cursos ofertados no polo, além de proporcionar
maior comodidade aos estudantes”. É preciso destacar que o aparelhamento do espaço e a
estrutura do laboratório de Ciências Biológicas chamam a atenção pela organização e pela
qualidade dos materiais disponibilizados. Essa realidade encontrada no polo reflete a
importância que é dada ao Sistema UAB no município, principalmente pela compreensão do

15

A equipe de consultores in loco dos polos do Sistema UAB é composta por professores qualificados que têm a
incumbência de levantar possíveis necessidades de melhorias, tanto na parte de infraestrutura quanto na
questão pedagógica dos cursos oferecidos nos polos. As conclusões dos consultores são encaminhadas à
Diretoria de Educação a Distância da Capes, na forma de relatório, para que sejam tomadas as providências
cabíveis (CAPES, UAB, 2014).
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polo “como um espaço essencial para a garantia de qualidade no processo de ensinoaprendizagem” (PJ, conversa interativo-provocativa, 2014).
Com relação aos profissionais que atuam no polo UAB, destacam-se: o coordenador
do polo, os tutores dos cursos ofertados, a auxiliar de secretaria, a auxiliar de limpeza e o
técnico de informática. Todos esses profissionais são responsáveis pelo funcionamento do
polo de apoio presencial que fica aberto nos três turnos e nos finais de semana. Esse horário
de atendimento nos três turnos ocorre, principalmente, para atender as peculiaridades dos
estudantes e das Instituições Públicas de Ensino Superior que atuam no polo.
No tocante às Instituições Públicas de Ensino Superior que atuam no polo, é feita uma
articulação entre as Ipes e o município com vistas a atender às demandas locais por educação
superior. Essa articulação estabelece qual instituição deve ser responsável por ministrar
determinado curso no polo de apoio presencial. A esse respeito, o Decreto n.º 5.800, de junho
de 2006, determina no artigo 5º que

a articulação entre os cursos e programas de educação superior a distância e
os polos de apoio presencial será realizada mediante edital publicado pelo
Ministério de Educação, que disporá sobre os requisitos, as condições de
participação e os critérios de seleção para o Sistema UAB. (BRASIL, 2006).

Feita essa articulação com as Ipes, atualmente, o polo passa a contar com a parceria de
quatro instituições públicas, conforme já demonstrado anteriormente, sendo duas instituições
públicas federais e duas estaduais. Estas instituições são responsáveis pela oferta de 11 cursos,
sendo 6 de Licenciatura, 1 de Bacharelado e 4 de Especialização. Os cursos ofertados foram
escolhidos “conforme a demanda do município, sendo prioridade inicialmente os cursos de
licenciaturas para oferecer formação em nível superior aos professores da rede de ensino do
município” (PJ, conversa interativo-provocativa, 2014).
De modo geral, cada Ipes que atua no polo possui rotinas, procedimentos e
metodologias diferenciadas, fato que levou o polo a estabelecer procedimentos
administrativos distintos para atender as especificidades de cada instituição. Isso fez com que
o coordenador do polo de Jacaraci organizasse os horários e a forma individualizada de cada
instituição atuar para que todos os cursos pudessem ser atendidos em suas necessidades.
Apesar de o polo UAB de Jacaraci possuir, até 2014, somente cursos de licenciaturas,
bacharelado e especialização, as Ipes habilitadas como proponentes podem submeter
propostas de oferta envolvendo cursos de graduação (bacharelado, licenciatura, tecnólogo),
formação/complementação pedagógica para professores em exercício na Educação Básica
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com graduação superior que não seja em licenciatura, especialização no âmbito do Programa
Nacional de Administração Pública (PNAP), especialização visando à formação continuada
de professores em exercício na educação básica e mestrados profissionais (BRASIL, 2014).
Ao discorrer sobre essa questão dos cursos ofertados, o coordenador do polo de
Jacaraci expõe sobre a vontade de “futuramente oferecer no polo cursos de mestrado
profissional, só que isso ainda não tem previsão, porque no momento o foco está sendo os
cursos de especialização e algumas licenciaturas necessárias para o município, como é o
caso do curso de Educação Física” (PJ, conversa interativo-provocativa, 2014). Além do
exposto, foi possível depreender da conversa interativo-provocativa que alguns cursos ainda
não foram oferecidos no polo por conta do alto investimento nos laboratórios pedagógicos,
como é o caso dos cursos de química e física, e que o município não teria condições para
financiar a montagem dos laboratórios sem ajuda de outros órgãos públicos.
Com relação aos cursos de Educação a Distância ofertados pelo Sistema UAB no polo
foi possível visualizar que estes têm a mesma duração dos cursos presenciais e, assim como
acontece na modalidade presencial, os diplomas e os certificados expedidos por instituições
de ensino credenciadas, desde que registrados na forma da lei, têm validade nacional
assegurada pela legislação vigente (BRASIL, 2014). Assim, as Ipes ofertantes dos cursos nos
polos de apoio presencial são as responsáveis por providenciar os certificados e os diplomas
dos estudantes.
Os projetos pedagógicos dos cursos, por sua vez, devem respeitar as diretrizes
curriculares nacionais, explicitando no texto a concepção pedagógica do curso. Também
devem apresentar: currículo, número de vagas, sistema de avaliação dos estudantes com
previsão de avaliações presenciais e virtuais, e descrição das atividades presenciais
obrigatórias. Esses projetos ficam a cargo das Ipes que oferecem os cursos no polo, ficando
acessível a quem tiver interesse nos sites das instituições públicas ofertantes.
A respeito dos estudantes que ingressaram nos cursos ofertados no polo UAB de
Jacaraci foi possível detectar, de modo geral, que grande parte são moradores do próprio
município. Contudo, há também a presença de estudantes dos municípios vizinhos ou de
outras cidades do estado da Bahia e do Norte de Minas Gerais.
Para ingresso nos cursos ofertados no polo, segundo PJ, há duas possibilidades. A
primeira é por meio da candidatura às vagas destinadas à demanda social que é aberta a
qualquer candidato que atenda os pré-requisitos do curso e tenha sido aprovado no processo
seletivo organizado pela instituição ofertante. A segunda é por meio do Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica. Para essa modalidade o candidato precisa,

78

necessariamente, ser professor da educação básica da rede pública estadual ou municipal e ser
aprovado em processo seletivo específico de cada instituição. Somente são ofertados nessa
modalidade de ingresso os cursos de licenciatura e especialização (PJ, conversa interativoprovocativa, 2014).
Em termos gerais, cada instituição que oferece os cursos no polo de Jacaraci possui
uma forma específica de seleção dos estudantes. Algumas optam por fazer o vestibular, tal
qual no ensino presencial, como é o caso da Universidade do Estado da Bahia. Outras, por sua
vez, já estão utilizando os resultados do Enem, como é o caso da Universidade Federal da
Bahia e da Universidade Federal da Paraíba. “As vagas são preenchidas por meio de processo
seletivo realizado pelas IPES, tendo elas autonomia para decidir a melhor forma de seleção de
seus cursos (ENEM, vestibular, outros)” (BRASIL, 2014). Vale destacar que, assim como não
há uma maneira única de ingresso nos cursos ofertados pelo Sistema UAB, variando de
instituição para instituição, não há também
Um modelo pedagógico comum a todas as instituições de ensino superior
participantes do sistema UAB, sendo que cada IES teve um certo grau de
flexibilidade para propor e implantar um modelo de EaD mais adequado ao
seu contexto, desde que aprovado pelo Ministério da Educação”. (OTSUKA;
MILL; OLIVEIRA, 2013).

Essa autonomia das Instituições Públicas de Ensino Superior abre a possibilidade para
que cada instituição possa organizar seus cursos com propostas pedagógicas alinhadas com o
perfil dos estudantes, haja vista a diversidade de recursos educacionais disponíveis para atuar
na modalidade da Educação a Distância. No polo UAB de Jacaraci, geralmente, as instituições
públicas ofertantes dos cursos organizam as disciplinas em unidades de aprendizagem
disponíveis no ambiente virtual de cada instituição. Nesse ambiente são propostas as
atividades virtuais16 ou presenciais que deverão ser desenvolvidas em um período
determinado por cada unidade ou módulo.
As Ipes que atuam no polo de Jacaraci desenvolvem, além das atividades virtuais,
atividades presenciais no polo. A frequência dessas atividades depende da natureza das
disciplinas de cada curso, sendo definidas as datas dos encontros presenciais logo no início
das disciplinas para que aqueles estudantes que não pertencem ao município ou à região
possam se organizar para comparecer ao polo sempre que convocados. Essa participação dos
16

As atividades virtuais são definidas por Otsuka, Mill e Oliveira (2013, p. 38) como as atividades realizadas a
distância por meio de tecnologias de informação e comunicação. Elas podem ser assíncronas ou síncronas.
As atividades virtuais assíncronas são aquelas em que os participantes não precisam estar on-line ao mesmo
tempo para seu desenvolvimento, já as atividades síncronas são aquelas em que os participantes precisam
estar simultaneamente on-line para sua realização.
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alunos no polo é fundamental para um bom aproveitamento do curso, pois nesse espaço ele
terá todo o acompanhamento e a orientação necessários para o processo de ensinoaprendizagem.
O acompanhamento de tal processo é realizado tanto virtualmente quanto nos
encontros presenciais “pelos tutores virtuais e professores que observam e interagem com os
estudantes nas atividades virtuais e também pelos tutores presenciais que estão sempre
presentes no polo para acompanhar os estudantes” (PJ, conversa interativo-provocativa,
2014). Desse modo, as avaliações da aprendizagem dos estudantes são feitas por meio de
atividades avaliativas virtuais e presenciais. Todas as disciplinas geralmente possuem essas
duas formas de avaliar, sendo necessário, para a aprovação em uma disciplina, nota mínima
de seis ou sete, dependendo da instituição que oferece o curso, e frequência mínima, nas
atividades virtuais e presenciais, de 75%, de acordo com o plano de avaliação definido no
projeto pedagógico do curso.
Podemos, pois, perceber, a partir das informações expostas acerca do polo de apoio
presencial de Jacaraci, como vêm se materializando os cursos de formação de professores
ofertados pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil nessa região, principalmente por ser
este o único espaço de formação em nível superior no município.
O polo estudado nesta seção ainda possui algumas lacunas acerca dos cursos de
licenciaturas que estão sendo ofertados no polo, visto a demanda por outros cursos de
formação de professores, como é o caso dos cursos de Química e Física. Todavia, representa
para o município e para a região um importante centro de formação de professores. O Sistema
UAB, por sua vez, é uma significativa política pública de consolidação da EaD nas
Instituições Públicas de Ensino Superior que rompe com os programas voltados para a área da
formação de professores de curta duração e com o caráter mercadológico.
Ressaltamos, porém, nosso entendimento de que, apesar dos avanços percebidos no
polo de Jacaraci, não podemos deixar de citar a necessidade de maiores discussões sobre essa
política nacional de formação de professores. Desse modo, os cursos ofertados nesse espaço
poderão propiciar o envolvimento ativo dos estudantes no próprio processo formativo,
colaborando para o trabalho colaborativo em torno das questões postas pelos diferentes
contextos da sociedade brasileira.
Feitas essas considerações acerca do polo de apoio presencial de Jacaraci,
apresentaremos no tópico seguinte a discussão das informações produzidas acerca do polo de
apoio presencial de Vitória da Conquista.
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4.2.2 Contextualizando o Sistema UAB no polo de apoio presencial de Vitória da Conquista
O município de Vitória da Conquista se destaca como um importante polo de
educação superior, sendo considerado por muitos como uma cidade universitária por possuir
um setor educacional privilegiado por diversas faculdades privadas e duas universidades
públicas, uma federal e outra estadual. Essas instituições de ensino superior proporcionam,
não só para o município, mas também para as diversas cidades vizinhas do estado e do norte
de Minas Gerais, a oportunidade de formação em nível superior, contribuindo
significativamente para o crescimento do município.
Esse contexto de expansão do ensino superior no município é significativo. Portanto,
acreditamos ser importante, inicialmente, retomarmos um pouco da história da cidade para
melhor contextualizar a implantação do polo de apoio presencial de Vitória da Conquista
como mais um espaço de formação em nível superior disponível aos habitantes do município
e das cidades vizinhas.
Registra-se que o município de Vitória da Conquista foi fundado em 1783, com o
nome de Arraial da Conquista, pelo sertanista português João Gonçalves da Costa. Somente
em 1.o de dezembro de 1943, 160 anos depois de ter sido fundado, por meio da Lei Estadual
nº 141, o município passou a se chamar Vitória da Conquista, como é conhecido atualmente.
Com uma população estimada, segundo censo do IBGE 2014, em 340.199 habitantes,
o município de Vitória da Conquista é considerado a terceira maior cidade do estado da
Bahia, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana, e a quarta maior cidade do interior do
Nordeste. O município possui uma área que abrange aproximadamente 80 municípios baianos
e 16 municípios mineiros. Fazem fronteira com ele: Anagé, Barra do Choça, Candido Sales,
Itambé, Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Planalto e Belo Campo ─ todos pertencentes ao
Território de Identidade de Vitória da Conquista. A seguir apresentamos uma figura com a
localização do município de Vitória da Conquista no mapa do estado da Bahia para melhor
visualização desse espaço de estudo.
Figura 5 – Localização do município de Vitória da Conquista no estado da Bahia.
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Fonte: Wikipédia, Vitória da Conquista, 2014.

O processo de desenvolvimento urbano e econômico de Vitória da Conquista está
intrinsecamente relacionado a sua localização geográfica. A cidade está em uma posição
privilegiada devido à abertura da estrada Rio−Bahia (BR-116) em 1940 e da estrada
Ilhéus−Lapa, o que possibilitou ao município interligar-se às outras regiões do estado e ao
restante do país, tornando-se um ponto de referência para vários municípios do centro-sul da
Bahia e do norte de Minas Gerais.
Possuidor de um dos PIB que mais crescem no interior dessa região, Vitória da
Conquista ocupa grande destaque na economia regional, sendo um importante polo de
serviços. O crescimento conduziu à necessidade de ampliação do comércio e da educação. O
município, portanto, tornou-se um importante centro de formação em nível superior. Após o
surgimento das instituições de ensino superior, houve maior desenvolvimento nas áreas do
comércio e dos serviços, da habitação, da saúde, dentre outras. Essas instituições também
contribuem com o processo de geração de emprego e renda e de formação de recursos
humanos para toda região.
O município possui atualmente duas universidades públicas, a Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), e uma unidade do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), implantado em 2006.
Ele tem, ademais, instituições de ensino superior privado como a Faculdade Juvêncio Terra
(FJT), a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e a Faculdade Independente do Nordeste
(Fainor). Além dessas, integra muitas outras instituições de ensino superior que oferecem
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cursos por meio da modalidade da Educação a Distância e um polo de apoio presencial do
Sistema UAB.
Além da expansão da educação superior no município, são perceptíveis avanços na
educação básica. Analisando os anos de 2007, 2009 e 2012, tanto nas instituições públicas
quanto privadas, foi possível montar a tabela a seguir na qual é possível visualizar os avanços
na área educacional da educação básica no município.
Tabela 3 – Distribuição do número de professores, escolas e matrículas nos anos de 2007,
2009 e 2012 do município de Vitória da Conquista/BA
2007
2009
PROFESSORES
Ensino Pré-Escolar
190
239
Ensino Fundamental
1.828
1.886
Ensino Médio
708
750
TOTAL DE DOCENTES
2.726
2.875
ESCOLAS
Ensino Pré-Escolar
87
103
Ensino Fundamental
246
253
Ensino Médio
24
28
TOTAL DE ESCOLAS
357
384
NÚMERO DE MATRÍCULAS
Ensino Pré-Escolar
4.987
5.796
Ensino Fundamental
48.930
49.888
Ensino Médio
14.659
13.759
TOTAL DE MATRÍCULAS
68.576
69.443

2012
315
2.198
787
3.300
120
262
25
407
7.217
50.642
12.925
70.784

Fonte: IBGE/MEC/INEP/Censo Educacional de Vitória da Conquista 2007, 2009 e 2012.

Como pode ser visualizado na tabela 03, houve crescimento nos números de
professores, escolas e matrículas da educação básica, principalmente quanto ao número de
docentes de 2009 para 2012. Acreditamos que os avanços percebidos devem-se, em grande
parte, ao crescimento populacional e ao desenvolvimento econômico, educacional e urbano da
cidade, o que fez com que muitos habitantes das cidades vizinhas migrassem para o município
à procura de melhores condições de vida.
Apesar de não estar exposta na tabela 3, é importante frisar que há uma presença
marcante das instituições privadas no município, principalmente na educação pré-escolar. Do
total das 407 escolas existentes no ano de 2012, 126 unidades escolares são privadas, sendo
que, desse total, 58 escolas atendem a Pré-escola, 60 o Ensino Fundamental e 8 o Ensino
Médio (BRASIL, 2012). Essas escolas privadas foram responsáveis por um total de 14.830
matrículas da educação básica no ano de 2012. Essas sinalizações indicam-nos que, além da
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educação no setor público, há uma forte influência do setor privado na educação do município
para o crescimento econômico e educacional de Vitória da Conquista.
Todavia, apesar desse contingente de escolas tanto privadas quanto públicas existentes
no município e das diversas opções para ingressar no nível superior, é digno de nota o fato de
que no caso do Ideb não houve muitos avanços nos últimos anos. Isso pode ser percebido na
tabela a seguir, que permite visualizar o Ideb do município desde 2005 até 2013 e as metas
projetadas para esses mesmos períodos.
Tabela 4 – Dados do Ideb do município de Vitória da Conquista/BA

Município
VITORIA DA
CONQUISTA

Ideb Observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
3.2

3.8

2.9

3.5

3.9

3.3

3.6

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

Fonte: MEC/INEP/IDEB do município de Vitória da Conquista, 2015.
Em uma análise mais geral, é possível perceber que não houve muitos avanços com
relação ao Ideb, principalmente quando se leva em consideração as metas projetadas. O
município no ano de 2013 atingiu a meta que era projetada para o ano de 2006. Apesar de não
ser esse o foco deste estudo, os dados referentes ao Ideb realçam algumas questões referentes
à educação básica que precisam ser revistas urgentemente no município, uma vez que, como
bem expõe Belloni (2010, p. 259),
a qualidade do ensino superior é ao mesmo tempo causa e consequência da
qualidade da educação básica [...]. No Brasil, a baixa qualidade social da
educação começa na falta de atendimento na educação pré-escolar, na baixa
qualidade da escola pública primária e secundária e se consolida no ensino
superior (ES), especialmente na formação de professores, que funciona como
o grande vetor da reprodução dessa situação de desigualdade educacional.

Belloni (2010) chama a atenção para algo extremamente importante: a maneira como
estão sendo formadas tanto as crianças e os jovens na educação básica, quanto aqueles que
ingressam no nível superior, principalmente os futuros professores. Haja vista que, se não é
oferecida uma educação de qualidade em sintonia com as demandas da sociedade brasileira a
essas pessoas que ingressam nas escolas de educação básica e superior do país, tenderemos a
oferecer uma educação que não dá conta dos desafios da sociedade contemporânea.
Lançando um olhar sobre essas questões e constatando problemas como os apontados
com relação ao Ideb do município de Vitória da Conquista, verifica-se a importância de uma
análise minuciosa acerca dos fatores que estão contribuindo para o comprometimento do
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avanço da educação básica no município e de seus possíveis resquícios com relação ao ensino
superior. Todavia, neste estudo, apesar de usarmos o Ideb para visualizar os dados sobre a
educação básica do município investigado, como afirmamos anteriormente, não adentraremos
nesse campo de discussão posto que o foco deste estudo incide sobre a materialização do
Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da Conquista, o que não nos permite
adentrar nessa discussão.
Abordaremos a seguir como se estrutura o polo de apoio presencial de Vitória da
Conquista. Levaremos em consideração os aspectos organizacionais desse espaço para a
materialização do Sistema UAB no município.

4.2.3 O polo de apoio presencial de Vitória da Conquista: estrutura organizacional e
pedagógica

O polo de apoio presencial de Vitória da Conquista entrou em funcionamento no
município em 03 de dezembro de 2008, ofertando o curso de especialização em Educação a
Distância pela Uneb com um total de 40 vagas. Nesse período, o polo era localizado,
provisoriamente, no Núcleo de Tecnologia Educacional17 (NTE) 16. Segundo PVC (conversa
interativo-provocativa, 2014), “quando foi aprovado o polo nós começamos com um curso. O
núcleo era pequeno, mas deu para iniciar as atividades, só que a partir do momento que os
editais foram aumentando nós tivemos que providenciar outro local”.
Com o aumento da oferta de cursos no polo, entre o final de 2008 e o início de 2009,
foi encaminhado ao Instituto Anísio Teixeira o projeto de reforma de um prédio público com
a finalidade de alocar a UAB e o NTE 16. Todavia, após análise minuciosa do projeto,
percebeu-se a necessidade da criação de espaços distintos para os órgãos citados. Atualmente,
o polo de apoio presencial de Vitória da Conquista fica localizado em um prédio em que antes
funcionava uma escola. O espaço é amplo, porém carece de reforma para melhor acolher os
estudantes e os profissionais que atuam nesse espaço, uma vez que o polo precisa ser bem
projetado para garantir efetivamente o pleno desenvolvimento das atividades dos cursos
17

Os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) foram criados pelo governo da Bahia, a partir do Decreto n.º
7.380 de 22 de julho de 1998. Eles são definidos nesse decreto “como unidades escolares estaduais de grande
porte”, com a determinação de “assegurar as condições pedagógicas, administrativas e financeiras para o
ensino da informática e para o acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos de informática, bem
como a manutenção e plena utilização dos equipamentos do Programa de Informática Administrativa –
PINAD e dos laboratórios de informática implantados nas escolas estaduais e municipais de sua jurisdição,
previstos no Programa Estadual de Informática na Educação – PROINFE” (BAHIA, 1998). O NTE 16 é o
Núcleo de Tecnologia Educacional que fica localizado no munícipio de Vitória da Conquista.
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ofertados e oferecer, principalmente, condições e serviços adequados para atender os
professores/tutores e estudantes em suas demandas e expectativas (BRASIL, 2014).
Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, ao se referir aos
polos de apoio presencial, apontam que estes “devem possuir horários de atendimento
diversificados, principalmente para incluir estudantes trabalhadores, com horário disponível
reduzido e devem, se possível, funcionar durante todos os dias úteis da semana, incluindo
sábado, nos três turnos”. (BRASIL, 2007, p.26). A esse respeito, PVC (conversa interativoprovocativa, 2014) afirma: “a gente trabalha aqui no polo de terça a domingo para atender
as necessidades dos estudantes, diversificando, às vezes, os dias de atendimento a critério da
instituição de ensino superior ofertante dos cursos”.
De modo geral, é imprescindível essa flexibilidade dos horários de funcionamento do
polo para proporcionar aos estudantes e às instituições melhores adequações dos cursos
ofertados, de forma a criar condições para a permanência dos estudantes nos cursos,
principalmente, quando oriundos de outra região. PVC (conversa interativo-provocativa,
2014) destaca:

O polo aqui de Conquista precisa estar se adequando às necessidades dos
estudantes e das instituições, principalmente pelo contingente de estudantes
de outras regiões que estudam aqui no polo. Temos muita gente de outras
cidades, até de outro estado, como é o caso do estado de Minas Gerais. Por
isso é importante organizar direto os horários e o espaço. [...] Os estudantes
não estão medindo distância para participar dos cursos.

Além da adequação dos horários de atendimento no polo, faz-se necessário, conforme
pode ser visto nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior (2007) e no Decreto
n.º 5.800/2006, que esse espaço possua, no mínimo, “infra-estrutura e recursos humanos
adequados às fases presenciais dos cursos e programas do Sistema UAB” (BRASIL, 2006).
Nessa direção, o polo de apoio presencial de Vitória da Conquista é composto por cinco salas
de aula, uma sala de tutoria, secretaria e coordenação, uma biblioteca, três laboratórios de
informática, banheiros e um auditório.
Esse espaço se configura como um importante ambiente para que os estudantes
tenham condições de executar os procedimentos requeridos pelos docentes, sendo necessário,
conforme PVC (conversa interativo-provocativa, 2014), “uma estrutura mínima, que pode
variar a depender das universidades e da quantidade de estudantes atendidos pelos cursos”.
Além disso, o espaço dispõe ainda dos profissionais que trabalham no polo para garantir que
os encontros presenciais realmente aconteçam. No entanto, segundo PVC (conversa
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interativo-provocativa, 2014), o “polo necessita de alguns funcionários que ainda não foram
disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação, como é o caso da secretária”. Os
profissionais que atuam no polo são: a coordenadora do polo, os tutores presenciais de cada
curso ofertado, o técnico em informática e a equipe de apoio composta pelo pessoal da
limpeza e pelos agentes de portaria.
O polo de Vitória da Conquista é mantido pela Secretaria de Educação do Estado por
meio do Instituto Anísio Teixeira. O estado da Bahia é o responsável por estruturar, organizar
e manter o polo de Vitória da Conquista de acordo com as orientações do Sistema UAB, sendo
responsável ainda pela contratação do pessoal que executa as metas e as atividades propostas
pelas Ipes. Todas as ações desenvolvidas no polo necessitam da autorização da Secretaria
Estadual de Educação. A esse respeito, PVC (conversa interativo-provocativa, 2014) afirma:

Por ser o polo mantido pelo estado, muitas vezes, isso acaba dificultando o
andamento das atividades porque para todo e qualquer material que eu
precisar no polo eu preciso fazer uma licitação, entende? Por exemplo, para
comprar uma lâmpada eu preciso de autorização do IAT, para a reforma
aqui do prédio mesmo eu já fiz o projeto solicitando a reforma, mas até
agora não conseguimos ainda.

A situação exposta pela coordenadora do polo de Vitória da Conquista coloca em
discussão os aspectos burocráticos aos quais são subordinadas algumas instituições públicas.
Tais traços, muitas vezes, causam morosidade com relação ao atendimento das necessidades
dos espaços públicos mantidos pelos entes da federação. Essa situação torna-se preocupante
tendo em vista que, caso não sejam dadas as condições adequadas para as universidades e os
estados e/ou municípios manterem os cursos em andamento nos polos de apoio presencial, o
governo poderia estar incorrendo no erro de propalar grandes programas governamentais com
pouco alcance e sucesso.
Nesse sentido, vale destacar uma afirmação dos Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007, p. 7): “um projeto de curso superior a
distância precisa de forte compromisso institucional em termos de garantir o processo de
formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a
dimensão política para a formação do cidadão”. Todavia, se não forem disponibilizadas as
condições financeiras e administrativas para tal empreitada, dificilmente se conseguirá
garantir que o processo de formação ocorra na perspectiva definida pelos Referenciais citados.
No tocante à regulamentação dos polos de apoio presencial existentes no estado da
Bahia, especificadamente o polo de apoio presencial de Vitória da Conquista, foi possível
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identificar que esse espaço de formação é regulamentado pelo Decreto n.º 13.301 (Anexo B),
de 19 de setembro de 2011. Esse Decreto cria os polos de Apoio Presencial da Universidade
Aberta do Brasil no âmbito do Estado da Bahia, denominados Polo UAB/BAHIA, e os define
como “unidades educacionais voltadas para o desenvolvimento da modalidade da educação a
distância, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB” [...] (BAHIA, 2011, Art.
1º). Nesse documento são estabelecidos os objetivos do polo UAB/BAHIA, bem como toda a
estrutura organizacional e administrativa desses espaços no interior da Bahia.
No mesmo dispositivo legal, mais especificadamente no Art. 6º, é posto que os “cursos
à distância serão oferecidos exclusivamente por instituições públicas de ensino superior
federais, estaduais, municipais e comunitárias, e terão momentos presenciais realizados nos
Polos UAB/BAHIA [...]” (BAHIA, 2011). Esse artigo reafirma a colocação feita no Decreto
n.º 5.800/2006 que aponta o Sistema UAB como articulador entre as instituições de ensino
superior e os governos estaduais e municipais com vistas a atender as demandas locais por
educação superior por meio dos polos de apoio presencial. Essas demandas do estado da
Bahia são definidas de acordo com os seguintes critérios estabelecidos:

I - No plano Estadual de Formação;
II - Pelos Municípios, para atender os dispositivos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;
III - Por órgãos da Administração Direta e Indireta;
IV - Em consonância com as necessidades de desenvolvimento dos
Territórios de Identidade e suas demandas por formação superior. (BAHIA,
2011, grifos nossos).

É na confluência desses critérios estabelecidos, principalmente, no Plano Estadual de
Formação e em consonância com as necessidades de desenvolvimento dos Territórios de
Identidade que são definidos os cursos ofertados no polo de apoio presencial de Vitória da
Conquista. Nesse sentido, PVC (conversa interativo-provocativa, 2014) afirma: “são feitos os
consórcios, através dos Fóruns Estaduais Permanentes, onde várias universidades públicas
participam; e, através desse fórum, são definidos os cursos que serão ofertados no polo”.
Desse modo, o polo de Vitória da Conquista tem parceria com seis Instituições
Públicas de Ensino Superior, sendo quatro do estado da Bahia (UESB, UESC, UFBA e Uneb)
e duas de outros estados (Ifal e UFRPE). São ofertados no polo 13cursos, sendo 5 cursos de
licenciaturas (Computação, Física, Matemática, Artes Visuais Digitais e Letras/Espanhol); 1
Tecnólogo em Hotelaria e 7 cursos de especialização. Dentre os cursos ofertados, o de
Tecnólogo em Hotelaria é um dos mais procurados segundo a coordenação do polo.
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Com relação aos cursos de licenciaturas que já tiveram turmas concluintes, PVC
(conversa interativo-provocativa, 2014) sinaliza: “finalizamos quatro turmas de licenciaturas
pela UESC, que foram: Biologia, Física, Letras e Pedagogia”. Um dado que chamou bastante
a atenção foi a quantidade de concluintes das turmas, pois, ao indagarmos sobre o total de
concluintes, PVC respondeu (conversa interativo-provocativa, 2014):
A turma de Pedagogia foi a maior turma com, se não me engano, 30 alunos.
O de Letras com 25 e o de Biologia com bem menos, acho que uns 15 e
Física, como já é de costume, no presencial começa bastante mais termina,
né? Bem reduzido, a gente conseguiu formar, se não me engano, quatro
alunos somente. Acho que é uma característica assim das exatas, não sei, aí
só eles mesmos pra falar.

Os dados apresentados por PVC (2014) põem em questão o problema da permanência
nos cursos de licenciaturas, principalmente nos cursos de Física, Química e Matemática, o que
já vem sendo discutido por alguns pesquisadores ao longo dos anos. Essas dificuldades de
permanência atreladas a fatores como o problema da atratividade desses cursos e da carreira
profissional do professor acabam tendo forte influência tanto na diminuição da procura pelas
licenciaturas quanto nas desistências dos cursos. Em uma análise mais geral, talvez fosse
possível inferir que fatores como a estrutura organizacional, pedagógica e curricular, além dos
dias e dos horários dos encontros presenciais desses cursos, podem colaborar para a
desistência de grande parcela dos estudantes dos cursos licenciaturas nas áreas de exatas.
Além disso, é pertinente lembrar que nos cursos ofertados pela modalidade da
Educação a Distância o comprometimento e a organização pessoal do estudante no processo
ensino aprendizagem são essenciais para a obtenção de bons resultados. Sobre essa questão,
Otsuka, Mill e Oliveira (2013, p. 70) afirmam que “a flexibilidade proporcionada pela
modalidade a distância permite que o estudante organize seu espaço e tempo de dedicação
[...]”. Isso exige do aluno a necessidade da construção da autonomia para uma participação
ativa no processo ensino-aprendizagem. Ao não conseguir criar essa autonomia e se organizar
para estudar com base no cronograma dos cursos ofertados pela modalidade da Educação a
Distância, muitos estudantes acabam sendo induzidos a desistir dos cursos.
A respeito da forma de ingresso dos estudantes no polo de Vitória da Conquista,
constatamos por meio da conversa interativo-provocativa que ela geralmente ocorre por
vestibular, e, atualmente, algumas instituições públicas estão utilizando também a nota do
Enem, como foi o caso da turma de licenciatura em Artes Visuais Digitais (PVC, conversa
interativo-provocativa, 2014). A forma de ingresso dos estudantes depende especificadamente
da organização de cada Ipes que atua no polo, levando em consideração as duas modalidades
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de ingresso do Sistema UAB, que são por meio do Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica e da demanda social, ambos especificados no tópico 4.2.1.1
deste capítulo.
Em termos gerais, constatamos que o polo de Vitória da Conquista, apesar de não ser o
único espaço de formação em nível superior no município, ainda assim representa um espaço
de materialização do Sistema UAB, principalmente por proporcionar aos moradores das
cidades vizinhas e do norte de Minas Gerais o acesso à formação em nível superior. Todavia,
existem ainda algumas lacunas que precisam ser sanadas urgentemente como é o caso da
infraestrutura do espaço onde está localizado o polo de apoio presencial de Vitória da
Conquista e a contratação de pessoal da parte administrativa e pedagógica para maior
agilidade e organização dos serviços rotineiros no polo.
Acreditamos, pois, ser essencial que os polos de apoio presencial possuam, no
mínimo, a infraestrutura básica para a execução dos cursos ofertados nesses espaços. Desse
modo, poderão garantir que a educação cumpra seu papel social que é o de transformar o ser
humano em um “agente político que pensa, que age e que usa a palavra como arma para
transformar o mundo” (MÈZAROS, 2008, p.12).
Assim, partindo do exposto por Mézaros (2008) acerca do papel social da educação e
das análises feitas nos dois polos de apoio presencial existentes no Território de Identidade de
Vitória da Conquista, abordaremos a seguir a síntese de alguns aspectos observados nesses
dois espaços de formação em que se materializa o Sistema UAB.
4.3 Avanços e desafios encontrados nos polos de apoio presencial do sistema UAB no
Território de Identidade de Vitória da Conquista

Um olhar mais acurado sobre os polos de apoio presencial analisados nesta pesquisa
revelaram outras dimensões e significados que vão além da estrutura física e organizacional
desses espaços. Esses significados situam-se na compreensão do polo para além do que é
visível em sua estrutura física, como bem aponta Andrade (2010) ao afirmar que o polo de
apoio presencial é mais que um espaço físico, com paredes e mobiliários, sendo tanto um
local de esperança ou de desamparo, a depender da forma como é construído e organizado,
além do papel essencial que tem os sujeitos envolvidos nesse processo de formação.
Por esse caminho optamos por sintetizar alguns aspectos e desafios encontrados nos
dois polos investigados para que algumas questões sejam pensadas acerca da política nacional
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de professores sistematizada na Universidade Aberta do Brasil e materializada nos polos de
apoio presencial no Território de Identidade de Vitória da Conquista.
Evidentemente, quando estamos considerando os polos de apoio presencial como
espaço de materialização do Sistema UAB, não estamos desconsiderando o papel essencial
que têm tanto as Instituições Públicas de Ensino Superior que ofertam os cursos quanto os
profissionais que atuam nesse espaço de formação e os estudantes que nele ingressam.
Todavia, acreditamos que é nos polos de apoio presencial onde realmente ocorre parte da
formação dos estudantes que ingressam nos cursos ofertados pelo Sistema UAB, além de que
é nesse espaço que é viabilizada a formação das pessoas que não têm possibilidades reais de
frequentar os cursos presenciais por uma série de questões, como a

geográfica (distância ou inexistência de cursos em diversas localidades), [a]
temporal (longas jornadas de trabalho não compatíveis com o horário das
aulas de um curso regular) e [a] financeira (custos elevados relativos a
mensalidades, alimentação, transporte e outros insumos)[...]. (POSSOLLI,
2012, p. 208).

Essas questões apresentadas por Possolli (2012) necessitam serem consideradas
quando se pensa em formação e, principalmente, em formação de professores. Tendo em
vista que a maioria dos professores atuantes nas redes públicas geralmente é oriundas de
camadas populares menos favorecidas economicamente, há que se levar em conta na
definição e na manutenção de políticas públicas de formação docente as condições reais dos
profissionais atendidos por elas.
Nesse contexto, traçando um paralelo entre o polo de apoio presencial de Jacaraci e o
polo de Vitória da Conquista foi possível identificar que o primeiro possui maior
representatividade na comunidade, principalmente quanto à participação dos moradores nos
cursos ofertados no polo e ao envolvimento com estes. Acreditamos que isso ocorra por conta
de o município de Jacaraci e de as cidades vizinhas serem bem menores em termos
populacionais que o município de Vitória da Conquista, além de que o polo de Jacaraci é o
único espaço de formação em nível superior da região. Em contrapartida, no município de
Vitória da Conquista as oportunidades para ingresso no nível superior são diversas, por conta
das universidades públicas e privadas existentes.
Outro fator relevante quanto ao polo de Jacaraci reside na análise que é feita sobre a
demanda de cursos de graduação e pós-graduação necessários para a formação dos
profissionais que atuam no município e cidades vizinhas. Essa preocupação resultou na
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ampliação do número de profissionais com graduação nas diversas licenciaturas atuantes nas
escolas públicas do município. Essa formação em nível superior dos professores possibilitou
também, conforme apontado pelo coordenador do polo de Jacaraci, o aumento significativo
no Ideb do município desde a implantação do polo em 2006, conforme demonstrado na tabela
1, o que representa melhorias na qualidade do ensino.
Em contrapartida, não houve muitos avanços no Ideb de Vitória da Conquista desde a
implantação do polo, apesar das muitas oportunidades de ingresso em cursos de graduação e
especialização. Acreditamos, porém, que muitos são os fatores determinantes para os
resultados apresentados , como as contradições e as mazelas que permeiam as escolas
públicas do país.
Outro fato digno de nota situa-se no mantenedor dos polos investigados, uma vez que
o polo de Jacaraci fica a cargo da prefeitura municipal e o de Vitória da Conquista sob a
responsabilidade do estado da Bahia. As diferenças organizacionais de um polo para o outro
são visíveis, principalmente com relação à infraestrutura. No polo mantido pelo estado,
notamos a falta de reforma urgente para melhor acomodação e acompanhamento dos
estudantes ingressos nos cursos, além da necessidade de contratação de alguns funcionários da
área administrativa, representada pela falta de uma secretária para organização da
documentação do polo. Em contrapartida, no polo mantido pelo município a organização e a
infraestrutura do espaço impressionam, sobretudo por conta do laboratório de Ciências
Biológicas montado no polo pela prefeitura em parceria com a Universidade Federal da
Paraíba, a proponente do curso. O espaço é do próprio polo cedido pela prefeitura, possui
todos os requisitos exigidos pela Capes, que o classificou nas visitas in loco como apto (AA).
Um polo é considerado apto (AA) quando dispõe de toda a documentação necessária
para a implantação e a manutenção do espaço, além da adequação da infraestrutura física,
tecnológica e profissional. Segundo informações coletadas no site da UAB (2014), o polo
classificado como AA, como é o caso do polo de Jacaraci, está liberado pela DED/Capes para
a articulação de cursos que não necessitam de instalações específicas e para cursos que
precisam de instalação e equipamentos pedagógicos, caso o polo disponha de tais instalações
e equipamentos (BRASIL, 2014).
No caso do polo de Vitória da Conquista não ficou claro na conversa interativoprovocativa em qual classificação este se encaixa, se Apto (A) ou Apto com Pendências (AP).
Um polo é considerado Apto com Pendências (AP) quando não está com a documentação
necessária e precisa de adequações na infraestrutura física, tecnológica e profissional. Se um
polo é considerado Apto com Pendências, o mantenedor deverá resolver as pendências
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detectadas na visita de monitoramento e enviar a documentação comprobatória, no prazo de
90 dias, para a DED/Capes (BRASIL, 2014).
Além dessas duas classificações apontadas anteriormente, um polo de apoio presencial
ainda pode ser classificado como Não Apto (NA). Nesse caso, o polo apresenta graves
restrições na infraestrutura e na documentação, o que acarretará, caso o mantenedor não
interponha recurso na DED/Capes no prazo de 30 dias apresentando um Plano de
Revitalização para sanar as restrições verificadas durante a visita de monitoramento ou caso
seja indeferido esse recurso, no desligamento do polo do Sistema UAB.
Essas classificações são feitas a partir das visitas in loco aos polos de apoio presencial,
que são realizadas, pelo menos, a cada três anos, além das visitas previstas para integrá-lo ao
Sistema UAB. Esse monitoramento dos polos tem como objetivo “auxiliar, orientar e dar
suporte aos polos em prol da estruturação e do fortalecimento da educação a distância”
(BRASIL, 2014). Diante disso, a oferta de novos cursos nos polos do Sistema UAB só poderá
ser efetivada em caso de classificação como "Apto" (AA), uma vez que,
um polo considerado "Apto com Pendências" (AP) ou "Não Apto" (NA)
com Plano de Revitalização deferido poderá prosseguir com as ofertas já
cadastradas no SisUAB, sendo que novas articulações e ofertas de cursos
somente serão autorizadas após a reclassificação do polo como "Apto" em
consequência da conclusão das ações saneadoras, respectivo envio de
documentação comprobatória e nova visita de monitoramento. (BRASIL,
2014).

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.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito mais do que expressar conclusões de uma pesquisa momentaneamente
finalizada, é significativo encerrar este estudo sintetizando, socializando e até mesmo
provocando outras leituras que possibilitem encaminhamentos políticos e pedagógicos para a
institucionalização do Sistema UAB no país, principalmente naquelas localidades que não
possuem Instituições Públicas de Ensino Superior, a partir da apresentação das contribuições e
dos desafios encontrados no campo. Para tanto, retomamos os pontos analisados durante as
conversas interativo-provocativa com cada coordenador dos polos investigados, bem como
alguns aspectos que emergiram durante esta pesquisa, agora analisados e articulados
conjuntamente.
A questão inicial de pesquisa era: como a política nacional de formação de professores
se materializa no contexto do Sistema UAB no Território de Identidade de Vitória da
Conquista? Para responder a esse questionamento, optamos por investigar os polos de apoio
presencial do Sistema UAB localizados no Território de Identidade de Vitória da Conquista
por acreditar ser este o espaço onde se dá a materialização dessa política de formação de
professores. Contudo, entendemos que as respostas em uma pesquisa nunca são conclusivas,
únicas, posto os muitos caminhos possíveis para investigar essa questão. O pesquisador
sempre parte de algumas opções que irão direcionar seu caminho e, ao final de tudo,
perceberá que sempre é possível ir além do que se escreveu no texto da dissertação.
Posto isso, acreditamos que o problema de pesquisa foi abarcado desde o segundo
capítulo, em que se delineiam os caminhos trilhados pela pesquisa. Nesse capítulo, expomos o
percurso metodológico da investigação com vista a descortinar o fenômeno investigado a
partir dos instrumentos necessários para a produção e a exposição das informações
encontradas em campo.
Após esse capítulo, apresentamos as bases conceituais necessárias para evidenciar o
contexto teórico e político que vem pautando os debates acadêmicos no âmbito das políticas
de formação de professores e a Educação a Distância no Brasil no âmbito do Sistema UAB.
Procuramos, nesse processo de revisão de literatura, apresentar alguns dos elementos mais
significativos do debate sobre essa temática, de modo a realçar concepções e categorias que
permeiam o objeto específico de estudo. Nesse capítulo também optamos por discutir a
legislação que fundamenta as políticas de formação de professores e a Educação a Distância
no país. Objetivamos, nessa parte do texto, compreender o processo de legitimação e
regulamentação do Sistema UAB como importante setor para o fomento e a implantação da
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política nacional de formação de professores. Esse capítulo contribuiu significativamente
para a análise das informações produzidas em campo.
No terceiro e último capítulo buscamos contextualizar a materialização da política
nacional de formação de professores no contexto do Sistema UAB por meio dos dois polos de
apoio presencial existentes no Território de Identidade de Vitória da Conquista, local de
estudo desta pesquisa. Essas informações produzidas foram analisadas com base nas
conversas interativo-provocativas e na legislação que regulamenta a EaD e o Sistema UAB.
Dado os caminhos trilhados, alguns aspectos acerca dessa política nacional de
formação de professores merecem ser destacados, pois revelam os avanços e os desafios na
busca 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.
Algumas sinalizações apresentadas pelos autores que embasam esta dissertação
apontam para a demanda por educação e conhecimento nos anos 1990, principalmente a partir
da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, e,
especificadamente, por formação de professores. Essa demanda e a necessidade de se formar
um grande contingente de pessoas em um curto período de tempo, juntamente com o aumento
das tecnologias de informação e comunicação, contribuíram significativamente para o
desenvolvimento e a consolidação da Educação a Distância no campo da formação de
professores. As tecnologias de informação e comunicação fortalecem a EaD por possibilitar
diversas oportunidades de formação e interação nos múltiplos espaços, rompendo com a
barreira de tempo e espaço.
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”.
O exame das informações produzidas em campo aponta para o papel essencial que tem
os polos de apoio presencial nos municípios investigados. No entanto, existem algumas
lacunas nesses espaços que precisam ser sanadas para que a formação aconteça de fato.
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Alguns outros achados também importantes para a pesquisa já foram discutidos no
capítulo anterior, sendo desnecessário retomá-los aqui. 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.
Dessa forma, foi possível visualizar no campo investigado como se materializa essa
política de formação de professores no contexto do Sistema UAB por meio dos polos de apoio
presencial localizados nos municípios investigados. Disso decorre a importância de que esses
espaços se constituam um local de acolhimento e esperança para os estudantes. É importante
destacar que o polo de apoio presencial se configura em um privilegiado laboratório
metodológico para a modalidade EaD. Isso leva à necessidade de que toda a equipe seja
sensível aos procedimentos, às manifestações e aos resultados dos estudantes, para que esses
espaços de formação sejam sempre ressiginificados.
Com as considerações apresentadas reforça-se em nós a convicção de 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 ampliar as reflexões acerca dessa
política pública bem como dos elementos primordiais para a materialização do Sistema UAB
nas mais diversas localidades regionais do país.
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APÊNDICE A

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, ________________________________________________________________, declaro
que fui devidamente informado (a) sobre a pesquisa em andamento intitulada “a política
nacional de formação de professores no âmbito do sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB) no Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA”, realizada por
Jussara Borges da Silva, mestranda regularmente matriculada no Programa de Pós-graduação
em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).
Declaro, também, ter aceitado participar deste trabalho respondendo questões
formuladas pela pesquisadora, estando ciente que a mesma será gravada, ficando o material
em poder da pesquisadora, tendo em vista a realização do referido estudo.
Tenho a ciência que minha participação é livre e espontânea podendo interrompê-la a
qualquer momento que desejar e que as informações obtidas não serão identificadas
nominalmente destinando-se, exclusivamente, a realização deste estudo.

_____________________________________________

DATA:____/____/_____

ASSINATURA DO/DA PARTICIPANTE

CONTATO COM A PESQUISADORA: Jussara Borges da Silva
E-mail: Jussara.borges@yahoo.com.br
Telefone: (77) 8815-6593/9943-6361
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

PESQUISA: Políticas de formação de professores na modalidade da Educação a Distância no
Território de Identidade de Vitória da Conquista/BA.
MESTRANDA: Jussara Borges da Silva
ORIENTADOR: Prof. Dr. Claudio Pinto Nunes
ROTEIRO DA CONVERSA INTERATIVO-PROVOCATIVA

INFRAESTRUTURA DA INSITUIÇÃO
 Estrutura física do polo (tem salas de aula? tem sala de informática? Tem
computadores suficientes para o número de estudantes? Tem biblioteca?);
 Estrutura pedagógica do polo de apoio presencial (quantos tutores presenciais?
Quantos tutores a distância? quais os profissionais responsáveis pela elaboração e
organização dos cursos ofertados nos polos?);
 Possui algum laboratório pedagógico específico?
 Qual a função do polo? Quantas pessoas integram a equipe técnica, administrativa
e pedagógica que atuam no polo de apoio presencial?;
 Qual o órgão responsável pela manutenção do polo de apoio presencial?;
 Quantas instituições públicas de ensino superior são ofertantes de cursos nos polo?
 Data e forma de implantação do polo de apoio presencial no município.
GESTÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURAS
 Quais os documentos disponíveis sobre os cursos ofertados no polo de apoio
presencial?
 Quantos cursos são ofertados? E quais são de licenciaturas?
 Média de matrículas por curso de licenciatura ofertado;
 Número de municípios que possuem estudantes matriculados no polo;
 Média de concluintes dos cursos de licenciaturas;
 Quais os dias de encontros presenciais com os estudantes?
 Organização dos encontros presenciais no polo;
 Papel do tutor presencial e a distância nos cursos;
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PROFESSOR/TUTOR
 Quem são os professores que atuam na Instituição?
 Qual a formação desses professores?
 Qual a formação dos tutores?
 Qual a relação entre os professores e os tutores?
 Quem são os tutores? Como são selecionados?
CURSOS OFERTADOS
 Cursos de Licenciaturas ofertados pelas Instituições que atuam no polo;
 Data de inicio de funcionamento dos cursos de licenciaturas no polo;
 Predominância de quais cursos;
 Número de turmas que já concluíram;
 Estrutura organizacional dos cursos (quantos dias por semana? Os alunos tem
alguma atividade presencial? Possui tutores para auxiliar os estudantes?);
 Diplomação (os diplomas são expedidos pela própria instituição? como é feito esse
processo de diplomação?);
 Forma de avaliação dos cursos;
ESTUDANTES
 Quem são os estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura?
 É possível ter uma média da faixa etária dos estudantes destes cursos?
 Qual a forma de ingresso nos cursos?
 Os estudantes dos cursos de licenciatura já atuam como professores?
 Quais atividades presenciais os estudantes participam no polo?
 Fale um pouco sobre o perfil destes estudantes.
OUTRAS QUESTÕES
 Fale sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil;
 Sua função enquanto coordenador/a do polo de apoio presencial;

 Função do polo de apoio presencial do sistema UAB;
 Pensando a educação brasileira para a próxima década, que papel você atribui a
educação a distância para a formação de professores?
 Qual a importância da UAB para esse processo de formação de professores?
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ANEXO B
DECRETO Nº 13.301 DE 19 DE SETEMBRO DE 2011
DECRETO Nº 13.301 DE 19 DE SETEMBRO DE 2011
Cria os Polos de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, no âmbito do Estado da Bahia,
denominados Polo UAB/BAHIA, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 105, inciso XIX, da Constituição Estadual, e à vista do disposto no Decreto Federal
nº 5.800, de 08 de junho de 2006 e no Decreto Federal nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005,
DECRETA
Art. 1º - Ficam criados, no Estado da Bahia, os Polos de Apoio Presencial constantes
do Anexo Único deste Decreto, como unidades educacionais voltadas para o desenvolvimento da
modalidade de educação à distância, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB,
disciplinado no Decreto Federal nº 5.800, de 08 de junho de 2006, com a finalidade de expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior e de formação continuada no
âmbito do Estado, sendo-lhes asseguradas as condições pedagógicas, administrativas e financeiras
para o cumprimento de suas atividades.
Parágrafo único – Para fins deste Decreto, os Polos de Apoio Presencial, referidos
no caput deste artigo, serão denominados PoloUAB/BAHIA.
Art. 2º - Os Polos UAB/BAHIA são concebidos como unidades operacionais para o
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas, relativas aos cursos e
programas ofertados à distância por instituições públicas de ensino superior, com infraestrutura e
recursos humanos adequados às fases presenciais dos mesmos.
Art. 3º - Cada unidade do Polo UAB/BAHIA será coordenada por um professor do
ensino público com formação superior e conhecimentos de educação à distância, comprovados
através de títulos ou experiência profissional na área.
Parágrafo único – O Polo UAB/BAHIA deverá ainda ser integrado por equipe de
apoio administrativo necessário ao seu funcionamento, por designação do Secretário da Educação.
Art. 4º - Os Polos UAB/BAHIA ficam vinculados à Secretaria da Educação.
Art. 5º - São objetivos do Polo UAB/BAHIA:
I – oferecer infraestrutura para a realização das aulas e demais encontros
presenciais de cursos superiores, nas diferentes áreas do conhecimento, com prioridade à realização
de cursos de Formação Inicial – Licenciatura e de Formação Continuada a professores da Educação
Básica;
II – oferecer infraestrutura para a realização das aulas e demais encontros
presenciais de cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em
educação básica e de outras formações destinadas à comunidade do seu entorno;
III – contribuir para a ampliação do acesso à educação superior pública, gratuita e de
qualidade.
Parágrafo único – O Instituto Anísio Teixeira – IAT, órgão integrante da estrutura da
Secretaria da Educação, poderá utilizar da infraestrutura dos Polos UAB/BAHIA para realização de
outros cursos de formação continuada.
Art. 6º - Os cursos à distância serão oferecidos exclusivamente por instituições
públicas de ensino superior federais, estaduais, municipais e comunitárias, e terão seus momentos
presenciais realizados nos Polos UAB/BAHIA, devendo atender às demandas definidas pelos critérios
estabelecidos:
I – no Plano Estadual de Formação;
II – pelos Municípios, para atender aos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional;
III – por órgãos da Administração Direta e Indireta;
IV – em consonância com as necessidades de desenvolvimento dos Territórios de
Identidade e suas demandas por formação superior.
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Art. 7º - Os Polos UAB/BAHIA, além de disporem de infraestrutura mínima, deverão
ser estruturados com sala de videoconferência, auditório, laboratório de informática, laboratório
pedagógico e biblioteca.
Art. 8º - Os Polos UAB/BAHIA deverão ainda dispor de infraestrutura em
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, com equipamentos adequados e conexão à Internet.
Art. 9º - O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Educação, poderá firmar
convênio de cooperação com Municípios para compartilhamento da estrutura dos Polos UAB/BAHIA.
Art. 10 – Fica a Secretaria da Educação autorizada a firmar, em nome do Estado da
Bahia, acordos de cooperação com instituições públicas ou privadas com vistas à consecução dos
objetivos previstos neste Decreto.
Art. 11 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 19 de setembro de 2011.
JAQUES WAGNER
Governador
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Secretária da Casa Civil
ANEXO ÚNICO
LISTA DOS POLOS UAB/BAHIA
1. Alagoinhas
2. Barreiras
3. Conceição do Coité
4. Euclides da Cunha
5. Feira de Santana
6. Ilhéus
7. Ipiaú
8. Itaberaba
9. Itabuna
10. Itapetinga
11. Paulo Afonso
12. Seabra
13. Serrinha
14. Vitória da Conquista
15. Guanambi
16. Eunápolis
17. Santa Maria da Vitória
18. Juazeiro
19. Campo Alegre de Lourdes
20. Teixeira de Freitas
21. Barra
22. Pintadas
23. Ribeira do Pombal
24. Salvador (IAT)
25. Salvador (Subúrbio Ferroviário)
26. Macaúbas

Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
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ANEXO C

Decreto nº 12.354 de 25 de agosto de 2010
Institui o Programa Territórios de Identidade e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 105, inciso V, da Constituição Estadual, D E C R E T A
Art. 1º - Fica instituído o Programa Territórios de Identidade, com a finalidade de
colaborar com a promoção do desenvolvimento econômico e social dos Territórios de
Identidade da Bahia, em consonância com os programas e ações dos governos federal,
estadual e municipal.
§ 1º - Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário municipal
formado de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, e reconhecido
pela sua população como o espaço historicamente construído ao qual pertence, com
identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial.
§ 2º - São territórios de identidade os agrupamentos de municípios referidos no Plano
Plurianual, sem prejuízo do disposto no inciso III, do art. 4º, deste Decreto.
Art. 2º - O Programa Territórios de Identidade, coordenado pela Secretaria do
Planejamento - SEPLAN, tem por objetivo elaborar estratégias de desenvolvimento territorial
sustentável que contemplem:
I - a integração e compatibilização de políticas públicas com base no planejamento
territorial;
II - a ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das políticas
públicas de interesse do desenvolvimento dos territórios;
III - a valorização das diversidades social, cultural, econômica e geográfica das
populações.
Parágrafo único - Para o desenvolvimento das ações do Programa Territórios de
Identidade, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios, acordos de cooperação,
ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos da administração pública, bem como
com entidades de direito privado, observada a legislação em vigor.
Art. 3º - Fica instituído o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial CEDETER, fórum permanente de caráter consultivo, com a finalidade de subsidiar a
elaboração de propostas de políticas públicas e estratégias integrantes do Programa Territórios
de Identidade.
§ 1º - Ao CEDETER caberá coordenar, articular e propor ações que promovam o
desenvolvimento territorial sustentável do Estado da Bahia, em diálogo permanente com
instituições públicas, entidades da sociedade civil e Colegiados Territoriais.
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§ 2º - O CEDETER contará com uma Secretaria Executiva, a ser exercida pela
SEPLAN.
Art. 4º - Compete ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial CEDETER:
I - propor estratégias de implementação do Programa Territórios de Identidade, e
diretrizes para a elaboração dos programas e projetos a ele relacionados;
II - elaborar os critérios de agrupamento de municípios para a formação de territórios
de identidade, a partir de estudos técnicos e indicadores, realizados pelos órgãos estaduais
competentes;
III - analisar propostas de criação e modificação dos territórios de identidade,
encaminhando parecer acerca das propostas aprovadas para apreciação do Secretário de
Planejamento, e posterior submissão ao Governador do Estado;
IV - criar procedimentos para homologação dos Colegiados Territoriais de
Desenvolvimento Sustentável - CODETERs;
V - promover o apoio político-institucional à atração de investimentos públicos
federais, do setor privado e da cooperação internacional, destinados ao fortalecimento das
atividades de geração e incremento da renda e da qualidade de vida dos habitantes dos
territórios;
VI - analisar e sistematizar as propostas dos CODETERs referentes às políticas
públicas de interesse comum dos territórios de identidade;
VII - propor intercâmbio com organizações e instituições nacionais, públicas ou
privadas, visando a implementação de políticas e programas de Governo para os territórios de
identidade;
VIII - fomentar e promover eventos que estimulem o debate, a reflexão, a
compreensão e a difusão da abordagem territorial para o desenvolvimento do Estado;
IX - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, bem como homologar os
Regimentos Internos dos CODETERs.
Art. 5º - À Secretaria Executiva do CEDETER caberá coordenar os processos de
constituição e homologação dos CODETERs, de que tratam os incisos III e IV, do art. 4º, os
quais serão precedidos de amplo diálogo com os poderes públicos municipais e com as
entidades da sociedade civil atuantes em cada território proponente.
Parágrafo único - O reconhecimento dos CODETERs, pelo CEDETER, observará
as seguintes diretrizes gerais:
I - diversidade dos seus membros, assim entendida a pluralidade da participação do
conjunto dos atores públicos e privados pertencentes aos territórios de identidade;
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II - representatividade da sua composição, que deve reunir segmentos regionalmente
organizados.
Art. 6º - O Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - CEDETER terá a
seguinte composição:
I - 01 (um) representante da Secretaria do Planejamento, que o presidirá;
II - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional,
que exercerá a vice-presidência;
III - 01 (um) representante da Secretaria da Saúde;
IV - 01 (um) representante da Secretaria da Educação;
V - 01 (um) representante da Secretaria de Cultura;
VI - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
VII - 01 (um) representante da Secretaria de Relações Institucionais;
VIII - 01 (um) representante da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma
Agrária;
IX - 01 (um) representante da Delegacia Estadual do Ministério do Desenvolvimento
Agrário;
X - 01 (um) representante do Ministério da Integração Regional;
XI - 08 (oito) representantes dos Colegiados Territoriais de Desenvolvimento
Sustentável - CODETERs.
§ 1º - O CEDETER funcionará com a presença da maioria dos seus membros, e suas
deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes.
§ 2º - Cada representante do CEDETER contará com 02 (dois) suplentes para
substituí-lo, um por vez, em suas ausências ou impedimentos, devendo cada um dos membros
de que trata o inciso XI pertencer a territórios de identidade diversos.
§ 3º - Os representantes do CEDETER e seus respectivos suplentes serão indicados
pelos seus respectivos órgãos e entidades, e designados através de Portaria conjunta do
Secretário do Planejamento e do Secretário de Desenvolvimento e Integração Regional para
mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 4º - Em casos de empate na votação de qualquer matéria, o Presidente do Conselho
tem o voto de qualidade.
Art. 7º - Poderão ser convidados para participar das reuniões do Conselho as demais
Secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, oportunidade em que
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poderão manifestar-se quanto aos assuntos inerentes às suas respectivas áreas de atuação, sem
direito a voto.
Art. 8º - Os serviços prestados pelos membros do CEDETER, inclusive a
participação nas reuniões, são considerados de interesse público relevante e não serão
remunerados.
Art. 9º - Caberá à Secretaria do Planejamento dotar o CEDETER do apoio técnico,
administrativo e financeiro necessário para subsidiar as suas reuniões.
Parágrafo único - O apoio financeiro limitar-se-á às despesas indispensáveis para
viabilizar as reuniões do Conselho e da Secretaria Executiva, considerando o deslocamento, a
alimentação e a acomodação dos seus participantes, bem como a organização, o local e o
material necessários à sua realização, observado o disposto no art. 8º.
Art. 10 - São Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - CODETERs
os fóruns consultivos de discussão local das ações e projetos de desenvolvimento territorial,
compostos paritariamente por representantes dos poderes públicos estadual e minicipal, e pela
sociedade civil organizada, presentes na esfera de cada território.
§ 1º - A participação dos representantes e suplentes do CODETER é considerada de
interesse público relevante, não ensejando qualquer tipo de remuneração por parte do Estado.
§ 2º - Caberá aos CODETEREs elaborar e aprovar, em plenária especialmente
convocada para este fim, através so voto da maioria simples de seus membros constitutivos,
seus regimentos internos, a serem homologados pelo CODETER, nos quais constarão os
deveres e atribuições dos seus componentes, a organização e a forma do seu funcionamento.
Art. 11 - Para a instalação do CEDETER, e até que o processo de hologação dos
Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável seja finalizado, os representantes de
que trata o inciso XI do art. 6º serão eleitos dentre os membros dos CODETERs que sejam
representantes de organizações civis legalmente constituídas, em plenária coordenada pela
SEPLAN, garantida a participação de todos os Colegiados Territoriais.
Parágrafo único - A primeira homologação dos CODETERs deverá ser realizada
pelo CEDETER no prazo máximo de 01 (um) ano, a partir da data da publicação deste
Decreto, em conformidade com o estabelecido no inciso IV do art. 4º e no caput do art. 5º.
Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 25 de agosto de 2010.
JAQUES WAGNER
Governador
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Secretária da Casa Civil
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Antônio Alberto Valença
Secretário do Planejamento
Edmon Lopes Lucas
Secretário de Desenvolvimento e Integração Regional
Jorge José Santos Pereira Solla
Secretário da Saúde
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
Márcio Meirelles
Secretário de Cultura
Emilson Gusmão Piau Santana
Secretário de Relações Institucionais
Cícero de Carvalho Monteiro
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Eduardo Seixas de Salles
Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

