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RESUMO 

 

 

SILVA, Roberto Vianna da. A UAB e suas práticas subjacentes nas diferentes 
concepções do espaço social brasileiro. 2013. 195 f. Tese (Doutorado em 
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 
 Esta investigação teve como proposta a análise crítica da efetividade do 
Sistema UAB e suas práticas subjacentes nas diferentes concepções do espaço 
social brasileiro e objetivou discutir como vem sendo desenvolvida a política de 
expansão e de interiorização tendo como foco os polos UAB, avaliar a 
funcionalidade dos atos normativos, identificar os efeitos das ações políticas 
praticadas e analisar a efetividade do sistema UAB, tendo em vista o atendimento à 
demanda diante das vocações regionais do território brasileiro. A base metodológica 
deste estudo incluiu a pesquisa documental disponível nos arquivos dos órgãos de 
execução e controle. As fontes, a coleta, a elaboração e a análise dos dados foram 
realizadas considerando as informações disponíveis, a partir de 2008. Questionou-
se se em tempos de formação humana, o modelo implantado pela UAB é 
determinante no fortalecimento da produção de espaços sociais excludentes; se o 
atual modelo de EAD praticado pela UAB evidencia prováveis disfunções na 
dinâmica de execução do sistema em vigor e, considerando o atendimento às 
vocações regionais para o equilíbrio educacional brasileiro, se a ação de articulação 
da UAB entre os três níveis governamentais é adequada à sustentabilidade da 
qualidade acadêmica e do compromisso social da EAD.  Os resultados obtidos na 
pesquisa revelaram que as ofertas de cursos nos polos não atendem à efetividade 
das vocações regionais. Pode-se refletir que o modelo implantado é determinante no 
fortalecimento da produção de espaços sociais excludentes e que o atual sistema 
revela disfunções na dinâmica de execução em vigor. 
 
Palavras-chave: UAB. Expansão. Interiorização. 



 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, Roberto Vianna da. UAB (Brazilian Open University) and its underlying 
practices in the different conceptions of the Brazilian social space. 2013. 195 f. 
Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de 
Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 
 
 This investigation offers a critical analysis of the effectiveness of the UAB 
System and its underlying practices in the different conceptions of the Brazilian social 
space; it aims to discuss how the policy of expansion and internalization has been 
carried out; it also discusses, having its focus on the UAB poles, the functionality of 
normative acts, the identification of the effects of policy actions adopted and the 
analysis of the effectiveness of the UAB system, with a view to meeting the demand 
of regional vocations within the Brazilian territory. The methodological basis of this 
study included documentary research available in the archives of the institutions of 
execution and control. The sources of this study, collection, preparation and analysis 
were performed, considering the information available as from 2008.  The model 
implemented by UAB was questioned when it was argued that such model is 
important for strengthening the production of exclusive social spaces, as well as the 
fact that the current DL (Distance Learning) model adopted by UAB shows possible 
malfunctions in the dynamics of the current system  and, considering Brazilian 
regional vocations for  the Brazilian educational balance, if the UAB articulation 
between the three levels of government is appropriate for academic quality and 
sustainability of the social commitment of EAD (Distance Learning). The results 
obtained in the research revealed that the courses offered at the poles do not meet 
the effectiveness of regional demands. One may think that the model implemented is 
crucial in strengthening the production of social excluding spaces and the current 
system shows dysfunctions in the current implementation dynamics. 
 
Key-words: UAB. Expansion. Internalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de pesquisa tem como proposta a análise crítica da efetividade 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB e suas práticas subjacentes nas 

diferentes concepções do espaço social brasileiro, diante das metas firmadas para a 

expansão e interiorização da educação superior brasileira.  

As concepções em uso na EAD e as inovações aplicadas nos sistemas 

tecnológicos, ao longo dos últimos anos, têm exigido revisões periódicas quanto à 

capacidade de suporte e de gestão da educação a distância, seus conceitos, 

funções, princípios, bem como sua contextualização teórica e tendências atuais. 

A motivação para esta pesquisa está centrada na perspectiva de implantação, 

pelo Sistema UAB, de políticas públicas de EAD, diante da diversidade geográfica 

brasileira, na medida em que as práticas vigentes sugerem o funcionamento sob 

tutela às realidades espaciais existentes no Brasil. 

Nesta investigação, tomo como base a efetividade com as demandas sociais, 

sob a ótica do ordenamento territorial e da articulação entre o governo federal, o 

estado, a municipalidade e as Instituições públicas de ensino superior que justifique 

a efetividade das finalidades previstas pelo marco legal do Sistema UAB. 

Integrante do ensino superior brasileiro, a denominada Universidade Aberta 

do Brasil – UAB, sistema composto por IES públicas, foi criado pelo Decreto 5.800, 

de 8 de junho de 2006, para atender ao “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".  

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de entender o atual sistema posto 

em prática no Brasil, seu papel na definição de uma política de EAD e o significado 

dessa atuação, quando viabiliza mecanismos alternativos de financiamento para 

atender à expansão e à interiorização dos cursos a distância.  

O objetivo geral desta tese é discutir como vem sendo desenvolvida a política 

de expansão e de interiorização da EAD no país, tendo como foco os locais de 

oferta e as ações decorrentes das articulações promovidas pela UAB. 

 Os objetivos específicos estão demarcados para avaliar a funcionalidade dos 

atos normativos, identificar os efeitos das ações políticas praticadas pela UAB como 

espaço de atuação na educação superior brasileira e, também, de analisar a 
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efetividade do sistema, tendo em vista o atendimento à demanda diante das 

vocações regionais do território brasileiro.  

 No questionamento do que tem sido o significado da prática desse sistema, 

objetivo responder de que modo esse denominado programa estruturante, vem 

atendendo à pluralidade das IES públicas brasileiras.  

 Pretende-se discutir se a ação assumida pela UAB é adequada às 

perspectivas de atendimento às suas finalidades, ao considerar os fomentos e a 

distribuição dos cursos pelos municípios brasileiros, a responsabilidade institucional 

do gerenciamento tripartite e o risco da sustentabilidade política entre os três níveis 

governamentais e as IES públicas. 

 Combatendo argumentos que se apresentam em contrário, como hipótese 

central, estabelecemos que, em tempos de formação humana, o modelo implantado 

pela UAB é determinante no fortalecimento da produção de espaços sociais 

excludentes.  

 Associando-se a essa proposição, apresentamos duas que lhe são 

complementares: o atual modelo de EAD praticado pela UAB pode evidenciar 

prováveis disfunções na dinâmica de execução do sistema em vigor, caracterizadas 

pela prática de editais e pela distribuição de recursos por meio dos entes 

federativos. (H1).  

 Considerando o atendimento às vocações regionais para o equilíbrio 

educacional brasileiro, a ação finalística da UAB de articulação entre os três níveis 

governamentais é adequada à sustentabilidade da qualidade acadêmica e do 

compromisso social da EAD. (H2). 

 A base metodológica deste estudo inclui a pesquisa documental disponível 

nos arquivos dos órgãos de execução e controle, quanto à natureza e à ação do 

sistema UAB. 

 As informações do tímido inventário documental, publicadas pelos órgãos 

federativos, foram cruzadas e avaliadas em função da sua pertinência e valor 

acadêmico. Os tipos de documentos utilizados na coleta de dados foram 

subdivididos em oficiais, jurídicos, fontes estatísticas, publicações administrativas e 

imagens.  

Os procedimentos metodológicos delimitaram-se à fase inicial de definição do 

problema – entender o sistema UAB, seu papel na condução da educação a 

distância subjacente às políticas públicas na educação superior.  
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Na fase de delimitação, procurou-se verificar se a UAB considera as vocações 

regionais na distribuição de recursos e dos cursos de EAD.  

Na fase exploratória – momento em que se deu o estudo da viabilidade dessa 

investigação com o diagnóstico da situação – a coleta de dados foi baseada em 

documentação indireta com o intuito de recolher informações prévias sobre esta 

pesquisa.  

 O levantamento de dados foi realizado por meio de pesquisa documental e 

bibliográfica; as fontes foram provenientes de arquivos públicos disponíveis na web; 

a coleta, a elaboração e a análise dos dados estatísticos, inclusive censitários – os 

quais estiveram a cargo de órgãos particulares e oficiais referenciados nesta 

pesquisa, foram realizados, considerando as informações disponíveis a partir de 

2008. 

 Ao localizar a pertinência e avaliar a sua credibilidade, assim como a sua 

representatividade, a pesquisa documental, tais como publicações avulsas, boletins, 

pesquisas, livros, monografias, teses e material cartográfico abrangeu a bibliografia 

tornada pública em relação ao tema. 

A pesquisa bibliográfica utilizada neste trabalho assume, ainda, outras formas 

de estudos – exploratórios e descritivos, tendo em vista que a pesquisa exploratória 

foi realizada desde o início com a intenção de “Definir objetivos e buscar maiores 

informações sobre determinado assunto; por conseguinte o estudo descritivo se 

constitui da descrição das características, propriedades ou relações existentes no 

grupo pesquisado”. (CERVO; BERVIAN, 1983). 

No que se refere às perspectivas da pesquisa, é possível afirmar que se trata 

de uma pesquisa documental e descritiva, na qual conforme Barros e Lehfeld (1986, 

p. 90), “o pesquisador, observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, 

sem manipulá-los.” 

No desenvolvimento desta pesquisa realizaram-se filtragens, considerando a 

fonte, a heterogeneidade e a disponibilidade das informações, de modo a 

compreender a ação política no âmbito da UAB. 

 Quanto à classificação da pesquisa, segundo seus fins, pode-se, também, 

asseverar que a mesma é aplicada, uma vez que, nela, o pesquisador foi movido 

pela necessidade de contribuir para fins práticos, se possíveis imediatos, buscando 

soluções para problemas concretos, pois, concordamos com GIL (1989, p.44), 

quando afirma que a “preocupação está menos voltada para o desenvolvimento de 
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teorias de valor universal que para a aplicação imediata numa realidade 

circunstancial.” 

Sob a perspectiva se o atual modelo de EAD implantado pela UAB atende às 

necessidades de formação superior do Brasil ou é, apenas, um verniz de 

modernidade, a questão pode ser estruturada na medida em que os 

comportamentos e os registros determinam uma relação articulada entre o Sistema 

UAB, os entes federativos e as Instituições públicas de Ensino Superior. 

Além disso, ao considerarmos de que modo essa prática vem atendendo às 

necessidades da EAD, tendo em vista a pluralidade das Universidades públicas 

brasileiras, pergunta-se: Em que medida o modelo de EAD, implantado por meio do 

sistema UAB, atende às necessidades e aos interesses da população, dos entes 

federativos e das IES públicas participantes?  

A análise por aqueles que têm como objeto as questões que se defrontam 

com a formulação de políticas públicas, além de ser um instrumento de investigação 

e de ação à disposição das instituições públicas e dos três níveis governamentais, a 

pesquisa ora apresentada pode tornar-se útil na mediação interinstitucional quanto 

ao atual modelo de EAD implantada a partir da UAB. 

A pesquisa ora apresentada está estruturada em sete partes.  

 Após a Introdução, discutem-se conceitos mediante a revisão bibliográfica 

sobre a importância da Educação e do Conhecimento, da responsabilidade 

institucional e da qualidade acadêmica, e ainda, dos desafios e perspectivas da EAD 

nos espaços institucionais.  

Prosseguindo, apresentam-se a análise e a discussão das políticas de 

expansão de vagas na Educação Superior iniciadas desde o governo do Presidente 

Juscelino Kubitschek  até o final dos dois períodos de governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso.  

Com a intenção de tornar mais compreensível essa análise, aprofunda-se o 

tema nos dois governos do Presidente Lula da Silva, quanto à reforma da Educação 

Superior e à implantação, execução e avaliação dos programas estruturantes FIES, 

Prouni, REUNI e UAB.  

A seguir, descreve-se a política de EAD no Brasil, seu marco normativo e, 

ainda, o funcionamento e a análise normativa do modelo de financiamento posto em 

prática pelos princípios do Sistema UAB.  
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Na sequência, examinam-se a atual oferta e demanda de formação superior 

da EAD, discute-se o espaço de articulação sobre os princípios da UAB para as IES 

públicas, analisam-se os conceitos e a formalização dos estudos populacionais sob 

a perspectiva da oferta e da demanda e, se a instalação dos polos e cursos no 

território brasileiro, tem conduzido a uma expectativa de que a UAB seja um novo 

“milagre educacional”.  

A seguir, apresenta-se o mapeamento1 dos polos UAB, suas relações com o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e o perfil regional vocacional. Analisam-se 

as demandas sociais sob a ótica do ordenamento, planejamento territorial e a 

potencialidade da EAD na reorganização de territórios.   

Após essas análises, discutem-se os resultados obtidos na pesquisa, 

mediante a avaliação da política de expansão e de interiorização tendo como foco os 

locais de oferta.  

Junto às perspectivas, as considerações finais, entendendo que esta 

investigação possa contribuir para outras questões que surgirem diante da 

necessidade de definição e concretização de políticas públicas para a efetividade da 

educação a distância posta em prática pelo sistema UAB.  

Logo após, as referências bibliográficas e os anexos.  

                                                           
1
 Para o melhor domínio das técnicas de orientação é sugestivo o conhecimento da Rosa dos Ventos 
diante dos pontos cardeais,  colaterais e sub-colaterais, disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_dos_ventos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_dos_ventos
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1 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

 

Mesmo reconhecendo que não há mais originalidade ao indicar a importância 

da Educação, os conceitos utilizados a seguir sugerem uma reflexão do efetivo 

significado da Educação diante da perspectiva do desenvolvimento do indivíduo, 

sem perder de vista o espaço social em que se insere. 

As contribuições precisam ser observadas diante de cada um dos espaços 

sociais do seu tempo, em razão da compreensão desses movimentos, pelo caminho 

e na perspectiva de analisar a dinâmica que vem sendo desenvolvida pela 

Educação.  

Segundo LEFEBVRE (1991, p.73) 

 

O espaço social não é um objeto entre outros objetos, não é um produto 
entre outros produtos: antes, este concebe objetos produzidos e encerra 
suas inter-relações na sua coexistência e simultaneidade, sua ordem 
relativa e relativa desordem. ... Tudo: vida, existência, coisa, objetos, 
trabalho, sinais, símbolos. O espaço social “per se” é imediatamente 
trabalho e produto – uma materialização da existência social. 

 

Reafirma-se o fenômeno social da educação como condição de 

desenvolvimento e de redução da precarização, diante de uma ampliação da 

vulnerabilidade e desigualdade da educação superior.  

Nesse contexto, LIBÂNEO (1994, p.16-17) afirma: 

 

A educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 
humana necessária a existência e funcionamento de todas as sociedades. 
Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos prepará-los para 
a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. 

 

Por essa afirmativa, confirma-se a importância da Educação na formação de 

um cidadão pleno. Os exemplos referenciados a partir dessa premissa se 

diferenciam, considerando cada espaço social no que tange às estratégias 

fundamentais e a cada prática educacional a sua época.  

Esse curto inventário não esgota quaisquer outros argumentos que vêm 

sendo explorados diante da importância da Educação para o aperfeiçoamento 

integral do sujeito. 
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  E, como nem sempre ao indivíduo se oportuniza esse valor, cabe ao Estado, 

sem representar o interesse específico de ninguém, dar a oportunidade de acesso 

que desenvolve e potencializa a razão individual. 

Refletir sobre Educação exige a compreensão de outros significados e de sua 

importância na construção e no desenvolvimento do ser. Para BRANDÃO (1995, 

p.54),  

 

Outra maneira de se compreender o que a educação é, ou poderia ser, é 
procurar ver o que dizem sobre ela pessoas como legisladores, pedagogos, 
professores, estudantes e outros sujeitos um tanto quanto tradicionalmente 
difíceis de entender, como filósofos e cientistas sociais. 

 

Imergir sobre esse conceito só é possível quando se pensa no próprio 

Homem e sua história, e, na medida em que o Homem é, por natureza, um ser 

inacabado, marcado pelo que falta, a Educação passa a ser possível e necessária 

para seu desenvolvimento pessoal, fator decisório no processo de mudança político-

social de um povo. 

Por essa mesma perspectiva, CHIAVENATO, (1992, p.415), afirma que 

“Educação é toda influência que o ser humano recebe do ambiente social durante 

toda sua existência, no sentido de adaptarem-se as normas e valores sociais 

vigentes e aceitos.” 

Nesse contexto, o processo educacional deve ser permanente, pois a 

aquisição do aprendizado se faz de forma continuada por meio das inter-relações 

familiares e sociais, onde o sujeito assimila, processa suas predisposições e 

enriquece ou modifica seu comportamento dentro dos seus próprios padrões 

pessoais.  

DEMO (1999, p.16) já conceituava Educação como um processo de 

construção e participação, de aprender a aprender, de saber pensar, para melhor 

intervir na construção da sociedade, como forma de emancipação, contrapondo-a 

aos processos de treinamento, ensino e instrução, nos quais, em sua opinião, o 

aluno tem um papel passivo de depositário da informação. Ou seja, propõe um 

repensar do processo educativo, no qual o aluno desenvolveria sua capacidade 

construtiva e participativa, deixando a situação de objeto para se transformar em 

sujeito histórico, crítico e criativo. 
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O professor também teria outro papel, o de facilitador do processo de 

construção. E a partir daí, ver a Educação como processo de levar o indivíduo a 

pensar sobre a sua realidade e transformá-la. 

Há outro conceito de Educação que incorpora o conceito de trabalho, 

reconhecendo a sua dimensão pedagógica e a necessidade da educação escolar; 

vinculando-a ao mundo do trabalho e à prática social, uma vez que o fim maior 

Educação é preparar o cidadão para se constituir como sujeito, participando da vida 

política e produtiva.  

Trata-se de perceber a Educação como formadora que possa ser agente de 

mudança nas esferas pessoal, interpessoal e interventora da realidade. 

DOWBOR (2001, p.2) considera que 

 

É a própria concepção do ensino que tem de repensar os seus caminhos. 
Tradicionalmente, a educação seria um instrumento destinado a adequar o 
futuro profissional ao mundo do trabalho, disciplinando-o, e municiando-o de 
certa maneira com conhecimentos técnicos, para que possa “vencer na 
vida”, inserindo-se de forma vantajosa no mundo como existe. 

 

Este paradigma gerou visão contestadora, que tenta assegurar à Educação 

uma autonomia que lhe permita centrar-se nos valores humanos, na formação do 

cidadão, na visão crítica e criativa, virgem de relação com o mundo econômico, de 

forma que esta Educação estaria livre dos moldes que este lhe quer impor.  

Ressalta-se, no entanto, que a formação para o mundo do trabalho é só um 

dos papéis que cumpre a Educação; a criação de conhecimentos, a aquisição de 

valores, o crescimento da autonomia pessoal e a capacidade de intervir na história 

se acrescentam. 

No Brasil, a Carta Constitucional, promulgada em outubro de 1988, 

fundamenta-se, entre outros princípios, na cidadania e na dignidade da pessoa 

humana.  

A Educação, reconhecida na própria Constituição (Capítulo III, art. 205) como 

“direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, insere-se 

como instrumento de resgate da dignidade do cidadão, do qual depende o 

desenvolvimento do País e a sua soberania como Nação.   
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As finalidades e os objetivos gerais da Educação Nacional estão expressos 

em leis específicas, como a nova Lei nº 9.394, denominada Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996.  

Esta lei apresenta características inovadoras e um número de medidas para 

modificar o panorama educacional brasileiro; trazendo um conceito ampliado de 

Educação, estendendo-a para fora dos domínios da escola, valorizando a 

experiência extraescolar e vinculando-a ao mundo do trabalho e à prática social.  

O relatório da UNESCO (1996, p.99) defende que  

 

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa - 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo o ser humano deve ser 
preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, 
para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir 
nas diferentes circunstâncias da vida. 

 

Uma das principais atribuições da Educação consiste em dotar a humanidade 

da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento.  

Ela deve, de fato, fazer com que cada um tome o seu destino nas mãos e 

contribua para o progresso da sociedade em que vive, baseando o desenvolvimento 

na participação responsável dos indivíduos e das comunidades.  

Para tanto, a Educação deve organizar-se, segundo DELORS (1993, p.89.), 

sobre princípios fundamentais: aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em 

todas as atividades humanas, aprender a ser, via essencial que integra os 

precedentes. 

Esse conceito aproxima-se da ideia de que tudo pode ser ocasião para 

aprender e desenvolver o próprio talento, baseado no processo permanente de 

aquisição, atualização e utilização do conhecimento.  

O processo em que se dá o conhecimento, de forma alguma deve ser 

entendido como aquele, apenas, absorvido dentro de uma sala de aula, mas como 

um processo dinâmico que está por toda a parte, fazendo-se absorver. 

O mundo em constante evolução alcançou a tecnologia e a ciência, mas com 

tantas mudanças surgiram, também, desafios, que fizeram com que o Homem 

mergulhasse na busca pelo saber, para que cada vez mais, pudesse dar respostas a 

esses desafios. 
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Dessa análise, DEMO (1994, p.79) afirma que “Educação é o suporte 

essencial, porque, no lado formal, instrumenta a pessoa com a habilidade crucial de 

manejar a arma mais potente de combate, que é o conhecimento, e, no lado político, 

alimenta a cidadania.”  

Estamos frente à Era do Conhecimento, na qual as habilidades mentais que 

levaram a reflexão de COLL (1994, p.136) “ao aprender a aprender” se tornaram 

mais importantes que as habilidades manuais ou repetitivas, físicas, do aprender a 

fazer - momento em que o Conhecimento torna-se o recurso estratégico do 

desenvolvimento moderno.  

Não basta mais ter uma razoável formação escolar, experiência profissional e 

ficar estagnado. Na verdade, os grandes educadores sempre souberam que 

aprender não é algo que se faça, apenas, na sala-de-aula ou sob a supervisão do 

professor.  

Para entendermos este panorama histórico, é importante conceituar 

conhecimento e compreender sua importância, mediante algumas contribuições 

teóricas que se seguem.  

É importante retomar os argumentos de DEMO (1999, p.299), quando afirma 

que “O papel aumentado da pesquisa e desenvolvimento das instituições 

universitárias é explicitamente reconhecido como parte da revolução da era do 

conhecimento, mas o papel da escola elementar e secundária é menos 

reconhecido.” 

Sem dúvida alguma, conhecer é estar em processo, em interação, em uma 

busca cíclica pelo descobrir, aprender e agir. Por ser processo, não se apresenta de 

forma pronta e acabada. Por estar em constante movimento, novas construções vão 

sendo produzidas em diversos momentos, segundo interesses determinados pelas 

formas como as sociedades se constituem em seus sistemas produtivos.  

Podemos considerar que o conhecimento não é algo finito e está sempre em 

processo de revisão e construção, não se dá por adição e sim por reorganização, 

qual seja uma construção histórico-social, produzida, ao longo do tempo, como 

resultado da intervenção do Homem sobre o meio e a realidade, e da própria 

interação que se dá entre eles, nos diferentes contextos.  

O conhecimento está nas pessoas e, por conseguinte, a sobrevivência de 

uma sociedade encontra-se no conhecimento. A tendência atual é uma demanda 
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crescente de conhecimento, bem como uma busca por um profissional com 

habilidades específicas.  

O conhecimento tornou-se fator principal da produção. “Aprender a aprender” 

coloca-se como competência fundamental para a inserção do sujeito numa dinâmica 

social que se reestrutura.  

A perspectiva é, pois, de uma aprendizagem permanente, de uma formação 

continuada, tendo em vista a construção da cidadania. 

Se o conhecimento aumenta cada vez mais, em cada vez menos tempo, um 

maior número de pessoas precisa aprender cada vez mais, em cada vez menos 

tempo.  

Mas isso não é suficiente. É necessário aprender melhor. Por isso, os 

processos de aprender e ensinar não podem ficar restritos, têm de estar em toda 

parte o tempo todo e, por que não, no local onde passamos a maior parte do nosso 

tempo, que é no trabalho. 

Diante dessa perspectiva, DEMO (1999, p.7) apresenta que  

 

O que muda no mundo moderno é a necessidade de construir 
conhecimento em vez de permanecer apenas na transmissão. A grande 
expectativa está em que, pela via eletrônica, o conhecimento disponível 
possa cada vez mais ser acessível a todos, facilitando o processo 
construtivo.  

 

Se por um lado, o conhecimento é visto como instrumento ou método 

importante para inovação, por outro, o mesmo conhecimento que consegue produzir 

tudo também é aquele que extermina as oportunidades de trabalho, como 

consequência dos avanços tecnológicos.  

Assim, Educação e Conhecimento cumprem o desafio de instrumentalizar 

cada pessoa para influir e construir em diversos espaços, já que o potencial de cada 

um é crucial para a evolução da sociedade.  

Podemos citar como espaços diversificados do conhecimento, formais e não 

formais, as universidades, a formação nas empresas, a reorientação da televisão e 

da mídia em geral com programas educacionais, os vídeos educativos, os cursos 

técnicos, o espaço científico domiciliar e do conhecimento comunitário, a pesquisa, 

entre outros. .  

No que se refere ao valor do conhecimento, de acordo com a abordagem de 

DEMO, (1997, p.34), “aumenta o consenso em torno da convicção de que o manejo 
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e a produção de Conhecimento constituem a mais decisiva oportunidade de 

desenvolvimento, são os instrumentos primordiais da cidadania e da economia.” 

Para a Organização das Nações Unidas - ONU (PNUD, 1995), Educação é o 

indicador central do desenvolvimento humano, porque define o horizonte das 

oportunidades potenciais, possíveis e realizáveis na história.  Ou seja, esta 

perspectiva considera a ideia de que o conceito de Educação aponta para o 

processo de formação da competência do sujeito na história. 

  Não se pode perder de vista que por competência humana compreende-se 

tanto a capacidade de manejar o conhecimento inovador, quanto, sobretudo, de 

humanizar, no contexto da formação de um sujeito histórico, ético e criativo.  

Significa dizer que a capacidade de desenvolvimento e inovação está 

relacionada com este tipo de competência alimentada, nos fins, em Educação e, nos 

meios, em conhecimento.  

Está no conhecimento a usina fundamental. A transformação produtiva 

encontra na energia do conhecimento seu motor principal de crescimento e 

produtividade.  

Nesse sentido, a importância da Educação e do Conhecimento põe-se diante 

do desafio histórico de intervenção competente, porque esta é a vocação eminente 

do Ser Humano de se tornar um sujeito cada vez mais capaz de fazer e fazer-se 

oportunidade.  

Educação e Conhecimento representam a estratégia crucial de intervenção na 

realidade. Para FREIRE, (1983, p.80) 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com 
ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. 
Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai 
temporalizando os espaços geográficos.  

 
Hoje, como ontem, as posições com respeito à busca de novas práticas 

educativas ganham força e nos levam a refletir sobre a educação superior.  

A atual universidade tem abandonado seu caráter global diante das divisões 

entre sua população acadêmica e sua atual estrutura política, de conchavos, 

burocrática, de cartéis acadêmicos. 

Para tanto, cabe, também, uma referência à responsabilidade dos diferentes 

entes federativos na construção desse sujeito, diante das omissões, das 

ambiguidades e dos rumos que vem tomando a universidade brasileira. 
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2 A UNIVERSIDADE: RELAÇÕES NOS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS 

 

 

A Universidade é um espaço resultante de dinâmicas institucionais, seja por 

procedimentos expressos, seja pelas dificuldades diante da sua importância 

epistemológica, relevância pedagógica, pertinência na interação com a sociedade, 

como também, por merecimento institucional.  

Isso significa compreender a universidade como um espaço no qual as ideias 

e o fazer adquirem significações como um espaço público de identidade e de 

reflexão, responsável pela concepção de um projeto que necessite de um porta-voz 

para expor seus interesses e demandas na formulação e destinação de políticas 

públicas.  

SANTOS (1987, p.51) afirma que “para fundamentar a concepção de espaço 

é importante compreender as mudanças sócio-históricas e geopolíticas no mundo 

capitalista atual.” Partindo dessa concepção, o autor reporta-se ao mundo histórico, 

representado pelo mundo capitalista, ou melhor, pela divisão do trabalho, afirmando 

que, “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas e objetos de ações não considerados isoladamente, mas 

como o quadro único no qual a história se dá.” 

A opção por uma abordagem resultante dessa concepção de espaço 

composto por objetos e dentro do processo de produção como portador das forças 

de transformação no mundo capitalista atual demonstra que, na Universidade, a 

demanda por conhecimento aponta para um crescimento e vem se aplicando aos 

diferentes espaços institucionais. 

 

 

2.1 A responsabilidade institucional 

 

 

Sem dúvida, as rugosidades não podem ser apenas encaradas como 

heranças do desenvolvimento da educação e do conhecimento.  
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Por outro lado, a discussão sobre a responsabilidade na Universidade precisa 

se dar sob o enfoque de sua finalidade: para quê, qual o sentido, e que resultado 

final se quer obter?  

Na verdade, é significativa a noção das constatações propostas para 

responsabilidade por DERRIDA (1999, p.123), ao afirmar que é necessário ter 

 

Cuidado com o que abre a Universidade para o exterior e para o sem-fundo, 
mas cuidado também com o que, fechando-a em si mesma, não criaria 
senão um fantasma de cercado, a colocaria à mercê de qualquer interesse 
ou a tornaria perfeitamente inútil. Cuidado com as finalidades, mas o que 
seria uma Universidade sem finalidade? 

 

Ainda, para DERRIDA (1999, p.11), a noção de responsabilidade é 

apresentada por meio da seguinte reflexão: 

 

Como a noção de responsabilidade mantém um valor e um sentido, faltaria 
reelaborá-la numa problemática inteiramente nova. Nas relações ente a 
Universidade e a sociedade, na produção, na estrutura, no arquivamento, 
na transmissão dos saberes e das técnicas, nas práticas do saber, na 
própria ideia do saber.  

 

Melhorar o funcionamento da Universidade e programar a gestão com uma 

abordagem gerencial participativa não é suficiente para que ela produza bons 

resultados.   

Primeiro, é preciso pensar que resultado se quer, como fruto do 

funcionamento e controle social, em se tratando da Universidade pública, para 

depois definir que mecanismos internos devem ser transformados.   

Se nessa discussão o autor afirma que a universidade moderna deveria ser 

sem condição (liberdade no sentido de questionamento, de proposição) um 

compromisso com a verdade. 

De acordo com BARNETT (2005, p. 11), uma dificuldade é “A noção de 

responsabilidade em relação à universidade tem sua origem em um valor histórico 

aceito, por exemplo, de que a busca do conhecimento é uma coisa boa ou de que 

vale a pena lutar pela justiça social.” 

Para qualquer universidade, independentemente da sua natureza jurídica, um 

dos desafios está na mudança da gestão, pois a efetividade que se tem está 

baseada no conjunto de valores que a instituiu e que mantém a cultura da 

burocracia.  
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Isto significa que o enfoque está no processo e não no resultado, e não está 

ligado, portanto, ao cidadão, ao compromisso social. 

Em outro modo de focalizar o assunto, DERRIDA (1999, p. 128) questiona: 

“(...) o que o corpo dessa instituição vê e não pode ver de sua destinação, daquilo 

em vista do que se mantém de pé?” 

É sugestivo que a gestão universitária procura um sistema autônomo, com 

liberdade acadêmica e a integração do ensino com compromisso social. 

Entretanto, nas universidades, a fraqueza operacional e a incapacidade de os 

planos de gestão atender as atuais demandas, seja do ponto de vista econômico, 

sejam das políticas públicas, não inviabilizam a análise do crescimento efetivo dos 

problemas por que passam, nem minimizam a real necessidade de administrá-la 

com compromisso social, para que as suas ineficiências, muito difundidas, possam 

ser enfrentadas.  

Para DERRIDA (1999, p.133), está em jogo, porém, outra responsabilidade 

na medida em que, “Temos de responder perante o apelo do princípio da razão. Em 

Der Satz vom Grund [O princípio da razão], Heidegger tem um nome para esse 

apelo. Chama-o de Ansprich: exigência, pretensão, reividincação, pedido, comando, 

convocação.” 

A ação da gestão universitária vai depender de uma mentalidade, de um 

esforço crescente de integração dos fatores qualitativos e das pessoas – seus 

gestores não devem trabalhar sozinhos, pois não teremos sucesso sem a 

participação do conjunto de “meios” que envolvem o planejamento e seus limites 

internos e externos.  

A universidade pública é reconhecida como instituição social, histórica, 

política, ideológica. 

Não proponho a leitura linear de responsabilidade para garantir a defesa da 

função social primeira da universidade pública. 

CHAUÍ (1998, p.32) dedica sua reflexão para apontar os diversos 

determinantes que levaram a universidade a estar sendo vista e revista. 

 

A universidade é uma instituição social, científica e educativa, cuja 
identidade está fundada em princípios, valores, regras e formas de 
organização que lhe são inerentes (....) ela interroga, reflete, critica, cria e 
forma, exercendo papel fundamental no avanço e na consolidação da 
democracia, que implica no compromisso com a luta pela democratização 
dos meios de produção da vida humana. 
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A universidade é parte da mudança geral da sociedade, do interesse pela 

flexibilidade e adaptabilidade. É a universidade reconhecida como organização 

social, sendo regida pelas ideias de planejamento, controle, êxito e gestão.  

As universidades deixam de construir conhecimento para serem operacionais 

e preocupadas com a formação de “indivíduos sintonizados com a cultura 

empresarial contemporânea” (CHAUÍ, 1999, p. 215). Por essa reflexão a autora 

apresenta um viés da expansão do ensino superior na década de 80 e que se 

revelou insuficiente diante da discussão sobre a democratização do acesso. 

A universidade é vista como a principal instituição que deve dar respostas 

objetivas, técnicas e eficientes a essa sociedade cada vez mais modelada pela 

tecnologia. 

Ainda para CHAUÍ (1999, p.216), ao ser, porém, transformada numa 

organização administrativa, “a universidade pública se reduz à gestão de receitas e 

despesas, e acordo com o contrato de gestão pelo qual o Estado estabelece metas 

e indicadores de desempenho, que determinam a renovação ou não renovação do 

contrato.” 

É verdadeiro e importante que a Universidade Pública esteja voltada para o 

cidadão – seja do ponto de vista teórico-conceitual, seja do ponto de vista 

operacional, e que, do mesmo modo, desenhe políticas públicas e programas, 

olhando para as pessoas e seus problemas reais, com todas as implicações daí 

decorrentes. 

CHAUÍ (1998, p. 32) assevera que “A Universidade é uma instituição social, 

científica e educativa”, portanto sua responsabilidade diante da sua razão de existir 

e ser só se afirmará a partir compreensão das suas críticas e suas limitações, diante 

do que e para que se constitua a essência da Universidade. 

 

 

2.2 Críticas e limitações 

 

 

A universidade deve responder às demandas da sociedade com soluções 

para os problemas do seu entorno, com propostas e valores transformadores, 

oferecendo uma formação integral do sujeito, com qualidade acadêmica e 

compromisso social, de modo a atender a primazia do seu caráter constitucional. 
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RIBEIRO (1975, p.14) elege a Universidade pública como uma instituição 

fundamental para a transformação social, quando afirma: 

 

Qualquer apego as formas herdadas do passado, qualquer zelo por 
tradições vetustas podem ser desastrosos. Assim, cada proposição, 
instituição ou pessoa precisa ser severamente criticada, através do exame 
mais objetivo de sua adequação aos fins pretendidos e de sua efetiva 
capacidade de ajudar ou prejudicar a luta para romper com o atraso. 

 

As universidades são consideradas instituições complexas e utilizam 

diferentes formas de escolha e decisão, as quais passaram a ser expressas por 

meio de modelos que incluem o burocrático, o racional, o político, o colegiado e o 

anárquico.  

Universidade que, para MARCOVITCH (1998, p.23), tem sua existência 

justificada pelo fato de ser “o melhor lugar possível para uma enriquecedora 

transição da adolescência para a juventude e, depois, para a idade adulta”. 

A complexidade das instituições de ensino superior e a natureza de suas 

atividades tornam o seu processo decisório sujeito a um conjunto mais amplo de 

critérios de avaliação, fazendo-a permeável à interferência direta de agentes 

internos e externos nas decisões sobre estrutura e serviços a serem oferecidos.  

Os desafios enfrentados pela Universidade têm origem nas constantes 

modificações sociais, devido à disponibilização pela sociedade de novos bens e 

serviços.  

Quatro paradigmas nortearam as práticas de gestão educacional que 

resultaram da transposição das teorias organizacionais, quais sejam: a eficiência 

(critério econômico); a eficácia (critério pedagógico); a efetividade (critério político); e 

a relevância (critério antropológico). Ou seja, critérios de natureza instrumental 

(eficiência/eficácia) subordinados aos critérios de efetividade / relevância, de 

natureza substantiva mais adequada a instituições de ensino.  

Universidades desenvolvem uma lógica distinta das organizações 

econômicas, pois sua atenção principal está voltada para a disseminação de 

conhecimento mediante práticas educativas. No entanto, apresentam estruturas que 

exigem a definição de práticas de gestão que possam garantir o alcance de 

resultados esperados pela sua comunidade interna e demais grupos de interesse.  

Essas respostas nem sempre resultam de um processo racional ou ordenado 

por avaliações orientadas para a solução objetiva dos problemas organizacionais. 
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Elas podem orientar-se para atender a pressões institucionais, mas, na verdade, 

essas dicotomias ou variações nos padrões de resposta resultam das características 

peculiares da universidade vista como organização. 

Em se tratando dos objetivos, as universidades têm dificuldade de construir 

estruturas de decisão para enfrentar as incertezas e reduzir conflitos.  

A preocupação aparece explícita em SANTOS (2005, p.26), que afirma ser 

necessário “lutar pela definição de universidade”: 

 

O grande problema da universidade neste domínio tem sido o facto de 
passar facilmente por universidade aquilo que o não é. (...) Como elas foram 
adicionadas sem articulação lógica, o mercado do ensino superior pôde 
auto-designar o seu produto como universidade sem ter de assumir todas 
as funções desta, selecionando as que lhe afiguram fonte de lucro e se 
concentrado nelas. 

 

A pergunta "qual é o objetivo da universidade?” se apresenta como uma 

questão não consensual, que dá origem a uma lista longa de possíveis respostas, 

tais como: ensino, pesquisa, serviços para a comunidade local, administração de 

instalações científicas, apoio às artes, soluções de problemas sociais. 

A comunidade acadêmica deve ser capaz de falar por si mesma.  Ela busca 

voz no processo decisório, tornando-o menos sujeito à lógica da escolha racional 

e/ou mercadológica.   

No caso das universidades, seus profissionais, nem sempre capacitados - 

professores, técnicos e administrativos - usam um amplo repertório de habilidades 

para lidar com os problemas de seus alunos.  

Em vez de dividir uma tarefa complicada num conjunto de procedimentos de 

rotina, determinados trabalhos requerem que uma ampla variedade de tarefas seja 

desenvolvida, muitas vezes, por um único profissional. Outra limitação é que esses 

profissionais têm sua prática dividida entre as normas e os objetivos institucionais.  

Mas, ainda que nenhuma estrutura acadêmica seja autônoma, algumas têm 

maior liberdade de ação do que outras.  

O poder de decisão que uma estrutura – sejam faculdades, institutos, centros 

universitários ou universidades – tem em relação ao seu ambiente um dos 

determinantes críticos de como ela será gerenciado, em meio ao contínuo entre in 

(de) pendência e aprisionamento.  
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Entretanto, quando forte pressão é exercida, a liberdade operacional dos 

profissionais é reduzida e, por consequência, as alterações na vulnerabilidade 

ambiental institucional mudam seu padrão de gestão.  

Uma característica das estruturas acadêmicas consiste na prevalência da 

inatividade na tomada de decisão: os participantes tendem a se manter distantes do 

processo político, julgando esta atividade como não compensadora.   Nesse sentido, 

a participação se dá de forma fluída, conduzindo os indivíduos que participam do 

processo decisório a fazê-lo de forma descontínua. 

MARCOVITCH (1998, p.23.), assevera que “A universidade tem ainda o papel 

de formar a cidadania. Cabe-lhe, e talvez, seja essa a sua principal função, 

desenvolver a inquietude.”  

Isto significa dizer que uma instituição que emerge da vida social concreta, a 

reproduz e contesta é um espaço para excelência do debate e da crítica, do 

confronto de ideias, do questionamento e da busca de opções para o mundo da 

produção e para a existência social e individual.  

Na realidade atual, considerando o entendimento dos inúmeros papéis que 

tornam seu funcionamento desorganizado, ao se levar em conta a gestão e 

principais tarefas no ensino, na extensão e na pesquisa, a autocrítica é um dos 

desafios ao desempenho institucional. 

Para AMORIM (1992, p.68), o critério da competência compõe uma dessas 

autocríticas, quando afirma que 

 

Definitivamente o discurso da competência instalou-se na universidade 
brasileira. É a competência técnico-administrativa, acadêmica, científica e 
tecnológica. O conteúdo desse discurso também começou a fazer parte das 
diferentes propostas sobre avaliação: é o todo poderoso critério da 
competência técnica.  

 

A valorização da universidade pública é a percepção do seu papel político-

social e institucional, essencial para que se construa a sociedade justa e solidária 

que desejamos. 

Mesmo com esse indicativo de divergências – conceitual, política, ou 

estrutural, o jovem que procura a universidade, em especial a pública, busca o 

conhecimento, mas, a despeito das suas idiossincrasias, acaba encontrando um 

quadro de referência para sua vida futura, aprende a definir objetivos, alcançar 

metas e resolver problemas. 
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2.3 A qualidade acadêmica num cenário sem fronteiras 

 

 

Para a universidade não basta se preocupar em conhecer o que ocorre no 

seu campo de atividade regional ou nacional, mas, também, o que acontece em 

âmbito internacional.  

É necessário construir um novo sentido que leve à qualidade acadêmica da 

universidade ao status de direito inalienável que corresponde à cidadania, sem 

nenhum tipo e restrição ou segmentação de caráter mercantil.  

Na discussão inicial sobre qualidade acadêmica, cabe apontar o postulado de 

GRILLO (1996, p.13) quando afirma que:  

 

Equivocadamente, as universidades têm sido administradas dentro dos 
mesmos padrões seguidos pelas empresas públicas ou privadas, alheios às 
peculiaridades de uma instituição que apresenta características especiais e 
elevada complexidade. 

 

Em se tratando das universidades, não basta investir em capital físico, pois é 

fundamental o investimento em capital humano, como ressalta FRIGOTTO (2000, 

p.92),  

 

O capital humano é função de saúde, conhecimento e atitudes, 
comportamentos, hábitos, disciplina, ou seja, é expressão de um conjunto 
de elementos adquiridos, produzidos e que uma vez adquiridos, geram a 
ampliação da capacidade de trabalho, portanto, de maior produtividade.  

 

Em outra análise de preocupação semelhante com as propostas de gestão 

pela qualidade na Educação, GENTILI (1995, p.116), afirma que “Nosso desafio é 

duplo. Trata-se de destruir e combater esta nova retórica, que se expande de forma 

bastante envolvente, com a força implacável do senso comum dominante.” 

Vale ressaltar o título IV – da Educação Superior da Lei 9.394/96 – das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no qual se destacam as finalidades da 

educação superior, determinando às universidades:  

 

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; estimular o 
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conhecimento dos problemas do mundo presente e promover a extensão, 
aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição.  

 

Esta longa lista de finalidades demonstra que, para a LDB, as universidades 

são instituições pluridisciplinares, que se caracterizam pela produção intelectual 

institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e dos problemas mais 

relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional.  

Ou seja, independentemente dos preceitos legais, é fundamental perceber a 

Universidade como um espaço crítico e criativo, e não mais aquele que, durante 

muito tempo, esteve pautado na mera descrição do conhecimento, sem que o 

indivíduo fosse considerado parte integrante desta construção histórica e espacial. 

Em plena era da globalização, seja por interdependência ou por 

competitividade, no Hemisfério Norte ou no Sul, as pessoas se sentem ligadas por 

um vínculo natural como a língua ou a religião ou algo para mantê-las unidas.   

Sob essa perspectiva de globalização, em entrevista a José Corrêa Leite, o 

Professor Milton Santos (2001, p.191-197) nos diz que  

 

A globalização é de certa forma, o ápice do processo de internacionalização 
do mundo capitalista. Para entender esse processo, como qualquer 
momento da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o 
estado das técnicas e o estado da política. 

 

Ainda para SANTOS (2001, p.191-197), a discussão é: 

 

Há um conjunto, um sistema de técnicas baseado na ciência e há uma 
forma de utilizar esse sistema presidido por essa mula-sem-cabeça 
chamada mercado global. Um mercado global utilizando esse sistema de 
técnicas avançadas repito, presididas pelas técnicas da informação, resulta 
nessa globalização perversa.  

 

E as Universidades, nesse mar nada calmo de mundialização da economia?  

Basicamente, os três centros do capitalismo mundial – EUA, Japão e 

Alemanha – têm ditado o ritmo dessa economia de mercado na aplicação do saber 

científico, sendo a sociedade moderna fundamental para o desenvolvimento da 

tecnologia de ponta, motivo pelo qual deve contar com um sistema educacional 

modernizado.  
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Para alguns, essa aplicação tem levado os centros de formação da mão de 

obra qualificada às cidades científicas, aos polos tecnológicos ou tecnopólos, que 

vêm se caracterizando por desenvolver atividades de alta tecnologia com 

importantes parcerias entre a empresa e as universidades.  

Em seus laboratórios de pesquisa, são assegurados conhecimentos que 

beneficiam e ratificam a fundamental necessidade de formar sujeitos qualificados.   

Do mesmo modo, se as atuais exigências no mundo do trabalho subjacentes 

ao conhecimento expõem uma prática que se vincula a um contexto semelhante ao 

das usinas de produção, é fundamental analisar de que forma a Universidade pode 

caminhar.  

Uma dessas exigências é a ampliação do atendimento que vem sendo 

realizada, em muitos países, com o aproveitamento dos recursos tecnológicos que 

viabilizaram a educação a distância. 

TIFFIN (2007, p.20) apresenta a seguinte reflexão 

 

A educação superior é fundamentalmente oferecida pelas universidades, 
cujo papel tradicional tem sido preparar as elites administrativas e 
profissionais das nações.  Elas agora precisam tornar-se um serviço que 
atenda a todos. E se a globalização tiver de ser algo mais do que a 
exploração dos miseráveis por parte dos poderosos e privilegiados, ela deve 
também tornar a educação universitária disponível a todos e em todos os 
lugares que a queiram, independentemente de nação, cultura ou crença. 
Que tipo de universidade se encaixa nisso?  

 

Mesmo com as iniciativas para suprir demandas do conhecimento, com 

qualidade acadêmica, algumas são insuficientes para garantir o acesso e o avanço 

na melhoria dos indicadores sociais. 

Em se tratando da oferta da EAD, há necessidade de mapeamento dessas 

iniciativas, sem perder de vista o ensino, a pesquisa e a extensão diante de um 

desafio em implantar cursos de educação a distância na universidade e as reais 

necessidades e interesses de desenvolvimento do país. 
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2.4 Desafios e perspectivas da EAD 

 

 

Para TIFFIN (2007, p.25), a inquietação permanece quando propõe as 

seguintes questões:  

 

Qual será então a missão civilizadora das universidades globais virtuais e a 
quem elas servirão? (...) Os territórios a serem explorados e reclamados são 
os mundos virtuais dentro de nós e aqueles localizados nas florestas 
crescentes da tecnologia da informação. Quais as universidades ao longo 
do tempo e no mundo como um todo? 

 

Vislumbra-se mais uma revolução tecnológica, baseada na microeletrônica, 

nos meios de comunicação de massa e no desenvolvimento do transporte. Tanta 

mudança faz com que se busque cada vez mais a excelência no conhecimento, não 

bastando mais o “saber fazer”, mas o “aprender”.  

Ainda para TIFFIN (2007, p.39), a função básica da universidade “É fazer isso 

no nível mais alto do sistema educacional, em nível avançado, com alunos maduros 

(...). O que quer dizer com alunos, professores, conhecimento e problemas em uma 

universidade virtual e global.”  

Diante dessa reflexão, pode-se indagar se, nos espaços em que atua, a 

Universidade valoriza os saberes, comprometendo a comunidade acadêmica com as 

demandas sociais e com o impacto de suas ações sobre elas.  

SANTOS (2001, p.229) destaca que 

 

A política da Universidade deve combinar o máximo de qualidade 
acadêmica com o máximo de compromisso social... a legitimidade da 
universidade só será cumprida quando as atividades, hoje ditas de 
extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem 
a ser parte integrante das atividades de investigação e de ensino.  

 

Vivenciamos ritmos históricos globais, cuja repercussão nos mundos do 

trabalho e da formação prenuncia novos cenários para a existência profissional sem 

que tenha havido, ainda, a tomada de consciência imprescindível para o esboço de 

uma nova relação com a Educação a distância, considerando suas singularidades, 

válido para tudo e para todos. 

É necessário refletir sobre essa formação do ensino, da aprendizagem, 

cultural, sobre o compromisso e a responsabilidade social de devolver esse 
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conhecimento à sociedade diante de um diferente mundo em que a desigualdade e 

exclusão estão cada vez mais acentuadas. 

Para DIMENSTEIN (1999, p.13.)  

 

A era da informação é a era da aprendizagem permanente. A velocidade do 
conhecimento obriga atualização constante (...) as universidades se abrem 
a cursos de menor duração. Explodem os cursos de educação continuada 
para gente que, há tempos deixou os bancos escolares. Quando chega ao 
final do curso, o aluno sente um mal-estar, a sensação de que não está apto 
para enfrentar a realidade – uma sensação que em geral, se confirma logo 
no estágio.  

 

A partir de então, ao considerar os determinantes legais e o envolvimento das 

IES públicas, evidenciamos a necessidade de analisar a inserção da UAB no projeto 

de Universidade que temos no Brasil e a compatibilidade do sistema com o modelo 

de universidade aberta.   

 Em 2001, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras já sustentava que a EAD deveria 

 

Contribuir para a busca de novos paradigmas educacionais no sentido de 
contrapor-se a concepção de educação como sistema fechado, para um 
sistema aberto, implicando processos transformadores que decorrem da 
experiência de cada um dos sujeitos da ação educativa.  

 

Discute-se, nos últimos anos, se o sistema brasileiro instituído por decreto – a 

criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) é ou não caro demais para as 

possibilidades do país; se os recursos públicos não seriam mais bem aplicados na 

educação básica; se a oferta não favorece os mais ricos em detrimento dos mais 

pobres; se não há desperdícios intoleráveis na implantação dos polos semiprenciais 

ou vícios implantados pelo corporativismo.   

A atuação da EAD nas Universidades públicas depende do desenvolvimento, 

da generalização das redes de comunicação na medida em que ainda se apresenta 

com contornos não definidos e condições para a operacionalização. 

Outros elementos básicos tais como o recurso intensivo a ferramentas de 

tecnologia de informação e comunicação, as metodologias de ensino a distância 

como apoio às aulas presenciais devem estar prontos para a introdução e 

desenvolvimento de inovações pedagógicas, diante de uma aprendizagem com 

qualidade acadêmica. 
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Do mesmo modo, a estrutura tecnológica ofertada, bem como sua estrutura 

comunicacional deve estar atenta com a rapidez das respostas às solicitações dos 

interessados. 

A atuação do sistema UAB nas universidades públicas deve assumir o 

compromisso com a implantação e/ou ampliação do espaço físico, apoio institucional 

irrestrito à produção de material didático, desenvolvimento do ambiente virtual de 

aprendizagem e, ainda, da gestão acadêmica, em se tratando das ações pertinentes 

ao desenvolvimento dos cursos. 

É sugestivo que o sistema Universidade Aberta do Brasil possibilita algumas 

análises quando consideramos, entre outras, as políticas de expansão da oferta de 

vagas na Educação Superior, a execução de programas estruturantes enquanto 

política pública, a normatização e regulação, as perspectivas vocacionais, o 

financiamento e ainda, qual o espaço de afinamento entre o governo federal, 

estadual, a municipalidade e as IES, sobre os princípios da UAB na universidade do 

futuro.  



43 

3 AS POLÍTICAS DE EXPANSÃO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

 

Passados tantos anos após a criação dos primeiros cursos no Brasil, sem 

pretender apresentar um histórico completo da origem dos cursos que apontam para 

o ano de 1874, é de significativa relevância refletir sobre o papel da política social, 

mesmo diante de diversas prioridades, como grupo de pressão na oferta de vagas 

na educação superior.   

Desde a Reforma Benjamin Constant, em 1891, ao criar os cursos de Direito, 

além dos cursos de engenheiros civis, industriais e agrônomos, também eram 

ofertados cursos de mecânicos, maquinistas, condutores de trabalhos, que foram 

extintos quatro anos após.   

Em 1882, no Rio de Janeiro e na Bahia, passam a funcionar os cursos de 

parteiras e de odontologia. A partir de 1894, não se registraram mais matrículas no 

curso de parteiras, já denominado curso de obstetrícia.   

Na Primeira República, a expansão ocorre por meio da criação de instituições 

ditas livres, portanto, não oficiais. Uma nova mudança se processou a partir da 

década de 1930, com a retomada do protagonismo público que se acentuou na 

década de 1940.   

Até 1940, na história da educação brasileira, não se registram novas 

iniciativas até o advento do projeto da LDB, em 1948.  Em 1950 e no início dos anos 

60, a expansão se dá por meio da federalização de instituições estaduais e privadas, 

e da criação de novas universidades federais, momento em que proliferam os cursos 

de engenharia.  

Diante desse avanço desordenado dos cursos de engenharia, a ideia de 

conter a expansão apontava para medidas de aumento do tempo de estudo para 5 

anos e de antecipar uma formação de curta duração.   

Em 1961, a Lei 4024/61 abre a possibilidade da organização de cursos ou 

escolas experimentais. Mais tarde, a Lei 5.540/68 deu competência às universidades 

e escolas isoladas para organizar cursos que atendessem às exigências de sua 

programação específica, de modo a fazer face à peculiaridade do mercado regional. 

Dispunha ainda, a organização de cursos profissionais de curta duração destinados 

a proporcionar habilitações intermediárias.   
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Nesse período dos anos 60, as mudanças sociais e econômicas na América 

Latina firmam o conhecimento técnico como ferramenta para o crescimento, e a 

expansão das IES privadas tem início no cenário da educação superior.  

Segundo COWEN (2002, p. 475-478), “o regime militar brasileiro, 

diferentemente do argentino ou chileno, tinha planos para a educação superior no 

sentido de auxiliar o crescimento econômico. (...) o governo tinha influência nas 

decisões, o que comprometia a autonomia das universidades”.  

Tal expansão é mostrada por Arocena e Sutz (2005, p. 578-579). Esses 

autores apontam que em 1950 havia 50 universidades; em 1960 já eram 164, e em 

1995 o número chegava a 812.  

No início da década de 70, no bojo do Plano Setorial de Educação e Cultura, 

o Projeto 19, considerado prioridade, indicava o incentivo à implantação das 

carreiras de curta duração.   

A expansão da educação superior passa a ter como princípio o atendimento à 

política social de desenvolvimento de recursos humanos, na medida em que a 

Educação se torna o caminho para a resolução dos problemas de mão de obra, o 

que lhe confere, por conseguinte, uma dimensão de investimento com retorno 

garantido.   

De acordo com o IBGE, em 1975 havia no Brasil 57 Universidades e 803 

estabelecimentos de ensino superior, sendo destes últimos 78% vinculados ao setor 

não gratuito.  

Já nesse período, as mudanças na estrutura econômica, ensejando grande 

concentração de capital e o desenvolvimento da burocracia estatal, resultam numa 

crescente demanda de pessoal com formação de ensino de graduação, 

principalmente nas áreas relacionadas mais de perto com a subordinação 

econômica e política da época.  

Ao final da década de 70, a oferta distribuída em todas as regiões 

geográficas, já chegava a 5.640 vagas e o Brasil já tinha implantado 141 cursos de 

tecnólogos.  

Essa distribuição, como revela a Figura 1 é consequência da decisão do 

governo de consolidar fortemente a região Sudeste como o espaço de produção 

mais importante do país. 
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Figura 1 - Brasil – 1978: Distribuição de cursos/vagas de curta duração. 

 
Fonte: MEC/SESU 

 

 A expansão irá refletir o processo de pressão e cooptação que caracteriza o 

relacionamento da classe média com o Estado, no modelo sócio político-econômico 

vigente. Para esse período, CUNHA (1975, p.28) assevera que a principal causa da 

expansão do ensino superior se deve ao 

 

Deslocamento dos canais de ascensão social para as camadas médias do 
processo de poupança / investimento / reprodução de capital pela 
constituição e expansão dos pequenos negócios, para a promoção 
hierárquica numa burocracia ocupacional. 

 

Desde então, o caráter autoritário da sociedade colonial ibero-americana e a 

base patrimonialista das relações sociais na América Latina contribuíram para 

estabelecer a subordinação da classe média à oligarquia.  

  O processo de industrialização se intensifica na América Latina e nesse 

processo, sobressai o papel da classe média como força modernizante da realidade 

latino americana, diante não somente do processo histórico de colonização, mas 

também, do caráter dependente das sociedades às quais ela deu origem.   

Um traço marcante de setores da classe média – o bacharelismo, reflexo da 

cultura europeia, reflete o caráter elitista da classe média brasileira que expressa 

uma visão de Educação seja pelos mecanismos de exclusão, de discriminação, mas, 

39 / 1.560 

66 / 2.640 

22/ 880 

9/ 360 

5 / 200 
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sendo tipicamente urbana, por um interesse sobrevalorizado no que diz respeito à 

expansão do ensino superior.   

Diferentes setores da classe média se posicionam face às possibilidades de 

estabelecer novos cursos de educação superior, uma nova universidade ou 

aumentar as já existentes.  

Com a intenção de tornar mais compreensível a questão, ROMANELLI (2009, 

p.203) assevera  

 

Somente, pois, quando há necessidade de redefinição na expansão 
econômica que implique o aparecimento ou o incremento de demanda 
econômica de recursos humanos de vários níveis de qualificação e também 
quando o remanejamento das forças na estrutura do poder objetive utilizar-
se da modernização como ideologia de justificação e necessite aumentar as 
oportunidades educacionais em determinada direção, é que as pressões da 
demanda social de educação começam a ser consideradas. Esse processo 
é sempre definido em termos de interesses, pelo aumento ou não da 
participação social no jogo político.  

 

O papel de grupos empresariais e grupos religiosos reforça o negócio 

educacional, angariando recursos internacionais e do próprio governo brasileiro.  

A expansão do ensino superior significa, assim, não apenas uma válvula de 

escape para uma pressão social, mas também uma forma de aumentar as bases de 

legitimação dos governos.  

Desde então, a expansão do ensino superior tanto nas IFES quanto nas IES 

privadas, tem sido realizada por concessões que, ainda, dependem do caráter 

excludente do acesso e da permanência.  

De acordo com DIAS SOBRINHO (2010, p.1235) 

 

A partir de 1970, acelerando-se nos últimos 15 anos, ocorreu no Brasil e em 
muitos outros países uma notável expansão do sistema educacional 
superior, principalmente pela via privada. Em 1970, havia 425.478 
estudantes nos cursos superiores, cerca de 51% deles em instituições 
privadas.  

 

A política de expansão da educação não gratuita que se esboçou no final do 

Império e ao longo da Primeira República, até a Constituição de 1988, é 

caracterizada pela presença do Estado na organização e regulação do ensino 

superior.   
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Em quinze anos, entre 1965 e 1980, a expansão da educação superior 

brasileira, acompanhando a tendência internacional de ampliação progressiva, 

quantificou um número de saiu de 150 mil para um milhão e meio de alunos.   

Uma das consequências do processo de elevação da quantidade de 

instituições de ensino (não sendo todas universidades, o número chegava a 5.500 

instituições em meados dos anos 90) foi a heterogeneidade do sistema: enquanto 

algumas universidades possuíam mais de 100.000 alunos, a maioria das instituições 

atendia a menos de 5.000 alunos. 

De acordo com o Censo da Educação (2010), no início da década de 2000, as 

matrículas privadas cresceram 100%, contra 40% do setor público. Em 2009, são 

privadas cerca de 90% das 2.252 instituições, que respondem por 74,9% das 

5.080.056 matrículas.  

Enquanto no setor privado predomina a oferta de vagas no período noturno 

(70%), nas instituições públicas 62,5% das matrículas estão nos períodos diurnos.   

Exceto pela imposição da racionalidade econômica, soluções têm sido 

apresentadas de modo a diversificar o sistema de educação superior, consentindo e 

estimulando a expansão e a interiorização de estabelecimentos isolados. 

  Dentro desse contexto, o Instituto Internacional da UNESCO para a Educação 

Superior da América Latina (IESALC, 2012) 2, ao considerar o desequilíbrio do 

sistema, detecta que o “perfil de cursos e carreiras criados pelas instituições de 

ensino, sobretudo pelas privadas, privilegiaram necessidades do mercado.”  

A análise sobre a Educação Superior na América Latina recai sobre os limites 

da expansão do acesso, seja pela capacidade de financiamento e diversificação dos 

recursos das instituições de ensino superior, seja por sua influência sobre a 

transformação da sociedade, diante das crises que perduram e das práticas 

produzidas para sua sobrevivência.   

As práticas, para além das relações entre capital e trabalho que 

compreendem um universo de ação amplo e diversificado no Brasil, decorrentes da 

conjugação internacional com protagonistas já amplamente conhecidos e discutidos 

– o Banco Mundial e a UNESCO, confirmam a análise da expansão da educação 

superior para países em desenvolvimento, que desde os anos 50, (re) aproximam 

                                                           
2
 Mapa da Educação Superior (MESALC) in http://www.iesalc.unesco.org.ve/  
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atores visíveis e invisíveis quanto ao estilo, atuação na corrente sanguínea e 

capilaridade 3 nos governos e na política de expansão da Educação Superior. 

As crises decorrentes da expansão da educação superior têm sido 

apresentadas à sociedade, seja com questões éticas e morais, seja pelas contínuas 

dificuldades que ocorrem na diversidade do cenário educacional do Brasil e convive 

com a própria identidade – seja a de pesquisa, a tradicional ou a profissional, que 

não conseguem resolver suas questões de má qualidade, burocratização e 

demandas políticas decorrentes de uma universidade. 

Todos esses fatores, agravados pela falta de recursos para as instituições 

públicas e pela ausência de um cenário econômico favorável para as privadas, 

impedem o avanço na efetividade de implantação de inovações tecnológicas, no 

estabelecimento de novas estratégias de seleção dos estudantes da Educação 

Básica – potenciais alunos do ensino de graduação, e na adequação dos currículos. 

A partir da origem filosófica da palavra crise, é possível o entendimento do 

processo – na raiz “kri”, significa limpar, desembaraçar.  

Dessa compreensão de crise, pode-se reafirmar a necessidade de se 

encontrar soluções de limpeza e desembaraço, equilibradas e comprometidas com a 

mudança mediada – aquela que aponta para a solução no plano das contingências e 

nã de sentido, quando se enfrenta a diversidade, a multiplicidade das relações 

sociais, culturais e econômicas do país. 

De acordo com SCHWARTZMAN (1988 p. 1)4 

 

A crise que o ensino superior brasileiro enfrenta na década de oitenta, 
entretanto, vai muito além de uma questão administrativa, ou da ausência 
de recursos; é uma crise de valores, ideias e objetivos, que repercute sobre 
os problemas administrativos e financeiros que são, geralmente, os mais 
visíveis. A crise do ensino superior brasileiro tem uma relação direta com as 
respostas possíveis que uma sociedade dá a uma questão básica: para 
que, afinal, servem as instituições de ensino superior? 

 

O que se pode observar, portanto, é que nem sempre as políticas 

educacionais implantadas no Brasil apresentam soluções que se contraponham à 

                                                           
3
 Para um maior aprofundamento da capilaridade dos atores visíveis e invisíveis é recomendável a 
leitura do artigo Todos pela Educação e o episódio Costin no MEC: a pedagogia do capital em ação 
na política educacional brasileira.Trabalho Necessário – www.uff.br/trabalhonecessario; Ano 10, nº 
15/2012. 

 
4
 Publicado originalmente como "Brazil: Opportunity and Crisis in Higher Education", Higher Education 
17, 1, 1988. 
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lógica excludente do acesso à educação superior e a outras demandas, como a 

organização – gestão, financiamento, recomposição do quadro docente e técnico – o 

que pode interferir na própria concepção de Universidade.  

Sob a perspectiva de gestão, é possível avaliar a crise baseado em 

HUNTINGON (1975, p.25), quando afirma que “Os problemas de governabilidade 

não decorrem de excesso de democracia, do peso excessivo das demandas sociais, 

mas da falta de um pacto político ou de uma coalizão de classes que ocupe o centro 

do espectro político.”  

Do mesmo modo, nem sempre a gestão pública é pressuposto de efetividade. 

Para ANDRADE (1993, p.25), 

 

As estruturas político-administrativas do Estado correspondem de modo 
mais ou menos aproximado, a projetos políticos nacionais de longo prazo. 
Quando essa correspondência não ocorre, estamos, teoricamente, diante 
de uma crise político-administrativa. Tal é o caso brasileiro. A crise brasileira 
- em sua dimensão política – é dupla: é uma crise das instituições políticas e 

é uma crise da burocracia pública.  
 

 A ruptura com a gestão de estruturas centralizadas deve ser colocada em 

prática, o que implica a adoção de novos paradigmas para as políticas relacionadas 

à expansão, reduzindo-se as crises de alto impacto. 

Não há como se esquivar da análise da expansão de vagas na Educação 

Superior, quando se avalia sua importância, como se relaciona com o 

desenvolvimento local e como se dá a legitimidade dos gestores governamentais 

diante do caráter profissional da Educação Superior no Brasil, da ilusão da 

homogeneidade do sistema ou na medida da dicotomia entre a formação profissional 

e a superior. Em outras palavras, a gestão da política de expansão da Educação 

Superior necessita competência em sua relação com os resultados.  

Para FLEURY, (2004, p.187.) competência 

 

É um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, 
integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agregam valor 
econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

 

Na política da expansão de vagas na Educação Superior, as crises 

vivenciadas tendem a produzir resultados negativos diante do agir da 

responsabilidade institucional, mas, se as perdas forem minimizadas, as lições serão 

aprendidas.  
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Havendo bem-intencionados seja nos órgãos governamentais, seja nas 

Instituições de Educação Superior, é necessário avaliar a expansão, para além das 

pressões corporativas públicas ou privadas. 

Desde a segunda metade do século XX, alheia às políticas praticadas pelos 

diferentes governos, a expansão incontida traduz expectativas de mobilidade social, 

refletindo a crença generalizada no seu papel privilegiado de instrumento de 

qualificação profissional e promoção do desenvolvimento econômico e social. É o 

que apreciaremos na(s) seção (ões) a seguir.   

 

 

3.1 De JK a FHC 

 

 

A partir dos anos 50 – período desenvolvimentista da república nacional, 

ocasião em que o Brasil precisava crescer “50 anos em cinco” – a implantação do 

Plano de Metas a partir da nacionalização do modelo industrial indicava a 

necessidade de um modelo de educação profissionalizante e pela intensificação de 

recursos financeiros no sentido de sustentar a expansão das vagas na Educação 

Superior e do desenvolvimento que o país indicava a ampliação do sistema como 

“solução” para os problemas da educação nacional, na formação e manutenção de 

uma elite intelectual.  

Em seu Plano de Metas, OLIVEIRA (1955, p.41) assevera 

 

A Educação para o Desenvolvimento é o quinto tema básico de nosso Plano 
Nacional de Desenvolvimento. A formação de elites dirigentes capazes de 
interpretar com objetividade as peripécias de nossa luta pela conquista de 
um continente tropical e o processo histórico de nossa formação social, e de 
influir, com novas táticas, no destino dessa luta e desse processo: a 
educação de elites e de massas para a realização de novas tarefas, 
impostas por novas formas sociais e novas técnicas de vida econômica, eis 
o objetivo a que nos impelem as circunstâncias do momento que vivemos. A 
suscitação acelerada de uma inteligência numerosa e de alto padrão de 
cultura e objetividade, constituída de homens aptos a dirigir e criar, dentro 
das atividades econômicas de administração e de política, deve constituir 
motivo de um esforço planejado, que oriente nossa juventude para o campo 
das atividades de maior importância e para as profissões de que mais 
necessitamos.  

 

Em síntese, MOROSINI (2005, p.313) afirma que “A política educacional 

superior constituiu o período de 1945-1964 como uma fase de construção do 
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próximo período, que se instaura com a reforma universitária de 1968.” Continuando 

sua análise, considera que a modernização da educação superior 

 

Foi desvendada pós-68 e se caracteriza pela busca da formação da força 
de trabalho universitário com vistas a, de um lado, atender ao capital 
monopolista e, por outro lado, aplacar os anseios de mobilidade social das 
camadas médias. (MOROSINI, 2005, p.313) 

 

À época a diplomação na Educação Superior já constituía uma exigência da 

política educacional com vistas à ascensão do melhor status social e econômico.  

No período do estado militarista (1964 -1984), a expansão da Educação 

Superior, alinhada com seus propósitos, indicava uma resposta às pressões com a 

demanda de vagas. O golpe militar cerceava as manifestações transformadoras e 

provocava no movimento estudantil o aguçamento dos mecanismos de pressão pela 

reforma universitária. 

De acordo com MICHELOTO; COELHO e ZAINKO (2006, p.181)  

 

A democratização da Educação Superior foi a grande pauta dos debates e 
manifestações que compuseram o cenário dos anos de 1950 e 1960 no 
Brasil. Aqui, como em muitos outros países no mundo, o desfecho da 
segunda guerra mundial, com a vitória das forças chamadas de 
democráticas, desencadeou uma onda de reivindicações, dentre elas a do 
acesso à escola, em geral. 

 

Neste contexto, malgrado as evidências da política de expansão até então, 

em 1968, a bandeira de luta “mais verbas e mais vagas” pressiona pela convicção 

de uma reforma educacional de conteúdo estrutural mundial, não por índole ou por 

ambiguidade das decisões tomadas em assembleias estudantis, mas pela certeza 

que os desequilíbrios agravados têm origem em um processo de expansão aleatório 

e com princípios pré-estabelecidos pelos organismos internacionais.  

Sob a perspectiva de SCHWARTZMAN (1988, p.5), 

 

A politização dos estudantes é, sabidamente, um fenômeno antigo na 
América Latina, e nunca esteve relacionada necessariamente com 
demandas pela melhoria do ensino universitário, já que sua orientação foi 
sempre muito mais política do que propriamente acadêmica ou educacional. 
Sem pretender dar aqui uma explicação abrangente da politização 
estudantil da década de 50 e 60, é fácil perceber que ela se relaciona com a 
expansão havida no sistema universitário naqueles anos, e com o choque 
entre as aspirações crescentes de novas camadas que entravam nas 
universidades e as possibilidades ocupacionais de prestígio e 
reconhecimento público que um diploma universitário aparentemente 
prometia. 
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Assim, podemos afirmar que a expansão das vagas nas universidades 

públicas permanece uma reivindicação histórica e continua na pauta dos 

movimentos estudantis. MICHELOTO; COELHO e ZAINKO (2006 p.182-183), 

acrescentam a essa análise que  

 

O movimento estudantil trouxe como mote esse sentido de democratização 
e se espalhou como estopim pelo mundo inteiro, em 1968. A revolta não se 
limitou a um dos dois grandes blocos contrapostos e envolvidos em uma 
“guerra fria”, mas eclodiu com intensidade tanto em países de um polo 
quanto de outro, o que “(...) constitui um dos aspectos mais inesperados e 
significativos de 1968” (HOBSBAWM, 1998, p. 4-5).  

 

Passado esse período, a trajetória dos movimentos que antes se 

contrapunham ao sistema educacional – sem se tornar caudatária das inúmeras 

ações5, mesmo com o peso da sua autoridade de movimento de massa, é levada a 

focalizar as prioridades imediatistas, diante das quais os governos se aproveitam. 

Da mesma forma, a persistir no que lhe permanece do senso crítico, do espírito de 

controvérsia e da liberdade de formulação questionadora posta em prática pelas 

ideologias de ascensão social por meio da Educação Superior.    

Enquanto o movimento estudantil clamava por mais vagas, por meio do 

acordo MEC/USAID, é criada a assessoria para a modernização da universidade 

brasileira, que passa a se denominar Assessoria do Planejamento do Ensino 

Superior. LIRA (2009, p.3) salienta que essa Comissão 

 

focalizava sua atenção à educação superior em detrimento da educação 
popular, revelando a preocupação com a formação de força de trabalho 
qualificada para os escalões mais altos da administração e da indústria. O 
planejamento educacional tornava-se mais intensamente parte do PAEG 
(Planejamento Econômico Global) para ajustar o sistema educacional às 
necessidades do mercado de trabalho regulado, utilizando-se dos 
diagnósticos preliminares do Plano Decenal de Educação da Aliança para o 
Progresso. 

 

De acordo com VIEIRA (1982), a United States Agency of International 

Development / USAID firmava com o Governo brasileiro, desde a década de 50, 

                                                           
5
 O Presidente da República, diante das atribuições do Art. 2

o
 do Ato Institucional n

o
5, de 13 de 

dezembro de 1968, assina o DECRETO-LEI n
o
 477 - de 26 de fevereiro de 1969, que define 

infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de 
estabelecimentos de ensino público ou particulares. A punição era, em se tratando de aluno, a pena 
de desligamento e a proibição de se matricular em qualquer outro estabelecimento de ensino por 
prazo de três (3) anos.  
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convênios centrados na capacitação técnica e no aumento de produtividade, 

aplicando a ideologia do progresso empresarial.   

Para CUNHA (1988), o governo brasileiro em 1965 estabeleceu acordos 

objetivando a elaboração de um plano de reestruturação das IES brasileiras e a 

formação de um “quadro de técnicos” em planejamento educacional que o levasse 

adiante. Publicado em 1967, o Decreto-Lei 252 estabelece normas complementares 

ao Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, e tem por objetivo proceder à 

reforma universitária e criar a estrutura dos departamentos.  

Nessa mesma década, edita-se o Decreto Federal 63.341, de 1º de outubro 

de 1968, que fixa critérios para a expansão do ensino superior e em 21 de novembro 

do mesmo ano, a Lei Federal nº 5.537, que cria o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE é promulgada.  

Também nesse ano, é publicado o Decreto-Lei nº 405, que fixa normas para o 

incremento de matrículas no ensino superior. Ainda em 1968, é criado o Grupo de 

Trabalho da Reforma Universitária – GTRU, com objetivos definidos de revisar a 

legislação e acompanhar as propostas de reforma.   

Por meio dessa revisão e acompanhamento jurídico, o GTRU apresenta 

medidas, entre outras, de funcionamento do regime de dedicação exclusiva para a 

extinção da cátedra e a implantação do sistema de créditos.  

De acordo com o relatório do grupo de trabalho, (GTRU, p.270), a cidadania 

se expressava da seguinte maneira:  

 

Todo indivíduo que segue curso completo de 2º grau, ou pelo menos o 
primário, tem oportunidade de desenvolver-se, de ingressar na civilização, 
de deixar de ser um marginal no sistema de produção e de distribuição do 
país, começando a contar como produtor e consumidor no mercado e 
contribuindo, graças a isso, para a própria expansão deste.  

 

No período de 1965 a 1969, quatorze universidades federais são criadas. A 

maioria dos cursos pertence à área das Ciências Humanas, com destaque para as 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Em relação a esse período, CUNHA 

(1991, p. 239) assevera que “o número de candidatos às escolas superiores cresceu 

120%, taxa superior à elevação do número de vagas que foi de 56% no mesmo 

período”. Como consequência, o autor acusa que o número de excedentes das 

escolas superiores nessa época cresceu 212% entre 1964 e 1968.  
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Nos anos 1970, a expansão ocorre no campo da iniciativa privada, com a 

criação de novos cursos que exigiam menos recursos para instalação. 

Conforme o Anuário Estatístico do Brasil (IBGE 1977), na segunda metade 

dos anos 70 havia, no Brasil, 57 universidades e 803 estabelecimentos de ensino 

superior; destes últimos, 78% pertenciam ao setor privado.  

Para CUNHA (1975 p.27), a principal causa da expansão do ensino superior 

foi o  

 

deslocamento dos canais de ascensão social para as camadas médias do 
processo de reprodução de capital pela constituição e expansão dos 
pequenos negócios, para a promoção hierárquica numa burocracia 
ocupacional.   

 

A observação, vista na atualidade, marca sua importância e reconstitui a 

função discriminatória social que a expansão do ensino superior obscureceu até 

então, na medida em que privilegiou causas que condicionaram a discriminação de 

escolas isoladas de ensino superior.  

O próprio Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (GTRU) indicava que a 

expansão das vagas no ensino superior era desejável e necessária, mas advertia 

que não deveria prejudicar o atendimento das demandas de escolarização nos 

níveis inferiores mais prioritários. 

Para o GTRU, também era necessário expandir, com um mínimo de custo, a 

criação dos departamentos de ensino, aperfeiçoar o espaço físico, criar o regime de 

créditos e do ciclo básico, unificar o vestibular por região e estabelecer o caráter 

classificatório do processo seletivo discente. 

No período da Nova República, o debate sobre a expansão de vagas na 

Educação Superior toma impulso, sob a proteção aos direitos sociais e do dever do 

Estado com o ensino e a autonomia das universidades.  

Para FÁVERO (1989, p.124) 

 

Se até os anos oitenta as universidades públicas eram penalizadas com 
severas críticas, entre as quais a de ser cara, ineficiente e incompetente, 
agora ela é responsabilizada pela absorção de grande parte das verbas que 
deveriam ser destinadas à educação básica; e, assim a universidade 

pública parece transformar-se ‘num grande vilão nacional. 
 



55 

Pela Portaria nº 100, de 6 de fevereiro de 1986, o MEC cria um grupo interno 

para a reformulação do Ensino Superior – o GERES, contudo sua instalação 

somente irá ocorrer pela Portaria nº 170 de 3 de março do mesmo ano. 

As ações do GERES defendiam a adoção dos conceitos de eficiência e de 

gestão da qualidade para as universidades, propondo mecanismos da avaliação do 

desempenho finalístico, como princípio norteador da reestruturação do ensino 

superior.  

Entre a Nova República e o primeiro período do governo FHC, o número de 

universidades particulares aumentou de 20 para 59, enquanto o crescimento das 

públicas foi de 34 para 39, o que significa, na verdade, uma evidente opção pelo 

crescimento do sistema privado em detrimento do público, retomando a taxa de 

crescimento do número de vagas ocorrida ao final dos anos 70 – 1.340%, de 1961 a 

1980.  

Segundo o MEC (2000), a partir de 2005 esse quadro se mantém  

 

Em cinco anos, a matrícula no ensino superior cresceu mais do que nos 14 
anos anteriores. São mais de 424 mil alunos, um acréscimo de 28%, o 
segundo maior período, depois do ensino médio. É um aumento razoável, 
embora ainda lento, não atendendo plenamente às necessidades e aos 
anseios da sociedade. 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior (INEP, 2001) entre 1991 e 

2000 o número de instituições superiores saltou de 893 para 1.180.  Dessas, as 671 

IES privadas, em 1991, tornaram-se 1.004, em 2000. Ou seja, um crescimento de 

68,83% de instituições que detinham 86% das matrículas na graduação – quase dois 

milhões de alunos.  

Em outras palavras, reflexo de um processo de aprofundamento da 

mercantilização da Educação Superior, que, por meio de ajustes estruturais e de 

reformas orientadas para o mercado, atendia à compreensão de desenvolvimento, 

que, nos termos do Consenso de Washington, se firmara para países como o Brasil. 

Ou seja, a adoção de concepções fosse pelo equilíbrio orçamentário, pela 

redução dos gastos públicos, pela desregulamentação dos mercados domésticos, 

pela eliminação dos instrumentos de intervenção do Estado ou pela privatização das 

empresas e dos serviços públicos.  

Assevera SCHWARTZMAN e SCHWARTZMAN (2002, p.1) que 
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O setor privado é responsável pela maior parte da educação superior 
brasileira (...). Cerca de 1.800 mil estudantes matriculados em quase mil 
instituições (IESP) espalhadas por todo o país. O preço dos estudos varia 
entre quatro e nove mil reais anuais, dependendo da área. O preço médio 
da área das ciências sociais aplicadas, que cobre a metade dos alunos do 
setor privado, é de 5.300 reais anuais. 

 

 Referindo-se à quantidade de alunos atendidos pelas IES privadas, DURHAM 

(2002, p.383) afirma: 

 

O problema educacional que isso criou foi que a competição não correu em 
termos de uma pressão do mercado pela melhoria da qualidade dos cursos, 
de tal forma que, ao lado de alguns estabelecimentos nos quais a formação 
oferecida é de bom nível, proliferam escolões que são pouco mais que 
fábrica de diplomas.  

 

De acordo com SCHWARTZMAN e SCHWARTZMAN (2002), no início deste 

século, o conjunto de atos legais configurava-se com uma Emenda Constitucional, 

dez Leis, 22 Medidas Provisórias, 17 Decretos, 32 Resoluções, 90 Portarias, e 50 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação, totalizando 234 marcos normativos 

sobre o ensino superior brasileiro.   

Para RANIERI (2000, p.252),  

 

Na esfera pública, a especificidade dos princípios constitucionais que 
informam o desenvolvimento das atividades educacionais permite 
tratamento jurídico menos rígido de formas e processos (exemplo marcante 
é o da autonomia universitária); Da mesma forma, no plano individual, o 
regime legal pode ser flexibilizado, na medida em que o permitam os 
valores educacionais: a letra da lei cede ao interesse público, em situações 
nas quais o processo de aprendizagem se complete, em benefício do aluno, 
ainda que ao arrepio da forma legal. 

 

Ainda assim, FARIA (1988, p.98) afirma que 

 

Diversamente, na esfera privada, a natureza pública da atividade 
educacional determina a derrogação parcial de prerrogativas inerentes ao 
regime privatístico das normas de Direito Público, dada a prevalência da 
finalidade pública sobre o interesse particular, como ocorre em relação às 
instituições privadas de ensino superior, submetidas que estão às normas 
gerais da educação.  

 

Com a Lei Darcy Ribeiro, na identificação legislativa de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (9394/96) cresce o ânimo na organização do 

sistema educacional e na ação de políticas públicas na resolução dos problemas 

diante do cenário político-institucional.  
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Para SEVERINO (2002, p.60)  

 

A expectativa animadora que a nova LDB traz para muitas pessoas se 
define pelo próprio condicionamento histórico de se acreditar que as leis são 
a representação viva da concretização, não apenas de princípios, mas, 
sobretudo de compromissos e deveres aptos a implementarem os direitos 
de outras tantas pessoas marginalizadas, sitiadas, excluídas.  

 

SAVIANI, (1997, p.229), por sua vez, já salientava, logo após a promulgação 

da nova lei, que 

 

Embora não tenha incorporado dispositivos que claramente apontassem na 
direção da necessária transformação da deficiente estrutura educacional 
brasileira, ela, de si, não impede que isso venha a ocorrer. A abertura de 
perspectivas para a efetivação dessa possibilidade depende da nossa 
capacidade de forjar uma coesa vontade política capaz de transpor limites 
que marcam a conjuntura presente. Enquanto prevalecer na política 
educacional a orientação de caráter neoliberal, a estratégia da resistência 
ativa será a nossa arma de luta. Com ela nos empenharemos em construir 
uma nova relação hegemônica que viabilize as transformações 
indispensáveis para adequar a educação às necessidades e aspirações da 
população brasileira. 

 

Na direção dessa resistência, somaram-se as vozes coletivas progressistas 

da comunidade educacional, o movimento estudantil, as organizações sindicais dos 

trabalhadores em Educação e a consciência crítica da sociedade.   

Por decreto, ao final dos anos 90 (2.306/97), o Estado regulamenta o sistema 

federal de ensino em consonância com a LDB de 1996, após dez anos de intensa 

ação do Grupo GERES que altera de forma significativa o sistema educacional. 

Confere um status especial às universidades, que passam a estar distinguidas das 

instituições de ensino, como os centros universitários, justificando a expansão 

desordenada com o argumento da “democratização do acesso”. 

De fato, ao observarmos as Sinopses Estatísticas da Educação Superior 

publicadas pelo INEP/MEC, no período 1996/1999, a taxa de crescimento do 

número de matrículas no ensino superior foi de 26,8%.  

Após esse incremento, o Brasil apresentava à sociedade, na forma da lei 

10.172 de 2001, o Plano Nacional de Educação, que assumia como diretriz “a 

expansão com qualidade” da Educação.   

Em 2001, o Censo do Ensino Superior apresentava a oferta de 1.408.492 

vagas, sendo 11.877, nas IES públicas, e 359.925, nas instituições privadas; um 

total de 371.802 de vagas não foi preenchido.   
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 Em relação às universidades públicas federais, a meta de ampliar o número 

de vagas em 40%, nos cursos de graduação, em 2002, não foi cumprida.  A 

matrícula nas IFES cresceu abaixo dos 10%. 

Enquanto serviu aos interesses de setores da classe média, a abertura de 

novas instituições foi permitida pelo governo. Mais tarde, ao final desse período, em 

nome da manutenção da excelência acadêmica, essa expansão é contida.  

Para SILVA Jr.; SGUISSARDI, (1999 p.48) evidencia-se o desinteresse do 

Estado como uma causa do esgotamento do modelo: 

 

A análise de documentos oficiais e de entidades representativas das IES, 
produzidos ao longo do período 68-96, indicou que o fim do ‘modelo único’ 
de Universidade

6
 foi gestado, ao longo de toda a década de 80, por 

indivíduos que desde então ocupam a cena política do ES no país.   Ela 
permitiu verificar, também, que o objetivo da modernização proposta em 
1996, tal como ocorreu na Reforma Universitária de 1968, era adequar a 
estrutura de ensino superior do país à continuidade do processo de 
reprodução do capital. O projeto ‘Brasil: Grande Potência’ apenas foi 

substituída pela ‘integração competitiva no mercado global. 
 

O que se pode observar é que, até 2002, tivemos uma consolidação da ideia 

de universidade vista por parâmetros tradicionais de um pragmatismo como 

instrumento necessário e eficaz à defesa dos interesses do país, na redefinição da 

política educacional nos dois períodos FHC.  

Ressalta-se uma prática que apresentava um determinado tipo de adequação 

ao que teve início no governo Collor de Mello continuou com hesitações no governo 

Itamar Franco, aprofundada durante os dois mandatos, ocasião em que as 

universidades se enfraqueceram sob uma perspectiva institucionalista até então 

vista como favorável aos interesses brasileiros, sob a argumentação que promovia o 

respeito às regras do cenário internacional.  

Na verdade, o conceito de mudança com continuidade, que prevaleceu no 

governo FHC, significava, segundo os formuladores pelo programa Avança Brasil, 

que a renovação do paradigma tradicional deveria caracterizar-se por uma visão de 

futuro e adaptação criativa.  

Ainda assim, as metas indicadas pelo programa do governo FHC para o 

ensino superior de ampliar as matrículas foi atingida, especialmente, diante da 

abertura indiscriminada do ensino privado. 

                                                           

6  Descrita por CHAUÍ (2000) como passagem de instituição para organização social. 
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Contudo, é a partir de 2003, com a consciência do déficit de preenchimento 

de vagas no ensino superior, que o governo seguinte vai propor uma nova política 

de expansão, que inclui tanto a interiorização quanto a criação de novas 

oportunidades – que, no entanto, persiste, diante da exclusão social, econômica e 

política, bem como da formação deficiente oferecida à camada mais pobre da 

população. 

 

 

3.2 O período Lula 

 

 

3.2.1 A reforma da Educação Superior 

 

 

As modificações na Educação Superior propostas pelo governo Lula tiveram 

início com o Decreto de 20 de outubro de 2003, que instituiu Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), com a finalidade de analisar a situação da educação superior 

brasileira, e de apresentar um plano de ação de reestruturação, desenvolvimento e 

democratização das IFES.  

As mudanças propostas envolviam, entre outras medidas, a ampliação de 

vagas, a implantação da educação a distância e a melhoria dos níveis de 

financiamento.  

Havia, ainda, recomendações expressas para que as instituições 

adequassem suas normas regimentais, bem como para que programassem 

mecanismos que garantissem a eficácia da gestão, visando à melhoria dos aspectos 

organizacionais, administrativos e operacionais, bem como a qualidade dos serviços, 

incluindo processos de avaliação de desempenho. 

Nas recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho Interministerial do 

plano de ação, destaca-se o parágrafo único do Decreto – que não foi numerado 

pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República – 

BRASIL (2003)  

 

Parágrafo único.  O plano de ação a que se refere o caput deverá 
contemplar, entre outros aspectos, medidas visando a adequação da 
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legislação relativa às IFES, inclusive no que diz respeito às suas respectivas 
estruturas regimentais.  

 

 Em 2003, diante de uma oferta de 2.183.172, das quais 643.313 (32%) vagas 

não foram ocupadas, o MEC inicia a Fase I do programa de expansão, com a 

criação de dez novas Universidades Federais em todas as regiões brasileiras, a 

consolidação de outras duas, além da criação e da consolidação de quarenta e nove 

campi universitários.  

 Tais ações tinham um foco evidente na interiorização, envolvendo 

proposições de atendimento à demanda, por meio de ações que impactavam 

diretamente sobre a estrutura física, política, social, cultural, econômica e ambiental. 

Visavam, também, à criação e à ampliação da oferta, alargando as oportunidades 

locais, como mecanismo de combate às desigualdades regionais e espaciais.  

A defesa pelo governo Lula da terminologia “reforma” ao publicar, em 2004, o 

Documento II - “Reafirmando princípios e consolidando diretrizes da reforma da 

educação superior” 7, tendo como referência a meta de matrículas do PNE, com 

indicativos para uma ampliação de vagas no ensino superior, reconstrói e se adapta 

ao até então criticado modelo da Teoria do Capital Humano, implantado nos anos 

90.   

Retoma, de um lado, o sujeito ocultado do ensino superior; de outro, os 

investimentos na educação, reafirmando seu poder, na medida em que condiciona a 

melhoria dos repasses de recursos a relações de natureza política e econômica.   

De acordo com CATTANI (2002, p. 51) 

 

A Teoria do Capital Humano é uma derivação do neoliberalismo, e, com a 
crise do modelo taylorista-fordista, ela ressurgiu, associada à redefinição 
das relações de trabalho na empresa e do papel do sistema educacional. O 
termo capital humano afirmou que a melhoria do bem-estar dos menos 
favorecidos não dependia da terra, das máquinas ou da energia, mas sim 
do conhecimento. 

 

Da mesma forma, LEHER (2005, p.19), assevera que 

 

Somente desconsiderando o que de concreto já foi encaminhado pelo 
governo e se eximindo de uma leitura minimamente rigorosa do anteprojeto, 
é possível afirmar que os empresários não estão saindo ainda mais 
fortalecidos.  

                                                           
7
 BRASIL, Ministério da Educação. Reforma da Educação Superior: Reafirmando Princípios e 
Consolidando Diretrizes da Reforma da Educação Superior. Brasília, 2004.  
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O Prouni confirma esse paradoxo, ao oportunizar o acesso de estudantes à 

educação superior privada, financiada com recursos públicos. Nesse contexto, o 

ANDES-SN (2004, p.8) propugna que 

 

O MEC tome para si a tese de que o eixo da expansão das vagas é o 
ensino público e gratuito e de que as polpudas verbas públicas que seriam 
repassadas para o setor privado, por meio das parcerias público-privadas, 
materializadas no Prouni e no Documento II, sejam aplicadas nas 
instituições públicas, com o propósito de ampliar a oferta, um requisito 
necessário para democratizar o acesso em uma perspectiva universal. 

 

Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi aprovado pelo 

governo Lula. Além de estabelecer como prioridade a Educação Básica, 

o PDE prevê, como ações relacionadas à Educação Superior, a duplicação das 

vagas nas IFEs, com a ampliação e a abertura de cursos noturnos, e com a 

instituição de mecanismos de combate à evasão.  

Em se tratando da educação superior, o PDE, aprovado em 24 de abril, 

formula as seguintes ações: 

 

Formação: o programa Universidade Aberta do Brasil, por meio de um 
sistema nacional de ensino superior à distância, visa capacitar professores 
da Educação Básica pública que ainda não têm graduação, formar novos 
docentes e propiciar formação continuada; Acesso facilitado: o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) aumentará o prazo para o aluno quitar o 
empréstimo após a conclusão do curso; Educação profissional: 
os Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) reorganizarão o 
modelo da educação profissional e atenderão as diferentes modalidades de 
ensino; Estágio: alterações nas normas gerais da Lei do Estágio para 
beneficiar alunos da Educação Superior, do ensino profissionalizante e 
médio; Pós-doutorado: jovens doutores terão apoio do governo para 
continuar no Brasil; Professor-equivalente: a própria universidade poderá 
promover concurso público para a contratação de professores nas 
universidades públicas federais; Acessibilidade: as universidades terão 
núcleos para ampliação do acesso das pessoas com deficiência a todos os 
espaços, ambientes, materiais e processos, com o objetivo de efetivar a 
política de acessibilidade universal. 

 

No desenho das propostas, são apresentadas ações estruturantes que irão 

envolver as IES privadas, como o Prouni e o FIES, mas também as que contemplam 

as universidades federais e as demais instituições públicas, estaduais e municipais, 

como a implantação do REUNI e o desenvolvimento da EAD por meio da UAB. 
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3.2.2 Os Programas estruturantes – FIES, PROUNI, REUNI e UAB 

 

 

A formulação de propostas, a tomada de decisões e a implementação de 

políticas públicas sustentam-se pela ação do parlamento e dos agentes públicos, o 

que requer não somente ações estrategicamente selecionadas, mas também 

correspondem a uma decisão política que se expressa nos fins pretendidos e nos 

meios disponíveis.  

Na escolha processual para o alcance das políticas públicas destacam-se 

modelos que se relacionam com a macropolítica, que exige a adequação de meios e 

fins, e o incrementalista, que se liga a micropolítica e à busca de soluções para 

problemas mais imediatos.  

Para LINDBLON (1981), o modelo racional deve basear-se numa ampla 

análise dos problemas sociais que permita estabelecer metas visando atender às 

preferências mais relevantes da sociedade.  

Na compreensão desse desafio prático na formulação de políticas públicas, 

SIMAN (2005 p.28-38) assevera 

 

Não é raro encontrar, entre os estudiosos de políticas públicas, uma 
discussão acerca da capacidade explicativa dos modelos e conceitos 
criados para analisá-las. Para desenvolver um estudo sobre políticas 
públicas, nada melhor que começar com o trabalho de Dye (1981), que 
identifica os vários paradigmas de análise existentes na literatura. São eles: 
modelo institucional; de processo, de grupos; de elites; racional; 
incremental; teoria dos jogos e modelo de sistema.  

 

Incrementar programas, projetos e ações estruturantes implica não somente 

aceitar a política pública como continuação de atividades governamentais anteriores, 

mas também, tacitamente, concordar em dar continuidade às políticas para 

satisfazer a demandas específicas.  

Concebidos integralmente no âmbito do Estado, programas estruturantes são 

finitos, têm efeito transformador e propulsor na direção de determinadas estratégias. 

São formulados para darem visibilidade ao processo de mudança, na medida em 

que atendem aos interesses territoriais e políticos.  

Para o TCU (2009 p.105)  
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No que se refere ao alinhamento dos programas aos planos e metas do 
ensino superior, a partir da análise das ações implantadas pós PNE (2001), 
verificou-se que não existiu um plano que as articulasse em prol do 
cumprimento das metas para o ensino superior nele contidas. As ações 
foram criadas, inicialmente, de forma estanque.  

 

Para dar forma à sua política para a educação superior, o governo do 

Presidente Lula fundamenta sua ação sobre quatro eixos, catalisados em quatro 

programas estruturantes: o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – (REUNI); o Programa Universidade para 

Todos – (Prouni), o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – (FIES) e a 

Universidade Aberta do Brasil – (UAB).  

Na verdade, é diante das demandas educacionais no ensino superior, 

provenientes em especial da expansão da iniciativa privada nos últimos anos, 

concentrada na região sudeste, que se firma a necessidade de vencer as 

desigualdades socioespaciais e as disparidades regionais.  

Dois desses programas envolvem as instituições públicas (REUNI e UAB); os 

outros dois – o FIES e o Prouni, as instituições de natureza privada.  

 

 

3.2.2.1 O FIES  

 

 

O FIES, criado pela Medida Provisória nº 1.827, em 27 de maio de 1999, e 

instituído, mais tarde, após várias reedições, pela Lei n° 10.260, de 12 de julho de 

2001, alterada pela Lei 11.552/2007, destina-se a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas e com 

determinado nível de insuficiência econômica. 

As principais alterações estão relacionadas à possibilidade de concessão de 

financiamento a estudantes de mestrado e doutorado, à possibilidade de concessão 

de financiamentos de até 100%, às garantias, à inclusão do período de carência de 

6 meses e ao parcelamento do saldo devedor por até o dobro do tempo de duração 

do curso financiado. 

O FIES sucedeu o Programa de Crédito Educativo (Creduc), com a inserção 

de regras que visam a garantir sua viabilidade e autossuficiência. É um fundo de 

natureza contábil, orçamentário e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal 
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(CEF), e se destina à concessão de financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva. 

São considerados cursos de graduação com avaliação positiva aqueles que, 

nos termos do SINAES8, obtiverem conceito maior ou igual a 3 (três) no ENADE9. 

As operações são realizadas pela web - a adesão institucional, a inscrição 

dos estudantes, o processo seletivo e a divulgação dos resultados. A vulnerabilidade 

é definida pela renda familiar per capita.   

O Sistema de Financiamento Estudantil (SIFES) calcula um índice de 

classificação (IC) de acordo com a renda bruta total familiar (declarada), o tipo de 

moradia, se candidato apresenta uma doença grave ou é portador de necessidades 

especiais, egresso de escola pública, candidato professor, outro membro do grupo 

familiar estudando em IES não gratuita, candidato com curso superior completo, de 

raça negra, coeficiente de desempenho discente e a quantidade de componentes do 

grupo familiar.  

Os estudantes podem financiar até 50% dos encargos educacionais cobrados 

pelas IES, com taxas de juros efetivas de 3,5%, 6% ou 9% ao ano, conforme as 

condições de contrato e legislação na época de sua assinatura. 

O beneficiário do programa tem prazo de até uma vez e meia o período de 

financiamento para quitar a dívida, com a amortização ocorrendo após a conclusão 

do curso, em duas fases.  

A comprovação das informações prestadas no momento da inscrição é feita 

por meio de entrevista na IES de origem. Em cada uma das instituições deve existir 

uma Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento (CPSA), designada por 

ato de seu dirigente máximo ou da mantenedora.  

A CPSA tem as atribuições de dar publicidade aos critérios de classificação 

dos estudantes, confirmar condição do candidato de aluno regular da IES, divulgar a 

lista dos candidatos inscritos e classificados, convocar e entrevistar os candidatos 

classificados dentro do limite de seleção, entregar declaração de aprovação, avaliar 

a cada período letivo o rendimento acadêmico.  

                                                           
8
 A LEI n

o
 10.861, de 14/4/2004, institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de 
educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

 
9
 A PORTARIA NORMATIVA nº 40, de 12/12/2007, institui o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE) e outras disposições, com o objetivo de aferir o desempenho dos estudantes 
em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, e as habilidades e competências adquiridas em sua formação.  
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Já o estudante tem um prazo de até uma vez e meia do período abrangido 

pelo financiamento para amortizar a dívida, contando inclusive o período de 

suspensão temporária do financiamento. Esse prazo, a pedido do estudante, pode 

ser dilatado pela IES em até 1 (um) ano, mantidas as condições de amortização 

O FIES vem apresentando um número crescente de estudantes, como se vê 

no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Evolução no número de contratos ativos do FIES. 

 

Fonte: Relatórios de Gestão MEC / SESu – 1999/2007   

 

No período de 1999 a 2005, verifica-se um crescimento estável dos contratos, 

seguido de uma queda quantitativa em 2006 e uma demanda crescente a partir 

desse ano. Em diante ao ano de 2008, a projeção elaborada leva em consideração 

um saldo anual médio de 58 mil novos contratos para o alcance de 700 mil 

contratos, ao final de 2011.  

Contudo, de acordo com o TCU (2009 p.105)  

 

No caso do Fies, verificou-se que o programa não possui mecanismo para 
que o estudante tenha acesso à linha de crédito antes de ingressar no curso 
superior, o que seria uma opção para o cumprimento de suas metas. Por 
outro lado, apesar de não atuar no acesso ao ensino superior, foi verificado 
um alto percentual de estudantes que tem conseguido financiamento no ano 
de ingresso na graduação ou até um ano após, o que contribui para mitigar 
os problemas relacionados à permanência desses estudantes no ensino 

superior.  
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3.2.2.2 O PROUNI 

 

 

O Prouni foi criado pela Medida Provisória nº213/2004 e depois convertida em 

Lei nº 11.096 em 13 de janeiro de 2005, além de regulamentado pelo Decreto nº 

5.493/2005.  

Destina-se à concessão de bolsas de estudos integrais e parciais (de 50% e 

de 25%) a estudantes de graduação matriculados em instituições privadas de ensino 

superior, sendo elas com ou sem fins lucrativos. 

A operacionalização do programa ocorre por meio da concessão de bolsas de 

estudos (três salários mínimos per capita) em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica em instituições privadas de educação superior, oferecendo às 

que aderirem ao Programa, em contrapartida, isenção de Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Programa de Integração 

Social (PIS). 

O candidato a uma bolsa no Prouni deve realizar o ENEM, obter nota mínima 

de 450 pontos (nota correspondente à média aritmética simples obtida pelo 

candidato na prova objetiva e na prova de redação do Enem.) e satisfazer uma das 

seguintes condições: a) ter cursado o Ensino Médio completo em escola pública ou 

cursado o Ensino Médio completo em escola privada com bolsa integral, ou ainda ter 

cursado todo o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente 

em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; b) 

ser candidato portador de deficiência. 

Os candidatos professores da rede pública da educação básica, em efetivo 

exercício, integrando o quadro permanente da instituição, devem concorrer a vagas 

em cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia, não sendo considerado 

como fator limitante o critério de renda. 

As bolsas oferecidas são integrais para os beneficiários que comprovem 

possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, ou parciais para 

os que possuem renda familiar per capita de até três salários mínimos.  

O beneficiário não pode ser portador de diploma de curso superior ou estar 

matriculado em instituição pública de ensino superior concomitantemente ao 
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usufruto da bolsa ou ser financiado pelo FIES em curso ou instituição de ensino 

diferente daquela para a qual foi concedida a bolsa. 

 

Gráfico 2 - Prouni – Número de bolsas concedidas 2005-2009 

 

Fonte: INEP/MEC  

 

O quantitativo de bolsas alocadas pelo PROUNI se encontra no Gráfico 2. 

Para o TCU (2009 p.105)  

 

Quanto à contribuição dos programas para o ingresso e a permanência dos 
estudantes no ensino superior, observou-se que no caso do Prouni o 
programa contribuiu para o ingresso de no máximo 6,4% dos estudantes no 
ensino superior em cada processo seletivo.  

 

Em relação à permanência dos alunos no Prouni, verificou-se que houve 

evasão de 19,5% dos beneficiários das bolsas concedidas entre 2005 e o primeiro 

semestre de 2008, e que, das bolsas oferecidas no programa até agosto de 2008, 

apenas 58% estavam em efetiva utilização.  

A redução na taxa de utilização verificada no período supracitado advém do 

não preenchimento de todas as vagas oferecidas no processo seletivo ou pelo 

encerramento da bolsa após a concessão, sem que o aluno tenha concluído o curso. 
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É verdade que estabelecimentos particulares de ensino usufruíram de 

imunidade tributária sobre a renda, os serviços e o patrimônio diante da 

diferenciação institucional formulada pela Lei n.º LDB 9.394/96, classificadas em 

privadas lucrativas e sem fins lucrativos.  

Ainda assim, a execução do FIES e do Prouni só implica a garantia de acesso 

e permanência do aluno, a equidade de oportunidades e a efetivação da 

democratização, se houver acompanhamento e avaliação dos mecanismos de 

financiamento, bem como controle da qualidade acadêmica dos cursos de escolha e 

monitoramento de fatores que determinem a evasão do aluno.   

Na avaliação dos dois Programas pelo TCU (2009), constatou-se que, em 

relação aos objetivos constantes no PNE e aos próprios objetivos dos programas, as 

ações foram criadas e executadas sem a devida articulação e obediência às 

diretrizes de um plano macro para a educação superior, que congregasse uma visão 

sistêmica em relação aos demais níveis de educação, que são pontos cruciais na 

elaboração da política educacional.  

Ainda de acordo com o Relatório do TCU (2009), na distribuição das bolsas 

do Prouni e dos financiamentos por meio do FIES, verificou-se que os cursos 

considerados prioritários pela Portaria do MEC nº 2/2008 possuem percentual baixo 

de ocupação de alunos em ambos os programas, seguindo uma tendência de toda a 

educação superior brasileira. Nesse relatório, o TCU (2009) afirma que  

 

Verificou-se ainda não haver estudo prévio sobre as necessidades 
brasileiras de profissionais com formação superior e que o MEC utiliza 
estudos de diversas instituições para justificar suas escolhas de quais 
cursos devem ser priorizados, sem que haja uma análise conjunta de todas 

as áreas de formação. 
 

 

3.2.2.3 O REUNI 

 

 

Em 2007, as IFES pactuadas apresentavam nos seus quadros a oferta de 

133.941 vagas anuais na graduação e 653.000 alunos matriculados nos 2.350 

cursos de graduação, sendo 630 cursos no turno noturno. 
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Pelo Projeto BRA/06/2007 – Integração e Consolidação das ações para 

Expansão do Ensino Superior Público Federal 10– em 2007, o MEC, retoma a ação 

iniciada em 2003 – Expansão Fase I, com a apresentação de um documento técnico 

contendo a análise das propostas recebidas pela SeSU/MEC referentes ao REUNI. 

Em abril de 2007, o governo federal institui pelo Decreto no 6.096, o Programa 

de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das IFES – REUNI, cujo 

objetivo está assim definido: “Criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais.” (BRASIL,2007).  

Para o segundo momento (2007-2012), denominado Expansão com 

Reestruturação, das 54 instituições federais existentes, ao final das duas chamadas 

realizadas inicialmente em 29/10/2997 para implantação do programa no 1º 

semestre de 2008, e depois em 17/12/2007, para início no 2º semestre de 2008, 53 

IFES aderem ao programa, com objetivos firmados de consolidar e implantar campi 

universitários. 

De acordo com o MEC, o REUNI apresenta os indicativos de oferta de vagas 

que podem ser observados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 O PROJETO BRA/06/007 - Integração e Consolidação das Ações para a Expansão do Ensino 
Superior Público Federal, de execução pela Secretaria de Educação Superior (SESu), objetiva 
ampliar o sistema federal de ensino superior, visando assegurar o acesso à universidade, com 
inclusão social e redução das desigualdades regionais e espera resultados na consolidação das 
instituições federais de ensino superior (IFES) e campi universitários por intermédio da organização 
acadêmica, inovação didático-pedagógica e disseminação de conhecimento e no fortalecimento 
técnico, operacional e institucional da SESu. Inicia-se em julho de 2006 e previsão de término em 
fevereiro de 2010, por meio de um orçamento total. 
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Figura 2- Programa REUNI: Expansão da Rede Federal de Educação 

 
Fonte: INEP e SESU/MEC  

 

Localizando variações de crescimento e estabilidade, verifica-se que nos dois 

primeiros anos (2003 – 2004), praticamente mantém-se o número de vagas 

oferecidas. Nos dois anos seguintes, registra-se um crescimento acumulado de 

cerca de 20%.  Em 2007, o Programa apresentava uma estabilidade semelhante do 

crescimento acumulado inicial. A partir de 2008, período de maior investimento 

financeiro, a expansão das vagas na graduação ultrapassa 60% nas universidades 

federais.  

 

Quadro 1 - INDICADORES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS 
Graduação 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

VAGAS ANUAIS 149.042 191.862 212.387 220.390 227.260 1.000.941 

MATRÍCULAS 723.553 920.123 1.012.874 1.049.534 1.083.239 4.789.323 

Fonte: MEC-SESu Acordo de metas REUNI-2ª etapa. 

 

O Quadro 1 demonstra a ampliação significativa, entre 2008 e 2012, tanto na 

oferta de vagas anuais quanto no número de matrículas efetivadas. Tais indicadores 

nos levam a afirmar que tal ação representa uma ratificação da política de expansão 
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do sistema, em direção ao acesso universal; diferentemente do que ocorreu até 

2002, fase denominada por TROW (2005) de “sistema de elite” 11. 

A Figura 3 apresenta a rede federal de IFEs distribuída, em fases, pelos 5.566 

municípios do Brasil.  

 

Na expansão da rede federal de educação superior destaca-se o nordeste do 

país, em função de uma expectativa combinada do cenário político regional com 

novos polos de desenvolvimento econômico.  

Da mesma forma, evidencia-se a criação de unidades acadêmicas ao longo 

tanto do litoral sul-sudeste, quanto do sudoeste rumo ao centro-oeste, com fronteira 

agropecuária dinâmica e forte processo de urbanização e de desenvolvimento da 

infraestrutura atrelada ao padrão agroexportador, rumo ao centro-norte, área 

                                                           
11

 TROW (2005) trata das dimensões teóricas das fases de expansão na educação superior, 
característica dos sistemas de elite, de massa e de acesso universal.  

 

 

 
1808 a 2002 (Pré-existentes)  

2003 a 2010 (Criados)  

2011 a 2014 (Previstos) 
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composta pelos cerrados12 orientais, de menor nível de desenvolvimento, com 

ocupação mais recente e que apresenta paralelos com os cerrados ocidentais.  

Há destaque para o semiárido nordestino – área da Caatinga13, caracterizada 

pela ocupação antiga e relativamente rarefeita, e para o litoral norte-nordeste – área 

de ocupação antiga, caracterizada por um crescimento da população urbana 

superior ao crescimento da população rural e por uma alta densidade urbana.   

De outro modo, a oferta de vagas na graduação presencial pelas IFES para o 

Programa REUNI pode ser analisada por meio dos dados regionais apresentados no 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 - BRASIL - EXPANSÃO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

REGIÃO 2008 2012 Aumento (%) 

NORTE 19.079 26.074 36,66 

NORDESTE 47.414 69.603 46,80 

CENTRO OESTE 17.801 28.983 62,82 

SUDESTE 40.981 66.221 61,59 

SUL 23.137 36.379 57,23 

TOTAL DA OFERTA 148.412 227.260 53,13 

Fonte: INEP/MEC  

 

A expansão de vagas na graduação da região Nordeste apresentou maior 

oferta nos períodos 2008 e 2012, em relação ao total de vagas ofertadas pelas 53 

IFEs. Na região Norte, de acordo com os relatórios disponibilizados pelo MEC, a 

Universidade Federal do Pará - UFPA foi responsável pela maior taxa de 

crescimento na oferta de vagas – 61,18%, porém inferior à taxa de 64,65% do total 

da oferta de vagas em 2012, para a região.  

Na região Nordeste, a Universidade Federal Sergipe - UFS apresentou a 

maior taxa de crescimento na oferta de vagas – 59,67 %, porém inferior à taxa de 

60,73% do total da oferta de vagas em 2012, para a região.  

                                                           
12

 O Cerrado é considerado um dos biomas com maior superfície e biodiversidade de espécies de 
flora e fauna do mundo. É o segundo maior bioma morfoclimático do Brasil e compreende 
aproximadamente 25% do território ocorrendo predominantemente na região centro-oeste. 

 
13

 A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Ocupa 11% do território brasileiro, estendendo-
se por 777.000 quilômetros quadrados na zona subequatorial. Abriga grande diversidade de fauna e 
flora endêmicas, ou seja, espécies que só existem lá. É uma das regiões semiáridas mais populosas 
do mundo e sua ocupação humana data de épocas pré-históricas. 
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Na região Centro Oeste, a Universidade de Brasília – UNB apresentou a 

maior taxa de crescimento na oferta de vagas – 49,39%, porém inferior à taxa de 

54,21% do total da oferta de vagas, em 2012, para a região.   

Na região Sudeste, a Universidade Federal de Viçosa - UFV apresentou a 

maior taxa de crescimento na oferta de vagas – 71,93%, e superior à taxa de 57% 

do total da oferta de vagas em 2012, para a região. 

Na região Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

apresentou a maior taxa de crescimento na oferta de vagas – 75,64 % e superior à 

taxa de 58,68% do total da oferta de vagas em 2012, para a região. 

Reforçando a ideia de vínculo regional com suas pertinências históricos-

políticas, os dados apresentados reforçam o significado das IFES, especialmente 

quanto à vocação regional das instituições pactuadas, por ocasião da criação de 

novos cursos, e diante das contextualizações de formação acordadas pelos seus 

conselhos superiores, junto ao Programa REUNI.   

A expansão ocorrida fundamenta-se em princípios firmados pelo governo 

Lula, previstos pelo Documento II, de 2 de agosto de 2004 – regulação, controle, 

supervisão, financiamento, avaliação e gestão da educação superior; e por isso, 

acentua-se a importância da avaliação14  das ações previstas pelo REUNI.  

 

Segundo o MEC (2012) 

 

O relatório preliminar de acompanhamento de obras do Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), não foi 
motivado por denúncias ou irregularidades, mas para acompanhar e auxiliar 
os gestores das universidades federais que realizam obras de expansão em 
seus câmpus. O relatório refere-se ao período 2011 a 2012.  A explicação 
foi dada nesta segunda-feira, 16, pelo secretário federal de controle interno 
da CGU, Valdir Agapito Teixeira. Segundo Teixeira, a partir de convênio 
entre CGU e Ministério da Educação, relatórios são elaborados para 
melhorar o sistema de acompanhamento de aplicação dos recursos e 
auxiliar na resolução de problemas eventuais em obras. “O Reuni é um 
programa vitorioso, fundamental, de infraestrutura das universidades”, 
disse. “Visitamos as obras com o objetivo de acompanhá-las, e tivemos 
ampla receptividade por parte dos reitores, que são os verdadeiros 
gestores, porque é uma administração descentralizada.”  

 

                                                           
14

 Para uma avaliação mais substantiva, é importante a leitura da publicação do Grupo de Trabalho 
de Política Educação - GTPE/ANDES-SN - A CONTRA-REFORMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
UMA ANÁLISE DO ANDES-SN DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS DO GOVERNO DE LULA DA 
SILVA andes.org.br/publicacoes/caderno_andes_gtpe.pdf 
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Pelo sistema de monitoramento do MEC, somente 4,7% (186) estão 

paralisadas ou tiveram contrato cancelado; 7,2% estão em licitação (281); 63% 

(2.493) foram concluídas e 25% (970) estão em andamento.  

A Figura 4 destaca a análise da CGU, ao afirmar que, em 23,2% das obras de 

fato executadas pelas federais, foi detectada uma "sistemática de atrasos".  

 

Figura 3 - Relatório I CGU: Reuni 2011-2012 

 

Fonte: CGU 
 
 
Figura 4 - Relatório I CGU: Reuni 2011-2012 

 

 
Fonte: CGU 

 

De acordo com a CGU (2012), os técnicos da Controladoria realizaram visitas 

a 73 obras do REUNI — 1,86% do total de 3.930 (Figura 5).  
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Figura 5 - Relatório I CGU: Reuni 2011-2012 

 
Fonte: CGU 
 

Para a CGU15, isso significa que razões semelhantes determinaram a demora 

das obras, tais como atraso nos processos de licitação ou até suspeitas de fraude 

(Figura 6).  

 
 

Gráfico 3 - BRASIL 1980-2011: evolução da matrícula na Graduação, por dependência administrativa 

 
Fonte: MEC/INEP 

 

                                                           
15

 O relatório da Controladoria Geral da União – CGU compõe o anexo e foi obtido por meio da Lei de 
Acesso a Informação, protocolo n

o
 23480.021502/2013-47.  
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Ao término do Programa REUNI já é possível avaliar, em números absolutos, 

a evolução das matrículas, comparando-os com as realizadas junto à iniciativa 

privada, incluindo aquelas decorrentes do FIES e do Prouni.  

De acordo com o INEP (2012), no período 2010-2011, a matrícula na 

graduação cresceu 7,9% na rede pública e 4,8% na rede privada (Figura 7). Hoje, as 

IES privadas têm uma participação de 73,7% no total de matrículas de graduação.  

 
Figura 6 - Evolução do Número de Instituições de Educação Superior por Categoria Administrativa  

Brasil – 2001-2010. 

 

Fonte: MEC/INEP 

 

Dentre as IES públicas, 99 eram federais (4,2%), 108 estaduais (4,5%) e 71 

municipais (3,0%).  

Dessas 2.378 instituições, 85,2% são faculdades, 8,0% são universidades, 

5,3% são centros universitários e 1,6% são institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia (IFs) e centros federais de educação tecnológica (Cefets).   

Ante a realidade, há que se analisar em que bases têm sido tomadas as 

decisões dessa oferta, bem como que retorno vem sendo obtido com tal oferta.  

Para o Sindicato ANDES Nacional (2012), a Educação permanece 

subordinada à política econômica de ajuste fiscal: segundo a entidade, já em 2001, 

apesar da mobilização da sociedade civil brasileira, o Congresso Nacional aprovou o 
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Plano Nacional da Educação muito aquém do que era reivindicado pelas entidades 

educacionais e que seu conteúdo “foi expressão da correlação de forças daquele 

momento histórico, em especial o corolário da hegemonia neoliberal no governo 

federal e no parlamento”.  

Ainda para o ANDES - SN (2012, p.146-147) 

 

Além da pouca cobertura, o atendimento é mal distribuído espacialmente 
(concentrado na região sul e sudeste), é excludente em termos sociais (os 
mais pobres não conseguem acessar o serviço) e sociais (os negros 
possuem muito menos crianças na escola nesta faixa etária). No outro 
extremo do sistema educacional, a década foi marcada também pela 
expansão tímida e privada do ensino superior. Em 2001, a oferta de ensino 
superior para jovens entre 18 e 24 anos (idade esperada de entrada neste 
nível de ensino) era de apenas 8,9%.  Os dados de 2009 mostram que 
evoluímos lentamente e chegamos a 14,6%. Além de lento, o crescimento 
foi majoritariamente privado. Em 2001, a rede pública (federal, estadual e 
municipal) correspondia a 30,2% das matrículas e,em 2010, este percentual 
havia caído para 27,3%.  Ou seja, mesmo que a rede federal tenha 
retomado certo crescimento nos últimos anos, os dados disponíveis 
mostram que o ritmo da oferta pública foi menor do que o alcançado pelo 
setor privado. Estes dois exemplos desnudam a lógica de crescimento da 
oferta educacional em nosso país na última década.  

 

Partindo dessa avaliação, percebem-se, portanto, contribuições de análise 

comparativa da oferta nos últimos dez anos, pela dinâmica de controle social e em 

qual estrutura sistêmica as ofertas de vagas aconteceram.    

Do mesmo modo, ARAÚJO, L et. al (2012, p.144) reafirmam a perspectiva de 

políticas privatistas.  

 

Consideram que a década anterior à promulgação da nova Constituição foi 
marcada pela demanda na ampliação de vagas, a qual era muito mais forte 
do que a reflexão sobre a forma que deveria assumir o processo educativo 
e as condições necessárias para a oferta de um ensino de qualidade. Isso 
explica o peso que a garantia do acesso ganhou na construção do capítulo 
da educação. A hegemonia da visão que propugnava a redução do tamanho 
do Estado Brasileiro implicou no fomento a um modelo de expansão 
educacional precarizado e fortemente ancorado no compartilhamento da 
obrigação constitucional com a iniciativa privada. 

 

Reafirmando a Universidade como território de formação humana, CHAUÍ 

assevera: “É pela destinação do fundo público aos direitos sociais que se mede a 

democratização do Estado e, com ela, a democratização da universidade”. (2003, 

p.12). Ou seja, por meio de ferramentas estratégicas unilaterais de planejamento, 

reduzem-se os investimentos e exige-se das universidades racionalidade 

empresarial, na medida em que para SOBRINHO (1999, p.165), “O produto 
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universitário passa a ser concebido como um produto industrial, ainda que de tipo 

especial.” 

Do mesmo modo, ainda para SOBRINHO (1999, p.166), nesse contexto de 

formação, de crítica e de reflexão, a Educação Superior deixa de contribuir para a 

sociedade quando uma universidade é capaz “de estender, por equidade, os 

conhecimentos produzidos e acumulados a setores cada vez mais amplos da 

sociedade.”.  

Sobre essas estratégias de controle promovidas pelo Estado, SGUISSARDI 

(1997, p. 52-53) afirma 

 

Fica evidente, tanto pelos documentos oficiais mais importantes quanto por 
pronunciamentos dos titulares do MEC nos últimos 10 a 15 anos, que as 
propostas oficiais se fundam invariavelmente, apesar da linguagem mais ou 
menos disfarçada, na ideia de eficiência, de produtividade, correspondente 
à concepção neoliberal de modernização ou, simplesmente, à lógica do 
capital no desenvolvimento da sociedade contemporânea. O disfarce pode 
estar em pomposos slogans ‘Uma Nova Política para a Educação Superior’, 
‘Projeto para uma Nova Universidade’, ‘Educação para Todos’. 

 

Percebe-se, portanto, seja por falta de preparo dos agentes e/ou o ideário, o 

propósito de vincular programas, projetos e ações para a Educação Superior que 

atendam ao mercado internacional e a competitividade, sem perder de vista outros 

princípios consagrados de responder a crise do Estado diante das pressões políticas 

e econômicas de adequação da educação superior à ideologia dominante.   

Diante dessa prática, urge a necessidade de um esforço da sociedade de 

chamar a devida atenção para um desigual desenvolvimento da Educação Superior, 

considerando o inventário do aparelho governamental em promover interesses 

divergentes da vocação institucional, conforme observa CHAUI (1994)16.   

Atualmente a política de expansão não se restringe, apenas, ao sistema 

presencial. O Censo 2010 integra o Cadastro e‐MEC e esta funcionalidade permite a 

interoperabilidade dos programas da Educação Superior, como, por exemplo, o 

Prouni, o FIES e a EAD por meio da UAB.  

Em termos legais, o Cadastro e‐MEC tornou‐se o Cadastro Único de IES e de 

cursos, por meio da Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007. 

De acordo com o Censo 2010, considerando apenas os cursos de graduação, 

29.507 cursos presenciais e a distância compõe os seus resultados numéricos.  
                                                           
16

 É significativa a leitura CHAUÍ, M. Vocação política e científica da universidade. São Paulo, 
Revista Educação Brasileira, São Paulo, v. 15, n. 1, 1994. 
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O total de matrículas, nesses cursos, foi 6.379.299, o número de concluintes 

973.839 e de ingressos (considerando todas as formas de ingresso) 2.182.229. O 

número de matrículas, nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% de 2009 a 

2010 e 110,1% de 2001 a 2010.    

Segundo o INEP (2011), 

 

Como efeito de ações e de políticas governamentais recentes voltadas para 
a expansão da oferta e a democratização do acesso e da permanência no 
ensino superior, os resultados do Censo da Educação Superior 2010 
reafirmam a tendência de ampliação do atendimento nesse nível de ensino 
ao longo da década.  

 

Ainda para o INEP (2011),  

 

Vários fatores podem ser atribuídos a essa expansão: do lado da demanda: 
o crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos últimos anos vem 
desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra mais 
especializada; já do lado da oferta: o somatório das políticas públicas de 
incentivo ao acesso e à permanência na educação superior.   

 

Por outro lado, os números desse acesso à Educação Superior são 

inconclusos, pois não comparam os segmentos populacionais segundo níveis de 

renda, raça/cor, localização regional e situação domiciliar (rural/urbana).   

Ainda assim, as taxas de expansão são expressivas para o decênio, se 

comparadas ao período 1995-2002, que concentrados nas IES não gratuitas, 

atendiam a ordem econômica imposta pelos governos vigentes. 

E o que se pode constatar, em relação ao ensino superior a distância? A 

Figura 8 demonstra que, no Brasil, 14,6% das matrículas correspondiam à 

modalidade distância (930.179), das quais 80,5% foram oferecidas pelas IES 

privadas.  

Em 2010, o Brasil apresentava 5.449.110 matrículas nos cursos de 

graduação, distribuídos em 9,1% - 495.240 na região Centro Oeste, 19,3% - 495.240 

na região Nordeste, 6,51% - 352.358 na região Norte, 48,7% - 2.656.231 na região 

Sudeste e 16,4% - 893.130 na região Sul. Nas IES públicas, havia 3.446 docentes, 

não tutores, atuando na graduação a distância (2,6%), 30.054 na extensão (23,0%), 

24.539 na gestão da universidade (18,8%), 121.852 na graduação presencial 

(93,2%), 238 na pós-graduação à distância, 28.812 na pós-graduação presencial, 37 

em cursos sequenciais e 52.204 na pesquisa. 
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Figura 7 - Evolução do Número de matrículas por modalidade – Brasil – 2001-2010 

 

Fonte: MEC/Inep  

 

Nas instituições de categoria administrativa privada, em 2010, havia 5.063 

docentes, não tutores, atuando na graduação a distancia (2,4%), 29.907 na 

extensão (13,9%), 38.373 na gestão da universidade (17,9%), 208.538 na 

graduação presencial (97,2%), 78 na pós-graduação a distância, 7.221 na pós-

graduação presencial (3,4%), 1.844 em cursos sequenciais (0,9%) e 25.101 (11,7%) 

na pesquisa.  
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Figura 8 - Evolução do número de matrícula na graduação – Brasil – 1980-2011 
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Fonte: MEC/Inep  

 

No período 2010-2011, a matrícula na rede federal cresceu 10,0% e já 

participa com mais de 58% das matrículas na rede pública, superando a marca de 1 

milhão de matrículas de graduação (Figura 9). 

 
Quadro 3 - BRASIL - Matrícula na modalidade presencial 2001 – 2011 

POPULAÇÃO DE 18 A 24 ANOS 
MATRÍCULA PRESENCIAL NA REDE 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2001 2011 Variação 2001-2011 2001 2011 Variação 2001-2011 

22.940.218 22.497.453 -1,9 502.960 927.164 84,3 

Fonte: MEC/INEP  

 

A expansão de vagas na Educação Superior no Brasil não está isenta da sua 

origem do sistema educacional, como distingue SANFELICE (2002 p.26-27) 
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não importa mais a nomenclatura que se use com suas respectivas políticas 
educacionais para os seus sistemas públicos de ensino, vão gradativamente 
sendo obrigados, mas também com o consentimento de representantes 
locais, a dançarem uma única música [...] tem que ser afinada pela mesma 
regência para que, apesar dos resultados adversos, a vitória final seja do 
contendor por enquanto mais forte: o capital. 

 

Nessa análise da Educação Superior, as ofertas e demandas de vagas, sejam 

pela densidade, sejam pelos campos de saber, ganham mais intensidade quando 

essa diversidade de ensino pelo país, afastadas por curtas ou longas distâncias das 

metrópoles, influenciam políticas públicas na produção de espaços do 

conhecimento, o que conduz à expansão de fronteiras na educação superior. 

Para o FORGRAD (2001, p.3), na contemporaneidade, a importância dos 

impactos econômicos e culturais na graduação gera mudanças “[...] que se tornam 

visíveis na vida cotidiana do cidadão e da própria universidade.” 

 

 

3.2.2.4 A UAB 

 

 

Além do FIES, do Prouni e do REUNI, com a criação de polos pelo país, outro 

programa – o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) assume destaque na 

expansão da educação superior.  

Em 19 de dezembro de 2005, o uso da educação a distância em cursos 

regulares, prevista na LDB de 1996, foi regulamentado pelo Decreto nº 5.622 

(BRASIL, 2005). No ano seguinte, em 8 de junho, o sistema  UAB foi instituído por 

meio do Decreto nº5.800, voltado para o desenvolvimento do ensino superior à 

distância com o propósito de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 

de ensino superior no Brasil.  

Além de oferecer cursos superiores para capacitação e ampliar o acesso, a 

expansão e interiorização dessa oferta são formuladas, prioritariamente, por meio 

dos cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da 

educação básica. 

A UAB, em articulação com os entes federativos e as instituições públicas de 

educação superior, formula a oferta diante da implantação de polos, de modo a 

ampliar o sistema nacional de educação superior a distância. 
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A articulação interinstitucional é realizada mediante edital publicado pelo 

MEC, que dispõe sobre os requisitos, as condições de participação e os critérios de 

seleção para o Sistema UAB. Também pela prática de editais, a manutenção e a 

instalação dos polos de apoio presencial é firmada pelo MEC por meio de acordos 

de cooperação técnica ou convênios com os entes federativos. 

Na medida em que o MEC firma convênios com as instituições públicas de 

ensino superior, credenciadas nos termos do Decreto no 5.622/2005 para o 

oferecimento de cursos e programas de educação superior a distância, o sistema 

UAB não propõe a criação de uma nova instituição de ensino.   

O processo de seleção discente mantém o princípio legal previsto pela LDB, 

com a exigência de que os candidatos tenham concluído o ensino médio e segue o 

modelo de cada instituição.   

O acesso aos cursos de graduação pela modalidade a distância não 

acompanha o Sistema de Seleção Unificada – SiSU, gerenciado pelo Ministério 

MEC, por meio do qual são ofertadas vagas em cursos de graduação 

disponibilizadas pelas IFEs dele participantes e a seleção é realizada diante do 

aproveitamento dos resultados do ENEM, como parâmetro único na seleção de 

candidatos para ingresso nas instituições públicas de educação superior.  

A UAB está integrada a um programa estruturante na CAPES e seu sistema 

se encontra institucionalizado na estrutura da Diretoria de Educação a Distância - 

DED, composta por quatro Coordenações Gerais - Infraestrutura de Polos – CGIP, 

Articulação Acadêmica – CGAA, Supervisão e Fomento – CGSF e de Políticas da 

Informação – CGPI.  

Em 2007, o governo federal, ao apresentar o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, estabelece um vínculo programático com os entes federativos 

para atendimento da demanda educacional diante de compromissos políticos, 

técnicos e financeiros para a execução de programas de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica.  

A partir da adesão ao Plano de Metas, os entes federativos elaboram seus 

respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR) por meio de outro sistema, o SIMEC 

– Módulo PAR Plano de Metas, integrado aos demais sistemas do MEC. 

Os elementos constitutivos do PAR para o diagnóstico da situação 

educacional local estão estruturados em quatro dimensões – a gestão educacional, 
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a formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar, as práticas 

pedagógicas e avaliação, e a de infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

Por orientação do Manual de Elaboração – estadual e municipal, para 

elaborar o PAR, são necessários a apresentação dos Indicadores Demográficos e 

Educacionais (IDE) e do Instrumento Diagnóstico.   

No Guia Prático de Ações do PAR Municipal estão os programas 

disponibilizados pelo MEC e suas autarquias, com ações de assistência técnica e/ou 

financeira e que podem ser solicitados em seus respectivos Planos, além de sub-

ações com execução pelo próprio município. 

No sistema UAB, a estrutura e o financiamento atendem a integralidade do 

custeio e de capital para as Instituições vinculadas a UAB, a oferta de bolsas e 

custeio para a produção e reprodução de material didático, de bolsas para 

professores e tutores, de recursos para a infraestrutura dos núcleos de EAD e das 

salas de coordenação e tutoria, e ainda, recursos na implementação dos cursos.  

De outra forma, o funcionamento da estrutura nos polos compreende o 

financiamento integral de custeio, de bolsas para o coordenador e para tutores 

presenciais, para aquisição de computadores para o primeiro laboratório (cinquenta), 

conexão para acesso a web, para provimento de despesas compartilhadas com os 

municípios e estados, e para a instalação de laboratórios pedagógicos, acervo para 

as bibliotecas, expansão e reforma da infraestrutura.  

No âmbito das instituições públicas de educação superior, a relação 

institucional ocorre nos colegiados, que são compostos por um Coordenador e um 

Coordenador Adjunto, além dos Coordenadores de Cursos.  A estruturação e 

regimentação se vinculam a Núcleos, Centros ou Secretarias de EAD. 

O sistema de acompanhamento é anual, in loco nos polos e Cursos, com 

avaliação do material didático e on line na obtenção das respostas apresentadas 

pelos alunos estudantes, tutores e professores.    

De acordo com o MEC, até 2010, a oferta da EAD atingia com polos de apoio 

presencial de 187.154 vagas.  Em 2009, a UAB contava com 88 instituições 

participantes. 

No período 2010-2011, a matrícula cresceu 5,4% nos cursos presenciais e 

6,7% nos cursos a distância (Gráfico 4). Os cursos presenciais participam com 

85,3% das matrículas e os cursos EAD com 14,7%.  
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Gráfico 4 - Brasil 2002-2011: Evolução da matrícula na educação superior de graduação por 
modalidade de ensino 

 
Fonte: MECINEP  

 

A expectativa pela continuidade de crescimento aponta para a necessidade 

de diversificar a oferta de cursos e pensar a expansão de forma coordenada com as 

atuais demandas do país e da população que ainda não chegou ao ensino superior, 

até porque nos próximos períodos, seja pelas IES públicas cujas matrículas ainda se 

encontram sob o impacto do REUNI, pelas públicas estaduais que não preenchem 

sua capacidade total de vagas devido a dificuldades estruturais, ou também, por 

meio dos programas como o FIES e o Prouni.   

O Gráfico 5 evidencia a distribuição de matrículas diante de uma realidade 

educacional em 2010, envolvendo as duas modalidades, presencial e a distância. 

 

Gráfico 5 - Brasil – 2010 matrículas por modalidade 

 
Fonte: INEP / MEC 
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A totalidade por modalidade, em 2010 é o retrato da quantidade de alunos 

matriculados nos cursos de Licenciatura – Gráfico 6, nos Bacharelados – Gráfico 7 e 

nos cursos de Tecnólogos – Gráfico 8.  

 

Gráfico 6 - BRASIL – 2010 – Matrículas de Licenciatura 

 
Fonte: INEP / MEC  

 
 

Gráfico 7 – Brasil – 2010 Matrículas de Bacharelado 

 
Fonte: INEP / MEC  
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Gráfico 8 – BRASIL- 2010 Matrículas de Tecnólogos 

 
Fonte: INEP / MEC  

 

A base de dados disponível no Censo da Educação Superior sugere que os 

resultados alcançados para a EAD necessitam de uma ampliação do foco de 

desenvolvimento dessa modalidade de ensino.    

Diante da análise do Censo disponibilizado pelo INEP, na EAD, o crescimento 

registrado no período entre 2009 e 2010 coincide com as ações de regulação 

coordenadas pelo MEC.  

É fato a atuação desses programas estruturantes para o desenvolvimento da 

expansão do ensino superior publico e privado. Ainda assim, não será suficiente 

ampliar e diversificar a oferta do ensino público e estabelecer um amplo sistema de 

educação à distância ou de recredenciamento das instituições, sem a garantia da 

qualidade acadêmica e seu compromisso social. 

A expansão das vagas na Educação Superior do Brasil perpassa a 

necessidade do fortalecimento da identidade institucional como garantia da prática 

social, sem perder de vista as diversidades regionais.  

Surtos regulatórios vêm sendo aplicados sem que o local e a universidade, 

entre a parte e o todo, entre o regional e nacional, consigam estabelecer o efetivo 

entendimento que permita a implantação de um programa. 

Para DIAS SOBRINHO (2005, p.172-173), “o sentido essencial da 

responsabilidade social da educação superior consiste em produzir e socializar 
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conhecimentos que tenham não só o mérito científico, mas também, valor social e 

formativo”.  

Ao vincularmos a responsabilidade institucional aos atos constitucionais, 

encontramos, na autonomia universitária, o preceito fundamental para o pleno 

exercício das responsabilidades, prerrogativas e funções sociais da universidade. 

As políticas de expansão do acesso às Universidades fazem parte de um 

conjunto de propostas federativas que vêm redefinindo a Educação Superior.  

Para DOURADO (2001, p.24), as soluções regionais mais imediatistas do 

ensino estão relacionadas ao seguinte aspecto: 

 

A expansão e interiorização das oportunidades educacionais nem sempre 
se efetivam mediante planejamento qualitativo, sendo, na maioria das 
vezes, resultado de pressões sociais e barganhas políticas as mais 
diversas.  

 

Concordamos com tal análise, na medida em que a interiorização da 

Educação Superior apresenta dificuldades operacionais de descentralização político-

administrativa e desinteresse político dos entes federativos. Ainda assim, é o 

caminho necessário à ampliação de oportunidades e consolidação, via espaços do 

interior, do desenvolvimento local e regional.  

Por outro lado, para CUNHA (2004, p.26) a criação de IES públicas nas 

periferias das áreas metropolitanas e nas cidades do interior desvincularia o ensino 

de instalações próprias à vida acadêmica. Nessa perspectiva, é necessário 

assegurar investimentos capazes de reduzir a formação de jovens fixados em 

espaços excludentes, promovendo, por meio da universidade brasileira, uma efetiva 

inclusão social.   

A perspectiva na formulação de políticas públicas para a Educação Superior, 

tendo como foco a demanda da educação básica, a oferta e lugares para uma 

atuação mais consistente, amplia o compromisso dos atores centrais para uma ação 

que garanta maiores níveis de efetividade de uma política de expansão. 

A demanda e a busca das atividades produtivas por mão de obra mais 

especializada sugerem uma estreita relação com a expansão ocorrida por esses 

programas. 

Diante da oferta verifica-se um somatório de políticas públicas de incentivo ao 

acesso e à permanência na Educação Superior.   
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É necessário o acompanhamento permanente pela sociedade civil, pelo 

parlamento e pelos órgãos de controle, do financiamento (bolsas e subsídios) aos 

alunos, por meio do FIES e Prouni. Deve-se agir da mesma forma, em se tratando 

da oferta de vagas na rede federal, seja pela abertura de polos posta em prática 

pelas IES públicas, municipalidade e pelo sistema UAB, seja pela criação de novas 

IES públicas, ou da interiorização de universidades e institutos federais já existentes.  

A de (limitação) da expansão das vagas por meio da EAD nas Universidades, 

em se tratando de interiorização, perpassa a análise da diversificação das vocações 

institucionais diante desses novos arranjos da educação superior. 



90 

4 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL  

 

 

Sob a perspectiva do papel da sociedade que a mantém, a Educação como 

bem público, impõe uma realidade regulatória e de controle pelos órgãos de 

governo, na medida em que a qualidade acadêmica e o compromisso social não 

derivam do mercado, mas das próprias instituições.  

A destinação social da Educação pressupõe, como pode parecer óbvio, a 

estreita articulação entre a regulação e os entes federativos, emprestando ênfase à 

incorporação do conceito de bem público, não havendo qualquer ideia de se reduzir 

o produto da Educação à mera condição de mão de obra para o mercado.   

Diante das correlações de força política, de cumprimento das normas, do 

planejamento e gestão, da organização e decisão para um quadro de necessidades, 

os modelos institucionalizados pelas políticas de governo no País apresentam uma 

realidade educacional multifacetada que sugere diferentes percepções e 

expectativas. 

Reproduz-se nas IES, com as distorções agravadas pela busca incontrolada 

do diploma e do prestígio social por ele sancionado, a mesma desarticulação 

existente entre o processo educacional, a realidade regulatória e as articulações 

políticas.  

  Em 1998, a Conferência Mundial de Educação Superior, realizada em Paris, 

já defendia a Educação Superior como bem público social no enfrentamento das 

desigualdades e na incompatibilidade dos regulamentos e atuação das IES, de 

acordo com interesses do mercado.  

Nessa discussão sobre bem público, SUNDFELD (2001, p. 84) assevera 

 

A prestação de tais serviços [os sociais] é dever inafastável do Estado, 
tendo os indivíduos o direito subjetivo de usufruí-los. O objetivo do 
Constituinte ao outorgar tais competências ao Poder Público não foi o de 
reservá-las, mas sim obrigar a seu exercício. 

 

A Lei nº 9.394/96, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, 

assegura que a EAD será organizada e ofertada por instituições credenciadas pela 

União e que a definição de suas normas de funcionamento caberá aos respectivos 

sistemas de ensino.  
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Dessa maneira, a LDB, se por um lado reserva o incentivo ao 

desenvolvimento e à veiculação do ensino a distância, por outro, considera, na sua 

própria essência, uma possibilidade ilimitada de situações em que pode ser utilizada.  

Em fevereiro de 1998, o Decreto 2.494 regulamenta a educação a distância, 

estabelecendo regime de atuação, credenciamento, autorização, transferência, 

aproveitamento de estudos e certificação.  

No mesmo ano, a UFMT e a UFPA implantam cursos de graduação a 

distância. Diante das prerrogativas legais, iniciam-se as primeiras iniciativas de 

consórcio e, em 2000, 62 IES assinam o Termo de Adesão que cria a UniRede.    

Em 1999, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e as instituições 

públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro elaboram um documento 

que, formalizado pelo poder executivo em janeiro de 2000, institui o Consórcio 

CEDERJ.  

Em janeiro de 2002, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 

inicia o projeto Veredas – Formação Superior de Professores, oferecendo um curso 

de Formação Superior de Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em 2002, a Lei complementar nº 103, de 18 de março, transforma o Centro de 

Ciências do Estado do Rio de Janeiro na Fundação Centro de Ciências e Educação 

Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro - Fundação CECIERJ, transferindo 

à fundação os direitos, obrigações e os saldos de dotações orçamentárias do Centro 

de Ciências do Estado do Rio de Janeiro e do Consórcio CEDERJ, instituído dois 

anos antes.  

Em julho de 2004, a Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 

Educação (SEED/MEC) juntamente com as instituições públicas de ensino superior, 

inicia a oferta de cursos de Licenciatura.  

Esse edital promove a seleção pública de propostas para apoio financeiro, a 

projetos de cursos de licenciatura – em Química, Física, Biologia, Matemática e 

Pedagogia – a serem oferecidos por instituições públicas ou por consórcios que as 

representassem. 

Compunham os recursos financeiros concedidos aqueles oriundos do 

Tesouro, sendo 11 milhões de reais para despesas correntes e três para despesas 

de capital, totalizando 14 milhões de reais, com destaque para a destinação de pelo 

menos 30% da totalidade dos recursos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. 
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O julgamento e a seleção dos projetos consideravam a oferta – quantidade de 

vagas; o projeto pedagógico do curso – fundamentação e objetivos, organização 

curricular e a proposta metodológica incluindo o material do curso, as estratégias de 

apoio e a avaliação da aprendizagem; a equipe multidisciplinar– gestão 

administrativa, financeira e sistema informatizado, além da infraestrutura dos 

laboratórios e dos equipamentos.   

Foram selecionados oito consórcios de IES públicas que envolveram 39 

instituições, oferecendo 19 diferentes cursos em todas as regiões do país, com o 

propósito de cobrir 17.585 novas vagas. Com esse mecanismo, o governo federal 

demarca e induz as instituições públicas não somente ao cumprimento da função 

social quanto à natureza de seus processos educativos, mas também, com a 

ampliação das áreas de abrangência dessas IES públicas pelo país passa a estar 

vinculada ao repasse de recursos.  

 

 

4.1 O Marco regulatório e normativo da EAD 

 

 

O marco regulatório da EAD tem início na reforma educacional realizada nos 

anos 70, quando o ensino supletivo começa a se valer de mídias radiofônicas e 

televisivas.  

Apesar de o termo “ensino a distância” não constar da Lei 5.692, de agosto de 

1971, que fixava diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, ainda assim, 

estabelecia no seu Capítulo IV – do Ensino Supletivo, Art. 25 parágrafo 2º, que os 

cursos supletivos seriam ministrados em classes ou mediante utilização de rádio, 

televisão, correspondência e outros meios de comunicação que permitissem 

alcançar o maior número de alunos. 

Sobre financiamento, firmava no Art. 51 que os sistemas de ensino atuariam 

junto às empresas de qualquer natureza, urbanas ou agrícolas, que tivessem 

empregados residentes em suas dependências, no sentido de que instalassem e 

mantivessem, dentro das peculiaridades locais, receptores de rádio televisão 

educativos para o seu pessoal.  

Também regulava que as entidades particulares que recebessem subvenções 

ou auxílios do Poder Público deveriam colaborar, mediante solicitação deste, no 
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ensino supletivo de adolescentes e adultos, ou na promoção de cursos e outras 

atividades com finalidade educativo-cultural, instalando postos de rádio ou televisão 

educativos. 

Para LEMGRUBER (2007, p.11), o operativo do ensino a distância 

apresentava peculiaridades de implantação nas localidades, na medida em que  

 

a partir de 1970, a segunda geração da Ead, ainda tendo como principal 
suporte o material impresso, passou a utilizar, cada vez mais, recursos 
como a televisão, fitas de áudio e vídeo, além da interação por telefone (...) 
no Brasil, com base em artigo referente ao ensino supletivo na LDB de 
1971, os programas de Educação a distância eram classificados como 
“experimentais”, e seu funcionamento era permitido a título precário. 

 

É na segunda geração da EAD17 que surgem as universidades abertas, com o 

desenho e implementação sistematizadas de cursos a distância, utilizando não 

somente material impresso, mas também, transmissões por TV a cabo. 

Vinte anos depois, a terceira geração vai se basear em redes de 

conhecimento, em computadores pessoais e estações de trabalho multimídia, 

viabilizando a comunicação, interagindo socialmente alunos e professores 

encurtando, ainda mais, as distâncias geográficas.  

Sob a coordenação do MEC, o Decreto 1.237, de 6 de setembro de 1994, 

institui o Sistema Nacional de Educação à Distância – SINEAD, com o objetivo de 

facilitar a todo cidadão, por meio da educação aberta, continuada e a distância, o 

acesso ao conhecimento social e científico disponível na sociedade brasileira.  

Em 1996, a possibilidade de uso da educação a distância é assegurada pela 

nova LDB, e o acesso às tecnologias emergentes surge como elemento que amplia, 

por meio de polos presenciais, a capacidade de atendimento à população.  

De acordo com ALVES et al (2002, p.42) 

 

O respaldo legal a estes cursos à distância se concretiza através do tímido 
Art. 80 da lei citada, que incentivam o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de EAD, em todos os níveis e modalidades de ensino e de 
educação continuada. Breve panorama mostra que os aspectos legais e 
técnicos vêm favorecendo a emergência de inúmeros cursos à distância em 
nível de extensão, de graduação e de pós-graduação no território brasileiro. 

 

                                                           
17

 A classificação da EAD em gerações, de acordo com suas características, realizada por Moore e 
Kearley (1996), vem sendo adotada unanimemente pelos pesquisadores da área.  
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 Na LDB/86, o artigo 80 destaca pontos como o de incentivo e de delimitação 

de espaço e de regulação, determinando que a estrutura federativa proveja cursos e 

realize programas de capacitação, utilizando-se também de recursos da educação a 

distância.  

Se antes da Lei de Diretrizes e Bases a EAD era vista como supletiva ao 

presencial, com o advento legal novos rumos são delineados na sua 

regulamentação, com vistas à democratização do acesso à educação superior.  

 De acordo com FRAGALE (2003, p.13), há uma determinada transformação a 

partir da base legal, pois  

 

questões tais como o que regulamentar, como distinguir a EAD do ensino 
presencial, que procedimento definir e como avaliar suas práticas 
transformam-se em verdadeiros desafios para o formulador da política 
pública educacional, quando ele se vê compelido a elaborar, aprovar e 
implementar propostas legislativas para o setor. 

 

Em 26 de fevereiro de 1997, a Resolução nº 1, do CNE/CES, fixa condições 

para validade de diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação, oferecidos 

por instituições estrangeiras, no Brasil, nas modalidades semipresenciais ou a 

distância. 

Segundo ROVER (2003, p.57) 

 

A existência de inúmeros interesses – inclusive internacionais – envolvidos 
no processo é natural. O que não pode ser natural é a convivência com 
cursos de má qualidade ou que visem apenas ao lucro fácil. 

 

Por meio do Decreto 2.494/98 de 10 de fevereiro, o artigo 80 da LDB é 

regulamentado.  

Pelo Art. 1º a sociedade vai tomar conhecimento da definição legal da EAD: 

 

Uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, 
e veiculados pelos diversos meios de comunicação.  

 

Para FRAGALE, (2003, p.15) 

 

Na verdade, o art.80 da LDB não se preocupou tanto em explicitar qual 
seria o conceito legislativo da EAD, mas sim em indicar quem poderia 
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oferecê-la, além de apontar a forma como deveriam ser criados os 
mecanismos de controle.  

 

Com o Decreto 2.494/98, o MEC regulamenta o credenciamento dos cursos 

de graduação a distância por meio da Portaria 301, de 7 de abril de 1998.  Seu Art. 

2º determina que a oferta ocorra a partir da fixação de condições institucionais tais 

como seu histórico, qualificação acadêmica, organização didático-pedagógica, 

infraestrutura adequada, resultados positivos em avaliações nacionais, experiência 

acumulada, parcerias institucionais e que a oferta seja firmada no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI.  

Em janeiro de 2001, por meio da Lei no 10.172, o PNE aborda a educação a 

distância “como um meio auxiliar de indiscutível eficácia” para enfrentar “os déficits 

educativos e as desigualdades regionais”.  

O PNE reconhece as redes de televisão e rádio educativas no setor público, 

considera a contribuição do setor privado e a falta de uma rede informatizada que 

permita o acesso generalizado aos programas existentes e estabelece diretrizes 

para o desenvolvimento da EAD, objetivos e metas para seus entes federativos.  

Ao analisar que a EAD não é mais supletiva ou complementar ao presencial, 

FRAGALE, (2003, p.14) assevera 

 

Faz-se necessário reconhecer que sua inclusão no texto legislativo, ainda 
que sem lhe dedicar um capítulo ou uma seção específica, é portadora de 
um forte simbolismo, pois ela retira a EAD do mundo das sombras e 
expressa um imediato reconhecimento de sua importância para o processo 
educacional. 

 

A Resolução nº 1 do CNE, de 3 de abril de 2001, ao estabelecer normas para 

o funcionamento dos cursos de pós-graduação, determina no Art. 11, que os cursos 

de pós-graduação lato sensu a distância só poderão ser oferecidos por instituições 

credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei 9.394/96, 

com a exigência de serem realizadas presencialmente as provas e as defesa de 

monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

O Decreto 3.860/2001, de 9 de julho, que dispunha sobre a organização do 

ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, é revogado pelo Decreto nº 

5.773, de 2006.   

O MEC, por meio da Portaria 2.253, de 18/10/2001, ao considerar o disposto 

no Art. 81 da Lei no 9.394/96, e o Art. 1o do Decreto no 2.494/98, autoriza as 
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instituições de ensino superior do sistema federal de ensino, a introduzirem, na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a 

oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, utilizem método não presenciais. 

Em 2004, a Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), fundamenta a orientação da expansão, da 

efetividade acadêmica e do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de ensino superior do país, como aponta VIANNEY (2011, 

p.49) a lei do SINAES 

 

foi indistinta no seu texto em relação à educação presencial e à Educação a 
Distância. Cumprindo o que determinava já a LDB de 1996, não existiria 
procedência em ocorrer tratamento diferenciado entre as modalidades, em 
relação ao rigor e ao cumprimento das avaliações oficiais.  

 

O SINAES também irá dispor sobre a avaliação do desempenho dos 

estudantes, indistinguindo a modalidade a distância da presencial, mediante a 

aplicação de exame de desempenho dos estudantes de graduação.  

Em 10 de dezembro de 2004, o MEC revoga a Portaria 2.253/2001, por meio 

da Portaria 4.059, que passa a normatizar a oferta de disciplinas nos cursos 

superiores no regime semipresencial.  

Essa Portaria abre a possibilidade da oferta de disciplinas oferecidas à 

distância para cursos presenciais de graduação, desde que não ultrapassem 20% da 

carga horária total do curso.  

A medida, além de discriminatória, porque vetada à pós-graduação, é 

arbitrária, já que não há qualquer justificativa para o percentual fixado.   

Pela Portaria MEC nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004, ampliam-se as 

exigências para obtenção de credenciamento, em especial quanto aos polos de 

apoio presencial. 

  Em 19 de dezembro de 2005, os decretos instituídos sete anos antes - 2.494 

e 2.561 de 1998 são revogados pelo Decreto nº 5.622.  

Mais uma vez, o artigo 80 da Lei Darcy Ribeiro é regulamentado e a 

educação a distância é caracterizada como  

 

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.   
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Contudo, a norma não regula o § 4º, do Art. 80 da LDB/96, visto que não 

dirimi a competência operacional entre os ministérios, anula os efeitos dos Decretos 

de fevereiro e abril de 1998, mas, a exemplo do que preconiza a prática legislativa, 

não revoga as disposições em contrário.  

Quanto aos custos e tempo de concessão de canais comerciais de 

radiofusão, o caput do Decreto, ao afirmar a regulamentação do artigo 80 da LDB, 

omite o conjunto normativo do mesmo parágrafo 4º do Art.80 da Lei 9394/96. 

  O parágrafo 1º do Art. 20 do Decreto 5.622/05, ao dispor que os cursos ou 

programas criados somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência 

definida no ato de credenciamento da instituição, contraria princípios geográficos de 

limite e abrangência, impede a expansão e descaracteriza as tendências e avanços 

da educação a distância pelo país.  

Sem que se possa afirmar o açodamento, a inexperiência ou a falta de 

revisão a norma também apresenta equívocos no emprego de palavras no capítulo 

II, Art. 9º, quando normatiza o “credenciamento de instruções para oferta” quando na 

verdade, o correto seria o “credenciamento de instituições para oferta”.   

Na medida em que o Decreto 5.622/05 favorece o funcionamento da EAD, a 

Portaria Ministerial 02/2007, editada pelo MEC, apresenta um contorno restritivo.  

Determina, por exemplo, que o credenciamento de instituições só pode ser requerido 

por instituições já credenciadas para o ensino presencial, e que o ato autorizativo de 

credenciamento considerará a abrangência para atuação a sede da instituição, 

acrescida dos endereços dos polos de apoio presencial.  

A norma evidencia, ainda, o caráter peculiar do cotidiano da EAD, por suas 

metodologias, formas de gestão e processos de avaliação, além da obrigatoriedade 

presencial, no que se refere às avaliações, aos estágios, às defesas de trabalhos de 

conclusão de curso, bem como às práticas laboratoriais, quando requeridas.  

De acordo com o Censo Superior da Educação – Quadro 4 em 2005, a 

evolução das matrículas na educação a distância supera as presenciais em mais de 

400%. 
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Quadro 4 - Número de alunos ingressantes na graduação no Brasil (2002-2008) 

Ano Presenciais 
Evolução 

% 
EAD 

Evolução 
% 

Total 
Evolução 

% 

2002 1.411.208 - 20.685 - 1.431.893 - 

2003 1.540.431 9,1 14.233 - 31 1.544.664 8,5 

2004 1.621.408 5,2 25.006 75 1.646.414 6 

2005 1.678.088 3,4 127.014 407 1.805.102 9,6 

2006 1.753.068 4,4 212.246 67 1.965.314 8,8 

2007 1.808.970 3,1 302.525 42,5 2.111.495 7,4 

2008 1.873,806 3,5 463.093 53 2.336.899 10,6 

Fonte: Censo Superior da Educação (MEC/INEP) 

 

Ainda de acordo com o Censo, em  2005, trinta e sete instituições privadas 

com oferta de EAD superam o número de vinte e quatro públicas com 116 e 73 

cursos, respectivamente.  

O ano de 2006 segue a tendência de crescimento nas matrículas. O número 

de IES passa a ser 77 (44 privadas e 33 públicas). Nesse período, a evolução no 

número de matrículas na educação a distância, embora menor que a anterior, 

permanece superior ao da presencial.   

Em 9 de maio de 2006, o governo brasileiro publica o Decreto nº 5.773, que 

dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 

no sistema federal de ensino.   

Em 10 de janeiro de 2007, por meio da Portaria Normativa no 2, o MEC dispõe 

sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na 

modalidade a distância. 

Nesse período de regulação da EAD na educação superior, foi substantivo o 

crescimento da oferta de cursos superiores. De acordo com MORAN, (2007 p.297) 

 

Estamos numa fase de consolidação da EAD no Brasil, principalmente no 
Ensino Superior com crescimento expressivo e sustentado. O Brasil 
aprende rápido e os modelos de sucesso são logo imitados. Passamos de 
importadores de modelos de EAD para desenvolvedores de novos projetos, 
de programas complexos implantados com rapidez. Algumas razões 
principais para esse crescimento rápido: demanda reprimida de alunos não 
atendidos, principalmente por motivos econômicos. Muitos alunos são 
adultos que agora podem fazer uma graduação ou especialização. Com a 
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LDB o Brasil legalizou o Ensino Superior a Educação a Distância pela 
primeira vez.  

 

Antes da sua revogação, a Portaria MEC 02/2007 já desconsiderava uma 

regulamentação estabelecida pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, que 

instituía o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB diante dos seus objetivos e 

finalidades sócio-educacionais, definindo que o próprio MEC coordenaria  a 

implantação, o acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos cursos do Sistema 

UAB.  

Em 12 de dezembro de 2007, o Decreto nº 6.303 altera os dispositivos dos 

Decretos 5.622/05 e 5.773/06 que dispunham sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.   

Nesse mesmo ano, o número de vagas chegara a 1.541.070, sendo 

1.432.508 oferecidas por instituições privadas. A evolução do número de matrículas 

na educação a distância se mantinha positiva e superior a presencial.   

Em 2008, a crescente evolução do número de matrículas na educação a 

distância não refletia as mudanças na legislação.   

Em 2 de julho de 2009, por meio da Portaria Ministerial nº 10, o MEC fixa 

critérios para dispensa de avaliação – já que os processos de solicitação de 

autorização para abertura de cursos e de polos se avolumavam, levando anos para 

tramitarem no MEC, sem que o órgão público tivesse condições de realizar as 

vistorias in loco que ele mesmo havia estabelecido como exigência.  

O Art. 2o dessa Portaria normatiza que, nos pedidos de autorização de cursos 

superiores, na modalidade a distância, os objetivos da avaliação in loco poderão ser 

considerados supridos em determinadas condições: por decisão da Secretaria de 

Educação a Distância – SEED, após análise documental e mediante despacho 

fundamentado, poderia dispensar a visita se a IES houvesse obtido avaliação 

satisfatória, expressa no conceito da avaliação institucional externa - CI e no Índice 

Geral de Cursos - IGC mais recentes, iguais ou superiores a 4 (quatro).  

O mesmo passa a se aplicar aos pedidos de credenciamento de polos de 

apoio presencial, situação em que a avaliação in loco passaria a ser realizada por 

amostragem.  

Em 2009, com as mudanças da legislação, o número de ingressantes em 

graduações a distância – Quadro 5 apresenta um decréscimo superior a evolução 
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negativa do presencial.  Isso significa que grande parte da demanda reprimida já 

estava atendida, e que os números começariam a expressar uma demanda anual 

real. 

 

Quadro 5 - BRASIL: alunos ingressantes na graduação (2009-2010) 

Ano Presenciais 
Evolução 

% 
EAD 

Evolução 
% 

Total 
Evolução 

% 

2009 1.732.613 - 7,5 332.469 - 28 2.065.082 - 11,6 

2010 1.590.212 - 8,2 380.328 14,4 1.970.540 - 4,5 

Fonte: Censo Superior da Educação (MEC/INEP) 

 

Ao analisar essa trajetória normativa, VIANNEY (2002, p.125) “ considera que 

embora a LDB seja ampla nas garantias para sua oferta em todos os níveis, os atos 

realizados através de Decretos, Portarias e Resoluções são oscilantes.” 

O exame antes e depois da LDB, sugere que os atos legais, por vezes, 

flutuantes e sem a esperada eficácia jurídica – talvez pela inexperiência – ao 

considerar o MEC, a última instância responsável pela regulação complementar, 

instrumentalização e demarcação dos espaços institucionais, determinam as formas 

de atuação e características da EAD no Brasil.  

 

 

4.2 A Universidade Aberta do Brasil – UAB 

 

 

Em 1974, pelo Projeto de Lei 1878, surge a iniciativa de criação de uma 

universidade aberta no Brasil. Pela proposta entendia-se Universidade Aberta “a 

instituição de nível superior, cujo ensino seja ministrado através de processos de 

comunicação a distância." 

Nesse ano, por meio do Parecer 2.780/74, o Conselho Federal de Educação 

opina que a implantação de uma universidade aberta, se aconselhável, caberia ao 

MEC, acrescentando, ainda, a conveniência de que se aguardasse a apresentação 

do projeto por um grupo de trabalho criado para tal finalidade. 

Apesar de estarem criadas as condições para sua institucionalização, só com 

o Governo Lula – que estabelece como um dos eixos centrais do seu plano de ação 
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o aumento da escolaridade do brasileiro, com a ampliação do acesso à educação 

superior – a EAD passa a fazer parte do rol de políticas públicas para a educação.  

Paralelamente, a evolução das tecnologias de informação e comunicação 

permite que a EAD se situe em patamares de qualidade que poderiam ser aceitos, 

mesmo que com muita resistência, pelas universidades públicas.  

Estavam postas, assim, as condições para a concretização da Universidade 

Aberta do Brasil: em 8 de junho de 2006, o Decreto 5.800 institui o Sistema 

Universidade Aberta Brasil, UAB - estabelecendo a responsabilidade do MEC diante 

do "(...) 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". 

O parágrafo único, inciso I, do Artigo 1º desse Decreto indica que são 

objetivos do Sistema UAB, entre outros, a oferta de cursos de licenciatura e de 

capacitação de trabalhadores da educação, e, no tocante à educação superior, a 

ampliação do acesso e a redução das desigualdades de oferta entre as diferentes 

regiões brasileiras.   

Ou seja, por iniciativa do poder executivo, se institui um conjunto ordenado 

por meios e fins, de modo a se assemelhar com instituições de educação superior e 

sistemas abertos na oferta de aprendizagem a distância.  

Com a intenção de tornar mais compreensível, SANTOS, (2009 p.290) 

assevera  

 

O próprio uso da palavra aberta admite que a educação foi tradicionalmente 
“fechada” por várias barreiras: dificuldades financeiras, distâncias 
geográficas e, mais sutilmente, barreiras sociais e culturais. O que há de 
mais comum entre as várias definições de aprendizagem aberta é a 

remoção de barreiras ao acesso à educação.  
 

Autores como Bell e Tight (1993) classificam essas barreiras em “físicas / 

temporais – lugar, tempo e ritmo, individuais/sociais e de aprendizagem – que dizem 

respeito à natureza do ensino oferecido.”  

Contrariamente a essas perspectivas, a universidade aberta sugerida pelas 

características da UAB financia bases para a implantação de um sistema que atenda 

aos objetivos firmados pelo Decreto 5.800/06 e, “prioritariamente”, ao compromisso 

da formação de professores e consequentemente, da melhoria da educação básica.  
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Em novembro de 2006, o poder executivo apresenta ao Congresso Nacional o 

PL 7569/06, que modifica as competências e a estrutura organizacional da CAPES, 

alterando a Lei nº 11.273, e autorizando a concessão de bolsas de estudo e de 

pesquisa aos participantes de programas de formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica. 

Com a transformação do Projeto de Lei na Lei Ordinária 11.502/2007, a 

CAPES assume novas atribuições, ficando responsável, além da regulação e 

fiscalização, por promover a melhoria da situação dos professores da rede básica, 

arcando com a formação inicial e continuada de profissionais do magistério que 

utilizassem recursos e tecnologias de educação a distância.  

As atribuições determinadas para a CAPES pela organização e 

funcionamento dos órgãos das atividades relativas à educação a distância sugerem, 

a partir de então, a transferência para aquele órgão de responsabilidade da 

Secretaria de Educação a Distância – SEED.  

Em 2009, pela Portaria nº 318, o MEC considera a necessidade e a 

conveniência de se articular a política nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, bem como de disciplinar a formação de professores 

para a educação básica e transfere a operacionalização para a CAPES.  

As ações da UAB na oferta por instituições públicas de cursos e programas 

de educação superior a distância, em articulação com polos de apoio sugerem o 

reconhecimento da complexidade de um sistema quando exige dos entes 

federativos a compreensão da realidade nacional.   

O sistema UAB desconsidera as diferenças regionais brasileiras, no que se 

refere às potencialidades, à diversidade da base econômica, à posição geográfica e 

à promoção cultural dos diferentes municípios atendidos.  

Também é decorrente que sob o sistema UAB está a responsabilidade do 

novo esquadriamento do território brasileiro; a execução e a sustentabilidade de 

cursos de graduação diferenciados daqueles da sede; e a permanência do diálogo 

interinstitucional, de modo a afastar visões e práticas simplistas de educação a 

distância.  

Da mesma forma, a efetividade do controle de crescimento do número de 

vagas oferecidas na modalidade a distância deve levar em consideração a avaliação 

de determinados pré-requisitos, como a qualidade e o compromisso social do projeto 
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pedagógico, e como a existência de infraestrutura – acadêmica e administrativa, 

para novos cursos. 

Indicados pelos referenciais de qualidade para educação superior a distância, 

a SEED/ MEC (2007, p. 26) assevera que  

 

Deve-se ressaltar que, por meio da implantação dos polos, as instituições 
de ensino poderão viabilizar a expansão, interiorização e regionalização da 
oferta de educação no País. Assim, a escolha da localização dos mesmos e 
sua estruturação devem respeitar as peculiaridades de cada região e 
localidade, bem como as particularidades dos cursos ofertados e suas 
respectivas áreas de conhecimento. Essa escolha criteriosa deve considerar 
a vinculação entre os cursos ofertados e as demandas locais, em favor do 
desenvolvimento social, econômico e cultural da região. 

 

Espera-se que as ações entre os entes federativos considerem as 

implicações futuras diante da crescente internacionalização, da constante e flexível 

necessidade de qualificação, do produto do conhecimento como alternativa de 

crescimento da formação cidadã, e da promoção e equilíbrio das relações sociais.  

A representação do alargamento das universidades públicas, por meio do 

sistema UAB, representa a construção de tarefas de consolidação das fraturas 

sociais e regionais, a partir da educação a distância.   

Cabe às instituições participantes revisitarem não somente as práticas e a 

validação relativa, mas também os dilemas como a natureza, o financiamento, a 

transparência diante dos marcos regulatórios.  

 

 

4.3 O financiamento pela UAB 

 

 

A LDB estabelece, no parágrafo 5º do Art. 69, o repasse automático dos 

recursos vinculados ao órgão gestor, e regulamenta quais as despesas admitidas 

como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Para DOURADO (2007, p. 921)  

 

A discussão sobre tais políticas articula-se a processos mais amplos do que 
a dinâmica intrainstitucional, sem negligenciar, nesse percurso, a real 
importância das instituições e da regulação decorrentes de sua função 
social e relativos à sua organização, cultura e gestão. Portanto, é 
fundamental não perder de vista que o processo educativo e as políticas 
educacionais, como expressão da materialização da ação do 
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estado/governo, são mediados pelo contexto sociocultural mais amplo, bem 
como pelas regulamentações, regulações e dinâmicas de financiamento, 
que impactam os processos de organização e gestão da educação superior.  

 

Na verdade, é de fundamental importância o exercício do controle social na 

medida em que a compreensão e a transparência dos processos postos em ação 

nos programas, projetos e ações de natureza pública ou privada, muitas vezes, são 

dispersos e não garantem a efetividade do uso dos recursos financeiros por 

quaisquer sistemas vigentes.  

Em 2001, aprovado pelo Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação 

(PNE) estabelece políticas para a Educação Superior, enfatizando o papel da 

educação a distância e a ausência de mecanismos concretos de financiamento, 

resultado de ações governamentais anteriores que contribuíram para a privatização.  

A questão do financiamento é apontada no plano de ação apresentado em 

2004 pelo governo Lula no Documento II - “Reafirmando princípios e consolidando 

diretrizes da reforma da educação superior.”  

É certo que o exercício da autonomia nas IES públicas demanda 

financiamento público estável e impõe sua garantia. Do mesmo modo, pode-se 

afirmar que as IES públicas enfrentaram anos de insuficientes orçamentos e, não 

obstante, foram capazes de superar imensos obstáculos e mantiveram sua 

qualidade.  

A autonomia e o financiamento em bases acordadas devem contribuir para 

liberar energias inovadoras, recuperar o valor de seus docentes e técnico-

administrativos, resgatando o prestígio da Universidade Pública de modo a renovar o 

cenário da Educação Superior no Brasil.  

A meta 30 do PNE recomenda “Observar as metas estabelecidas nos 

capítulos referentes à educação a distância, formação de professores, educação 

indígena, educação especial, financiamento e gestão, na medida em que estão 

relacionadas às previstas neste capítulo.”   

No capítulo sobre o Financiamento e Gestão da Educação Superior 

destacam-se sete metas - 24 a 29, capazes de assegurar, estabelecer e ampliar um 

sistema de distribuição de recursos, além de recomendar explicitamente, na meta 

35, a necessidade de  
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Observar, no que diz respeito à educação superior, as metas estabelecidas 
nos capítulos referentes à educação a distância, formação de professores, 
educação indígena, educação especial e educação de jovens e adultos.  

 

Ainda nesse capítulo, ante ao diagnóstico para o item 6 - Educação a 

Distância, é significativo apontar os três objetivos e metas quais sejam de 

 

4. Garantir a integração de ações dos Ministérios da Educação, da Cultura, 
do Trabalho, da Ciência e Tecnologia e das Comunicações para o 
desenvolvimento da educação a distância no País, pela ampliação da 
infraestrutura tecnológica e pela redução de custos dos serviços de 
comunicação e informação, criando, em dois anos, um programa que 
assegure essa colaboração. 12. Ampliar, gradualmente, a oferta de 
formação a distância em nível superior para todas as áreas, incentivando a 
participação das universidades e das demais instituições de educação 
superior credenciadas. 14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa 
na área de educação a distância. 

 

Em 2006, a Lei nº 11.273 autoriza a concessão de bolsas de estudos e de 

pesquisa aos participantes de programas de formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica.  

Em 2008, a Resolução CD/FNDE nº 24, estabelece orientações e diretrizes 

para o apoio financeiro à instituição de ensino participante do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil, vinculado a CAPES e à Secretaria de Educação a Distância do 

Ministério da Educação, nos exercícios de 2008/2009. 

Em 2009, a Resolução CD/FNDE nº 26, de 5/6/2009, estabelece orientações 

e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes da 

preparação e execução dos cursos dos programas de formação superior, inicial e 

continuada no âmbito do Sistema UAB, a serem pagas pelo FNDE a partir do 

exercício de 2009. 

Por meio da Medida Provisória nº 562, de 20/3/2012, convertida na Lei nº 

12.695/12, os poderes legislativo e executivo firmam o apoio financeiro prestado 

pela União às redes públicas de educação básica entre os entes federativos, na 

pactuação do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

O PAR é o desdobramento do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, lançado oficialmente em abril de 2007, com finalidade de melhorar os 

indicadores de qualidade da educação básica brasileira, ou seja, o IDEB - Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Na verdade, um instrumento diagnóstico de 

sustentação ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, apresentado 
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pelo governo Lula, que indicasse necessidades, demandas e prioridades, para todos 

os professores que atuam na educação básica diante de uma visão sistêmica da 

educação, da análise da territorialidade e da responsabilização.  

A Lei 12.695 de 2012 altera a Lei no 11.494, de 20/6/2007, para contemplar 

com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação do 

campo e também altera a Lei no 10.880, de 9/6/2004, ao dispor sobre a assistência 

financeira da União no repasse de recursos financeiros do Programa Brasil 

Alfabetizado.  

Esse mesmo instrumento normativo altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 

2009, ao incluir os polos presenciais do sistema UAB na assistência financeira do 

Programa Dinheiro Direto na Escola. 

É sugestivo que essa trajetória normativa sobre financiamento tem sustentado 

o sistema UAB na execução da gestão dos parâmetros de fomento – aprovação, 

execução, acompanhamento e fiscalização – quando formula condições para a 

oferta de cursos pelas IES públicas.   

A estrutura da UAB possibilita o financiamento integral de custeio e capital 

para as Instituições integrantes do sistema, de bolsas e custeio para a produção e 

reprodução de material didático, de bolsas para professores e tutores a distância, de 

recursos para a infraestrutura dos núcleos de EAD e das salas de coordenação para 

a tutoria nas Instituições, e para recursos para a implementação dos cursos.  

Também viabiliza o financiamento integral nos polos, com bolsas para o 

coordenador e para tutores presenciais, e recursos para a aquisição de 

computadores para o primeiro laboratório e conexão Internet, além do financiamento 

compartilhado com os municípios e estados para a construção de laboratórios 

pedagógicos, para a aquisição de acervo para as bibliotecas, para a expansão e a 

reforma da infraestrutura local.  

Para atender a essa estrutura, a UAB formula e executa a prática de editais, 

contratos e convênios, consorciados ou diretamente com as instituições públicas de 

ensino superior integrantes do sistema UAB, para, mediante planos de trabalho 

específicos, transferir recursos com a finalidade de viabilizar a execução dos cursos 

de graduação a distância. 

Uma questão a ser dirimida, como preliminar indispensável, diz respeito à 

natureza jurídica da prática dos pactos propostos pela UAB.  
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Ao contrário do que a UAB ou seus consórcios anunciam, afirmando que o 

objeto – o Plano de Trabalho pode ser feito por meio de convênio, a eleição do 

instrumento, longe de ser um ato discricionário do gestor, é um ato vinculado, ou 

seja, o ato administrativo pelo qual o responsável legal executa-o, em conformidade 

às delimitações previamente delineadas pela norma jurídica cujo objeto foi 

claramente tipificado de maneira a permitir um único comportamento possível em 

face de uma situação.  

Conforme Acórdão no 759/2011 – Plenário do TCU, rel. Ministro Raimundo 

Carreiro, 30/11/2011. INFO TCU 56 “A escolha da utilização de convênios ou 

contratos não se insere no âmbito da discricionariedade e é determinada pelas 

normas aplicáveis a matéria”  

Em função disso, compete às autoridades partícipes, diante do cotejo dos 

aspectos legais com o objeto que se pretende estabelecer, decidir quanto à espécie 

a ser adotada.  

Por isso, o que não somente os entes federativos, mas também as estruturas 

fundacionais criadas para a gestão de consórcios e as IES públicas devem observar 

o Decreto no 6.170, de 2/7/2007. 

O Decreto no 6.170, de 2007, firmou nos incisos I, II, V e VII §1º do art. 1º, as 

definições de contrato e convênio de repasses. 

 

Art. 1
o
  Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e 

termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades de 
interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos oriundos do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União.(Redação dada pelo 
Decreto nº 6.428, de 2008.) 
§ 1º - Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, 
de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 
indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública 
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades 
privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, 
envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou 
evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação; 
II - contrato de repasse - instrumento administrativo por meio do qual a 
transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de 
instituição ou agente financeiro público federal, atuando como mandatário 
da União; 
V - contratante - órgão ou entidade da administração pública direta e 
indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou 
evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária) 
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mediante a celebração de contrato de repasse; (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.428, de 2008.) 
VI - convenente - órgão ou entidade da administração pública direta e 
indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem 
fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de 
programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio; 

 

Ainda na sede legislativa, firma o Art. 2º e Parágrafo Único da Lei 8.666, de 

21 de junho de 1993, a saber 

 

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. Parágrafo único.  Para os fins 
desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 

É notório que a prática de transferência de recursos financeiros indicadas nos 

editais da UAB, seja por convênio ou contrato, que visam à execução 

descentralizada de programas federais somente se efetivará, legalmente, com a 

utilização de três instrumentos jurídicos - contratos de repasse, convênios e termo 

de cooperação, todos, objetos de procedimentos legais específicos. 

Diante dessa compreensão, é sugestivo que as atuais políticas postas em 

prática para a EAD requeiram uma atenção do poder público e o devido controle 

social das relações interinstitucionais. 

Segundo CHAVES (2007, p.90) é certo que o Sistema UAB enfrentará 

desafios relacionados a barreiras  

 

1. Internas – pedagogia, estrutura de gestão e custos. 2. Externas – política 
de financiamento, direitos autorais e sistema de avaliação dos processos 
pedagógico, institucional e global. 

 

Ou seja, não somente pelos tipos e formas de instrumentos utilizados na 

pactuação, mas também, incluindo-se uma dupla contagem de gastos, sem a devida 

dedução das transferências intragovernamentais destinadas à EAD, é necessário 

um criterioso estudo para estimar os recursos potencialmente disponíveis para a 

educação superior.  

O incremento de financiamentos pela UAB para os entes federativos e as 

instituições públicas de ensino superior, seja na oferta de vagas e polos, para 
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ampliação de custeio e manutenção, seja para a política de interiorização, será mera 

retórica, na medida de qual esforço é esperado para a organização territorial 

brasileira e suas demandas sociais.  
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5 A UAB E A EXPANSÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

 

As diversas tentativas de expansão do acesso ao ensino superior implantadas 

no país se não revelam o esgotamento, mostram sinais da agressividade da oferta 

pelas IES privadas e do modo de conduta das instituições públicas, que não têm 

contribuído com a efetividade para a democratização desse acesso. 

Não cabe aqui comparar o ensino presencial com a modalidade a distância, 

na medida em que cada uma tem objetivos específicos, seja pelo uso da tecnologia 

para tais fins, seja pela distinção dos níveis de compreensão e ritmos diferentes de 

evolução. 

Na verdade, a EAD apresenta-se associada às novas exigências do país, 

como estratégia de democratização e de superação da exclusão social, na medida 

em que viabiliza atender à demanda crescente para o acesso à educação superior, 

principalmente em locais distantes e geograficamente dispersos. 

O envolvimento e a responsabilidade das IES públicas e da UAB no 

desenvolvimento regional vêm recebendo uma atenção crescente nos últimos anos 

e devem ser considerados elementos-chave do processo, na medida em que se 

firma a necessidade de uma avaliação constante de possíveis mudanças locais e 

regionais com a implantação dos cursos e instalação dos polos UAB. 

 É natural que os muitos municípios brasileiros almejem alcançar um elevado 

padrão de desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, objetivo para o 

qual concorre a universidade, com a oferta de cursos a distância, que podem 

contribuir para a melhoria do desenvolvimento regional e suas áreas de influência.  

A Figura 10 apresenta o quantitativo de instituições públicas vinculadas à 

UAB em cada região brasileira: são 78 universidades – 50 federais e 28 estaduais, 

16 IFETs e uma Fundação – a Fiocruz, instalada no Sudeste brasileiro, totalizando 

95 instituições.           
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Figura 9 - Brasil: Distribuição Regional IES UAB – 2010 

 
Fonte: CAPES/UAB 

 

É nesse cenário que se insere a discussão sobre a organização territorial no 

atendimento às demandas sociais e da distribuição das vagas nos diferentes polos 

UAB, quando relacionadas ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e às 

vocações regionais, além da correlação entre a demanda e o atendimento realizado 

pela UAB.  

 

 

5.1 A Organização territorial para as demandas sociais 

 

 

Na medida da efetividade das ações configuradas e das expectativas do 

poder público e dos grupos sociais, o atendimento às demandas sociais recomenda, 

entre outras metodologias, optar pelo ordenamento do uso do território, tendo como 

referência um diagnóstico local com o lugar e seu entorno, realizado com ampla 

participação e diálogo contínuo entre os interlocutores envolvidos.  
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As interações – globais, nacionais, regionais e locais – demarca a utilização 

espacial, tal como entende Silva: “Ordenamento territorial é uma forma singular de 

uso do território que apresenta um arranjo de objetos sociais, naturais e culturais 

historicamente estabelecidos.” (SILVA 2007, p.297).  

A compreensão desse conceito é significativa para a compreensão da 

correlação que se estabelece entre, de um lado, as ações de governo; de outro, a 

sociedade interessada e que necessita da efetividade das políticas públicas em que 

pesem os interesses dos diversos entes federativos.  

Há lucidez conceitual em MOREIRA (2007, p. 77):  
 

A finalidade do ordenamento territorial é o controle regulatório que contenha 
os efeitos da contradição da base espacial sobre os movimentos globais da 
sociedade e a mantenha funcionando nos parâmetros com que foi 
organizada. O ordenamento não é, pois, a estrutura espacial, mas a forma 
como esta estrutura espacial territorialmente se auto-regula no todo das 
contradições da sociedade, de modo a manter a sociedade funcionando 
segundo sua realidade societária.  

 

Como se vê, para o território ser ordenado, recomenda-se distinguir as ações 

de planejamento, sem perder de vista a complexidade do espaço e seus elementos 

constitutivos.  

Para que se estabeleça a visão de futuro da municipalidade, esse  conjunto 

de técnicas e processos sugere a necessidade de se colocar em prática as formas 

previstas pelo planejamento participativo, na medida em que é uma das formas 

adequadas na discussão, na tomada de decisões e na negociação política e técnica.  

Para ESCOBAR (2000, p. 213), “o planejamento requer, inevitavelmente, uma 

normatização e uma padronização da realidade, que, por sua vez, têm como 

corolário a injustiça e a obliteração da diferença e da diversidade”.  

Concordamos com ESCOBAR (2000, p. 222), quando afirma que  

 

As práticas institucionais como o planejamento e a implementação de 
projetos, por outro lado, dão a impressão de que as políticas são frutos de 
atos racionais e isolados, e não de um processo de aceitação de interesses 
conflitantes, um processo no qual fazem-se escolhas, efetuam-se 
exclusões, e impõem-se visões do mundo.  

 

A superação das limitações locais e institucionais em áreas de exclusão 

social, que apresentam vulnerabilidades de reduzida escolaridade, desemprego e 

baixa renda, é de importância proeminente na solução de uma redistribuição do 

desenvolvimento econômico e social. 
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Entretanto, as ações de governo junto aos gestores municipais, por vezes, 

têm sido reconhecidas como prêmio para o município que possui uma sede político-

administrativa suficientemente valiosa para compensar o investimento.  

Essas deformações se aplicam a municípios, especialmente do interior, sem 

que o significado de espaço geográfico socialmente produzido seja tratado como o 

foco, que tem posição, grandeza e importância local, regional e nacional, sob a 

perspectiva do seu desenvolvimento econômico, social e cultural.   

A categoria espaço geográfico pode ser analisada de diferentes maneiras.  

Entretanto, como esse não é nosso objetivo aqui, elegemos o conceito de SANTOS 

(2010, p.63), para quem o espaço geográfico “é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório de sistema de objetos e um sistema 

de ações". 

Na compreensão desses sistemas, é pertinente o entendimento de conceitos 

mais operacionais, como os de território e de lugar. Para o conceito de território, 

tratamos o espaço geográfico a partir de uma concepção que privilegia ou o político 

ou a relação que se estabelece entre dominação e apropriação.  

Por seu turno, a concepção de lugar, para CARLOS (1996, p.20) diz respeito 

à prática cotidiana, pois 

 

significa pensar a história particular (de cada lugar), se desenvolvendo, ou 
melhor, se realizando em função de uma cultura/tradição/língua/hábitos que 
lhe são próprios, construídos ao longo da história e o que vem de fora, isto 
é, que se vai construindo e se impondo como consequência do processo de 
constituição do mundial. 

 

A especificidade das diferentes realidades exige um planejamento específico, 

que leve em conta essa complexidade do espaço geográfico e que pode ser visto 

tecnicamente por meio do ordenamento territorial que oriente uma visão de futuro, 

de médio e longo prazos, de modo a evitar ações pontuais, meramente 

compensatórias ou reparadoras. 

O que se deseja é a equidade social, a ampliação da cidadania e o 

atendimento aos direitos do cidadão, tendo como prioridade as populações 

vulneráveis.  

No âmbito municipal, ao considerar o espaço de visibilidade regional e 

nacional, a ação desejável das instituições deve apontar para políticas públicas que 

estimulem o desenvolvimento do território e de seu grupo social, e que colaborem 
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para a compreensão das características sociais, econômicas, políticas e culturais 

regionais, inseridas no contexto nacional.  

 
 
5.2 O atendimento da UAB – distribuição das vagas/polos 
 
 
 De acordo com dados da Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), a oferta pelas IES privadas atingia, no ano de 2010, como mostra o Quadro 

6, a seguir. 

 

Quadro 6 - QUANTITATIVO DE POLOS UAB POR REGIÃO BRASILEIRA 

Região Número de polos 

Norte  276 

Nordeste 974 

Sudeste 1.543 

Sul 817 

Centro-Oeste 427 

Total Brasil 4.010 

Fonte: ABED 

 
Essa oferta das IES privadas pelo território brasileiro sugere estratégias 

voltadas para as competências comportamentais, para a construção de lideranças e 

a retenção de profissionais, tomando para si programas de formação executiva, com 

a oferta de cursos customizados para atendimento, em grande parte, ao mercado 

corporativo.  

Por outro lado, a UAB, em 2009, dispunha de 647 polos (Figura 11), 

distribuídos em 11,5% dos municípios brasileiros, sob a responsabilidade das 72 IES 

públicas, sendo 61 universidades federais e 11 Cefets, cadastradas no sistema. 

No último registro, de 2009, as informações disponibilizadas, mesmo que 

pulverizadas, indicavam a distribuição regional dos polos UAB, sem avaliar, 

entretanto, a efetividade da interiorização, por meio de um diagnóstico desses polos 

de atuação, considerando as vocações, a demanda regionalizada, a qualidade 

acadêmica e o  compromisso social dos cursos implantados.  
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Figura 10 - Brasil: Distribuição Regional Polos UAB (647) – 2009  

 
Fonte: CAPES/UAB 

 

O Gráfico 12 apresenta a distribuição regional dos cursos pelo país. A oferta 

independe das IES públicas, tanto o relacionado à abrangência geográfica, quanto 

pela demanda de cursos. 

 

Figura 11 - Brasil – Distribuição Regional Cursos UAB – 2009 

Norte 10,2%

Nordeste 36,3%

Sudeste 24,8%

Sul 16,7%

Centro-Oeste 
12,0%

 
Fonte: CAPES/UAB 
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A Figura 13 apresenta a quantidade de polos UAB na Região Norte.  Essa 

distribuição corresponde a 20,5% do conjunto de municípios da Região: são 12 IES 

responsáveis por 92 polos UAB, na oferta de 105 cursos, distribuídos entre 

bacharelados e licenciaturas, de formação de tecnólogos, além de cursos de 

extensão e especialização. 

 

Figura 12 - Brasil: Quantidade dos Polos UAB – Região Norte – 2009 

 
Fonte: CAPES/UAB 

 

A Figura 14 apresenta o número de polos UAB na Região Nordeste. Essa 

distribuição corresponde a 12,15% do conjunto de municípios da Região – 33 IES 

são responsáveis por 218 polos UAB na oferta de 374 cursos, sendo 76,73% para a 

formação de professores. 
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Figura 13 - Brasil: Quantidade dos Polos UAB – Região Nordeste – 2009 

 
Fonte: CAPES/UAB 

 

A Figura 15 apresenta a quantidade de polos UAB na Região Sudeste. Essa 

distribuição corresponde a 9,95% do conjunto de municípios da Região – 30% do 

país, em que 27 IES são responsáveis por 166 polos UAB na oferta de 255 cursos, 

sendo 176 de formação de professores e o restante distribuído por bacharelados e 

de formação de tecnólogos, cursos de extensão, de especialização e de 

aperfeiçoamento. 
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Figura 14 - Brasil: Quantidade dos Polos UAB – Região Sudeste – 2009  

 
Fonte: CAPES/UAB 

 

A Figura 16 apresenta o número de polos UAB na Região Sul. Essa 

distribuição corresponde a 10% do conjunto de municípios da Região – 1.188: 30% 

do país, em que 14 IES são responsáveis por 119 polos, na oferta de 172 cursos, 

sendo 119 de formação de professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,95% 
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Figura 15 - Brasil: Quantidade dos Polos UAB – Região Sul – 2009 

 
Fonte: CAPES/UAB 

 
A Figura 17 apresenta o número de polos UAB na Região Centro-Oeste. Essa 

distribuição corresponde a 11,3% do país, em que 9 IES são responsáveis por 52 

polos UAB na oferta de 123 cursos, sendo 85 cursos de formação de professores.  
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Figura 16 - Brasil: Quantidade dos Polos UAB – Região Centro Oeste – 2009 

 

Fonte: CAPES/UAB 

 

O TCU, no Processo TC 011.492/2008-8 - Acórdão: 2414/2009-Plenário-TCU 

de 14/10/2009 constata a fragilidade dos editais de convocação e da adesão das 

instituições públicas e dos municípios. Sobre o funcionamento dos polos UAB afirma 

que  

 

Constatou-se risco de sustentabilidade do sistema, em virtude de: a) os 
núcleos de ensino a distância nas instituições de ensino superior não estão 
suficientemente instrumentalizados para organizar e ministrar os programas 
de formação; b) a infraestrutura física é deficiente nos pólos de apoio 
presencial; c) deficiências na atividade de tutoria, sobretudo na articulação 
entre tutores e professores formadores e na sua supervisão; e d) 
descompasso entre o número de vagas disponíveis e a capacidade de 
atendimento.  

 

Como resultado dessa avaliação, evidencia-se que a estrutura de gestão e a 

sistemática de acompanhamento das ações precisam ser aperfeiçoadas, de forma a 

mitigar o risco de desperdício de recursos públicos com a instituição de cursos e 

instalação de polos sem a devida estrutura organizacional, física e material.  

17 polos 

2 polos 

24 polos 

9 polos 
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Em outras palavras, sugere-se não somente a responsabilização dos entes 

federativos e das instituições envolvidas, como também um estudo determinado e 

prudente na escolha e implantação extensiva das unidades acadêmicas, pactuada 

pela UAB, pelo município e pelas instituições públicas de ensino superior. 

 

 

5.3 Mapeamentos da população atendida 

 

 

Uma das formas de avaliar a efetividade da inclusão e do desenvolvimento 

local, por meio da formulação de programas, projetos ou ações de governo, é a 

análise dos indicadores sociais e econômicos.  

JANNUZZI (2002, p.53) assevera que 
  

Sem dúvida, o conhecimento do significado, dos limites e potencialidades 
dos indicadores sociais pode ser de grande utilidade para os diversos 
agentes e instituições envolvidos na definição das prioridades sociais e na 
alocação de recursos do orçamento público. Se bem empregados, os 
indicadores sociais podem enriquecer a interpretação empírica da realidade 
social e orientar de forma mais competente a análise, formulação e 
implementação de políticas sociais. Na negociação das prioridades sociais, 
esses indicadores podem contribuir no dimensionamento das carências a 
atender nas diversas áreas de intervenção. 

 

Os entes federativos e seus órgãos de execução devem sustentar, 

tecnicamente, a relevância das propostas a partir de indicadores que retratatem não 

somente as condicões de vida, de oportunidade ou de escolha das potencialidades e 

limites nas diversas  etapas de elaboração, mas também a construção metodológica 

de diagnósticos locacionais. 

No Brasil, o Instituto Brasileito de Geografia e Estatística – IBGE – é um dos 

principais produtores de pesquisas, estatísticas e indicadores populacionais, 

utilizando metodologias capazes de traduzir em números as mudanças sociais e 

econômicas do país. 

O Quadro 7 que demonstra a quantidade de municípios e sua distribuição por 

região, aponta pequenas diferenças entre os valores apurados nos Censos de 2000 

e 2010.  

 

 

 

 



122 

Quadro 7- BRASIL – Grandes regiões e unidades da federação 

          2000           2010 

Brasil 5.507 5.565 

Região Norte 449 449 

Região Nordeste 1.787 1.794 

Região Sudeste 1.666 1.668 

Região Sul 1.159 1.188 

Região Centro-Oeste 446 466 

Fonte: IBGE  

 

Não menos importante, o Tribunal de Contas da União (TCU) disponibiliza e 

publica, na sua página eletrônica, relatórios de avaliação dos programas de governo. 

Necessários na distinção entre intenção e propósito, é também desse modo 

que se constroem instrumentos de análise não somente quanto à economicidade e à 

eficiência no uso dos recursos públicos – pessoal, financeiro e físico – mas também, 

quanto à efetividade dos impactos junto ao grupo social a que se destina. 

Para JANNUZZI (2002, p.53) um indicador social 

 

é uma medida em geral quantitativa, dotada de significado social 
substantivo, (...). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que 
informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que 
estão ocorrendo na mesma. 

 

O estudo propositivo deve retratar a análise do público-alvo a atender, sob o 

ponto de vista do ambiente econômico regional e das estruturas de gestão. 

Tendências, perspectivas de crescimento, características educacionais e 

condições de execução da atividade compõem as temáticas incialmente necessárias 

à consecução da definição da oferta de cursos para a educação superior.  

As representações regionais do Brasil demonstram que as taxas de 

desenvolvimento mais acentuado se caracterizam pela mobilidade de curta distância 

e se relacionam aos municípios cujas características sugerem uma busca por 

condições que possibilitem uma melhor qualidade de vida.  

O crescimento da qualidade de vida também pode ser analisado diante das 

redes de municípios diferenciadas pelos seus aspectos tecnológicos, demográficos, 

econômicos e de recursos naturais. 

O estudo de análises vocacionais das regiões brasileiras sustenta a escolha 

dessa metodologia diagnóstica na identificação das características do município-
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sede, e das áreas do entorno, o qual demande os programas de educação superior 

a distância como fator de desenvolvimento local.  

O entendimento proposto é que as atividades, quando detectadas pela  

vocação regional – potencializada ou latente –, possuem respaldo nos interesses do 

lugar que atendem às necessidades da população local e do entorno. 

 

Figura 17 - Brasil - Tipologia Regional, por Renda Média e Dinamismo Econômico – 2010  

 

Fonte: PDR - Critério de classificação de microrregiões / BNDES 

 

A opção pela implantação e pelo crescimento da educação superior para uma 

sociedade que se modifica, sugere que a oferta pelos polos do Sistema UAB não 

contrarie as estratégias de desenvolvimento regional do País. A Figura 18 revela o 

isolamento dos municípios de baixo rendimento dos demais, refletidos nas precárias 

condições socioeconômicas da população.  

Por essa tipologia – renda média e dinamismo regional – destacam-se as 

desigualdades da região Norte, ao consideramos a distribuição individual em área 

muito maior, pela dificuldade de transporte e da baixa ocupação dos seus territórios 

e do Nordeste brasileiro nos municípios caracterizados pela renda estagnada.  



124 

Por outro lado, quando identificamos o desenvolvimento humano pelos 

índices do IDH, os intervalos para baixo e médio sugerem a representação de 

graves desigualdades regionais, constituídas, muitas vezes, pela forma mutável do 

desenvolvimento das forças produtivas e pelo abandono do poder público. 

De acordo com o PNUD Brasil (2013) – que está produzindo o novo Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Brasil –, “até a publicação do Atlas 2013, as 

informações de IDH-M disponíveis para referência e uso são relativas ao Atlas de 

Desenvolvimento Humano 2003, com base nos dados do Censo de 2000.”  Portanto, 

nossa análise se baseia nos dados do Atlas 2003, fato que se coaduna com a época 

em que foram definidos os municípios a serem atendidos pela UAB. 

O IDH é um índice de caráter universal utilizado para medir o 

desenvolvimento humano diante da análise de três componentes vistos como 

essenciais para a vida das pessoas – longevidade, renda e educação.   

A educação, a renda média e esperança de vida da população são 

combinadas na produção de um indicador de desenvolvimento humano – o IDH –  

que varia em uma escala de 0 a 1, da pior para a melhor situação. Em outras 

palavras, o IDH vai sintetizar diferentes dimensões de uma determinada realidade 

social em um só indicador.  

O valor do IDH compreende a distância que se tem que percorrer para atingir 

determinadas metas estabelecidas – expectativa média de vida, acesso 

generalizado à educação e um nível aceitável de rendimento.  

De acordo com o PNUD (2005), a classificação considera como baixo 

desenvolvimento humano o IDH inferior a 0,5; como médio desenvolvimento o que 

se situa no intervalo entre 0,5 e 0,8 e como alto desenvolvimento humano o IDH 

superior a 0,8. Em 2000, o IDH - Educação do Brasil era 0,849.  

Calculados cada um dos três componentes, o IDH municipal (IDH-M) será a 

média aritmética desses três subíndices, de modo a resultar num valor entre 0,0 e 

1,0. A complexidade de um município em termos do desenvolvimento humano que 

ele revela permite compreender que os indicadores de longevidade e renda, 

apontam para análises do crescimento dos níveis de qualidade de vida.  

A longevidade considera a expectativa de vida ao nascer para o ano em 

estudo e, para a avaliação da renda, o critério utilizado é a renda municipal per 

capita em dólares PPC (paridade de poder de compra), ou seja, a renda média dos 

moradores do município com correções que possibilitem sua comparação (IPEA; 
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PNUD, 2005), envolvendo aspectos relacionados às posições da hierarquia urbana e 

geoeconômicas, à especialização das funções e à infraestrutura dos municípios.  

Compõem, ainda, a análise dos indicadores de longevidade e renda outros 

fatores, como investimentos municipais e infraestrutura existente nas cidades, 

quando relacionadas aos gastos per capita do município com saúde e saneamento, 

habitação, transporte e, inclusive, educação. Na verdade, o IDH é indicador 

adequado para verificar a eficiência – resultado, produtividade – quando os dados 

referentes às variáveis utilizadas apresentam determinadas correlações 

fundamentais para a definição das ações de melhoria. 

Ou seja, a utilização do IDH “cheio” 18 poderia trazer distorções para o 

resultado, na medida em que a renda advinda de determinadas atividades 

(principalmente em municípios marcados pelo agronegócio, ou que recebem 

royalties de petróleo, por exemplo) poderia mascarar a verdadeira situação 

educacional. 

Por outro lado, quando tratamos da Educação, o cálculo IDH-M considera 

dois indicadores, com pesos diferentes: a taxa de alfabetização de pessoas acima 

de 15 anos de idade, com peso 2, e a taxa bruta de frequência à escola, com peso 1. 

A taxa de alfabetização é o resultado da razão entre a população com mais 

de 15 anos capazes de ler e escrever e o número de pessoas, também com mais de 

15 anos, residentes no município.  

A taxa bruta de frequência à escola é obtida por meio da razão entre o 

número de alunos que, independentemente da idade, estão frequentando a escola, e 

a população do município, na faixa etária de 7 a 22 anos de idade (IPEA; PNUD, 

2005).  

Em outras palavras, a escolha do IDH Educação 2000 para compor a análise 

deste estudo reafirma a intenção do alcance da discussão diante da efetividade, e 

não de resultados ou produtividade dos Polos UAB localizados nos municípios 

brasileiros. 

Num primeiro momento a opção pelo IDH Educação, considerada distinta, 

vincula a análise dos municípios de localização dos Polos UAB na condição 

publicada dos indicadores estabelecidos em 2000. 

                                                           
18

 Por meio da expressão consideramos a análise dos três componentes – longevidade, renda e 
educação. Calculado cada elemento que entra na composição final, o IDH será a média aritmética 
desses três subíndices, de modo a resultar num valor entre 0,0 e 1,0. 
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Juntamente com a correlação pretendida, outra reflexão necessária se pauta 

pela compreensão da vertente política na condução de um sistema que se denomina 

universidade aberta, contributiva e fertilizante, e o enfrentamento dos resultados, 

quando se considera por quais bases foram tomadas as escolhas e decisões, em se 

tratando da oferta de cursos em polos UAB.   

Os indicadores 2000 revelam a heterogeneidade das cidades brasileiras: 

apresenta municípios com o IDH Educação de alto desenvolvimento humano, e em 

muitas outras cidades, que se revelam no limiar entre o baixo e o médio 

desenvolvimento humano. 

É fato que o indicador para Educação se destaca pelo crescimento da 

população alfabetizada, o que pode ser atribuído às ações de universalização do 

ensino realizadas no Brasil, na década de 90. Em contrapartida, não revela a 

qualidade do ensino ofertado.  

 A distribuição espacial de localização dos Polos UAB, em se tratando dos 

indicadores para Educação, revela a diversidade do desenvolvimento humano pela 

clara divisão geográfica, onde coexistem realidades de IDH distintas, apresentando 

os níveis de médio (ou muitos municípios no limite do baixo) desenvolvimento em 

detrimento de outros lugares com níveis mais altos. 

O Quadro 8 revela as diferenças de IDH Educação dos Polos UAB e obrigam-

nos a refletir sobre a recorrência dos problemas e dos avanços educacionais pelos 

municípios brasileiros.  

 

Quadro 8 - BRASIL: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS POLOS UAB (2009) – IDH (2000) 

 
Alto IDH 

(0,8├──1,0) 
Médio IDH 

(0,5  ├──0,79) 
Baixo IDH 

> 0,5 

Brasil 68,0 32,0 - 

Região Norte 44,4 55,6 - 

Região Nordeste 18,8 81,2 - 

Região Centro Oeste 92,3 7,7 - 

Região Sudeste 79,0 21,0 - 

Região Sul 94,1 58,9 - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano – 2000 / CAPES 2010 
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É sugestiva a perspectiva de que os Polos UAB em funcionamento nas 

regiões Sul e Sudeste são muito mais bem equipados e de maior participação social, 

em contraste com os municípios localizados na região Norte e Nordeste, 

historicamente relacionados a sociedades pouco organizadas, com marcas de 

fragilidade administrativa e, ainda hoje, com poderes institucionais investidos pela 

autoridade política.    

Em outras palavras, podemos asseverar uma possível fragilidade operacional 

do IDH “cheio” quando se vinculam as variáveis e limitações conjunturais do PIB per 

capita como indicador do nível de desenvolvimento socioeconômico, o que sugere 

que o índice pode não estar refletindo a efetividade dos eventuais progressos dos 

indicadores de Educação, mais sensível aos efeitos de políticas sociais. 

Ainda assim, de acordo com JANNUZZI (2002, p.69) 

 

Tais fatos certamente não invalidam o uso do IDH como medida-síntese de 
bem-estar, mas servem para apontar suas limitações e falta de 
especificidade para retratar avanços e retrocessos de certas políticas 
sociais. Na realidade, ademais da compilação das estatísticas e análises 
trazidas juntamente com as estimativas do IDH, sua divulgação pela 
imprensa cria a oportunidade de retomar periodicamente, nos círculos 
diplomáticos, políticos e acadêmicos, a temática da pobreza, da exclusão e 
da desigualdade social nos países subdesenvolvidos. O “aparato 
institucional” que o respalda torna o IDH — e as análises a ele associadas 
— menos vulnerável às críticas relativizantes do populismo e confere 
legitimidade técnico- política adicional ao tratamento de questões sociais.  

 

Concordamos com a assertiva na medida em que a escolha foi estabelecida 

por critérios em função, relevância, propriedade, publicidade e confiabilidade dos 

dados.  

O Gráfico 9, a seguir, indica os percentuais de municípios em cada faixa de 

IDH.  
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Gráfico 9 - Municípios Brasileiros por Faixa de IDH 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil -- 2000 

 
 
Os 449 municípios da Região Norte, agrupados por faixa de IDH, estão 

apresentados no Gráfico 10.  

 

Gráfico 10- Municípios por Faixa de IDH - Região Norte 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2000 

 
Dentre os municípios da Região Norte, o município com o melhor valor 

(0,934) é Palmas, no Tocantins, enquanto Jordão, no Acre, é o que apresenta o pior 

valor: 0,425.  

Na região Norte, Figura 19, de menor população, mas a de maior extensão 

territorial – são históricas as desigualdades intra e inter-regionais.  
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Figura 18 - Brasil: Região Norte - IDH Municipal-Educação 2000 

 
 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

  As circunstâncias geográficas – que envolvem hidrovias, rodovias, ferrovias e 

portos – transformam o deslocamento em um dos maiores entraves à implantação 

de polos.   

  Além dessas limitações, acrescenta-se a exigência de uma formação superior 

voltada para a superação dos problemas fundiários, ambientais e de enfretamento 

da problemática da ocupação desordenada das terras devolutas da União.  

Outro aspecto concreto é que o efeito positivo à sua diversidade somente 

ocorrerá se assegurada a efetividade de participação das comunidades e nações 

indígenas no inventário de mudanças que transcendem as realidades truncadas 

pelas limitações regionais.  

 Do mesmo modo, há premência de ações de incentivo à formação, à atração 

e à fixação de pesquisadores, conjugadas pelas Universidades, tendo como meta do 

conhecimento os recursos naturais, especialmente os hídricos. 

  A abrangência sub-regional ou local de Altamira, Barcelos e São Gabriel da 

Cachoeira, além das principais capitais – Manaus e Belém, as planícies inundadas e 

do Planalto Central Amazonense e Paraense, formam a fronteira do 

desenvolvimento sustentável e de marca da identidade e diversidade cultural desse 

ambiental regional.   
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  Diante dos interesses locais, especialmente de promoção da inclusão da 

agricultura familiar e do equilíbrio social, é histórica a necessidade da oferta de 

cursos de graduação que fortaleçam o conhecimento sobre o associativismo, o 

cooperativismo e a economia solidária.  

Os municípios da Região Nordeste, agrupados por faixa de IDH, estão 

apresentados no Gráfico 11.   

 

Gráfico 11 - Municípios por Faixa de IDH - Região Nordeste  

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2000 

 

 Dentre os municípios da região nordestina, o de melhor IDH é Salvador (BA), com 

um valor de 0,924, e o pior município – Caraúbas no Piauí, com um IDH de 0,474.  

 No Nordeste brasileiro (Figura 20), o ordenamento territorial, especialmente 

da Zona da Mata, vem sendo submetido a pressões socioambientais de todos os 

tipos: turismo de segunda residência e imobiliário-turístico, além de novas atividades 

terciárias, o que impulsiona a necessidade de revisão da oferta de educação 

superior.  

  No semiárido, considerado uma área deprimida nas políticas regionais 

brasileiras, o quadro do  extrativismo mineral, ao importar e criar tecnologias e a 

introdução de novos processos produtivos, sinaliza a importância e o cuidado 

necessário da oferta de cursos superiores diante da vulnerabilidade de sua 

economia às condições climáticas e a presença marcante do desemprego, do 
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subemprego e da sub-remuneração da força de trabalho.  

 

Figura 19 - Brasil: Região Nordeste - IDH Municipal-Educação 2000 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Por essa revisão, a oferta até então prevista pelo PDI das instituições públicas 

deve refletir a implantação de projetos de cursos não somente conforme a natureza 

da instituição, mas que demonstrem coerência e factibilidade diante da 

responsabilidade social, no que toca à inclusão social e ao desenvolvimento 

econômico e social da região.  

  O Centro-Oeste brasileiro (Figura 21) abriga um dos mais importantes centros 

de dispersão de águas em uma área do Distrito Federal conhecida como Águas 

Emendadas - nascentes de córregos e rios pertencentes às três grandes bacias 

hidrográficas da América do Sul: Amazônica, São Francisco e Platina, cenário de 

três significativos ecossistemas que se interligam em termos naturais: a floresta 

tropical, o Pantanal e o cerrado.  
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 Figura 20 - Brasil: Região Centro-Oeste - IDH Municipal-Educação 2000 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

  Essas características hidrográficas devem motivar políticas públicas de 

interiorização de desenvolvimento do país, cujo modelo agrário de capitalismo de 

fronteira e de estratégia de integração nacional remonta às propostas viabilizadas na 

década de 50.   

Uma atividade agrícola capitalizada e mecanizada viabilizada nos cerrados, 

por exemplo, para a soja, ou para recuperar áreas com pastagens com vistas à outra 

atividade econômica nessas áreas de fronteira – a pecuária – mas que tal qual a 

soja, penetra cada vez mais nas áreas florestais.  

Exceto pela presença de unidades militares, as áreas de fronteira não 

apresentam ações de caráter público e de segurança nacional, quando se pretende 

compreender a ocupação e a vocação regional diante da questão indígena, do meio 

ambiente e da prática do garimpo. 

  Distante dessa realidade, a exigência de maior escolaridade surge, 

especialmente, pela influência do DF na área governamental, com ampla oferta de 
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concursos públicos. Dentre os municípios da Região Centro Oeste o de maior IDH – 

é Anhanguera (GO), com um valor de 0,952, e o município com o pior valor é 

Cavalcante (GO), com um valor de 0,603.  

Os municípios da Região Centro-Oeste, agrupados por faixa de IDH, estão 

apresentados no Gráfico 12.  

 

Gráfico 12 - Municípios por Faixa de IDH - Região Centro-Oeste 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2000 

 

 No Sudeste do País (Figura 22), a região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, 

além da região de Diamantina, ambas no Estado de Minas Gerais, com pequenos 

municípios, população média inferior a 10 mil habitantes, de produção subsistente, 

seja na pecuária seja na agricultura, sem capitalização, ligados por estradas 

estaduais precárias, compõem um cenário que exterioriza a exclusão ao 

conhecimento.  

 A intensidade do processo migratório para a metrópole nacional, representada 

pela capital mineira, e para as metrópoles globais – Rio de Janeiro e São Paulo – 

embora não impulsionado pela busca do conhecimento nas universidades e centros 

de pesquisa, ou pela hierarquia urbana, sugere, mais intensamente, a busca pela 

diversidade da oferta de postos de trabalho.  
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Figura 21 - Brasil: Região Sudeste - IDH Municipal-Educação 2000 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

  De outro modo, os novos polos de destaque econômico no norte fluminense, 

ligados à modernização e ao crescimento de importantes setores produtivos da 

indústria extrativista de petróleo, vêm-se destacando como principal atividade 

econômica.  

 Além da excelência acadêmica da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), o avanço da indústria petrolífera impulsiona o 

crescimento de outros setores econômicos, como a construção civil, os serviços e o 

comércio.  

  O ABC paulista é um caso recente de reestruturação produtiva com coalizões 

locais, públicas e privadas que permanecem no setor automobilístico, mas também 

avançam no aeronáutico, petroquímico e de informática, afastando, por ora, as 

desarticulações das cadeias produtivas implantadas há 20 anos. A região do ABC, 

considerando suas características regionais, potencializa as ações na área do 
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conhecimento voltado para associativismo.  

  Instituições de excelência representadas pelas Universidades e centros de 

pesquisa no Estado de São Paulo atraem investimentos públicos e privados na 

formação de nível superior, facilitadas pelo acesso aos eixos rodoviários estaduais e 

federais.  

  Dentre os municípios da Região Sudeste, o município de maior IDH é São 

Caetano do Sul (SP), com um valor de 0,975; no extremo oposto está o município de 

Ninheira (MG), com um valor de 0,573. Os municípios da Região Sudeste, 

agrupados por faixa de IDH, estão apresentados no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Municípios por Faixa de IDH - Região Sudeste 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2000 
 
Os municípios da Região Sul, agrupados por faixa de IDH, estão 

apresentados no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 - Municípios por Faixa de IDH - Região Sul  

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2000 

  
  Na região Sul, Figura 23, chama a atenção o noroeste catarinense, no 

entorno dos municípios conhecidos como Alto Uruguai Catarinense, cujas atividades 

voltadas para a agricultura, o extrativismo vegetal e a pecuária, além do turismo 

cultural e histórico, são elementos potenciais na construção do conhecimento na 

perspectiva dessas vocações regionais.  
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Figura 22 - Brasil: Região Norte - IDH Municipal-Educação 2000 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Na parte sul do Rio Grande do Sul, o processo de degeneração econômica da 

pecuária difere do processo contínuo de desenvolvimento econômico industrial do 

norte do Estado.  

  Nesse conjunto regional, se destacam as iniciativas da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

da Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).  

  No Paraná, observa-se a importância de outra vasta área que engloba as 

mesorregiões19 do Noroeste; Norte Central; Norte Pioneiro e Centro Oriental em que 

atuam duas importantes universidades públicas: a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM), que compõem o mapa 

                                                           
19

 De acordo com o IBGE, a Divisão Regional do Brasil em mesorregiões, partindo de determinações 
mais amplas a nível conjuntural, buscou identificar áreas individualizadas em cada uma das 
Unidades Federadas, tomadas como universo de análise e definiu as mesorregiões com base nas 
seguintes dimensões: o processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e 
a rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial. 
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da oferta de educação superior, juntamente com a Universidade Federal do Paraná 

e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.  

 A mesorregião do Norte Central do Paraná liga as cidades de Londrina e 

Maringá, apresentam uma tradição de organização em grandes cooperativas 

agrícolas e de importante concentração industrial e se constitui em um polo de 

atração das áreas do entorno próximas dos municípios do Estado de São Paulo e do 

Mato Grosso do Sul.  

Dentre os municípios da Região Sul, o município de maior IDH é Santo Amaro 

da Imperatriz (SC), com um valor de 0,978, enquanto o que apresenta o pior valor é 

Ortigueira (PR), com 0,687.  

As correlações pretendidas pelas caracterizações geoeconômicas regionais 

escolhidas e o IDH sugerem que se problematize a atuação UAB, dos entes 

federativos e das instituições públicas, para ações contributivas e fertilizantes da 

expansão da educação a distância. Mais especificamente diante desse contexto, 

que se responda a sociedade qual o lócus privilegiado nas regiões analisadas. A 

UAB ou a Universidade? 

Sem perder de vista o interesse pela análise dos impactos sociais no espaço 

regional diante da dinamização da oferta de cursos por um “novo” viés da expansão 

e que precisa dialogar com as especificidades regionais, pode-se afirmar que essa 

questão provoca outra discussão de interesse ao sugerir a Universidade como 

potencializadora para se organizar em determinados territórios. 

É certo que as condições geográficas para a educação a distância, se 

comparadas, regionalmente, revela o que não é estimado e analisado pela UAB 

quando se verifica a realidade expansionista da EAD pelas IES privadas. 

O cenário exposto sugere o desafio da EAD praticada pelas instituições 

públicas de como fazer a capilarização e o reconhecimento da importância 

institucional da educação superior pública com qualidade acadêmica no 

desenvolvimento do tecido produtivo e social regional. 

O alargamento das Universidades, por meio da EAD, sugere trabalhar as 

fraturas regionais, seja pelo ato de construir e aproximar o conhecimento necessário 

e adequado, e ou pela necessidade de atrair e fixar – alunos e professores – diante 

de naturezas dinâmicas e com prazo de validade. 

O atendimento da oferta recomenda algumas reflexões àquelas instituições 

públicas quando se percebe uma zona de conforto pela demanda próxima à sede ou 
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em unidades acadêmicas já instaladas pelo ensino presencial e do sistema UAB 

diante da necessidade de mudanças e alternância típicas de um programa 

estruturante. 

 

 

5.4 O atendimento da demanda  

 

 

A correlação entre a demanda e o atendimento realizado sugere um plano de 

ação que possa, simultaneamente, atender às necessidades da região e estar em 

sintonia com o próprio plano de desenvolvimento das universidades.  

Entre tantos, o desafio é a diversidade, seja pelas variadas visões de mundo 

das IES públicas ao assumirem o papel de liderança no processo de 

desenvolvimento regional, seja pela diversidade de interesses políticos locais.  

Embora se verifiquem resoluções acadêmicas deliberativas dos conselhos 

superiores das instituições públicas, não há registros da participação dos conselhos 

municipais, das associações de municípios ou dos órgãos colegiados dos programas 

de desenvolvimento de suas regiões.  

Da mesma forma, essa dispersão geográfica dos polos sugere a reflexão 

necessária pelos entes federativos sobre quais bases foram tomadas as decisões no 

interior das universidades, em se tratando da implantação dos polos UAB.  

O modelo compromissado entre a UAB e as instituições públicas de ensino 

superior não institui a análise do potencial de organização de determinados 

territórios e da capilaridade do sistema em vigor.  

 A dinâmica de distribuição das IES públicas no território nacional, bem como 

a forma pela qual a maior parte delas se organiza, retrata o atual mapa de oferta dos 

polos UAB, instalados pelas regiões brasileiras, como apresentado na Figura 24, o 

que sugere a pulverização da oferta e o interesse das instituições em regiões ainda 

pouco exploradas.  
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Figura 23 – Brasil - 2010: Relação do Quantitativo Regional – Polos UAB (647) / Municípios 

brasileiros (5.565) 

 
Fonte: CAPES/UAB 

 

Os 647 polos UAB implantados pelas regiões brasileiras indicam uma frágil 

relação na distribuição pelos 5.565 municípios brasileiros recenseados em 2010 pelo 

IBGE. 

A articulação dos polos apresenta uma distribuição desigual  no conjunto 

regional e aponta para a necessidade de promover sua revisão, face à situação de 

vulnerabilidade social a que as populações mais interiorizadas estão sujeitas.   

 

 

5.4.1 A distribuição dos polos na Região Norte  

 

 

A Figura 25 demonstra a localização dos 92 polos UAB. Eles atingem 20,5% 

dos municípios da região e estão distribuídos da seguinte forma: 16 em Tocantins, 
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15 em Roraima, 7 em Rondônia, 4 no Amapá, 8 no Acre, 10 no Amazonas e 32 no 

Estado do Pará. 

 

Figura 24 - Brasil: Norte - Localização regional Polos UAB – 2009 

 

Fonte: CAPES / UAB 

 
Os Quadros de 9 a 15 revelam o IDH dos municípios de cada Estado da 

região, com o respectivo número de cursos oferecidos pelos polos UAB.  

 

Quadro 9 - Acre: IDH / Oferta UAB 

Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Feijó  0,865 - 

Rio Branco  0,860 2 

Acrelândia  0,740 1 

Cruzeiro do Sul  0,740 2 

Brasiléia  0,727 1 

Xapuri  0,721 - 

Sena Madureira  0,678 1 

Tarauacá  0,601 2 

Fonte: CAPES 
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Quadro 10 - Amazonas: IDH / Oferta UAB  

 
Município 

IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

 Manaus  0,909 1 

 Itacoatiara  0,825 1 

 Maués  0,812 2 

 Manacapuru  0,761 1 

 Manaquiri  0,761 1 

 Tefé  0,750 2 

 Coari  0,672 2 

 Lábrea  0,633 1 

 Santa Isabel do Rio Negro  0,628 2 

 Barcelos  0,537 - 
Fonte: CAPES 

 
 
Quadro 11 - Amapá: IDH / Oferta UAB 

Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Macapá  0,904 6 

Santana  0,875 6 

Oiapoque  0,817 1 

Vitória do Jari  0,808 2 
Fonte: CAPES 

 
Quadro 12 - Pará: IDH / Oferta UAB  

 
Município 

IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

 Belém  0,928 2 

 Benevides  0,875 2 

 Barcarena  0,870 4 

 Capanema  0,869 2 

 Parauapebas  0,844 5 

 Redenção  0,836 - 

 Oriximiná  0,828 2 

 Marabá  0,826 6 

 Salinópolis  0,826 - 

 Cametá  0,823 4 

 Juruti  0,811 2 

 Tucumã  0,804 3 

 Altamira  0,797 3 

 Itaituba  0,797 3 

 Canaã dos Carajás  0,792 - 
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 Conceição do Araguaia  0,785 - 

 São Sebastião da Boa 
Vista  

0,779 2 

 Bragança  0,774 3 

 Cachoeira do Arari  0,766 2 

 Paragominas  0,766 2 

 Bujaru  0,761 1 

 Santana do Araguaia  0,751 - 

 Ponta de Pedras  0,736 2 

 Igarapé-Miri  0,734 5 

 Muaná  0,734 - 

 Dom Eliseu  0,726 4 

 Jacundá  0,723 2 

 Tailândia  0,713 5 

 Goianésia do Pará  0,696 1 

 Pacajá  0,694 3 

 Moju  0,690 1 

 Breves  0,671 4 
Fonte: CAPES 

 

Quadro 13 - Rondônia: IDH / Oferta UAB  

 

 
Município 

IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

 Porto Velho  0,898 2 

 Ji-Paraná  0,853 3 

 Ariquemes  0,841 3 

 Rolim de Moura  0,840 3 

 Chupinguaia  0,801 2 

 Nova Mamoré  0,755 3 

 Buritis  0,723 3 
Fonte: CAPES 

 
Quadro 14 - Roraima: IDH / Oferta UAB 

 Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

 Boa Vista  0,910 5 

 São João da Baliza  0,853 3 

 Pacaraima  0,849 1 

 São Luiz  0,842 - 

 Iracema  0,821 1 

 Caroebe  0,805 - 

 Mucajaí  0,795 - 

 Caracaraí  0,789 1 
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 Bonfim  0,785 - 

 Alto Alegre  0,766 3 

 Rorainópolis  0,766 3 

 Cantá  0,761 - 

 Normandia  0,747 - 

 Amajari  0,707 3 

 Uiramutã  0,621 - 
Fonte: CAPES 

 

Quadro 15 - Tocantins: IDH / Oferta UAB  

 Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

 Palmas  0,934 14 

 Gurupi  0,913 6 

 Porto Nacional  0,896 8 

 Guaraí  0,875 2 

 Araguaína  0,873 3 

 Cristalândia  0,866 7 

 Alvorada  0,840 3 

 Dianópolis  0,833 3 

 Ananás  0,773 6 

 Wanderlândia  0,769 - 

 Araguacema  0,764 3 

 Araguatins  0,761 6 

 Taguatinga  0,751 3 

 Nova Olinda  0,748 3 

 Arraias  0,747 4 

 Mateiros  0,630 3 
Fonte: CAPES 

 

De acordo com as informações disponibilizadas CAPES, nesse conjunto 

regional registra-se a oferta de 80 cursos de formação de professores.  

No Acre, todos os cursos se destinam a modalidade Especialização e são 

ofertados por instituições públicas com sede em outras unidades federativas. A 

Universidade Federal do Acre não participa dos editais UAB. 

Em Roraima, mais da metade dos polos oferecem o curso de Letras, com 

habilitação em Espanhol.  

Os cursos de Educação Ambiental e de Cultura e Histórias dos Povos 

Indígenas não são ofertados em quaisquer polos da região. Dois cursos em Cultura 

e Histórias dos Povos Indígenas, na modalidade de Aperfeiçoamento, com vistas à 
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formação de professores, são cadastrados, respectivamente, sob a responsabilidade 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), entretanto, atualmente, sem nenhuma oferta. O curso de Extensão em 

Gestão de Programas de Educação Escolar Indígena, também não é ofertado pela 

Universidade Federal do Tocantins (UFT). Polos UAB estão instalados em todas as 

capitais dos Estados da região Norte.  Exceto Belém (PA) e Boa Vista (RR), as 

demais ofertam o curso de Especialização em Administração Pública.  

 

 

5.4.2. A distribuição dos polos na Região Nordeste 

 

 

Na Região Nordeste (Figura 26), distribuem-se 218 polos UAB por 12,15% 

dos municípios da Região: 10 em Alagoas, 52 na Bahia, 30 no Ceará, 26 no 

Maranhão, 20 na Paraíba, 21 em Pernambuco, 30 no Piauí, 15 no Rio Grande do 

Norte e 14 em Sergipe. 

 
Figura 25 - Brasil: Nordeste - Localização regional Polos UAB - 2009 

 
Fonte: CAPES / UAB 
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Os quadros que se seguem (16 a 24) revelam o IDH dos municípios no 

nordeste brasileiro e o número de cursos ofertados pelos polos UAB.  

 

Quadro 16 - Alagoas: IDH / Oferta UAB  

Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Maceió  0,834 8 

Maceió  0,834 11 

Penedo  0,742 6 

Arapiraca  0,734 14 

Delmiro Gouveia  0,719 - 

Palmeira dos Índios  0,714 8 

Boca da Mata  0,700 - 

Santana do Ipanema  0,679 11 

Piranhas  0,661 1 

Maragogi  0,656 12 

Olho d'Água das Flores  0,656 5 

São José da Laje  0,609 6 
Fonte: CAPES 

 
Quadro 17 - Bahia: IDH / Oferta UAB 

Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Salvador  0,924 1 

Salvador  0,924 -  

Simões Filho  0,887 6 

Lauro de Freitas  0,881 6 

Dias d'Ávila  0,875 9 

Alagoinhas  0,873 -  

Camaçari  0,873 9 

Feira de Santana  0,861 3 

Itabuna  0,848 7 

Barreiras  0,845 -  

São Sebastião do Passé  0,832 5 

Senhor do Bonfim  0,821 6 

Mata de São João  0,812 10 

Ipupiara  0,804 3 

Jequié  0,803 4 

Juazeiro  0,802 13 

Vitória da Conquista  0,801 2 

Irecê  0,800 2 

Itapetinga  0,799 2 
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Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Eunápolis  0,796 -  

Ilhéus  0,795 8 

Paulo Afonso  0,795 3 

Teixeira de Freitas  0,794 -  

Ibotirama  0,789 3 

Brumado  0,785 10 

Seabra  0,785 1 

Porto Seguro  0,783 -  

Itaberaba  0,780 -  

Bom Jesus da Lapa  0,773 3 

Paratinga  0,770 1 

Ipiaú  0,767 2 

Serrinha  0,763 1 

Valença  0,758 3 

Conceição do Coité  0,747 2 

Amargosa  0,745 6 

Itamaraju  0,742 7 

Santo Estêvão  0,737 7 

Esplanada  0,732 8 

Itanhém  0,729 7 

Piritiba  0,729 9 

Mundo Novo  0,727 7 

Pintadas  0,724 14 

Jacaraci  0,715 9 

Carinhanha  0,701 7 

Macaúbas  0,700 -  

Euclides da Cunha  0,698 3 

Remanso  0,698 -  

Ibicuí  0,673 5 

Rafael Jambeiro  0,664 1 

Sítio do Quinto  0,607 5 

Itapicuru  0,563 4 

Fonte: CAPES 
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Quadro 18 - Ceará: IDH / Oferta UAB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Fortaleza  0,884 2 

Caucaia  0,815 5 

Caucaia  0,815 7 

Caucaia  0,815 4 

Maranguape  0,787 10 

Barbalha  0,781 5 

Aracati  0,765 10 

Limoeiro do Norte  0,763 9 

Russas  0,754 6 

Redenção  0,750 4 

Itapipoca  0,743 6 

Meruoca  0,742 5 

São Gonçalo do Amarante  0,737 6 

Quixadá  0,733 4 

Jaguaribe  0,721 7 

Brejo Santo  0,719 7 

Orós  0,717 5 

Camocim  0,715 5 

Ubajara  0,715 4 

Beberibe  0,710 9 

Quixeramobim  0,704 2 

Quixeramobim  0,704 12 

Ipueiras  0,700 4 

Mauriti  0,698 5 

Missão Velha  0,696 3 

Piquet Carneiro  0,694 6 

Campos Sales  0,692 5 

Tauá  0,684 6 

Acaraú  0,673 1 

Aracoiaba  0,672 10 

Quiterianópolis  0,657 5 

Fonte: CAPES  
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Quadro 19 - Maranhão: IDH / Oferta  

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

São Luís  0,901 3 

Imperatriz  0,860 7 

Fortaleza dos Nogueiras  0,788 4 

Alto Parnaíba  0,784 3 

Santa Inês  0,784 4 

Porto Franco  0,780 9 

Pinheiro  0,777 - 

Açailândia  0,769 2 

Timon  0,761 - 

Carolina  0,759 5 

São João dos Patos  0,741 4 

Arari  0,730 4 

Grajaú  0,718 10 

Caxias  0,712 7 

Dom Pedro  0,712 4 

Coelho Neto  0,705 3 

Humberto de Campos  0,686 7 

Nina Rodrigues  0,683 3 

Barra do Corda  0,669 5 

Anapurus  0,665 4 

Bom Jesus das Selvas  0,658 5 

Codó  0,651 8 

Colinas  0,649 4 

Santa Quitéria do Maranhão  0,641 3 

Santo Antônio dos Lopes  0,638 3 

Timbiras  0,590 5 

Fonte: CAPES/ UAB 
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Quadro 20 - Paraíba: IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

João Pessoa  0,885 4 

João Pessoa  0,885 10 

Campina Grande  0,844 4 

Campina Grande  0,844 6 

Cabaceiras  0,821 9 

Pombal  0,730 9 

Itaporanga  0,725 11 

Livramento  0,718 4 

Taperoá  0,701 7 

Itabaiana  0,689 6 

Lucena  0,667 8 

Pitimbu  0,666 3 

Conde  0,657 8 

Duas Estradas  0,646 6 

Coremas  0,644 8 

São Bento  0,644 6 

Alagoa Grande  0,613 9 

Mari  0,602 7 

Araruna  0,601 7 

Cuité de Mamanguape  0,597 7 

Fonte: CAPES 

 

Quadro 21 - Pernambuco: IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Recife  0,894 9 

Olinda  0,889 3 

Jaboatão dos Guararapes  0,848 8 

Petrolina  0,828 12 

Carpina  0,780 7 

Floresta  0,773 3 

Garanhuns  0,769 12 

Limoeiro  0,746 8 

Palmares  0,738 3 

Cabrobó  0,721 3 

Pesqueira  0,717 13 

Tabira  0,714 10 

Ipojuca  0,70 8 

Santa Cruz do Capibaribe  0,698 - 

Afrânio  0,696 7 
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Gravatá  0,694 11 

Sertânia  0,693 1 

Surubim  0,693 18 

Trindade  0,679 8 

Ouricuri  0,669 12 

Águas Belas  0,582 2 

Fonte: CAPES 

 

Quadro 22 - Piauí: IDH / Oferta UAB 

 Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Floriano  0,816 6 

São João do Piauí  0,773 6 

Corrente  0,762 7 

Bom Jesus  0,755 8 

Picos  0,754 5 

Campo Maior  0,750 7 

Simplício Mendes  0,745 10 

Valença do Piauí  0,744 8 

Água Branca  0,734 10 

Gilbués  0,734 7 

Redenção do Gurguéia  0,729 1 

Uruçuí  0,720 8 

Oeiras  0,713 6 

Marcos Parente  0,712 2 

Monsenhor Gil  0,709 5 

Piripiri  0,703 9 

Avelino Lopes  0,696 3 

Esperantina  0,684 2 

Inhuma  0,680 11 

Elesbão Veloso  0,678 5 

União  0,669 6 

Canto do Buriti  0,650 9 

Piracuruca  0,644 11 

Buriti dos Lopes  0,641 10 

Castelo do Piauí  0,641 7 

Luzilândia  0,636 3 

Simões  0,633 7 

Pio IX  0,607 2 

Jaicós  0,595 2 

Alegrete do Piauí  0,594 2 

Fonte: CAPES 
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Quadro 23 - Rio Grande do Norte: IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Natal  0,887 7 

Parnamirim  0,856 5 

Martins  0,854 7 

Caicó  0,801 8 

Currais Novos  0,789 - 

Currais Novos  0,789 - 

Extremoz  0,779 6 

Macau  0,767 10 

Lajes  0,747 7 

Grossos  0,743 7 

Guamaré  0,734 3 

Caraúbas  0,731 6 

Luís Gomes  0,723 7 

Marcelino Vieira  0,696 8 

Nova Cruz  0,669 9 

Fonte: CAPES 

 

Quadro 24 - Sergipe: IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

São Cristóvão  0,823 1 

Estância  0,795 7 

Laranjeiras  0,778 7 

Japaratuba  0,771 8 

Propriá  0,758 7 

Arauá  0,734 10 

Nossa Senhora das Dores  0,719 4 

Nossa Senhora da Glória  0,715 7 

Poço Verde  0,707 6 

Lagarto  0,702 4 

Porto da Folha  0,682 5 

São Domingos  0,675 7 

Brejo Grande  0,667 5 

Carira  0,634 4 

Fonte: CAPES 

 

A região Nordeste apresenta a maior oferta de cursos do país – 36,4% e a 

maior quantidade de polos UAB instalados – 33,7%. Também a maior do país é a 

oferta dos cursos de formação de professores, que corresponde a 38,4%. 
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Nos polos UAB instalados, a modalidade Licenciatura é oferecida nos cursos 

de Teatro, Sociologia, Química, Pedagogia para as séries iniciais, Pedagogia em 

Educação Infantil, Pedagogia Complementar ao Ensino Médio, Matemática, Letras 

(em Português, Libras, Inglês, Espanhol), Ciências Naturais, Informática, História, 

Geografia, Física, Filosofia, Educação Física, Computação, Ciências Sociais, 

Biológicas e Agrárias, Biologia, Artes Visuais e Artes Plásticas.  

No Estado da Paraíba, 100% dos polos ofertam o curso de Licenciatura em 

Letras – Português e em 55% dos polos a UFPB oferta o curso de Licenciatura em 

Letras – Libras. 

No Piauí, 70% dos polos ofertam o curso de Licenciatura em Espanhol e 

36,6% ofertam o curso de Licenciatura em Letras – Português.  

Em Sergipe, o curso de Matemática é oferecido em 13 dos 14 polos 

instalados. Em 83% dos polos há oferta dos cursos de Português e História; em 75% 

do curso de Geografia, e cerca de 60% dos polos ofertam os cursos de Física e 

Química. 
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5.4.3 A distribuição dos polos na Região Sudeste 

 

Na Região Sudeste (Figura 27), os 166 polos UAB atingem 9,95% dos 

municípios da região. Estão localizados 34 no Rio de Janeiro, 26 no Espírito Santo, 

69 em Minas Gerais e 37 em São Paulo. 

 

Figura 26 - Brasil: Sudeste - Localização regional Polos UAB – 2009 

 

 
 

Fonte: CAPES / UAB 

 
Os Quadros 25 a 28, a seguir, apontam o IDH dos municípios do Sudeste 

brasileiro e o número de cursos ofertados pelos polos UAB na região.  
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Quadro 25 - Espírito Santo: IDH / Oferta UAB 

Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Vitória  0,948 4 

Vila Velha  0,928 3 

Aracruz  0,885 10 

Cachoeiro de Itapemirim  0,867 6 

Bom Jesus do Norte  0,860 3 

Piúma  0,854 3 

Linhares  0,852 4 

Colatina  0,847 2 

Venda Nova do Imigrante  0,847 3 

São Mateus  0,843 1 

Nova Venécia  0,837 1 

Castelo  0,828 2 

Santa Teresa  0,827 3 

Baixo Guandu  0,824 3 

Conceição da Barra  0,824 3 

Alegre  0,818 2 

Mimoso do Sul  0,814 1 

Pinheiros  0,801 7 

Domingos Martins  0,793 9 

Ecoporanga  0,793 4 

Itapemirim  0,792 4 

Vargem Alta  0,786 2 

Santa Leopoldina  0,772 2 

Afonso Cláudio  0,769 3 

Mantenópolis  0,760 4 

Iúna  0,749 6 

Fonte: CAPES 

 
Quadro 26 - Minas Gerais: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Timóteo  0,923 11 

Juiz de Fora  0,920 10 

Uberlândia  0,920 7 

Lavras  0,917 6 

Uberaba  0,913 14 

Ouro Preto  0,911 8 

São João del Rei  0,910 2 

Conselheiro Lafaiete  0,909 12 

Pouso Alegre 0,907 - 
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João Monlevade  0,906 10 

Araxá  0,901 11 

Ipatinga  0,901 14 

Sete Lagoas  0,900 13 

Patos de Minas  0,896 7 

Araguari  0,894 8 

Itabira  0,894 6 

Lagoa Santa  0,894 12 

Bom Despacho  0,883 7 

Bicas  0,873 9 

Confins  0,873 13 

Montes Claros  0,872 8 

São Sebastião do Paraíso 0,871 - 

Governador Valadares  0,867 17 

Bambuí  0,860 1 

Cambuí  0,858 8 

Formiga  0,855 9 

Frutal  0,854 2 

Itamonte  0,854 9 

Ubá  0,853 10 

Barroso  0,852 12 

Diamantina  0,848 4 

Tiradentes  0,845 6 

Coromandel  0,838 7 

Lagamar  0,836 8 

Boa Esperança  0,832 11 

Carmo do Rio Claro 0,831 - 

Campo Belo  0,830 6 

Santa Rita de Caldas  0,828 7 

Corinto  0,827 7 

Caratinga  0,822 7 

Teófilo Otoni  0,814 11 

Jaboticatubas  0,812 7 

Pompéu  0,808 13 

Ilicínea  0,807 15 

Nanuque  0,804 4 

Alterosa  0,799 8 

Campos Gerais  0,798 9 

Carneirinho  0,795 3 

Ipanema  0,790 9 

Janaúba  0,790 7 
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Buritis  0,789 8 

Divinolândia de Minas  0,784 9 

Januária  0,781 7 

Buritizeiro  0,777 2 

Urucuia  0,773 4 

Salinas  0,765 6 

Araçuaí  0,762 6 

Mantena  0,758 4 

Pedra Azul  0,745 5 

Conceição do Mato Dentro  0,744 2 

Itamarandiba  0,736 9 

Taiobeiras  0,731 6 

Durandé  0,730 4 

Pescador  0,728 - 

Carlos Chagas  0,724 6 

Padre Paraíso  0,724 2 

Águas Formosas  0,721 3 

Almenara  0,720 8 

Cristália  0,715 4 

Francisco Sá  0,709 7 

Minas Novas  0,690 1 

São João da Ponte  0,660 3 

Fonte: CAPES 

 

Quadro 27 - Rio de Janeiro: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Niterói  0,960 2 

Rio de Janeiro  0,933 6 

Volta Redonda  0,931 9 

Resende  0,918 7 

Barra do Piraí  0,906 3 

Paracambi  0,897 12 

São Gonçalo  0,896 7 

Três Rios  0,893 11 

Itaguaí  0,889 3 

Macaé  0,889 6 

Petrópolis  0,888 5 

Nova Friburgo  0,885 3 

Nova Iguaçu  0,884 10 

Iguaba Grande  0,880 2 

Miguel Pereira  0,876 5 
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São Pedro da Aldeia  0,876 3 

Piraí  0,875 11 

Belford Roxo  0,873 3 

Duque de Caxias  0,873 7 

Angra dos Reis  0,870 11 

Rio das Ostras  0,869 3 

Magé  0,863 7 

Itaperuna  0,859 11 

Bom Jesus do Itabapoana  0,851 5 

Saquarema  0,848 4 

Rio das Flores  0,845 4 

Itaocara  0,837 5 

Rio Bonito  0,833 7 

Natividade  0,829 3 

São Fidélis  0,822 6 

Cantagalo  0,814 6 

Santa Maria Madalena  0,794 2 

São José do Vale do Rio Preto  0,782 1 

São Francisco de Itabapoana  0,715 6 

Fonte: CAPES 

 

Quadro 28 - São Paulo: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Santos  0,952 4 

São José dos Campos  0,933 8 

São José dos Campos  0,933 4 

São Carlos  0,928 6 

Campinas  0,925 4 

São José do Rio Preto  0,916 6 

Votorantim  0,914 10 

Osasco  0,913 6 

Jandira  0,911 10 

Botucatu  0,909 4 

Guarulhos  0,907 - 

Franca  0,906 14 

Diadema  0,901 9 

Barretos  0,900 9 

Araras  0,894 11 

Votuporanga  0,890 5 

São João da Boa Vista  0,889 18 

Cubatão  0,888 4 
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Guaíra  0,888 - 

Viradouro  0,888 3 

Bragança Paulista  0,887 7 

Igarapava  0,886 5 

Jales  0,884 12 

Mirandópolis  0,884 3 

Tarumã  0,878 6 

Itapecerica da Serra  0,877 2 

Itapevi  0,876 8 

Embu  0,874 2 

Peruíbe  0,873 - 

Itapetininga  0,872 13 

Jaú  0,872 3 

Matão  0,871 5 

Porto Feliz  0,864 1 

Santa Isabel  0,863 4 

Serrana  0,863 12 

Bálsamo  0,862 4 

Apiaí  0,845 5 
Fonte: CAPES 

  

A região Sudeste responde pela segunda maior oferta de polos e cursos no 

território brasileiro. 23,6% dos cursos de Formação de Professores são ofertados 

pelos polos da Região Sudeste. O curso de Letras – Português é oferecido em 3% e 

o curso de Matemática, em 7% dos polos instalados na região.  

 No Estado do Espírito Santo, 92% da oferta dos polos se relacionam ao curso 

de Informática. O curso de Ciências da Religião é oferecido em cinco polos UAB-

MG. 

Os cursos de Matemática e Pedagogia são ofertados em 68 % dos polos do 

Estado de São Paulo. Ainda no Estado, no polo de São João da Boa Vista, a 

totalidade dos cursos ofertados (18), são da responsabilidade de oito instituições 

públicas com origem em diferentes regiões brasileiras.  

 

5.4.4. A distribuição dos polos na Região Sul 

Na Região Sul (Figura 28), os 119 polos UAB estão distribuídos por 10,0% 

dos municípios da seguinte maneira: 47 no Paraná, 27 em Santa Catarina e 45 no 

Rio Grande do Sul. 

 



160 

Figura 27- Brasil: Sul - Localização regional Polos UAB 2010 

 

 
Os Quadros 29 a 31 indicam o IDH dos municípios no sul do Brasil e o 

número de cursos ofertados pelos polos UAB na região.  

 

Quadro 29 – Paraná: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Pato Branco  0,937 7 

Nova Santa Rosa  0,928 6 

Ponta Grossa  0,911 5 

Foz do Iguaçu  0,905 13 

Dois Vizinhos  0,902 2 

Umuarama  0,898 10 

Paranaguá  0,897 8 

Rio Negro  0,892 5 

Céu Azul  0,890 3 

Paranavaí  0,886 9 

Apucarana  0,877 15 

Itambé  0,874 6 

Fonte: CAPES 
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Goioerê  0,872 12 

Jacarezinho  0,872 8 

São Mateus do Sul  0,871 4 

Colombo  0,870 8 

Palmeira  0,865 9 

Telêmaco Borba  0,865 6 

Lapa  0,863 7 

Bandeirantes  0,861 7 

Cruzeiro do Oeste  0,859 13 

Nova Londrina  0,859 6 

Ubiratã  0,859 6 

Cidade Gaúcha  0,858 7 

Jaguariaíva  0,858 2 

Sarandi  0,858 7 

Engenheiro Beltrão  0,856 8 

Astorga  0,848 7 

Laranjeiras do Sul  0,848 8 

Ivaiporã  0,846 6 

Bituruna  0,838 5 

Assaí  0,835 6 

Siqueira Campos  0,829 12 

Diamante do Norte  0,825 6 

Prudentópolis  0,824 3 

Bela Vista do Paraíso  0,823 5 

Flor da Serra do Sul  0,818 5 

Guaraniaçu  0,816 - 

Pinhão  0,812 6 

Ipiranga  0,809 5 

Faxinal  0,806 5 

Ibaiti  0,790 13 

Palmital  0,787 10 

Nova Tebas  0,766 5 

Congonhinhas  0,765 7 

Cerro Azul  0,721 10 

Reserva  0,702 1 
Fonte: CAPES 

  
Quadro 30 - Santa Catarina: Município IDH / Oferta UAB 

Município 
IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

São Miguel do Oeste  0.908 3 

Florianópolis  0,96 7 

Blumenau  0,945 7 

Videira  0,945 4 
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Chapecó  0,943 4 

Joinville  0,936 5 

São Bento do Sul  0,929 1 

Concórdia  0,927 4 

São José  0,925 5 

Tubarão  0,924 6 

Criciúma  0,921 5 

Indaial  0,921 2 

Braço do Norte  0,919 2 

Porto União  0,916 1 

Itajaí  0,906 5 

Itapema  0,906 4 

Treze Tílias  0,899 5 

Canoinhas  0,896 5 

Araranguá  0,894 5 

Palhoça  0,894 3 

Caçador  0,882 2 

Laguna  0,882 3 

Otacílio Costa  0,882 3 

Campos Novos  0,872 2 

Palmitos  0,867 4 

Pouso Redondo  0,851 5 

Praia Grande  0,850 - 

Fonte: CAPES 

 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Porto Alegre 0,951 - 

Panambi  0,933 6 

Santa Maria  0,932 4 

Cerro Largo  0,931 4 

Três Passos  0,929 11 

Picada Café  0,925 9 

Cruz Alta  0,920 6 

Três de Maio  0,920 8 

Vila Flores  0,919 4 

Imbé 0,919 - 

Encantado  0,911 4 

Novo Hamburgo  0,906 10 

Serafina Corrêa  0,905 6 

Tapejara  0,901 6 

Faxinal do Soturno  0,900 4 

Sapucaia do Sul  0,900 5 

Quadro 31 - Rio Grande do Sul: Município IDH / Oferta UAB 
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Fonte: CAPES 

 

A região Sul responde pela oferta de 16% dos cursos de formação de 

professores. No Paraná, 42% dos polos oferecem o curso de Letras Português – 

Espanhol; 57% dos polos oferecem o curso de Matemática e 76 % dos polos 

oferecem o curso de História. 

  Os cursos de História, Geografia e Química não são oferecidos em quaisquer 

polos do Estado de Santa Catarina. O curso de Especialização em Gestão Pública 

Municipal, do PNAP, sob a coordenação da UFSC também não é oferecido nos 

Sarandi  0,899 1 

São João do Polêsine  0,897 5 

Sant' Ana do Livramento  0,895 8 

Santa Vitória do Palmar  0,894 13 

Balneário Pinhal  0,890 9 

Jaguarão  0,888 - 

Restinga Seca  0,884 10 

Itaqui  0,880 6 

Cachoeira do Sul  0,879 14 

Sapiranga  0,879 12 

São Sepé  0,875 8 

Rosário do Sul  0,874 5 

Cacequi  0,872 5 

Camargo  0,871 7 

Arroio dos Ratos  0,870 4 

Constantina  0,868 7 

São Lourenço do Sul  0,868 10 

Seberi  0,865 6 

Quaraí  0,858 7 

Hulha Negra  0,856 5 

São Francisco de Paula  0,851 8 

Sobradinho  0,851 11 

Santo Antônio da Patrulha  0,846 9 

Agudo  0,843 6 

Herval  0,843 5 

Jaquirana  0,838 3 

Santana da Boa Vista  0,830 6 

Mostardas  0,824 - 

São José do Norte  0,775 9 

Jacuizinho  Indisponível 7 

Tio Hugo  Indisponível 13 
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polos do Estado.  No Rio Grande do Sul, 100% dos polos ofertam o curso de 

Matemática e 76% dos polos ofertam o curso de Letras – Espanhol.  

 

 

5.4.5 A distribuição dos polos na Região Centro Oeste 

 

 

Na Região Centro-Oeste (Figura 29), 52 polos UAB (11,13 % dos municípios 

da região) estão distribuídos pelos Estados do Mato Grosso – 17 unidades, Mato 

Grosso do Sul – 9, Goiás 24 e no Distrito federal – 2.  

 

Figura 28 - Brasil: Centro-Oeste - Localização regional Polos UAB – 2009. 

 
Fonte: CAPES / UAB 

 
Os Quadros 32 a 35  indicam o IDH dos municípios no Centro-Oeste do Brasil 

e o número de cursos ofertados pelos polos UAB na região. 
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Quadro 32 - Distrito Federal: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Brasília  0,935 1 

Brasília  0,935 1 
Fonte: CAPES 

 
Quadro 33 - Goiás: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Catalão  0,908 4 

Anápolis  0,889 4 

Aparecida de Goiânia  0,880 8 

Itumbiara  0,877 2 

Iporá  0,876 2 

São Simão  0,876 7 

Cezarina  0,874 3 

Rio Verde  0,871 3 

Morrinhos  0,861 1 

Piranhas  0,855 - 

Uruaçu  0,850 3 

Minaçu  0,849 2 

Goianésia  0,848 9 

Goiás  0,847 4 

Inhumas  0,842 3 

Formosa  0,840 6 

Alto Paraíso de Goiás  0,838 6 

Uruana  0,838 6 

Mineiros  0,837 10 

Jussara  0,836 1 

Águas Lindas de Goiás  0,815 1 

São Miguel do Araguaia  0,813 2 

Alexânia  0,796 6 

Posse  0,792 2 

Cavalcante  0,603 - 

Fonte: CAPES 

 
Quadro 34 - Mato Grosso do Sul: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

São Gabriel do Oeste  0,867 11 

Costa Rica  0,863 8 

Camapuã  0,857 10 

Bela Vista  0,843 11 
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Rio Brilhante  0,840 11 

Bataguassu  0,834 9 

Miranda  0,811 10 

Água Clara  0,809 10 

Porto Murtinho  0,789 9 
Fonte: CAPES 

 
Quadro 35 - Mato Grosso: Município IDH / Oferta UAB 

Município IDH 
2000 

Oferta UAB 
2010 

Cuiabá  0,938 3 

Lucas do Rio Verde  0,882 9 

Primavera do Leste  0,879 11 

Diamantino  0,876 2 

Sorriso  0,869 10 

Alto Araguaia  0,861 9 

Nova Xavantina  0,857 10 

Água Boa  0,847 7 

Guarantã do Norte  0,842 8 

Colíder  0,840 7 

São Félix do Araguaia  0,838 5 

Pontes e Lacerda  0,815 8 

Barra do Bugres  0,814 12 

Juara  0,811 5 

Ribeirão Cascalheira  0,807 6 

Pedra Preta  0,806 7 

Juína  0,799 5 

Jauru  0,787 9 

Fonte: CAPES 

 
  São oferecidos nos polos UAB da Região Centro-Oeste do Brasil 85 cursos 

de Formação de Professores, nenhum deles oferecido nos dois polos UAB do 

Distrito Federal.  

Da mesma forma, não são oferecidos os cursos de Letras e Matemática nos 

polos UAB instalados no Estado de Goiás.  

No Estado do Mato Grosso do Sul, 44% dos polos ofertam o curso de 

Educação Ambiental, 90% Matemática, 70% ofertam os cursos de Português e 

Geografia, mas não há qualquer oferta para o curso de Cultura e História dos Povos 

Indígenas. No Estado do Mato Grosso, 83% dos polos oferecem os cursos de Letras 

(Português-Inglês e Português-Espanhol). 
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Na avaliação da efetividade e da continuidade do programa, revela-se a 

fragilidade, até porque os editais da UAB para financiamento dos projetos de 

implantação dos polos, que deveriam ser discutidos e aprovados pelas respectivas 

câmaras municipais, não apresentam exigências quanto à manutenção dos polos.  

Ao evidenciar as desigualdades da oferta pelo sistema UAB seja pela sua 

inserção demográfica, distribuição pelo território brasileiro ou gestão dos entes 

federativos, pretende-se chamar a atenção para a necessidade de melhoria nos 

encaminhamentos e diagnósticos precisos que contribuam para uma discussão 

transparente do problema.  

A estrutura federativa do Brasil partilha a necessária responsabilidade e o 

conhecimento da dinâmica do território, ocupação, organização das sociedades 

locais, interesses e decisões políticas.  

É sugestivo que as discussões e os resultados possam evidenciar a visão dos 

efeitos até então decorrentes dos modelos que comprometem as oportunidades de 

inclusão e a qualidade de vida de gerações futuras. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS – DISCUTINDO AS IMPLICAÇÕES 

 

 

As análises neste capítulo situam-se no plano da efetividade do desempenho 

do sistema UAB diante da formação compromissada com a expansão e a 

interiorização da educação superior brasileira.  

 É fato que, para atender ao “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", desde 2006, a UAB vem disseminando práticas de 

controle político e burocrático sobre as instituições públicas de educação superior, 

seja sob a perspectiva dos atos normativos, da organização administrativa ou pela 

capacidade de operacionalizar a articulação do sistema.  

 

 

6.1 A propósito dos marcos regulatório e normativo 

 

 

Os inúmeros documentos que compõem o marco regulatório e normativo da 

EAD, editados desde os primeiros anos na década de 70, evidenciam um caminho 

sinuoso e com vazios temporais. 

É fato que a legislação brasileira que trata da EAD, a partir do advento da 

LDB de 1996, vem se alterando, por meio das diferentes regulamentações 

específicas que se seguiram ao texto legislativo.  

De acordo com FRAGALE (2003, p.13), há uma determinada transformação a 

partir da base legal, já que 

 

questões tais como o que regulamentar, como distinguir a EAD do ensino 
presencial, que procedimento definir e como avaliar suas práticas 
transformam-se em verdadeiros desafios para o formulador da política 
pública educacional, quando ele se vê compelido a elaborar, aprovar e 
implementar propostas legislativas para o setor. 

 

Além dessa dificuldade, GOMES (2009, p.23) ressalta: 

 

Esses breves lampejos da legislação brasileira levam a indagações: Por que 
a EAD manteve por tanto tempo tão baixo grau de legitimidade? Por que a 
mão do Estado se fez tão pesada no seu controle? Se a mão do Estado era 
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necessária, que poder modernizador tem ela para impedir a irrupção de 
oportunidades educacionais à mão cheia e assegurar a qualidade? 

 

Se antes a EAD era vista legalmente como supletiva ao presencial, com o 

advento legal, novos rumos são delineados, especialmente na sua regulamentação, 

com vistas à democratização do acesso.  

  As dificuldades relativas à regulamentação, em razão de suas relações com a 

legitimação dessa modalidade de ensino, já haviam sido sinalizadas por ALVES 

(1999, p.10) desde a aprovação da LDB: 

 

Apesar de não ser a melhor legislação, é a possível, no momento (...) as 
bases legais da educação a distância já existem no Brasil. As possibilidades 
são amplas, e os limites deve ser impostos pelo bom-senso dos dirigentes 
nacionais.  

 

As funcionalidades dos atos normativos da EAD destacam-se, em forma e 

conteúdo, da contextualização da trajetória histórica da Educação, revelando o farto 

número de atos indesejados de excepcionalidade praticados por decretos, portarias, 

resoluções e pareceres, que lhe conferem um tratamento desarticulado dos sistemas 

de ensino e dos demais marcos legais.  

A identificação dessa trajetória na organização e no funcionamento da 

educação superior a distância no Brasil também significa considerar o enredamento 

desses atos normativos diante de um sistema operativo – a UAB.  

 

 

6.2 A efetividade da UAB 

 

 

Na verdade, não sendo uma universidade, nem sendo uma instituição, mas 

uma iniciativa de governo, com características de um projeto-piloto, trata-se de um 

programa estruturante, responsável por alavancar o desenvolvimento de municípios 

do interior por meio da oferta de cursos superiores na modalidade a distância.  

Para atingir seu objetivo, a UAB induz a oferta de cursos, por meio de editais, 

oferecendo recursos às universidades federais, que, ainda, amargavam o 

sucateamento promovido pela priorização da educação básica implementada, 

principalmente, na década anterior.  
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O Quadro 36 permite constatar que, em dez anos, o número de matrículas 

cresceu, especialmente a partir do segundo ano de criação da UAB.  

Pode-se inferir que essa variação de matrículas guarda relação tanto com a 

abertura de novos polos quanto com o aumento do número de IES públicas que 

aderem ao sistema. 

 

 

 
 

 Sem considerar o risco de sustentabilidade política entre os três níveis 

governamentais, as ações postas em prática pela da UAB consideram, 

articuladamente, os fomentos, a distribuição dos cursos pelos municípios brasileiros 

e a responsabilidade institucional do gerenciamento tripartite – a federal, 

(responsável pelos recursos), a municipal (responsável pelo polo), juntamente com 

as IES públicas, responsáveis pelos cursos.  

É fato que, com a criação da UAB, as instituições públicas de educação 

superior reassumem um importante papel no desenvolvimento econômico e social 

de regiões sobre as quais, até então, tinham reduzida influência.  

As ações para um sistema articulado nacionalmente recomendam a atenção 

para a responsabilidade dos entes federativos na federalização do financiamento e 

do fortalecimento do controle social dos recursos.  

 A fixação da espécie de editais se insere no juízo de conveniência, 

circunstância e/ou oportunidade, quanto à natureza do pacto que se pretende firmar 

entre a UAB e demais entes de outras naturezas jurídicas. Ou seja, a participação 

no Programa pela execução de editais, contratos e convênios, revela a necessidade 

Ano no de matrículas 
% em relação  

ao ano anterior 

2000 5.287 - 
2001 5.359 1,4 
2002 40.714 659,7 
2003 49.911 22,6 
2004 59.611 19,4 
2005 114.642 92,3 
2006 207.206 80,7 
2007 369.766 78,5 
2008 761.000 105,8 
2009 1.000.000 31,4 

Fonte: MEC/INEP e SEED 

Quadro 36 - VARIAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM CURSOS A DISTÂNCIA NA GRADUAÇÃO 
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de uma rigorosa fiscalização e monitoramento das ações compromissadas pelo 

sistema.  

Para que as ações não sofram quebra de continuidade, é relevante que as 

práticas políticas locais entre as prefeituras, os consórcios e as instituições públicas 

demandem a necessidade fundamental de um projeto legislativo. 

Na verdade, nessa organização administrativa tripartite, é notória a 

interferência dos municípios e da perda da autonomia das instituições participantes, 

que, induzidas pela prática dos editais, convênios e contratos, não têm como 

assegurar, findo o prazo de repasse, a continuidade dos cursos nem os recursos 

necessários à sua manutenção.  

É fato que a importância da participação coletiva na decisão de implantação 

dos polos, em diferentes contextos e por diversas realidades institucionais, sugere 

vínculos em bases territoriais múltiplas e independem da formação de consórcios e 

parcerias, ou da celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos 

similares.  

O sistema UAB revela a ausência de proposições de resoluções – legislativas, 

no município, e deliberativas, no âmbito das instituições de ensino – ou de 

acompanhamento dos projetos estratégicos, que apresentem as condições 

necessárias para garantir a adequada formação dos estudantes.  

É certo que, de acordo com os dados divulgados, o sistema UAB não revela 

um desenvolvimento harmônico, e o exame das informações até agora disponíveis 

tem conduzido, muitas vezes, a uma euforia de estatísticas e informações 

divulgadas pelo próprio sistema e pelas instituições públicas participantes do 

Programa.  

Apesar da suposta grandiosidade dos números que envolvem a UAB – em 

termos de quantidade de instituições envolvidas e de polos, a oferta pública de 

Educação a Distância manifesta-se tímida, quando comparada à das instituições 

privadas (Gráfico 15). 
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Fonte: CAPES/UAB 

 

Pelas discussões promovidas sobre a política de expansão pode-se 

pressupor que a UAB, os entes federativos e as instituições públicas produzem, de 

fato, contradições, se não pela qualidade acadêmica, ao menos pelo compromisso 

social dos cursos implantados e pela sustentabilidade do sistema. 

O Gráfico 16, além de evidenciar a contradição da expansão, sugere uma 

perspectiva semelhante aos arranjos produtivos da educação presencial, 

reduplicando as recentes condições de oferta da educação superior brasileira. 

 

Gráfico 15 - Brasil Região: Oferta de polos por natureza jurídica – 2010 
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Fonte: INEP – Censo 2010 

 

 

Participando dessa discussão, GIOLO (2010, p.1273-1274), afirma que 

 

A expansão da educação superior brasileira, no período pós-LDB, foi 
movida predominantemente pela oferta, e isso acirrou sobremaneira a 
concorrência e a busca de formas alternativas de educação com o objetivo 
de atrair alunos. (...) A expansão privada da educação a distância precisa 
ser observada nesse contexto, pois, em essência, consiste numa estratégia 
de conquista de mercado. 

 

Ainda para GIOLO (2010, p.1275),  

 

As indicações da LDB de que a educação básica deveria ser ministrada por 
professores formados em nível de graduação (LDB, art. 62 e art. 87, § 41), 
por um lado, e o FUNDEF, destinando recursos para a capacitação dos 
profissionais do magistério, por outro, acabaram incentivando o 
envolvimento das instituições de educação superior oficiais com a EaD. 

 

Tal configuração reflete a fragilidade dos processos de controle, quando se 

observam as determinações contidas no instrumento de credenciamento institucional 

para a oferta da modalidade de educação a distância instituída.   

De acordo com as determinações do SINAES, a oferta da educação a 

distância deve estar pautada em fatores concretos, havendo necessidade de 

 

Gráfico 16 - Distribuição da oferta de polos por natureza jurídica 
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justificar de modo convincente  a localização dos polos, a partir de estudos 
que consideram a distribuição geográfica, a demanda reprimida por 
educação superior, a população do ensino médio regional, a demanda por 
cursos superiores, a taxa bruta e líquida de matriculados na educação 
superior e os indicadores estabelecidos no PNE. (SINAES, 2004) 

 

O que presenciamos, nos últimos anos, no entanto, foi mera reduplicação do 

que ocorreu na educação presencial: 

 

O uso do cachimbo entorta a boca. A iniciativa privada, quando entrou no 
jogo, vencendo as resistências do poder público quanto ao credenciamento 
de IES para a oferta de cursos a distância, privilegiou exatamente a área de 
formação de professores: especialmente Pedagogia e Normal Superior.(...) 
impulsionada pela iniciativa privada, a educação a distância expandiu-se 
sem cessar e em índices altíssimos. (GIOLO, 2010, p. 1275) 

 

Nessa discussão sobre a política de expansão, evidencia-se que o programa 

em vigor – o Sistema UAB – não promove uma agenda de futuro sobre qual o 

espaço de articulação com as IES públicas.  

Da mesma forma, mostra claramente por quais bases têm sido tomadas as 

decisões de governo, na medida em que a expansão, por meio da interiorização, 

deveria garantir a diversificação das vocações institucionais diante dos novos 

arranjos para a educação superior.  

As reflexões de GIOLO (2010,p.1278)20 destacam que as práticas 

governamentais não tem sido suficientes para alterar esse cenário na medida em 

que 

 

Os interesses privados nunca foram meros expectadores da política 
educacional, muito menos no período recente. Enquanto o poder público 
formulava propostas para titular docentes (buscando atender ao disposto na 
LDB) e auxiliar, a distância, os professores que atuavam presencialmente, 
envoltos em toda a sorte de dificuldades, a iniciativa privada foi montando 
suas trincheiras de disputa política. 

 

Sem que se reafirme o caráter estratégico do Programa, comprovado pela 

existência significativa de financiamentos com ou sem intermediação para 

consolidação da malha de polos no Brasil, a potencialidade do sistema UAB 

permanece assentada em articulações políticas com as Instituições públicas de 

                                                           
20

 Insisto nas análises reveladoras do Professor Doutor Jaime Giolo da Universidade Federal de 
Passo Fundo no artigo Educação a Distância: Tensões entre o público e o privado. Educ. Soc., 
Campinas, v. 31, n. 113, p. 1271-1298, out.-dez. 2010. Disponível em 
<http://www.cedes.unicamp.br.  
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Ensino Superior, mas não tem sido capaz de refrear o avanço desproporcional das 

IES privadas.  

Reiteradamente, o FORGRAD tem recomendado não somente o 

aprimoramento das ações, como também a implementação de mecanismos de 

incentivo à formação dos professores da Educação Básica, em segunda licenciatura, 

buscando prepará-los melhor para a atuação docente, assim como dar-lhes 

oportunidade de obter uma formação superior em área mais afeita a sua aptidão. 

O Gráfico 17 demonstra a distribuição da oferta de cursos UAB.  

 

Gráfico 17 - BRASIL - Oferta de Cursos UAB – distribuição por área 

 

 
 

 

Na medida em que a expansão e a interiorização implementadas pela UAB 

devem priorizar a formação de professores, a premência desse objetivo percorre 

caminhos sem evidenciar sua importância política.  

O Gráfico18 demonstra a heterogeneidade da concepção do sistema UAB, 

que se revela em uma oferta excessivamente fragmentada.  

 

 

 

 

Fonte: CAPES / UAB 
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Gráfico 18 Distribuição Cursos UAB – Outras formações de oferta 

 

Fonte: CAPES / UAB 
 

Por esses dados, pode-se sugerir uma dispersão da oferta quando não 

consegue oferecer elementos que justifiquem a quantidade de cursos diante das 

articulações vinculadas à expansão e à interiorização em vigor.  

Na composição dos indicadores que sustentam as escolhas de Polos UAB 

tendo como pressuposto sua ação educativa consideram-se tanto as percepções de 

atores interessados no processo, bem como, em princípio, dados quantitativos, 

retirados em diversos sistemas. 

Em maio de 2010, por meio do Decreto 7.175, o governo federal criou o 

Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) para expandir a infraestrutura e os 

serviços de telecomunicações. Desde então, conforme o Ministério das 

Comunicações (2013), as conexões de 1 MB/s estão disponíveis em 2.272 

municípios, em 25 Estados e no Distrito Federal.  
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A adesão ao Programa deveria ser, portanto, um imperativo para os 

municípios em que há polos UAB. No entanto, a realidade aponta em outra direção. 

Na região Norte, os Polos UAB instalados nos Estados do Amazonas e 

Amapá não participam do Programa. Nos Estados do Acre, Tocantins, Rondônia e 

Pará, cerca de 70% dos polos não são beneficiados. Em Roraima, apenas dois 

polos – Caracaraí e Mucajaí – se beneficiam da conexão disponível pelo Programa.   

Na região Nordeste, o envolvimento no Programa Nacional de Banda Larga 

sugere raro interesse dos Polos UAB, na medida em que em Alagoas – 58%, na 

Bahia – 83%, no Ceará – 84%, no Estado do Maranhão – 88,5%, na Paraíba – 65%, 

no Piauí – 67% e, em Sergipe – 70%, não participam do PNBL. 

Em Pernambuco, dos 21 Polos UAB instalados, somente 3 participam do 

Programa. No Rio Grande do Norte, somente um polo UAB disponibiliza a conexão 

de 1 MB/s prevista pelo Programa.  

Na região Sudeste, participam do PNBL 69% dos Polos UAB localizados no 

Estado do Espírito, 20% dos polos de Minas Gerais, 38% dos polos do Estado do 

Rio de Janeiro e 81% dos polos do Estado de São Paulo. 

Nos Polos UAB localizados no Centro-Oeste brasileiro, o Distrito Federal se 

beneficia integralmente do PNBL. Em Goiás – 44% e Mato Grosso do Sul – 60%. No 

Estado do Mato Grosso, apenas um polo – instalado na capital, Cuiabá – está 

inscrito no Programa. 

Na região Sul, 81% dos Polos UAB do Paraná, 74% dos polos em Santa 

Catarina e 30 % dos polos o Rio Grande do Sul, estão inscritos no PNBL. 

Ao avaliarmos as condições de acesso à web, fundamentalmente necessárias 

ao desempenho dos Polos UAB, os resultados encontrados são, portanto, de 

extrema fragilidade.  

É fato a preocupação constante quanto à possibilidade de pasteurização de 

uma EAD que não considere as vocações regionais, especialmente por variáveis 

que incluam não somente a diversidade regional, mas também o contexto 

centralizador do sistema e o interesse político do Programa Universidade Aberta do 

Brasil.  

Ao optar pela correlação do IDH dos Polos UAB em atividade no Brasil, 

independente da região, percebe-se que as escolhas locais possuem certa 

centralidade – de evidências econômicas – mas que, sem perder de vista a área de 
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influência possa, por vezes, não ir além dos limites do município sede ou mesmo do 

campus principal das instituições públicas.  

Os resultados dessa suposta polarização não são conhecidos por estudos 

que apontem as ações de melhoria, o que dificulta o entendimento da 

fundamentação das escolhas locais, seja pelos limites, funcionalidades vocacionais 

ou por processos essencialmente políticos.  

O mapeamento dos Polos UAB e sua relação com o desenvolvimento 

humano evidencia também, a possibilidade de se expressar o lugar do cidadão, tal 

como formulado por SANTOS (2010,p.63): 

 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 
dá. 

 

Esse lugar cidadão, representado pelas ações educacionais desenvolvidas 

nos Polos UAB, revela uma compreensão espacial desarticulada nos municípios de 

escolha.  

Os mapas e respectivos IDH localizados pelos Polos UAB21 revelam, na sua 

dinâmica, a efetivação das medidas tomadas pelos entes federativos, a UAB e as 

instituições públicas no atual formato da expansão e da interiorização da educação a 

distância no Brasil.  

Não se percebe qualquer intencionalidade do sistema quando apresenta uma 

distribuição mais densa nos próprios núcleos metropolianos – exemplo dos Polos 

UAB instalados nas capitais, ou que sugere articulações na periferia, nos espaços 

de atração ou de auto-segregação, que protagonizem uma política de Estado que 

apresente relevância social e acadêmica para a educação a distância.   

 De outro modo, evidencia-se a distribuição dos Polos UAB em todas as 

regiões brasileiras e nos municípios com índices de desenvolvimento humano 

superior a 70%, o que revela ações de articulação distantes do atendimento nos 

municípios socialmente vulnenáveis, muitos deles relacionados aos programas e às 

ações de governo – federal, estadual ou municipal.  

                                                           
21

 Nos Anexos apresentamos gráficos, tabelas, os mapas municipais e localização dos Polos UAB 
com respectivos IDH.  
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O funcionamento dos Polos UAB também não contempla as organizações 

espaciais produtivas e não guarda relação com as zonas de influência urbana, seja 

em Belém na região Norte, em Recife e Salvador na região Nordeste, em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte no Sudeste brasileiro, Porto Alegre e Curitiba na 

região Sul do Brasil e em Brasília e Goiânia no Centro Oeste.  

 É fato que a efetividade dos resultados das transformações ocorridas a partir 

da implantação dos Polos UAB, diante da identificação das condições sócio-

espaciais e econômicas são necessários para enfrentar o desafio de desmontar as 

estruturas que mantêm a exclusão nessas metrópoles.  

A fragmentação territorial não é percebida pelo sistema UAB: a participação 

de instituições públicas de diferentes estados da federação não favorece a 

diversidade da estrutura produtiva do país. 

 Por todas as regiões brasileiras, a oferta dos cursos nos Polos UAB não 

atende à formação necessária ao conhecimento dos impactos ambientais em 

sistemas urbanos, nem nas bacias hidrográficas brasileiras, sejam principais – 

Tocantins, Paraná, São Francisco e Amazônica,sejam secundárias – Paraíba do Sul, 

Doce e Jequitinhonha, no Sudeste; Oiapoque (AP) e do rio Parnaíba (PI) no Norte-

Nordeste.  

A correlação com análise pelo IDH-E, na perspectiva do potencial  da oferta 

de vagas para os cursos a distância, revela a necessidade de vínculos com de 

políticas públicas setoriais. Corroboro essa afirmativa pela definição de Azevedo 

(2003, p. 38) para quem “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de 

fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”.    

Isso porque a formulação, a implementação, a regularidade e a avaliação de 

políticas públicas é complexa, mas necessária ao interesse da sociedade. 

O mapeamento da população potencial a educação superior, suas relações 

com o Índice de Desenvolvimento Humano educacional (IDH–E), com o perfil 

regional vocacional e as respectivas demandas sociais, sob a ótica do ordenamento, 

da reorganização e do planejamento territorial, sugere a necessidade de uma 

avaliação mais atenta no que tange ao atendimento dos objetivos da UAB.  

O IDH educacional, por sua vez, sugere os altos índices de desenvolvimento 

para a Educação, mesmo em municípios com menor poder de renda. Isso deriva da 

existência de uma educação básica quase universalizada, fruto de uma política de 

acesso à escola que data de 20 anos.  
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A análise realizada a partir do IDH–E nos permite visualizar os espaços que 

demandam maior atenção do poder público, e que precisam ser considerados na 

escolha dos polos UAB, o que consolida a necessidade de profundas 

transformações estruturais no sitema UAB.  

O Quadro 37 reforça a perspectiva de articulação dos Polos UAB cuja função 

propriamente de criação das instituições, na sua maioria, se limita a regiões já 

amplamente financiadas pelo poder público, o que, em principio, assegura ensino 

superior público presencial.  

 

Quadro 37 - Brasil Regional: IDH-E / Polos UAB 

IDH Educ. BRASIL Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

1,000 ├── 0,951 04 - - 02 02 - 
0,950 ├── 0,901 73 6 02 29 33 03 
0,900 ├── 0,851 166 13 15 64 56 18 
0,850 ├──0,801 117 17 20 34 21 25 
0,800 ├── 0,751 105 28 45 22 05 05 
0,750 ├──0,701 94 15 64 13 02 - 
0,700 ├──0,651 56 07 47 02 - - 
0,650 ├──0,601 25 05 19 - - 01 
0,600 ├──0,551 07 01 06 - - - 

Total 647 92 218 166 119 52 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano – 2000 / CAPES 2010 

 

O resultado percentual do Quadro 37 pode ser visto no Gráfico 19, a seguir: 

 

Gráfico 19 BRASIL - Quantitativo de Polos UAB em municípios por faixa de IDH-E 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2000 e CAPES / UAB 
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O gráfico aponta que 86% dos polos se encontram em municípios com IDH 

superior a 0,700; destes, 56% em municípios com IDH-E acima de 0,800.   

Os 4 polos em municípios com IDH superior a 0,950 situam-se exatamente 

nas regiões Sul e Sudeste, as mais bem servidas de instituições públicas.  

A presença de apenas 14% de polos em municípios com IDH-E médio (entre 

0,551 e 0,700) e nenhum polo em municípios com IDH-E baixo (inferior a 0,550) 

comprova que o objetivo primeiro da UAB – a “expansão pública da educação 

superior, considerando os processos de democratização e acesso” – não tem sido 

elemento balizador da abertura de polos.  

Poder-se-ia argumentar que os Polos UAB estão bem localizados, já que nos 

municípios de menos IDH-E a demanda seria menor. Tal argumento, no entanto, 

não se aplica.  

Se é objetivo buscar um desenvolvimento mais harmônico no país, elevando 

as possibilidades de crescimento econômico, de trabalho e renda em municípios 

mais pauperizados, a presença da universidade deve ser considerada, em razão das 

correlações existentes entre a presença de instituições públicas de educação 

superior e o processo de desenvolvimento da região e de seu entorno.  

Outras análises podem ser consideradas ao relacionarmos o Quadro 38 com 

a localização dos Polos UAB distribuídos pelas regiões brasileiras.  

 

Quadro 38 - Percentual de Municípios e Polos UAB, por região e faixa de IDH-E 

IDH-E 

Brasil N NE SE S CO 

MUN UAB MUN UAB MUN UAB MUN UAB MUN UAB MUN UAB 

1,000 

├─0,951 2 1 - - - - 0,18 1,2 0,51 1,68 0,22 - 

0,950 
├─0,901 6, 11 1,8 6,52 0,22 0,92 5,5 17,47 17,51 27,73 3,13 5,77 

0,900 
├─0,851 19 26 8,2 14,13 1,4 6,88 27 38,56 43,05 47,06 18,4 34,62 

0,850 
├─0,801 24 18 19,4 18,5 3,2 9,17 37 20,48 29 17,65 50,22 48,08 

0,800 
├─0,751 14,3 16 30,3 30,44 10,35 20,64 16,8 13,26 8,45 4,20 23,09 9,61 

0,750 
├─0,701 14, 14 21,6 16,3 27,46 29,36 9,3 7,83 1,3 1,68 4,50 - 

0,700 
├─0,651 11 9 8,0 7,6 31,3 21,56 3,36 1,2 0,18 - 0,22 - 

0,650 
├─0,601 7 4 4, 5,43 18,8 8,72 0,8 - - - 0,22 1,92 

0,600 
├─0,551 2 1 2,9 1,08 5,93 2,75 0,06 - - - - - 

> 0,551 
0,7 - 3,8 - 1,34 - - - - - - - 
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Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000 / CAPES/UAB 

 

As articulações do sistema UAB atendem a 40% dos dez municípios 

brasileiros, localizados nas regiões Sudeste e Sul, com IDH educacional superior a 

0,951.  

A localização do maior número de Polos UAB da Região Norte, coincide com 

o maior percentual – 30,3% dos municípios da região com IDH educacional entre 

0,800 e 0,751.  

O país apresenta cerca de 150 municípios com IDH educacional inferior a 

0,600. Desses, as articulações promovidas pelo sistema UAB contemplam apenas 

sete polos, distribuídos pelas regiões Norte e Nordeste.  

A maior oferta de Polos UAB nas regiões Sul e Centro Oeste, em municípios 

com IDH educacional entre 0,900 e 0,851, coincidem com o maior percentual dos 

municípios distribuídos na mesma faixa de desenvolvimento humano para cada uma 

das regiões.  

Sob a perspectiva do incentivo à expansão por meio da interiorização e do 

atendimento às demandas da educação superior brasileira, ao consideramos o IDH 

educacional, esses resultados evidenciam a limitada capilaridade e o curto alcance 

do sistema UAB no atendimento aos municípios brasileiros. 

Do mesmo modo, a efetividade do sistema UAB para a implantação de novos 

polos sugere uma complexidade da capacidade operacional preditiva que assegure 

oportunidades diante de uma formação compromissada socialmente com o local e a 

região.  

Não determinar com precisão os progressos ou efeitos do sistema UAB, é 

também outro fato que, por uma questão de tempo – fundamental em um programa 

estruturante dessa natureza – necessário à superação das desigualdades 

educacionais propostas pela educação a distância.  

Como destaca SANTOS (1987,p.81), ao analisar o “lugar e valor do 

indivíduo”, estar distante é se condenar ao inacesso socio-econômico a um bem ou 

serviço, como o da Educação, da informação, do conhecimento.  

A oferta assimétrica dos denominados cursos UAB demonstra que a 

distribuição espacial dos polos não apresenta uma justa e necessária proporção, na 

medida em que há uma concentração nas áreas mais favorecidas economicamente, 

em detrimento dos municípios do interior brasileiro.  
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Os resultados revelados sugerem uma oferta pelos participantes do Sistema 

UAB, que atrelados por editais, convênios e contratos, não trazem a discussão e os 

efeitos da interiorização para dentro das instituições publicas.  

É possível revelar, portanto, que os entes federativos, a UAB e as instituições 

envolvidas não atendem às demandas de participação, quanto a uma formação 

adequada às competências regionais, nem revelam um engajamento em prol do 

desenvolvimento social, cultural e ambiental dos municípios-sede dos Polos UAB e 

de seu entorno.  

Esperamos que o mapeamento realizado passe a ser considerado nas 

alocações de novos polos, caso os poderes públicos federais, estaduais e 

municipais desejem, realmente, se engajar, juntamente com as estruturas da 

sociedade, no enfrentamento da democratização do acesso à educação superior, 

por meio da educação a distância, posta em prática pela UAB. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Objetivei nesta investigação discutir a política de expansão e de interiorização 

tendo como foco os locais de oferta e as ações decorrentes das articulações 

promovidas pela UAB. 

 Na verdade, ao demarcar os objetivos de avaliar a funcionalidade dos atos 

normativos, identificar os efeitos das ações políticas praticadas pela UAB e de 

analisar a efetividade, consideramos o significado da prática desse sistema diante 

da pluralidade das IES públicas brasileiras.  

 Inicialmente propomos considerar a atuação do sistema UAB e a pluralidade 

das instituições públicas brasileiras.  

 Nessa multiplicidade destacamos as análises conceituais sobre a importância 

da Educação e do Conhecimento, da responsabilidade institucional e da qualidade 

acadêmica, e ainda, dos desafios e perspectivas da EAD nos espaços institucionais. 

 Já no momento seguinte provocamos a discussão quanto às políticas de 

expansão de vagas na Educação Superior iniciadas desde o início da década de 50, 

destacando ao final, a reforma da Educação Superior e a implantação, execução e 

avaliação dos programas estruturantes como o FIES, o Prouni, o REUNI e a UAB, 

promovidos pelos dois momentos de governo do Presidente Lula da Silva. 

 Em seguida, descrevemos e discutimos a política de EAD no Brasil, seu 

marco legal, o funcionamento e a análise normativa do modelo de financiamento 

posto em prática pelos princípios do Sistema UAB.  

Na sequência, propomos a análise da oferta e demanda de formação superior 

da EAD e do espaço de articulação sobre os princípios da UAB para as IES 

públicas. 

Nesse contexto, analisamos os conceitos e a formalização dos estudos 

populacionais sob a perspectiva da oferta e da demanda e, se a instalação dos polos 

e cursos no território brasileiro. 

A seguir, apresentamos o mapeamento dos polos UAB, suas relações com o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e o perfil regional vocacional, além das 

análises das demandas sociais sob a ótica do ordenamento, planejamento territorial 

e a potencialidade da EAD na reorganização de territórios.   
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Pelas análises, discussões e resultados apresentados, a ação assumida pela 

UAB não tem sido adequada às perspectivas de atendimento às suas finalidades, 

seja quanto aos fomentos e a distribuição dos cursos e polos pelos municípios 

brasileiros, a responsabilidade institucional do gerenciamento tripartite ou relativo ao 

risco da sustentabilidade política entre os três níveis governamentais e as IES 

públicas. 

 Ou seja, é verdadeira a hipótese central apresentada nesta tese que – em 

tempos de formação humana, o modelo implantado pela UAB é determinante no 

fortalecimento da produção de espaços sociais excludentes.  

Associadas a essa proposição pode-se evidenciar que diante da prática de 

editais o atual modelo de EAD praticado tela UAB revela disfunções na dinâmica de 

execução do sistema em vigor (H1). 

Também por esta tese, admito outra proposição (H2) de que as questões que 

parecem atualmente estar além do alcance da UAB e dos entes federativos e das 

IES públicas – ao se considerar o atendimento às vocações regionais para o 

equilíbrio educacional brasileiro – a ação finalística da UAB de esforço cooperativo e 

de excelência técnica entre os três níveis governamentais, será adequada à 

sustentabilidade da qualidade acadêmica e do compromisso social da EAD.  

É sugestivo que os resultados apresentados se usados para propósitos 

distintos, de outro modo, também servem de combustível para alimentar 

determinados dilemas quais sejam: A UAB se insere no projeto de universidade do 

futuro? Qual a herança histórica passados mais de cinco anos da sua implantação? 

É instigante que com a formulação e a implantação de políticas contraditórias, 

concentradoras das ações decisórias, de fiscalização e da transferência das 

responsabilidades institucionais, a pauta não definida dos avanços acadêmicos da 

UAB dificulta a robustez da EAD no atendimento às expectativas atuais. 

A realidade da expansão e da interiorização praticada pelo sistema UAB 

implica uma revisão possível diante do normatizado e do executado, na medida em 

que as decisões políticas que se sucedem deveriam se apresentar como 

instrumentos para a solução das restrições e desigualdades. 

Também não é simples o fato de olhar as cidades – pequenas e grandes – de 

alto, médio ou baixo desenvolvimento humano, como um espaço de satisfação com 

a Educação na medida em que as discussões, os resultados e as ações de melhoria 
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decorrentes, incluindo nessa questão a distribuição dos Polos UAB, estejam 

disponíveis de modo disperso.  

A harmonização dos marcos regulatórios, a prática de editais e o excesso de 

complexidade de demandas novas sugerem uma reflexão sobre o Polos UAB, as 

Instituições e os entes federativos, seja pela ótica do desenvolvimento das ações 

educativas, seja pelo reconhecimento da existência de outras questões que se 

manifestarão sob a forma de novos indicadores, dados estatísticos e estudos sobre 

o assunto. 

São sugestivas as evidências do poder político representado, pelas atuais 

articulações do sistema UAB, diante do conjunto de elementos visíveis e invisíveis e 

de demandas decorrentes – aquelas expressas por questões não resolvidas e que 

justificam uma investigação futura – de modo a responder às efetivas necessidades 

da sociedade. 

 Considero a perspectiva de que esta investigação atualiza a compreensão do 

sistema UAB posto em prática no Brasil e seu papel de atuação quando formula 

regras alternativas de financiamento para atender a expansão e a interiorização dos 

cursos a distância.  

Contudo, quando se revela que as ações de governo por meio de programas 

vinculados à realidade nacional não contempla uma memória sistematizada é 

sugestivo caminhar, rapidamente, por outras investigações – pertencimento, 

permanência, evasão e relações do trabalho docente – de modo que o foco da 

formação e da expansão da educação a distância, potencialmente vinculados a 

UAB, possam ser avaliados quanto à efetividade da expansão e da interiorização.  
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