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RESUMO 

 
 
 
A presente tese objetiva analisar a política de expansão do ensino superior na modalidade a 
distância no IFPB, tendo como referência a implementação do Bacharelado de Administração 
Pública ofertado através do Programa Nacional de Administração Pública-PNAP e sua 
repercussão na cultura organizacional e no trabalho docente do IFPB Campus João Pessoa. 
Tal proposta torna-se relevante, tendo em vista as modificações ocorridas no sistema 
educacional brasileiro entre o final do século XX e o início do século XXI, decorrentes, dentre 
outros aspectos, do atendimento às políticas de cunho neoliberal, orientadas por organismos 
internacionais, a exemplo do Banco Mundial e da UNESCO. As  diretrizes dessas 
organizações para o ensino superior propiciaram a flexibilização, a diversificação institucional 
e a utilização da educação a distância como estratégias de expansão. No que se refere, 
especificamente, aos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, estes  tiveram 
ampliadas as suas competências e o desafio de ofertar a educação superior na modalidade a 
distância. A oferta do curso de Bacharelado em Administração Pública no âmbito do PNAP é 
exemplo de ações de expansão induzida pela ação do Ministério de Educação, em parceria 
com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Dessa forma, defende-se a tese de que a política 
de expansão do ensino superior no IFPB, na modalidade a distância, vem provocando uma 
reestruturação na instituição, que, tradicionalmente, oferecia cursos presenciais, com 
professores e metodologias apropriadas a essa modalidade de educação. Com a criação dos 
cursos superiores na modalidade a distância, a Instituição vem mudando,  gradativamente, a 
sua cultura organizacional, tendo em vista que a modalidade a distância requer do corpo 
docente o aprendizado de novas metodologias, novas práticas pedagógicas realizadas fora do 
âmbito da sala de aula, acarretando sérias repercussões no trabalho docente. Essa investigação 
de natureza empírica, requereu a utilização da pesquisa qualitativa e de estudo de caso. Como 
procedimentos metodológicos, utilizou-se a análise documental e a entrevista semiestruturada, 
aplicada a gestores e docentes que atuaram no projeto BAP/PNAP/UAB. O estudo concluiu 
que, com a adesão à oferta do curso de Bacharelado em Administração Pública EaD, o IFPB 
cumpriu seu papel enquanto instituição da rede federal de atendimento a uma política pública, 
no entanto, a implementação de um curso dessa natureza sem uma estrutura planejada para tal 
oferta provocou várias mudanças na cultura organizacional da instituição. A utilização da EaD 
em um espaço institucional detentor de uma cultura muito forte de ensino presencial exigiu 
dos gestores e docentes uma nova postura profissional para se adequar às novas exigências 
para o trabalho com a modalidade a distância. No que se refere ao trabalho docente daqueles 
que atuam no PNAP, este se apresenta com aspectos de intensificação e precarização, o que 
pode ocasionar prejuízo para a qualidade do curso desenvolvido na modalidade de EaD, 
comprometendo o desempenho da instituição de modo geral. 
 
 
Palavras-chave: Expansão da Educação Superior. Educação a Distância. Trabalho Docente. 
Institutos Federais. Cultura Organizacional 
 

 

 

 



 
 

 

 

 ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to analyse the policy for the expansion of higher education 
within the modality of long-distance learning at IFPB. The reference for this is the 
implementation of the Bachelor’s Degree in Public Administration/NPPA and its repercussion 
on the organizational culture and teaching work of the IFPB campus in João Pessoa. This 
proposal is relevant based on the modifications that occurred in the Brazilian educational 
system between the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, which 
resulted from, amongst other aspects, the attending to of neo-liberal type policies that were 
put forward by international organisms like the World Bank and UNESCO. The directives of 
these organizations for higher education provided for flexibility, institutional diversification 
and the utilization of long-distance learning as expansion strategies. When you refer 
specifically to the Federal Institutes of Scientific and Technological Education, they increased 
their competences and the challenge of offering higher education in the modality of long-
distance learning. The offering of the Bachelor’s Degree course in Administration in the ambit 
of NPPA is an example of expansion actions induced by the action of the Ministry of 
Education, in partnership with the Universidade Aberta do Brasil (UAB). In this way, the 
thesis is that a higher education expansion policy at IFPB, through long-distance learning, is 
provoking a restructuring of the institution, which traditionally offered presence-based 
courses including professors and methodologies appropriate for this type of education. With 
the creation of higher education courses through long-distance learning, this institution is 
gradually changing its organizational culture, based on the premise that long-distance learning 
requires from the teaching body the learning of new methodologies, and new teaching 
practices to take place outside of the classroom, and resulting in serious repercussions for the 
teaching body. This empirical investigation required the use of qualitative research and case 
studies. The methodological procedures used were the analysis of documents and a semi-
structured interview applied to managers and professors that are part of the Bachelor’s Degree 
in Public Administration/NPPA/UAB. The study concluded that, with the adhesion to the 
offering of the Bachelor’s Degree in Public Administration through Long-Distance Learning, 
IFPB fulfilled its role as an institution of the federal network attending to a public policy. 
However, the implementation of a course of this nature without an adequate structure for this 
demand provoked various changes in the organizational culture of the institution. The 
utilization of long-distance learning in an institutional space that has a very strong classroom-
based teaching culture demanded a new professional posture from the managers and 
professors in order to be able to attend to the new requirements of this work within the 
modality of long-distance learning. In relation to the teaching work of those that work within 
NPPA, this presented aspects of intensification and insecurity, which could result in harming 
the quality of the course developed within the modality of long-distance learning, thus 
compromising the general performance of the institution.  

 
Keywords: Expansion of Higher Education, Long-Distance Education. Teaching Work. 
Federal Institutes. Organizational Culture. 
 

 



 
 

 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis, tiene como objetivo analizar la política de expansión de la enseñanza 
superior en la modalidad a distancia en el IFPB, teniendo como referencia la implementación 
de la graduación en Administración Pública ofrecida a través del programa nacional de 
Administración Pública/PNAP y su repercusión en la cultura organizacional y en el trabajo 
docente del IFPB Campus João Pessoa. Tal propuesta tiene relevancia, considerando las 
modificaciones ocurridas en el sistema educacional brasilero entre finales del siglo XX e 
inicio del siglo XXI, derivadas, de entre otros aspectos, del atendimiento a las políticas de 
índole neoliberal, orientadas por organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y 
la Unesco. Las directrices de estas organizaciones para la enseñanza superior propiciaron la 
diversificación institucional  y la utilización de la educación a distancia como estrategias de 
expansión. No se refiere específicamente a los Institutos Federales de Educación Ciencia y 
tecnología, estos tuvieron ampliadas sus competencias y el desafío de ofrecer la educación 
superior en la modalidad a distancia. La oferta del curso de Graduación en Administración 
Pública en el ámbito del PNAP es un ejemplo de acciones de expansión inducida por la acción 
del Ministerio de Educación, en conjunto con la Universidad Abierta de Brasil (UAB). De 
esta forma se defiende la tesis de que la política de expansión de la enseñanza superior en el 
IFPB, en la modalidad a distancia viene provocando una reestructuración en la institución, 
que, tradicionalmente ofrecía cursos presenciales, con profesores y metodologías apropiadas a 
esa modalidad de educación. Con la creación de los cursos superiores en la modalidad a 
distancia, la institución está cambiando gradualmente su cultura organizacional, considerando 
que la modalidad a distancia requiere del cuerpo docente el aprendizaje de nuevas 
tecnologías, nuevas prácticas pedagógicas, realizadas fuera del ámbito del salón de clases, 
acarreando serias repercusiones en el trabajo docente. Esta investigación de naturaleza 
empírica demandó la utilización de la investigación cualitativa y de estudio de caso. Como 
procedimientos metodológicos, se utilizó el análisis documental y la entrevista semi-
estructurada, aplicada a gestores y docentes que actuaron en el proyecto BAP/PNAP/UAB. El 
estudio concluyó que, con la adhesión a la oferta del curso de Graduación en Administración 
Pública EaD, el IFPB cumplió su papel, como institución de la red federal de atendimiento a 
una política pública, sin embargo, la implementación de un curso de esta naturaleza sin una 
estructura planificada para tal oferta provocó varios cambios en la cultura organizacional de la 
institución. La utilización de la EaD en un espacio institucional poseedor de una cultura muy 
fuerte de enseñanza presencial exigió de los gestores y docentes una nueva postura 
profesional para adecuarse a las nuevas exigencias para el trabajo con la modalidad a 
distancia. En lo referente al trabajo docente de aquellos que actúan en el PNAP, este se 
presenta con aspectos de intensificación y precarización, lo que puede ocasionar perjuicio 
para la calidad del curso desarrollado en la modalidad de EaD, comprometiendo el desempeño 
de la institución de modo general. 
 

Palabras-Clave: Expansión de la Educación Superior. Educación a Distancia. Trabajo 

Docente. Institutos Federales. Cultura Organizacional 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualizando a temática 
 

Nos últimos anos do século XX, assistiu-se a um acelerado processo de reestruturação 

e integração econômica, fruto do progresso técnico-científico em áreas como 

telecomunicações e informática, que intensificaram o processo de globalização e provocaram 

mudanças na base material de produção. Esse cenário exigiu a reordenação do Estado em 

todos os setores da sociedade e induziu a privatização de bens e serviços que antes eram da 

competência do estado, redefinido suas funções, com base em preceitos neoliberais. O modelo 

de organização do aparelho administrativo do Estado foi substituído por um modelo mais 

flexível, com destaque para a busca de eficiência e de competitividade, bem como 

desregulamentação do comércio. 

Nesse contexto, o neoliberalismo, a globalização e a reestruturação produtiva passam a 

ter a incumbência de reorganizar uma nova fase do capitalismo, utilizando-se, para tanto, de 

ações articuladas numa tentativa de apresentar uma nova arquitetura de âmbito social, 

econômico e político. O neoliberalismo colocava-se na defesa de reformas em todas as áreas, 

de modo a redimensionar o papel do Estado e a redução dos gastos públicos na área social, 

enquanto o capitalismo seguia sob a lógica do mercado e da concorrência. A nova ideologia 

evidenciava que o Estado-Nação, de uma forma geral, perderia a importância, conforme 

descreve Cabral Neto (2012, p.12): 

Novos espaços são desenhados, novas redes de poder são articuladas, novas 
racionalizações são elaboradas, novas dialéticas surgem – o nacional, o regional e o 
local são colocados a serviço de um novo modelo econômico global transnacional e 
transcultural. 

Deve-se buscar entender que, nesse posicionamento apresentado pelo autor, a 

liberdade de negócios e corporações, surgidas para operar num contexto de livre mercado e 

livre comércio, tornou-se “um bem fundamental e a competição se torna uma virtude 

primordial” (CABRAL NETO, 2012, p.11). 

A perspectiva de reorganização do modo de produção capitalista é discutida por Schaff 

(1993) com propriedade. A autora analisa sobre a revolução da informática e expressa seu 

ponto de vista, expondo seus argumentos em três fases. A primeira delineia-se entre o final do 

século XVIII e o início do século XIX, marcada pela substituição da força física do homem 

pela energia das máquinas. A segunda, pela transferência das funções intelectuais do homem 

pela máquina, e a terceira fase denominou-se revolução microbiológica. Notadamente, o 
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desenvolvimento de novas potencialidades no trabalho e na comunicação entre as pessoas 

concentra-se na revolução das máquinas e ferramentas e na revolução informacional, tendo 

como consequência fortes transformações nos meios de produção.  

Indo além dessa narrativa, numa posição inquieta e em busca de explicar melhor a 

abrangência da composição de uma revolução tecnológica, Gamboa (2003, p.88) acrescenta 

que “uma revolução tecnológica de conjunto não se reduz à revolução do instrumento de 

trabalho, ainda que esta seja essencial. Ela também atua em relação à própria estrutura dos 

processos produtivos”. Há de se entender que tantas modificações impostas ao mundo do 

trabalho impactaram todos os níveis da sociedade, promovendo um reordenamento, no Estado 

e na sociedade. 

Essas transformações atingiram sobremaneira os sistemas educacionais, criando novas 

demandas formativas para os cidadãos, que necessitam de níveis cada vez mais elevados para 

atuar no mundo globalizado. Segundo Castro e Cabral Neto (2012, p.70): 

Nesse cenário o ensino superior ganha relevância como estratégia de inserção das 
pessoas no mundo do trabalho e para o desenvolvimento da cidadania, imprimindo 
aos governos a aos organismos internacionais a formulação de novas diretrizes 
nacionais e supranacionais, para atender as novas demandas contextuais, decorrentes 
desse processo de mudança. 
 

Na reordenação dos sistemas educacionais, merece destaque a orientação dos 

organismos internacionais, entre eles: o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE), que, por meio de declarações e conferências, 

disseminaram novas diretrizes para que os países em desenvolvimento reorganizassem seus 

sistemas de ensino, tendo em vista a centralidade da educação para o desenvolvimento dos 

países. 

No Brasil, a demanda pelo aumento da expansão da educação superior gerou uma série 

de problemas, tendo em vista a baixa cobertura desse nível de ensino, ocasionada por 

diferentes fatores, entre eles: o desenvolvimento tardio desse nível de ensino, em relação a 

outros países, e a sua origem, extremamente elitista, deixando marginalizada grande parte da 

população que não tinha acesso a esse nível de ensino. Assim, a reforma educacional tornou-

se premente para ampliar de forma significativa o número de pessoas nesse nível de ensino e, 

assim, melhorar a posição do País no ranking internacional. A reforma educacional encontra 

respaldo na aprovação das leis brasileiras, entre elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nº 9.394/96, que flexibilizou a atendimento a esse nível de ensino, diversificou as fontes de 
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atendimento e financiamento e incorporou novas modalidades, como a educação a distância 

(EaD). 

Entende-se que as novas estratégias para a expansão da educação superior, como a 

diversificação institucional, a utilização das tecnologias da informação e da comunicação e a 

inserção da EaD, vieram em resposta às orientações dos organismos internacionais, que 

semearam esse formato de expansão, tendo em vista o contexto de reorganização do sistema 

educacional brasileiro, a partir dos processos de globalização que se instauravam no mundo. 

Nesse cenário, a educação ganhou destaque como instrumento para a formação de uma nova 

sociedade, ‘a sociedade do conhecimento’, que, da mesma forma, transformaria o modo do 

trabalho em todas as esferas, e, na educação, não seria diferente. 

 Discutir a educação para atendimento a estas exigências conduz à oferta de uma 

educação superior renovada, que permita aos países em desenvolvimento, em particular o 

Brasil, usufruir de uma economia globalizada que vem sendo cultivada, considerando as 

novas exigências impostas pelo mundo globalizado, com base no conhecimento.  

Nos tempos atuais, no que diz respeito à universidade, à sociedade e à democracia, 

torna-se necessária uma asseverada reflexão sobre a globalização e seus efeitos. Barbalho e 

Castro (2010, p. 50) colocam que, “em que pese a controvérsia em torno da globalização-

concepção, aceitação como real ou irreal – não é negada a sua influência”. Notadamente, estas 

influências e seus efeitos não atingem tão somente os modos de produção, como já 

mencionado, mas também a socialização ou a distribuição e o uso dos conhecimentos. Sendo 

assim, a concepção da educação numa abordagem mercantilista, que se encontra entranhada 

politicamente à luz do capitalismo, tem levado a educação superior a dar respostas à 

fragmentação e à aceleração dos conhecimentos. Dias Sobrinho (2005, p.7) “complementa 

que a educação superior vem ainda [...] atender mais efetivamente à multiplicidade das 

demandas externas [...]”, e, ainda nesse contexto, o autor acrescenta que: 

[...] as demandas mais visíveis dizem respeito às necessidades de maior 
escolarização, maior eficiência, produtividade e competitividade, em razão das 
transformações do estágio atual do capitalismo e das alterações culturais e sociais 
pelas quais passam os países em desenvolvimento [...].  

Para Dias Sobrinho (2005, p.3), “o conhecimento e a capacidade de aprender e de 

aplicar, potenciados pela conectividade universal, tornaram-se a base da competitividade”, à 

medida que o mercado busca profissionais polivalentes, flexíveis, ágeis, com visão holística. 

Isso se torna ainda mais relevante à medida que o cidadão que não buscar capacitação de 

acordo com as novas exigências do mercado fique fadado a ser excluído do processo 

produtivo.  
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Corroborando essa narrativa, no que diz respeito à importância crescente do 

conhecimento face à expansão do capital, Carnoy (2000) coloca que o processo que subjaz a 

globalização tem impactado as políticas educacionais de uma forma efetiva, pela observância 

de sua intrínseca relação com a preparação para o mercado de trabalho. Essa constatação 

aponta para uma evidente necessidade de qualificação para o trabalho, evidenciada pela 

importância da educação, colocando-a na condição de uma das principais estratégias, para que 

os países, em especial aqueles em desenvolvimento, cuja realidade de superação das 

desigualdades sociais e econômicas é latente, possam participar do mercado de trabalho, que 

vem se tornando, por essa via, cada vez mais competitivo. Essas desigualdades, observadas 

nos países em desenvolvimento, podem ser justificadas devido ao atraso no que se refere à 

produção do conhecimento, demonstrando a necessidade da geração de um sistema global de 

conhecimento, no qual, de fato, as instituições exerçam o papel central, garantindo a 

cooperação fundamentada na solidariedade e no respeito às peculiaridades de cada povo 

(BARBALHO; CASTRO, 2010).  

Postas as expressivas mudanças na economia evidenciadas pelo surgimento de novas 

formas de produção sustentadas pelas novas tecnologias e pelo capitalismo financeiro, pode-

se dizer se está falando de uma reestruturação do capitalismo oportunizada pelas 

transformações já elencadas, com destaque para a globalização, cujo modelo econômico 

surgiu e segue regido pelas leis de mercado, com fins lucrativos, o que, na concepção de 

Libâneo (2004, p.5), “se serve da eficiência, dos índices de produtividade e competitividade”, 

razões que movem hoje as transformações focalizadas no mundo do trabalho. 

No âmbito da educação, as políticas dos órgãos internacionais, como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), estão fortemente presentes.  A visão 

de educação superior (entendida por estes organismos internacionais) pode ser amplamente 

discutida a partir de documentos, tais como: La enseñanza superior: las lecciones derivadas 

de la experiência (1995) e La educación en los países en desarrollo: peligros y promesas 

(2000), os quais têm influenciado a formulação de políticas educativas na América Latina.  

A ampliação da demanda e a expansão do ensino superior no Brasil vêm sendo 

subsidiadas pelas análises de importantes documentos de referência, dentre os quais destaca-

se o da Conferência Mundial sobre Educação Superior e Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI: visão e ação (1998), no qual estão contidas as características 

inerentes ao contexto do ensino superior na América Latina, em que se insere o Brasil. Nesse 

sentido, o documento esclarece que há uma demanda sem precedente desse nível de ensino e 



21 
 

 

 

uma grande diversificação do atendimento, decorrente de uma maior conscientização sobre a 

sua importância tanto para o desenvolvimento sociocultural e econômico como para a 

construção do futuro, diante do qual as “novas gerações deverão estar preparadas com novas 

habilidades, conhecimentos e ideias”. 

No que diz respeito à contribuição do Banco Mundial, cabe o exame de documentos 

produzidos pelos técnicos do Banco Mundial, focalizando a visão de educação superior 

defendida por esse organismo. Nesse sentido, os documentos expressam uma visão 

economicista e privatista. Apresentam a importância desse nível de ensino para o 

desenvolvimento econômico dos países e mostram, como estratégia de expansão, uma forte 

diversificação institucional e de financiamento e o deslocamento da concepção da educação 

superior para o conceito de “educação terciária”1. 

O advento da expansão do ensino superior planificado por estes organismos 

internacionais pode ser validado sob o olhar das evidências apontadas por Dias Sobrinho 

(2005), revelando que a expansão do ensino superior no Brasil, a partir da década de 70 do 

século XX, ocorreu notadamente em resposta à necessidade de democratizar o acesso à 

demanda por esse nível de ensino. Este autor, baseado em estudos realizados por organizações 

internacionais, como a UNESCO, a OCDE e o Banco Mundial, argumenta sobre esse 

processo de expansão, apresentando uma relação direta entre o nível de desenvolvimento do 

país e o nível de escolaridade da população. 

A análise das políticas voltadas para a educação superior só pode ser entendida, 

segundo Dourado (2002), com a compreensão integrada dos instrumentos e mecanismos que 

justificam a reforma desse nível de ensino e de sua intrínseca relação com o processo de 

reforma de Estado no Brasil. Nesse aspecto, podemos citar diversas alterações sofridas na 

LDB em exigência à orientação neoliberal, expressas no ajuste e na reestruturação 

educacional impostos aos países da América Latina pelos organismos internacionais, como o 

Banco Mundial (BM). Como citado neste estudo, no que se refere à educação superior, as 

alterações foram feitas via edição de decretos, leis, portarias e outros instrumentos 

normativos. 

                                                           
1 Sobre educação Terciária, o Documento intitulado Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafios 
para la Educación (BM, 2003) apresenta uma nova denominação para a educação superior -‘educação terciária’, 
definição criada pela OCDE (Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico) como sendo o 
nível de estudos após o ensino médio (graduação e pós-graduação) para o desenvolvimento econômico dos 
países em desenvolvimento. A expressão ‘educação terciária’ se apresenta, na visão do BM, detentora de uma 
forte lógica de ‘empresariamento’, observando-se a orientação para que o Estado divida a sua responsabilidade 
de arcar com o financiamento do ensino terciário através da diversificação das fontes de financiamento, via 
participação do setor privado. No documento do Banco Mundial, as expressões ensino superior, educação 
superior, educação terciária e educação pós-secundária são utilizadas no mesmo sentido. 



22 
 

 

 

Situando o papel do Estado e sua influência na expansão do ensino superior, podem-se 

identificar momentos importantes, tendo como referência os anos 1960. Esse período, 

segundo Dourado (2002), que pode ser considerado um primeiro momento de expansão do 

ensino superior, foi um período de fortes mudanças para o ensino superior brasileiro, 

evidenciado por um comportamento de seletividade, no qual a elite bem preparada 

encontrava-se ocupando vagas nas melhores universidades, o que não se observava no ensino 

privado, tendo em vista o baixo nível de escolaridade dos seus ingressantes, com maciça 

representação social das camadas mais pobres. Nesta década, a privatização apresentou-se 

numa conotação da educação caracterizada como um grande negócio, desresponsabilizando o 

Estado de seu dever, sendo destinada à iniciativa privada a verba pública.  

Na segunda fase da expansão do ensino superior, é importante considerar os 

movimentos que perpassaram as décadas de 1970, 1980 e 1990. Nesse sentido, Cabral Neto 

(2012) destaca a década de 1970, período marcado pela crise do capitalismo (1970-1980), 

como importante para a expansão do ensino superior e apresenta os seguintes motivos para 

isso: o capitalismo, que defendia a necessidade de empreender fortes reformas, destacando-se, 

entre elas, o redimensionamento do papel do Estado e a redução dos gastos públicos na área 

social; e a reestruturação produtiva, que chegava para atender às novas demandas do padrão 

de acumulação e de reprodução capitalista, pautada na integração e na flexibilização 

ocasionada, dentre outros fatores, pelo alto investimento na produção de conhecimentos 

científicos e de sua aplicação tecnológica no sistema produtivo.  

Esta década, ainda como cenário de observação, chama a atenção Dias Sobrinho 

(2005), quando coloca que a expansão do ensino superior no Brasil, a partir da década de 70 

do século XX, ocorreu para atender à necessidade de democratizar o acesso à população neste 

nível de ensino, recomendações estas expressas pelos documentos emitidos pelos organismos 

internacionais. Este autor, baseado em estudos realizados por organizações internacionais, 

como a UNESCO, a OCDE e o Banco Mundial, argumenta sobre esse processo de expansão, 

representando uma relação direta entre o nível de desenvolvimento do país e o nível de 

escolaridade da população. 

Para Catani e Oliveira (2002), esse cenário de crises repetidas do sistema nacional, que 

deu causa à reforma do Estado e à reforma do sistema educativo no Brasil, tornou-se uma 

forma de reduzir a esfera pública e ampliar a esfera privada. Para estes autores, tal 

acontecimento tornou-se forte determinante no processo de redefinição da educação superior 

e, em especial, no papel da universidade pública no Brasil. Daí a necessidade de se atentar ao 
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que remete Suruagy (2005), quando argumenta que a reforma das universidades brasileiras 

vem tendo grande destaque, referindo-se ao tema como um dos assuntos mais polêmicos 

tratados, a priori , pelas propostas dos organismos internacionais e do Governo Federal.  

Quanto à década de 1990, Dourado (2002) assinala que, na gestão de Fernando 

Henrique Cardoso, as políticas públicas foram reorientadas principalmente pela reforma de 

Estado, que, redirecionando mecanismos e formas de gestão, provocou alterações 

significativas nos padrões de intervenção estatal às políticas públicas e, como não poderia 

deixar de ser, às políticas educacionais atreladas aos organismos multilaterais. Nessa década, 

segundo Oliveira (2005), os debates sobre a regulação de políticas educativas emergem, 

gerando um novo modelo de regulação que surge do processo reformista, tendo início nos 

sistemas educacionais. Nesse período, observa-se, ainda, que as políticas sociais e econômicas 

brasileiras foram desencadeadas pela agenda neoliberal de cunho reformista, orientadas para o 

atendimento do mercado, evidenciando o processo de modernização do Estado, bem como a 

redução do seu papel, na busca de sobrevivência à crise econômica e social presenciada à 

época (BEHRING, 2003).  

Bendrath e Gomes (2010) salientam que, para compreender os movimentos que 

influenciaram as tomadas de decisões em nível macro da política educacional, faz-se 

necessária uma definição do papel do Estado frente à sociedade, tendo em vista que, após 

grandes movimentos sociais, as proposições governamentais em curso não apresentavam 

diferenças substanciais em relação ao modelo anteriormente adotado. Pelo exposto, é possível 

apreender que, na década de 1990, a redefinição do papel do Estado impulsionou as reformas 

em nível político e em nível da administração pública, devendo ser observados dois lados 

neste contexto: os Estados, que, pelas circunstâncias, permanecem mantidos fortemente sob o 

domínio de uma ordem jurídica internacional, resultando considerável perda do caráter da 

soberania, e as novas formas de atuação do poder público, que vêm impor reformas internas, 

abrangendo o campo político e administrativo.  

 

1.2 Delimitação do objeto de estudo 

 

 Nas últimas décadas, registra-se, nos países da América Latina, um expressivo 

crescimento, não só das instituições de ensino superior, como também do número de 

matrículas. No Brasil especificamente, há de se considerar a adoção, por parte do governo, de 

algumas estratégias que oportunizaram tal avanço, motivados não somente via iniciativas 
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governamentais, mas também pela participação incisiva da iniciativa privada, estimulada por 

programas do governo federal. 

Neste aspecto, verifica-se que as estratégias foram demarcadas de forma a contribuir 

com o fortalecimento das políticas educacionais que vinham sendo implantadas com foco na 

expansão da educação superior no Brasil, seguindo o modelo delineado pelo Banco Mundial e 

pelos organismos internacionais. Observa-se, no entanto, que essas estratégias não seguiram 

uma ordem linear, dada a abrangência a que se propunham, buscando, nesse ordenamento, 

incentivar a expansão notadamente sob três aspectos, como descreve Cabral Neto e Castro 

(2014): via rede privada, a reorganização do sistema público de ensino e a ênfase na Educação 

a Distância. Os autores colocam que essa ordem de prioridades estratégicas definiu a 

intervenção do Estado no tocante à ampliação de acesso ao ensino superior, o que não 

configurou um processo de democratização à luz da realidade brasileira, que, seguindo os 

moldes das políticas de expansão orientadas pelos organismos internacionais num formato de 

‘pacote’, como dito pelo Banco Mundial, negligenciou o trato com aspectos sociais e 

econômicos, os ditos problemas recorrentes de base para sustentação do sistema educacional 

brasileiro. 

A trajetória da expansão da educação superior no Brasil pós-LDBN/9.394/96 

oportunizou o desdobramento e a evolução dessas estratégias, muito embora de forma 

contraditória, no sentido de ter que atender às novas dinâmicas advindas da evolução 

institucional de cursos e matrículas das modalidades de ensino presencial e a distância, 

vivenciadas pelo contexto da expansão e diversificação institucional e a flexibilidade na oferta 

de cursos. Pelas estratégias governamentais, a iniciativa privada veio a beneficiar-se com o 

aumento de matrículas através de diferentes programas induzidos pelo governo federal2. 

No que se refere à oferta da educação superior pelo setor público, este tem sua via de 

expansão favorecida pelo Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Este documento define 

como um dos seus objetivos prover as universidades federais das condições necessárias para a 

ampliação do acesso e da permanência na educação superior, apresentando-se como uma das 

                                                           
2 Os programas induzidos pelo governo federal nesse período foram o Fundo de Financiamento Estudantil – 
FIES [regido pela Lei No 10.260, de 12 de julho de 2001 (conversão da Medida Provisória - MPv N°2.094-28 
de 2001 / o texto ampliado direciona a leitura para a Lei N° 12.513, de 2011)], que trata de um programa 
destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados na rede de ensino superior 
privado, e um conjunto de resoluções e portarias, além do Programa Universidade Para Todos e o ProUni, 
regido  pela Lei N°11.096, de 13 de janeiro de 2005 (regulamento/conversão da MPv N°213 de 2004 – vide Lei 
N°12.868 de 2013).   



25 
 

 

 

ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo 

Presidente da República, em 24 de abril de 2007.  

Uma outra forma de expansão se dá pela transformação dos Centros de Educação 

Tecnológica em Institutos Federais no ano de 2008, que passaram a ter as competências 

atribuídas às universidades. A implantação dos Institutos Federais atende às prerrogativas das 

políticas públicas vigentes no Brasil focadas para a educação profissional e tecnológica, com 

base na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Os Institutos Federais destacam-se no que 

se refere à autonomia que surge enfaticamente quando exposta sua natureza jurídica de 

autarquia, com prerrogativa de criação e extinção de cursos e emissão de diplomas. Nessa 

concepção, os IFs são equiparados com as universidades federais em relação à incidência das 

disposições que regem a regulação, a avaliação e a supervisão das instituições e dos cursos da 

educação superior. A expansão da Rede Federal de Educação visa à ampliação da oferta de 

cursos técnicos, sobretudo na forma de ensino médio integrado, utilizando-se também da 

forma de educação a distância (EaD). Os IFs apresentam uma estrutura de organização 

pedagógica verticalizada, da educação básica a superior, o que permite que os docentes atuem 

em diferentes níveis de ensino por meio de uma estrutura pluricurricular e multicampi 

(BRASIL, 2008). 

Merece destaque também a expansão pela Educação a Distância, que, de 2003 a 2006, 

foi fortemente impulsionada pela agenda governamental, tendo adotado medidas que 

incrementaram a tendência pela expansão da educação superior mediante a modalidade a 

distância. A criação da UAB (Universidade Aberta do Brasil), no ano de 2006, demonstra esse 

esforço, posto ter sido um programa criado pelo Ministério de Educação, resultado das 

discussões no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação. A UAB foi criada pelo Decreto nº 

5.800, de 08 de junho de 2006 e está voltada “para o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País” (BRASIL, 2006). 

O cenário de expansão da educação superior enquadra-se num fenômeno mundial. É 

fato que o Brasil, pelas suas particularidades e pela crescente demanda por mais vagas, não 

acompanhou com celeridade essa evolução no ritmo mundial, no que concerne aos custos da 

educação superior numa escala global, às pressões dos organismos internacionais, aos 

financiadores da expansão da educação superior no Brasil, aos limitados recursos públicos 

que vêm sendo compartilhados com outros níveis educacionais e, somando-se a estes, ao 
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aumento da competição pelos recursos públicos, a exemplo das políticas e programas aqui 

apresentados. 

Delimitar o objeto de estudo em algumas páginas não trata de uma tarefa fácil, posto 

que se está tratando de enunciar um contexto de pesquisa cuja tese está envolta na expansão 

da educação superior a distância no Instituto Federal de Educação IFPB, uma Instituição 

centenária, com 106 anos completos em 2015, detentora de uma cultura organizacional de 

características fortes, que muda sua forma de atuação ao aderir à expansão do ensino superior 

proposta pelo Governo Federal, utilizando a  modalidade de educação a distância. Considera-

se, para tanto, que a história do IFPB e sua trajetória estão envoltas numa oferta de educação 

que perpassa grandes momentos de transformações de modos e formas na oferta de educação, 

consistindo num grande desafio a adoção delas no âmbito do Instituto. 

Nesse contexto, os caminhos que trilharam a educação superior no Brasil e, em 

particular, na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tornaram-se instigantes 

para a realização da pesquisa. Ressalta-se, ainda, a motivação pessoal que tem início quando, 

pela primeira vez, o Governo Federal coloca em discussão a qualidade do ensino superior 

público e privado oferecido no Brasil na modalidade presencial, com a aplicação do provão, 

em 1996. 

Em 1998, ingresso na docência pela rede privada de ensino superior, passando a 

participar, efetivamente, de Conselhos (Colegiado de Curso) e Comissões formadas para 

discutir o planejamento e a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Administração e demais atividades que envolviam a gestão do curso, e não somente prática 

docente. Nesta mesma ocasião, entro na carreira docente na Universidade Federal da Paraíba, 

quando tenho a oportunidade de vivenciar outro contexto da educação superior, aquela 

ofertada pela rede pública. Ao longo de 12 anos, tive a oportunidade de adquirir experiência 

na gestão da educação superior, incluindo docência e gestão em âmbito público e privado, nas 

modalidades de ensino presencial e a distância, em cursos bacharelados, tecnólogos e 

técnicos.  

No ano de  2007, aceitei o convite para participar como docente e tutora do primeiro 

curso de Bacharelado em Administração na modalidade a Distância (projeto-piloto UAB – 

Universidade Aberta do Brasil) na Paraíba, a ser ofertado pela Universidade Estadual da 

Paraíba UEPB, em parceria com a CAPES/MEC/UAB. Esta experiência despertou grandes 

inquietações, vários questionamentos, que permeavam desde a concepção do curso em termos 

de projeto pedagógico, às questões administrativas e pedagógicas, sem contar o grande 
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desafio do trabalho docente nessa modalidade, levando-me a participar do Conselho Regional 

de Administração da Paraíba (CRA), criando fóruns de discussões sobre a expansão por essa 

via, dentre outros questionamentos.  

Frente às discussões que envolviam a expansão do curso de administração por essa 

via, fui indicada para ser Representante Estadual da Associação Nacional de Graduados em 

Administração (ANGRAD) - Conselho Federal de Administração (CFA), fórum privilegiado 

para discussão dos rumos da expansão da educação superior no Brasil, em que  a 

diversificação da oferta do curso de Administração via EaD e todos os aspectos que 

norteavam esse caminho tornavam-se, cada vez mais, um ambiente propício à pesquisa. Para 

fortalecer tais intentos, passo a ser avaliadora de cursos superiores – INEP/MEC/BASIS, do 

qual faço parte desde 2009, avaliando cursos superiores, bacharelado e tecnólogos presenciais 

e a distância, passando a questionar cada vez mais a expansão da educação superior por essa 

via, mediante todo o contexto vivenciado, conforme descrito.  

Em 2009, inicio a carreira docente no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - IFPB, quando nos veio  a primeira proposta de inclusão de educação 

a distância nos cursos superiores na modalidade de educação a distância , com o atendimento 

ao Edital nº 15/2011 das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que especificava 

a utilização desta ferramenta e modalidade de EaD num percentual de 20% da carga horária 

das disciplinas ofertadas nos cursos presenciais já reconhecidos pelo MEC. Em seguida, com 

o Edital nº 19/2012, iniciamos a oferta de cursos em EaD/IFPB sob a responsabilidade de 

oferta pela UAG com o curso de Bacharelado em administração Pública, a ser oferecido em 

parceria com o MEC/PNAP/UAB/IFPB. Tal desafio se apresentou exatamente em um 

momento em que eu já tinha um posicionamento quanto à oferta da EaD nos cursos 

superiores, principalmente com as questões que envolviam as dimensões administrativas, 

pedagógicas e o trabalho docente desenvolvidos pela modalidade EaD, que, na minha 

concepção, já se constituíam  como variáveis extremamente importantes para fomentar uma 

discussão sobre a implantação dessa modalidade no IFPB, Instituto recém-criado, exposto 

numa arquitetura organizacional única no sistema de educação superior brasileiro, 

considerando, ainda, suas peculiaridades e diferenças quanto ao contexto presencial já 

consolidado no âmbito do IFPB. 

Em âmbito institucional, percebeu-se reciprocidade de interesse na pesquisa, posto que 

essa era uma modalidade nova, era um espaço de transformação de saberes envolvendo o 

novo sistema educacional proposto para a Rede Federal de Educação Profissional, e o IFPB 
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tinha interesse em investigar aspectos da implantação e avaliação do curso que viesse a 

subsidiar ações futuras na instituição.  

A delimitação do nosso objeto de estudo, no âmbito da EaD, tem forte marco a partir 

das modificações ocorridas no sistema educacional brasileiro e a necessidade de formação de 

um novo profissional, mais criativo, mais inovador, com um maior nível de conhecimento.  

Nesse cenário, é importante considerar a expansão dos Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia, despontando também tanto no número de matrículas, quanto na 

diversificação da oferta de cursos, quer na modalidade presencial, quer a distância, e o IFPB 

atento ao seu papel nesse contexto e em cumprimento às normativas governamentais, 

passando por uma série de reestruturações, procurando adaptar-se às novas exigências da 

reforma educacional.  

Nesse sentido, várias iniciativas foram tomadas para aumentar o número de matrículas 

e de campi, visando à ampliação de cursos e matrículas. Assim, o IFPB desenvolveu ações 

que possibilitassem atuar com competência na modalidade de Educação a Distância (EaD), 

iniciando com investimentos em capacitação docente e de técnicos administrativos, indo ao 

encontro do desenvolvimento de atividades de pós-graduação lato sensu, stricto sensu e de 

pesquisa aplicada, preparando as bases também  para a oferta de pós-graduação nestes níveis, 

como já ocorre com a oferta da pós-graduação em Gestão Pública (lato sensu), na modalidade 

presencial e a distância, e o mestrado em Engenharia Elétrica (stricto sensu), na modalidade 

presencial. Posteriormente, o IFPB responde ao Edital nº 19/2012 para concorrer à oferta do 

Curso Superior de Bacharelado em Administração Pública, ancorando-se no Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública - PNAP. 

Tendo como foco a expansão do ensino superior a distância no IFPB a partir da oferta 

do BAP/PNAP, destacam-se dois momentos importantes a serem considerados no âmbito 

deste estudo: o primeiro diz respeito ao papel do Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), criado pelo Ministério da Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela 

Educação, para a articulação e a integração de um sistema nacional de educação superior a 

distância, em caráter experimental; e o segundo, que diz respeito ao contexto de criação do 

Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), no âmbito do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Desse modo, o Ministério de Educação, por meio da Coordenação da CAPES, propõe-

se a estimular a oferta do curso de Administração Pública na modalidade a distância a ser 
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operacionalizado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior, conforme descrito no edital 

supramencionado, seguindo as orientações dos instrumentos legais emanados pela UAB, 

dando consecução e fomento a esses cursos, que, segundo o edital, têm como objetivo 

promover a democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior público e 

da formação de gestores públicos.  

Sobre o PNAP, verifica-se, ainda, que este programa é parte integrante das políticas de 

educação superior do Governo Federal do Brasil através do Ministério da Educação para 

atendimento a uma demanda reprimida das empresas estatais, no que se refere à qualificação 

dos seus servidores públicos. Isso, efetivamente, toma vulto no ano de 2005, quando o Banco 

do Brasil movimenta uma parceria com instituições de ensino superior da rede pública para 

dar início ao projeto piloto de Administração Pública, a ser ofertado, de início, aos 

funcionários do Banco do Brasil. Pelo número de vagas ofertadas pela UAB (Universidade 

Aberta do Brasil) nessa etapa, foi possível atender também, via vagas remanescentes, à 

demanda social, em complementação a esse quadro inicial do então projeto-piloto de 

Administração Pública no âmbito UAB/PNAP/IES. 

Relacionando-se à realidade do IFPB, a oferta do curso de Bacharelado em 

Administração Pública, subsidiado pela MEC/UAB/PNAP, vem ao encontro do atendimento 

às necessidades das organizações públicas contemporâneas paraibanas, que buscam gestores 

com visão holística das ações administrativas e políticas governamentais, capacitados para 

exercitar a gestão na esfera regional, nacional e internacional, de forma a contribuir para o 

alcance dos objetivos da nação. Para atender à demanda pela formação superior de gestores 

públicos no Estado da Paraíba, incluindo seus mais distantes municípios, o IFPB empreende 

responder ao edital 19 MEC/PNAP, para a oferta do curso de Administração Pública na 

modalidade a distância (EaD), como forma eficaz para ampliar o número de beneficiários da 

formação superior gratuita e de qualidade, cumprindo, assim, sua missão e colaborando com o 

desenvolvimento da sociedade paraibana. 

A cultura organizacional do IFPB tem uma forte tradição em cursos profissionais e 

técnicos, podendo a inserção da EaD como estratégia de expansão acarretar mudanças, ou 

novos desafios, especificamente no trabalho docente, que passa a incorporar outras 

competências para a realização do seu trabalho. A oferta do Bacharelado em Educação 

Pública via EaD, utilizada como uma estratégia para expandir o ensino superior, vem em 

tempo atender a uma fração das diretrizes descritas nas políticas públicas da educação 

brasileira, haja vista ainda o que trata o Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024, cuja 
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operacionalização prevê metas extremamente pertinentes ao tema e que devem, 

cronologicamente, ser cumpridas.   

Neste aspecto, a definição da temática desse estudo partiu não só da inquietação 

teórico-metodológica da pesquisadora enquanto docente e gestora de cursos superiores pela 

modalidade presencial e a distância, mas, sobretudo, pela reflexão teórico-histórica e pelas 

leituras de documentos de referência da educação superior no Brasil, que se tornaram 

fundamentais para a elucidação dos caminhos a serem percorridos para atendimento a este 

fim.  

 

1.3 Tese e questões de pesquisa 

 

A preocupação com a expansão dos cursos superiores a distância no âmbito do IFPB, a 

partir do projeto-piloto de Bacharelado em Administração Pública, por meio do convênio 

MEC/CAPES/UAB/PNAP, e as implicações que ele tem provocado na instituição, tornaram-

se um objeto de estudo profícuo, de modo a possibilitar uma análise das práticas 

administrativas, organizacionais e pedagógicas consolidadas pelo IFPB e sua compatibilidade 

com as especificidades do modelo EaD/UAB, de forma a empreender uma nova arquitetura 

institucional de cursos a distância neste Instituto. 

Dessa forma, defendemos a tese de que a política de expansão do ensino superior no 

IFPB, na modalidade a distância, vem provocando uma reestruturação na instituição, que, 

tradicionalmente, oferecia cursos presenciais, com professores e metodologias apropriadas a 

essa modalidade de educação. Com a criação dos cursos superiores na modalidade a distância, 

a Instituição vem mudando, gradativamente, a sua cultura organizacional, tendo em vista que 

a modalidade a distância requer do corpo docente o aprendizado de novas metodologias, 

novas práticas pedagógicas realizadas fora do âmbito da sala de aula, acarretando sérias 

repercussões no trabalho docente.  

Para direcionar o estudo, foram elaboradas as seguintes questões de pesquisa: 

a) Como a política de expansão do ensino superior a distância induzida pelo 

Ministério da Educação, tem repercutido no Instituto Federal da Paraíba? 

b) Como o IFPB se organizou para institucionalizar a política de educação a distância 

e implementar os cursos superiores, em especial o PNAP? 

c) Que mudanças de ordem administrativa e pedagógica a expansão dos cursos 

superiores a distância trouxe para a cultura organizacional do IFPB? 
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d) Como os gestores do IFPB avaliam as mudanças organizacionais ocorridas no 

IFPB, com a expansão da educação superior a distância na instituição?  

e) Como os docentes que atuaram no PNAP avaliam as mudanças ocorridas no 

trabalho docente no IFPB, com a inserção do ensino superior a distância tendo 

como referência a experiência do Programa Nacional de Administração Pública? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo geral 
 

Analisar a expansão do ensino superior na modalidade a distância no IFPB, tendo 

como referência a implementação do BAP/PNAP, evidenciando as repercussões do mesmo na 

cultura organizacional e no trabalho dos docentes do IFPB Campus João Pessoa.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

a) Investigar como a política de expansão do ensino superior a distância induzida pelo 

Ministério da Educação repercutiu no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. 

b) Averiguar como se deu a institucionalização da política de educação a distância no 

IFPB, no contexto da expansão do ensino superior e tendo como referência o 

Programa Nacional de Administração Pública. 

c) Analisar as mudanças de ordem administrativa e pedagógica ocorridas no IFPB, 

com a expansão dos cursos superiores a distância e sua repercussão na cultura 

organizacional do IFPB. 

d) Compreender, tomando como referência a concepção dos gestores do IFPB, como 

os mesmos avaliam as mudanças organizacionais ocorridas no IFPB, com a 

expansão da educação superior a distância na instituição.  

e) Analisar como os docentes que atuaram no Programa Nacional de Administração 

Pública avaliam as mudanças ocorridas no trabalho docente no IFPB, com a 

inserção do ensino superior a distância. 
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1.5 Fundamentos metodológicos e procedimentos técnicos 
 

Traçar um percurso metodológico requer, de partida, um direcionamento quanto à 

natureza da investigação a ser empreendida (LAVILLE; DIONNE, 2007). Sendo uma 

pesquisa fundada nos referenciais da pesquisa qualitativa e tratando de uma abordagem no 

campo educacional, vale destacar Taylor e Bogdan (1986) quando apontam que, nos métodos 

qualitativos, o investigador deve estar completamente envolvido no campo de ação dos 

investigados, uma vez que, na sua essência, este método de investigação baseia-se 

principalmente em conversar, ouvir e permitir a expressão livre dos participantes.  

Torna-se relevante considerar ainda os três passos inerentes à abordagem e ao 

tratamento dos dados qualitativos, conforme descrição de Demo (2012, p.59), “[...] 

contextualização sócio-histórica, análise formal e interpretação [...]”, posto que, neste estudo, 

será abordado na seguinte ordem: o caso será delimitado no curso de BAP/PNAP/IFPB, cuja 

criação é objeto dependente das políticas públicas que antecedem historicamente a esse 

momento e se colocam intrínsecos na expansão da educação superior vivenciada no Brasil nas 

últimas décadas (contextualização sócio-histórica). Far-se-á uso de documentação direta e 

indireta, documentos institucionais e dados divulgados pelos centros de referência como 

INEP, MEC, dentre outros (análise formal) e se utilizará de conteúdos quer teórico-históricos, 

quer de análise das falas dos sujeitos envolvidos (interpretações). 

O método de análise qualitativa pode ser definido conforme descreve Minayo (2010, 

p. 57): 

[...] o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões, produto das interpretações que os humanos 
fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 
pensam. 

No que se refere ao tipo de pesquisa quanto aos meios de investigação, utilizou-se o 

Estudo de caso, análise documental e  bibliográfica, e fez-se uso de entrevista.  

No que se refere ao “estudo de caso”, este é caracterizado por ser um estudo 

intensivo e por levar em consideração o assunto investigado (principalmente no tocante à 

compreensão) como um todo. Segundo Fachin (2001, p.43), “sua principal função é a 

explicação sistemática das coisas (fatos) que ocorrem no meio social e geralmente se 

relacionam com uma multiplicidade de variáveis”. Também para Mattar (2001, p.21), “o 

estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos, destacando que esse tipo de investigação 

permite preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real”. 
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O estudo de caso trata, portanto, de uma possibilidade de estratégia de investigação 

para pesquisa quando que utiliza o método qualitativo para análise, como afirma Godoy 

(2005). 

Em relação ao método de estudo de caso utilizado pela pesquisa, pode-se afirmar que a 

pesquisa tratou de um caso único, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Paraíba, IFPB, levando em consideração o que afirmam Yin (2001) e Roesch (1999), no 

sentido de que a individualidade de cada caso é retida à medida que o estudo de caso pode ser 

único ou múltiplo, e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos, 

organizações, eventos, países ou regiões, mesmo quando mais de um caso for pesquisado. 

Ressaltam os autores que o estudo de caso permite a análise de fenômenos em profundidade 

dentro de seu contexto, é especialmente adequado ao estudo de processos e explora 

fenômenos com base em vários ângulos.   

Roesch (1999) e Mattar (2001) afirmam que o estudo de caso, como uma estratégia de 

pesquisa, pode se utilizar tanto de modo exploratório como descritivo. Nestes termos e 

considerando o traçado metodológico para esta pesquisa, no que se refere ao tipo de pesquisa 

quanto aos fins de investigação, utilizou-se o modo descritivo, por considerar que, nesse tipo 

de abordagem, realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo 

físico, sem a interferência do pesquisador. 

O estudo de caso permitiu  buscar evidências no campo teórico e no campo empírico, 

âmbito do IFPB, fonte de coleta de dados, principalmente na fase inicial da pesquisa no curso 

de Bacharelado em Administração Pública, foco das análises. Esta pesquisa prestou-se a 

verificar, por meio de diversas formas, os seus objetivos e trabalha tanto com dados quanto 

com fatos coletados da própria realidade.  

Na visão de Lüdke e André (1986), a pesquisa em educação assume adequadamente a 

abordagem qualitativa por meio de estudo de caso como um método de crescente aceitação na 

área da educação devido, principalmente, ao seu potencial para estudar as questões 

relacionadas à escola. Estas autoras (1986, p.18-20) acrescentam que o estudo de caso:  

[...] visa à descoberta; enfatizam a "interpretação em contexto" buscam retratar a 
realidade de forma completa e profunda; usam uma variedade de fontes de 
informação; revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas; 
procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes 
numa situação social e utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que 
os outros relatórios de pesquisa.  

Ainda na concepção das autoras, as principais características do estudo de caso, num 

contexto qualitativo, são: predominância de descrição; a preocupação com o processo muito 



34 
 

 

 

maior do que com o produto; o "significado" que as pessoas dão às coisas e à vida são focos 

de atenção especial pelo pesquisador; há sempre uma tentativa de capturar a "perspectiva dos 

participantes", isto é, a maneira como os respondentes encaram as questões que se 

apresentam; e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Para as autoras; [...] os 

pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas 

antes do início dos estudos, de modo que as abstrações se formam ou se consolidam 

basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de baixo para cima (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 11-13). 

 Nesse direcionamento, corroborando Lüdke e André (1986), Godoy (1995) chama a 

atenção para o fato de que, em se tratando de estudo de caso, deve-se considerar que existem 

diferenças quanto à forma, aos métodos e aos objetivos no seu levantamento e construção. E, 

numa abordagem de análise da pesquisa qualitativa, algumas características tornam-se 

relevantes para Godoy (1995, p. 62), conforme segue: 

O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 
fundamental; o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão as coisas e a sua 
vida como preocupação do investigador; enfoque indutivo. 

As autoras Lüdke e André (1986), bem como Godoy (1995), descrevem com 

propriedade as condições propícias e inerentes ao sucesso desse estudo com proposta de 

estudo de caso de análise de ordem qualitativa, corroborando as razões pelas quais a 

pesquisadora decidiu por esta abordagem de análise. 

Elucidando a propositura sobre a análise qualitativa e a sua escolha para a realização 

do estudo de caso, que, neste estudo, refere-se à expansão dos cursos superiores a distância no 

IFPB pela modalidade a distância, com foco no PNAP, levou-se em consideração, ainda, a 

descrição de Richardson (1999), quando coloca, de forma generalizada, a possiblidade de 

inferência de que os estudos voltados para uma análise qualitativa objetivam situações 

complexas ou estritamente particulares.  

Este autor segue argumentando que os estudos que aplicam uma metodologia 

qualitativa têm a possibilidade de descrever a complexidade de determinado problema: avaliar 

a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vivenciados 

por grupos sociais, contribuir para o processo de mudança de determinado grupo e viabilizar, 

com um maior nível de profundidade, a compreensão das peculiaridades do comportamento 

dos indivíduos. A pesquisa qualitativa pode ser descrita como a experiência de compreender 

minuciosamente os significados e características situacionais demonstradas pelos 

entrevistados, ao invés da produção de medidas quantitativas de características ou 
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comportamentos. Logo, atendeu à necessidade deste estudo, à medida que o principal objetivo 

da pesquisa qualitativa corresponde ao aprofundamento da compreensão de um fenômeno 

social – a expansão da educação superior pela modalidade a distância, que, por meio da 

utilização de entrevistas e análises qualitativas articuladas aos relatos dos docentes e gestores 

relacionados ao fenômeno da expansão do ensino superior no IFPB pela modalidade EaD, não 

houve limitação à criação de opiniões significativas e objetivamente mensuráveis dos 

envolvidos quanto à adoção da modalidade EaD, tendo como pano de fundo a experiência do 

curso de bacharelado em administração pública ofertado em parceria com 

MEC/UAB/PNAP/IFPB.  

Esta investigação fez uso ainda de revisão bibliográfica, tomando como fonte a vasta 

literatura que permeia o curso da expansão da educação superior no Brasil até a oferta da 

educação pela modalidade a distância – eixo supramencionado, incluindo livros, artigos 

científicos publicados em revistas e periódicos, teses acadêmicas defendidas nesse âmbito e 

bancos de dados informatizados disponíveis – impressos ou on-line – para consulta. No 

entender de Marconi e Lakatos (2003, p. 258), a pesquisa bibliográfica trata de “um apanhado 

geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes 

de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”.  

Para estas autoras, o estudo da literatura proporciona a planificação do trabalho, por 

representar uma fonte indispensável de informações e por orientar as indagações que darão 

sustentação à pesquisa proposta. 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 
meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 
conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, 
quer publicadas, quer gravadas (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.183). 

Visando a circunscrever a pesquisa apresentada, fez-se mister coordenar e definir o 

eixo teórico desse estudo, numa lógica racionalizada, posta a partir da problemática exposta e 

do objetivo pretendido. Nesse sentido, Laville e Dionne (2007, p.113) salientam que “a 

revisão da literatura refere-se ao estado da questão a ser investigada pelo pesquisador”. Posto 

isso, a pesquisadora, tendo ciência do centro de seu interesse de investigação, traçou a lógica 

da revisão da literatura sustentada sob quatro eixos: expansão da educação superior no Brasil, 

educação a distância, Cultura organizacional e trabalho docente. 
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Assim, para discutir a expansão do ensino superior, foram visitados autores como: 

Silva (1991), Saviani (1999, 2010), Germano (2000), Corrêa et al. (2002), Trindade (2002, 

2004), Castro (2004, 2007, 2010), Suruagy (2005), Brandão (2006), Bottoni (2006, 2013), 

Fávero (2006), Oliveira (2007), Chaves (2009, 2010), Dourado (2011), Cabral Neto (2012), 

Barbalho e Castro (2012), Stallivieri (2014), Severino (2014), bem como os documentos; 

Reforma Universitária (BRASIL, 1968), LDB n° 9.394 (BRASIL, 1996), UNESCO (1998), 

PNE (2001-2010) e PNE (2014-2024), Sinopse da Educação Superior 2003-2013 (INEP, 

2013), Oficina de trabalho CES/CNE (2012), Sinopse do IBGE (2013), dentre outros. 

Para discutir a temática da Educação a distância no âmbito de possibilitar o acesso, 

democratização e interiorização da educação superior à luz das prerrogativas legais que 

permitiram que o IFPB pudesse participar dessa oferta, foram consultados os seguintes 

autores: Moran (1998), Torres (1996, 2003), Dourado, Catani e Oliveira (2000), Scaff (2000), 

Sguissardi (2000), Tajra (2000), Pretto (2003, 2009), Kensky (2003), Andrade (2003), 

Belisário (2003), Moreira e Kamer (2007), Castro (2004), Lima (2007), Costa e Pimentel 

(2009), Preti ( 2005), Teles (2009), Rossine (2007), Cato, Santos (2008),  Formiga (2009), 

Ramos e Carline (2009), Loyola (2009), Fernandez (2009), Kipnis (2009), Belloni (2009),  

Moreira (2009), Spanhol (2009), Litto e Formiga (2009), Mill (2009, 2012, 2013), Santos e 

Martins (2010), Barone (2012), Xanthopoulos (2012) Kesnky (2003, 2012), Sousa (2012), 

Otarnto et al. (2012, 2013), Litto (2012),  Castro e Segenreich (2012), Caroline e Ramos 

(2012),  Moore e Kearsley (2013), Cabral Neto e Castro (2014), Souza (2015),  dentre outros.  

Para o estudo da Cultura Organizacional, buscou-se, por meio dos autores, a 

compreensão da temática referente à cultura organizacional face às mudanças ocorridas no 

trabalho no contexto da expansão da educação superior, com ênfase no trabalho docente e na 

inserção da modalidade a distância no seu cotidiano, predominantemente erguido para atuar 

na modalidade de ensino presencial, trazendo novas exigências para o trabalho docente. 

Assim, no que tange à cultura organizacional, foram consultados os seguintes autores: Fleury 

(1987), Chen (1991, 1992), Chauí (1995), Morgan (1996), Apple (1999), Robbins (1999), 

Teixeira (2002), Miranda (2005), Maués (2006), Chiavenato (2010), Bitencourt (2010), 

Chinelato Filho (2011), Kensky (2012), dentre outros. 

Quanto ao trabalho docente, foram consultados: Marx (1975), Fleury (1987), Morgan 

(1996), Antunes (1999, 2003, 2008), Robbins (1999), Chauí (2001), Dal Rosso (2003, 2008), 

Zabalba (2004), Oliveira (2005), Martins (2005), Maués (2006), Mancebo (2007), Bergue 
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(2010), Lemos (2010), Chinelato Filho (2011), Tello (2011), Oliveira e Vieira (2013), 

Carneiro (2012), Castro e Brito (2013). 

Para aprofundamento das questões do trabalho que envolvem o processo de 

intensificação e precarização do trabalho docente, foram utilizados os seguintes autores: 

Apple (1995), Hargreaves (1998), Teixeira (2002), Siqueira (2004), Silva Júnior e Guissardi 

(2005), Castro (2006), Evagelista e Shiroma (2007), Dal Rosso (2008), Mancebo (2009, 

2011), Fidalgo et al. (2011), Garcia e Anadon (2009), Cabral Neto e Macedo (2013), dentre 

outros. 

Utilizou-se da análise documental, caracterizada por Marconi e Lakatos (2003), por 

ser uma fonte restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias. Esta investigação tomou como passo subsequente a pesquisa documental, 

por ser imprescindível para a realização do estudo proposto, tendo como suporte o caso do 

IFPB. Uma análise documental robusta veio compor um dos elementos básicos para a 

formulação de um Estudo de Caso capaz de desenvolver pesquisas de grande associação de 

valor ao que se refere à expansão dos cursos superiores a distância do IFPB. A leitura desses 

documentos propiciou conhecimento, pois, além de vislumbrar o contexto literal da educação 

ofertada pelo Instituto, possibilitou visualizar e confrontar aspectos reais aos fomentados no 

meio acadêmico, administrativo e pedagógico no IFPB. A análise documental foi planejada de 

modo a oportunizar o levantamento de registros e fatos concernentes às políticas públicas no 

âmbito da educação superior no Brasil, tendo sido, neste intento, analisados documentos 

nacionais, internacionais e locais. 

Utilizou-se também de documentos de âmbito Nacional, tais como a constituição 

Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN/9.394/96; Plano 

Nacional de Educação, Anexo da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001; o Plano Nacional de 

Educação, Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, que estabelece que os Institutos de 

Ensino Superior (IES) do Brasil poderão, a partir de então, oferecer até 20% de suas 

disciplinas na forma de cursos não presenciais; o Decreto n° 5.800/2006, que criou a UAB 

(BRASIL, 2006); o Relatório Educação Para Todos (2014), dentre outros. Além destes, 

documentos da UNESCO (1995, 2000, 2009, 2010), OCDE (1998), Banco Mundial (1990, 

1994, 1995, 2000), dentre outros, numa leitura que direcionasse aos caminhos que 

culminaram, efetivamente, na implantação da educação a distância para suprir a oferta de 

ensino superior. Ainda documentos publicados pela Coordenação Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES); Edital nº 19, de 03 de maio de 
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2012; Programa Nacional de Formação Nacional de Formação em Administração Pública 

(PNAP); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

Sinopse da educação superior 2003-2013; Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005; o 

art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; o Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 

2006, dispondo sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e seus 

desdobramentos, para possibilitar levantamentos estatísticos; como incremento à expansão 

pela modalidade a distância mediante parcerias com as universidades, bem como leitura a 

documentos que trataram da evolução e da expansão da educação superior, da diversificação 

institucional, da educação a distância e do trabalho docente; o plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE 2007; I Plano Nacional de Educação (Lei n°10.172 de 09/12/2001), II Plano 

Nacional de Educação (Lei n°13.005, de 25/06/2014) e outros documentos envoltos nesse 

contexto, como a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que cria os Institutos Federais, 

dentre outros. 

Em âmbito internacional, foram da mesma forma consultados documentos de 

publicação de grande relevância e – por que não dizer? – de ordem intervencionista nas 

políticas públicas brasileiras, tais como os documentos publicados pelo Banco Mundial, 

destacando-se: La educación superior em los países em desarrollo: Perigros y promessas, 

2000, e La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiencia (El Desarrollo em la 

práctica), 1994. Documentos da UNESCO, tais como Informe sobre la educación superior en 

América Latina y el Caribe, 2000, Educação superior: reforma, mudança e 

internacionalização, 2003. Conferência mundial sobre a educação superior: visão e ação, 

1998; Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no 

Caribe, uma vez que estes são os principais indutores e interventores nas políticas 

educacionais no Brasil e na América Latina como um todo, além de outros citados no 

referencial teórico para a composição deste estudo. 

Utilizaram-se, ainda, em âmbito local, documentos Institucionais do IFPB, tais como 

Planejamento Estratégico (PE-1996), Regimento Geral 2010 (08/02/2011); Planos de 

Desenvolvimento Institucional (2005-2009 de 09/12/2006) (2010-2014 de 23/01/2010) e 

(2015-2019 de 10/12/2014); Projeto Pedagógico de Curso de Bacharelado em Administração 

Pública e seus documentos norteadores e institucionalizados intrínsecos ao objeto da pesquisa, 

todos disponíveis no site institucional do IFPB.  

Foram ainda aplicadas entrevistas semiestruturadas, para que a pesquisadora obtivesse 

informações que provavelmente os entrevistados teriam no contexto da adoção da educação a 
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distância no curso superior de Bacharelado em Administração Pública, ofertado em 

atendimento ao edital MEC/PNAP. A entrevista semiestruturada, como argumenta  Moreira 

(2002, p. 24) pode ser definida como “uma conversa entre duas ou mais pessoas com um 

propósito específico em mente”. Para Gil (1999, p. 120), na entrevista “o entrevistador 

permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema 

original, esforça-se para a sua retomada”. Nas entrevistas semiestruturadas, há o momento das 

perguntas determinadas, podendo ser as respostas relativamente livres, e, havendo 

necessidade, o pesquisador pode acrescentar uma questão não prevista, dependendo das 

respostas dos respondentes.  

A entrevista semiestruturada foi adotada pela possibilidade de oferecer um maior 

entendimento das questões estudadas no ambiente do IFPB, uma vez que permite não somente 

a realização de perguntas necessárias à pesquisa e não podem ser deixadas de lado, mas 

também a relativização dessas perguntas, dando liberdade aos entrevistados, docentes e 

gestores a direcionar outros questionamentos que agregassem valor ao intento da 

pesquisadora, vindo a ocasionar uma melhor compreensão quanto ao entendimento das pautas 

propostas na entrevista, em termos de implantação, acompanhamento e avaliação da expansão 

do curso superior de Bacharelado em Administração Pública no âmbito do IFPB. 

Para a elaboração do protocolo da entrevista, considerando ser esta uma técnica 

privilegiada de comunicação e coleta de dados, a pesquisadora levou em consideração 

elementos importantes para a validação desse instrumento de coleta de dados, tais como: 

[...] apresentação contendo menção do interesse da pesquisa, apresentação da 
credencial institucional; justificativa da escolha do entrevistado; garantia do 
anonimato e sigilo; conversa inicial ou aquecimento (MINAYO, 2010, p.261).  

A pesquisadora fez uso de equipamento eletrônico (gravador de voz) para 

armazenamento das entrevistas e tomou como base para utilização desse procedimento a 

recomendação de Minayo (2010), alertando quanto à sua utilização, à guisa do consentimento 

do interlocutor, tendo em vista que este autor coloca a utilização desse instrumento como 

sendo o mais fidedigno, para subsidiar a análise das falas. 

Os dados foram tratados conforme recomenda este autor, seguindo uma análise 

categorial, estabelecida nesse estudo sob quatro eixos teóricos citados contemplados no 

contexto das entrevistas, por meio de um roteiro por pautas, abrangendo a tríade dos aspectos 

organizacionais já citados considerando: a implantação, acompanhamento e avaliação do BAP 

na modalidade EaD no IFPB em parceria com o PNAP. 
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A escolha desse procedimento deu-se, dentre outros aspectos, pela oportunidade de a 

pesquisadora poder rever as novas abordagens acerca da expansão do ensino superior no 

Brasil envolvidas na operacionalização da expansão dos superiores do Instituto Federal da 

Paraíba (IFPB), na modalidade a distância, tendo o Curso, ofertado em parceria 

MEC/PNAP/UAB, de Bacharelado em Administração Pública como pano de fundo da 

investigação. Corroborando os objetivos teóricos da utilização desse instrumento de coleta de 

dados, houve a oportunidade de averiguar, entre os docentes e gestores ouvidos, os fatos que 

envolvem a expansão do ensino superior a distância no âmbito do IFPB de forma ampla, pelo 

acesso às pessoas que estavam de posse de informações que diziam respeito à proposta desta 

tese, atreladas à compreensão destas acerca das inquietações de pesquisa levantadas por 

ocasião da realização das entrevistas. No contexto da utilização desse instrumento, podem-se, 

ainda, analisar condutas que dizem respeito às práticas docentes passadas e ora empreendidas, 

o que mostrou a capacidade do instrumento em prover uma visão futura balizada em motivos 

conscientes para as opiniões relatadas. 

Para atender às especificidades da pesquisa, entrevistamos Gestores e Docentes que 

atuaram no BAP/PNAP. Realçamos que, no âmbito da gestão, existem 12 sujeitos diretamente 

legitimados para responder às entrevistas, em função do envolvimento com a expansão dos 

cursos superiores a distância no IFPB, todos com dedicação exclusiva. Porém, para a amostra, 

utilizamos apenas os envolvidos na implantação do curso de bacharelado em administração 

pública–PNAP, tendo sido, assim, entrevistados seis gestores, selecionados por suas áreas de 

atuação no projeto de implantação da educação superior a distância no IFPB e a atuação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

A amostra no âmbito da gestão está composta: 01 Diretor(a) do Campus João Pessoa; 

01 Diretor(a) de Ensino Superior; 01 Diretora de Desenvolvimento de Ensino, Campus João 

Pessoa; 01 Chefe da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócio (Unidade onde o curso 

BAP/PNAP foi implantado); 01 Coordenador(a) do Curso de BAP/PNAP; 01 Coordenador(a) 

de Tutoria BAP/PNAP. O roteiro de entrevista semiestruturada para os gestores foi elaborado, 

contemplando três pautas; as condições de implantação, acompanhamento e avaliação dos 

cursos superiores a distância, implementados no âmbito do IFPB, com recorte na experiência 

ao atendimento ao edital PNAP, que tratou da oferta do curso de bacharelado em 

administração pública a distância. 

No âmbito docente, em razão de a natureza da pesquisa envolver questões que dizem 

respeito à cultura organizacional, aspectos administrativos e aspectos de intensificação do 
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trabalho docente, no contexto do ensino pela modalidade EaD, buscou-se uma amostra que 

atendesse aos requisitos mínimos de contribuição dos respondentes nessa medida. Foram 

entrevistados 08 docentes, que ministraram disciplinas até o 4° Módulo (2015.1), exatamente 

o meio da oferta do curso que está composto por nove módulos como citado, e docentes com 

regime de trabalho com dedicação exclusiva, na intenção de homogeneizar a amostra de modo 

a não interferir nas análises, mediante o propósito da pesquisa, como já mencionado. Os 

docentes foram ouvidos a partir de um roteiro de entrevista semiestruturada organizado com 

três pautas: questões administrativas, pedagógicas e do trabalho docente. As entrevistas foram 

realizadas exclusivamente pela pesquisadora com a amostra citada, no período de fevereiro a 

maio de 2015. Os encontros foram agendados de acordo com o aceite ao convite para a 

participação na pesquisa nas dependências do IFPB, preferencialmente pelos entrevistados 

docentes. Utilizou-se, predominantemente, o Laboratório da Unidade de Gestão e Negócios 

(UAG), onde se concentra parte da estrutura administrativa da oferta do curso em pauta.   

A oferta do Curso de Bacharelado em Administração Pública teve início no ano de 

2012, razão pela qual utilizamos a amostra pertencente ao primeiro quadrante da oferta do 

curso. A atuação dos docentes, principalmente nos primeiros quatro semestres da oferta do 

curso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi fundamental para se enquadrarem as pautas 

necessárias à investigação proposta. 

No contexto das entrevistas, os respondentes puderam apresentar sua concepção 

acerca da expansão dos cursos superiores do IFPB via EaD,  do curso de Bacharelado em 

Administração Pública IFPB/PNAP/MEC/UAB e do trabalho docente, apontando quais os 

principais desafios, entraves e aprendizagens já acumulados no processo vivenciado na oferta 

deste curso pelo IFPB, oportunizando a pesquisadora a proceder à análise e concluir sua 

pesquisa, contemplando, ainda, as questões que envolviam os aspectos da implantação, 

acompanhamento e avaliação da implantação da modalidade EaD nos cursos superiores do 

IFPB até além do âmbito do PNAP. 

As categorias a serem analisadas – expansão da educação superior, educação a 

distância, cultura organizacional e trabalho docente, foram, portanto, subsidiadas pela revisão 

da literatura que deu aporte à pesquisa, tendo oportunizado a elaboração das pautas a serem 

tratadas nas entrevistas semiestruturadas, bem como direcionou o foco da análise documental. 

Deste modo, a análise e a interpretação dos dados coletados por meio da entrevista 

semiestruturada, alinhados aos achados da análise documental, sob a lógica da abordagem 
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qualitativa, levaram em consideração, para sua validação, o que diz Triviños (1987), quando 

assevera que a entrevista semiestruturada valoriza a presença do pesquisador, pela liberdade 

concedida aos entrevistados para responder às questões propostas. Essa iniciativa possibilitou 

desdobramentos, partindo do tema principal, de modo a enriquecer as análises pela 

pesquisadora. Os achados da pesquisa documental corroboraram a revisão da literatura e, da 

mesma forma, subsidiaram as pautas que foram traçadas para as entrevistas divididas em dois 

segmentos, conforme mencionado. No âmbito docente, as pautas versaram sobre a expansão 

da educação superior no IFPB pela modalidade a distância (BAP/PNAP), com enfoque nos 

aspetos administrativos, pedagógicos e do trabalho docente, no âmbito dos gestores; expansão 

da educação superior no IFPB pela modalidade a distância, com foco nos aspectos de 

implantação, acompanhamento e avaliação desta modalidade do âmbito do IFPB e a 

experiência advinda do atendimento ao edital PNAP/MEC/UAB. 

Yin (2010) discorre sobre a responsabilidade da análise de evidências cabíveis a um 

estudo de caso e esclarece sobre as estratégias que podem dar sustentação a essa fase de um 

trabalho de pesquisa que teve como meio de investigação o estudo de caso e a revisão 

bibliográfica. Esse autor sugere a escolha de uma estratégia, afirmando que “a estratégia o 

ajudará a tratar das evidências imparcialmente, produz conclusões analíticas vigorosas e 

eliminar interpretações alternativas” (YIN, 2010, p. 158). À luz dessa recomendação, este 

estudo utilizou-se da estratégia analítica denominada por este autor ‘contando com as 

proposições teóricas’, entendendo que o objetivo deste estudo, tendo como pano de fundo o 

ambiente educacional (IFPB), baseou-se nessas proposições teóricas, que, por sua vez, refletiu 

nas questões de pesquisa, na revisão da literatura e demais proposições aqui descritas.  

 

1.6 Estrutura do trabalho  

 

Este trabalho está organizado em 07 capítulos, contando como primeiro a introdução, 

que contempla a contextualização da temática, qual seja a expansão da educação superior pela 

modalidade EaD. Essa descrição oportunizou a delimitação do objeto de estudo, de modo a 

chegar à Tese e a questões de pesquisa. Neste capítulo, são apresentados ainda os Objetivos 

Gerais e Específicos, os Procedimentos Metodológicos e Técnicos e, por fim, a Estrutura do 

Trabalho. 

O segundo capítulo contempla a discussão da expansão do ensino superior no Brasil 

suas trajetórias e normatizações, o levantamento dos antecedentes históricos do ensino 
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superior no Brasil e o relato sobre as primeiras iniciativas de normatização do ensino superior, 

tendo como partida a Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61, a Lei da Reforma Universitária nº 

5.540, de 1968, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96. Tal esforço veio, a 

propósito, desvelar os novos rumos para a educação superior brasileira, utilizando-se dos 

conteúdos dos planos nacionais de educação (PNE 2001-2010) e (PNE 2014-2024), 

documentos norteadores das políticas públicas na área da educação no Brasil, numa 

propositura de entendimento das suas contribuições ao processo de expansão da educação 

superior no Brasil. Esse capítulo traz, ainda, as estratégias de expansão do ensino superior pós 

LDB 9.394/96, considerando ser este documento um legado de lutas, entraves e conquistas, 

no que se refere à expansão da educação superior no Brasil. 

O terceiro capítulo contempla a discussão da estratégia da expansão da educação 

superior no Brasil pela modalidade a distância. Tal conjunto de informações exigiu que se 

levantasse a contextualização e o surgimento da EaD, bem como a expansão da educação 

superior nos Institutos Federais, por se tratar de uma realidade recente para a educação 

superior no Brasil. Destaca ainda o papel dos organismos internacionais e os seus principais 

delineamentos para as políticas de expansão da educação superior. Coube, nesse contexto 

internacional, investigar o Banco Mundial e as orientações sobre a expansão da educação 

superior no Brasil, bem como a UNESCO e suas orientações sobre a expansão da educação 

superior no Brasil. 

O quarto capítulo discute a expansão e a institucionalização do ensino superior a 

distância no IFPB. Para tanto, foi necessário, inicialmente, fazer um resgate da história do 

IFPB por períodos, iniciando pela trajetória da Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba 

(1909 a 1937) – a Escola Técnica Federal da Paraíba (1967 a 1999), seguindo com a  

Expansão dos Cursos Superiores no Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba – 

CEFETPB (1999-2008), até a criação do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba, IFPB, apresentando as novas competências e desafios com a Ifetização. Como 

parte instigante deste capítulo, há os desafios da institucionalização da EAD nos cursos de 

graduação no (IFPB), descrevendo o papel da Universidade Aberta do Brasil e a Criação do 

Curso Superior de Administração Pública/EaD/PNAP no IFPB, salientando as novas 

diretrizes do IFPB para a EaD no quadriênio 2015-2019. 

O quinto capítulo contempla a descrição da expansão do ensino superior a distância no 

IFPB, as repercussões na cultura organizacional e no trabalho docente. Para subsidiar essa 

discussão, levantou-se o panorama do trabalho docente e sua configuração no sistema 
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capitalista, além de alguns pressupostos sobre a cultura organizacional, numa reflexão à luz 

das diretrizes propostas para a expansão da educação superior via EaD. As questões do 

trabalho docente foram levantadas na perspectiva de identificação dos critérios de 

intensificação e precarização, tendo sido estes entendidos numa concepção advinda do 

processo de racionalização e controle do trabalho docente numa concepção capitalista. 

O sexto capítulo contempla uma análise da configuração do trabalho docente no IFPB 

com foco na educação superior a distância no âmbito do curso de Administração Pública do 

PNAP. Foram analisadas as mudanças organizacionais e o trabalho docente na visão dos 

gestores e docentes que atuaram no BAP/PNAP. Foi também analisada a configuração do 

trabalho docente sob a ótica dos gestores e docentes, trazendo uma discussão sobre os 

aspectos que dizem respeito à capacitação docente, flexibilização, intensificação e 

precarização do trabalho docente. Por fim, este capítulo aponta os desafios e enfrentamento 

para implantação do BAP/PNAP na visão de gestores e docentes. 

O sétimo capítulo apresenta uma análise da configuração do trabalho docente no 

contexto do BAP/PNAP/UAB: a perspectiva de gestores e de docentes, a capacitação docente 

como uma nova exigência para o trabalho docente com a EAD no IFPB, levantando os 

aspectos administrativos, pedagógicos e do trabalho docente, considerando a tríade 

implantação, acompanhamento e avaliação do Curso de Bacharelado em Administração 

Pública – PNAP/UAB. 

A estrutura da tese finaliza com a apresentação das conclusões e menção ao referencial 

teórico utilizado na composição desse trabalho, seguidas dos apêndices e anexos. 
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2 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: TRAJETÓRIA E  

NORMATIZAÇÕES 

 

No atual cenário das políticas públicas, no mundo desenvolvido e em 

desenvolvimento, o campo da educação superior encontra-se em evidência e em franca 

expansão. Essa é uma constatação da UNESCO, no documento intitulado “Educação superior 

no século XXI: Visão e Ação (1998)”, que reconhece o final do século XX como um dos 

períodos de maior expansão da história da educação superior, quando “o número de 

matrículas de estudantes em escala mundial multiplicou-se mais de seis vezes, de 13 milhões 

em 1960 a 82 milhões em 1995” (UNESCO, 1998). No entanto, a cobertura desse nível de 

ensino não é igual para a maioria dos países, e tem variado de acordo com o nível de 

desenvolvimento, o que conforma uma grande disparidade entre as regiões e os países.  

A década de 1990 pode ser considerada como uma época de acentuada expansão do 

ensino superior, o que pode ser confirmado pela ampliação do número de matrícula, do 

aumento e diversificação de instituições e de cursos. Não obstante ser possível observar que, 

nos últimos anos, ocorreu um grande crescimento da educação superior no Brasil, o mesmo 

não vem acompanhando, na mesma celeridade, o ritmo da escala mundial, o que o coloca em 

desvantagem em relação às outras nações, uma vez que as grandes transformações que 

ocorreram na sociedade, como a intensificação do processo de globalização, as 

transformações no processo de trabalho, o desenvolvimento das tecnologias  da comunicação 

e da informação que  passaram  a refletir diretamente em novas demandas para o ensino 

superior. Nesse cenário, esse nível de ensino passou a ser vital tanto para o desenvolvimento 

sociocultural e econômico dos países como para a sua inserção no mundo globalizado. 

Pode-se, ainda, identificar que a política de expansão no Brasil assenta-se em quatro 

principais pressupostos: uma necessária relação entre desenvolvimento socioeconômico e 

expansão do ensino superior; a posição de atraso que o Brasil ocupa no setor educativo em 

relação a países desenvolvidos; o crescimento dos egressos do ensino médio, o que provoca 

uma demanda reprimida, e a compreensão de que a educação superior é um direito de todos. 

Nesse contexto, o Brasil, nas últimas décadas, vem adotando um conjunto de 

estratégias que tem possibilitado a expansão significativa do ensino superior, representada 

pela crescente participação tanto do setor público quanto do setor privado, com prevalência 

deste último, o que o caracteriza como de natureza quantitativa, privatista, em detrimento de 
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uma educação com uma concepção democrática, universalizante, preocupada com a qualidade 

do ensino.  

O presente capítulo está estruturado para discutir, na primeira seção, as primeiras 

iniciativas do ensino superior no Brasil. Em seguida, analisa-se a sua normatização, tendo 

como referência a Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61 e o seu desdobramento na Lei da 

Reforma Universitária nº 5.540/ de 1968. A terceira seção analisa a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394/96 e suas repercussões para os Planos Nacionais de Educação (PNE 

2001-2010) e (PNE 2014-2024). Por fim, discute-se a criação dos Institutos Federais de 

Educação e as suas contribuições ao processo de expansão da educação superior no Brasil.  

 

2.1 Antecedentes históricos do ensino superior no Brasil: primeiras iniciativas  

 

A história da educação brasileira registra uma evolução marcada pelas desigualdades 

no seu atendimento, além de uma origem elitista. A educação superior surgiu no Brasil 

tardiamente em relação aos outros países da América Latina. Como a colonização portuguesa 

foi de exploração, não era de interesse dos portugueses criarem instituições de educação no 

País, muito menos universidades. Para Trindade (2002), na ausência das universidades, a 

formação das elites brasileiras era realizada na universidade de Coimbra, sobretudo, na 

Faculdade de Direito, que desempenhou um papel estratégico na formação de uma elite 

nacional civil. Essa iniciativa foi comprometida pela diferença entre o povo europeu e o 

brasileiro, tendo sido alvo de constantes mudanças desde o seu nascedouro. O que se 

presenciou, inicialmente, foi uma considerável resistência entre os dois países: pelo lado de 

Portugal, era o reflexo de sua política de colonização; pelo lado brasileiro, não se 

visualizavam razões para a criação de uma instituição desse gênero, entendendo, ainda, que as 

elites, para quem eram criadas as universidades, poderiam se dirigir às universidades 

europeias para realizar seus estudos (FÁVERO, 2006).  

Segundo Bottoni et al. (2013, p.19), a universidade brasileira tem sua criação [...] por 

iniciativa de D. João VI, com a vinda da família real para o Brasil, que fundou as primeiras 

instituições do País a partir de 1808: a Escola de Cirurgia da Bahia (atual UFBA), que, 

segundo Fávero (2006), foi criada nessa data, por decreto, em 05 de novembro deste ano, 

exatamente no ano de transmigração da família Real para o Brasil. E, em 05 de novembro do 

mesmo ano, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, criou-se a Escola de Anatomia, Cirurgia e 

Medicina (atual UFRJ). Seguindo o percurso histórico, criaram-se cursos jurídicos em 1827, 
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que, segundo Fávero (2006), passaram a ter significativa importância no que dizia respeito à 

formação de elites e, consequentemente, na mentalidade política do Brasil Império. Assim, 

em 1º de março de 1958, o Brasil recebeu duas Faculdades de Direito, uma fundada na cidade 

de São Paulo, no convento de São Francisco, e outra na cidade de Olinda/Pernambuco, 

instalada no convento de São Bento, em 15 de maio deste mesmo ano. A autora complementa 

que, no Império, outras tentativas de criação de universidades não lograram êxito e que, 

depois de proclamada a República em 1889, aconteceram outras tentativas. Chama ainda a 

atenção para o fato de que, “[...] pela Constituição de 1891, o ensino superior é mantido como 

atribuição do Poder Central, mas não exclusivamente” (FÁVERO, 2006, p.21).  

No entendimento da autora, de 1889 até 1930, o ensino superior no Brasil passou por 

várias alterações por ocasião da promulgação de vários dispositivos legais, e, num contexto da 

influência positivista na política educacional (Benjamim Constat, de 1890 a 1891), atrelada à 

Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, institui-se também o ensino livre. 

A esse respeito, Bottoni et al. (2013, p. 20) relatam:  

Em 1911 a lei orgânica de Rivadávia Correia estabeleceu a educação fundamental, 
superior e o ensino normal, retirando do estado o poder de interferência no setor 
educacional, mas em 1915, a lei do ministro Carlos Maximiliano reviu essa política 
e reoficializou o ensino no País. 

Dando destaque à citação, Fávero (2006, p. 21) argumenta que “somente em 1915 pela 

Reforma Carlos Maximiliano, por meio do Decreto nº 11.530, que dispõe a respeito da 

instituição de uma universidade, determinando em seu art. 6º”, o Governo Federal, à medida 

que fosse julgando oportuno, reuniria em universidade as Escolas Politécnicas, Técnicas e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito, 

ofertando gratuidades, bem como liberando de taxas. Em 7 de setembro de 1920, mediante o 

Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio Pessoa instituiu a Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ), tendo sido a primeira instituição universitária, apesar das inúmeras restrições acerca de 

sua criação, a ser legalmente criada pelo Governo Federal (FÁVERO, 2006). Tal ganho para a 

educação brasileira, mediante as discussões levantadas sobre sua criação, instigou a 

intensificação do debate em torno do problema universitário no país. 

No período da segunda República (1934 a 1937), a educação no Brasil passou por um 

período de reestruturação do seu sistema oficial, influenciada pela difusão de diferentes 

ideologias estrangeiras e aprofundamento da crise mundial Pós-Primeira Guerra Mundial, que 

culminou com a depressão nos anos 1930. Nesse entendimento, Fávero (2006, p. 23) coloca 

que: 
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O Governo Federal elabora seu projeto universitário articulando medidas que se 
estendem desde a promulgação do Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto-
lei nº 19.851/31) à organização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 
19.852/31) e à criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto-lei nº 
19.850/31).  

Corroborando com as ideias de Fávero (2006), Botttoni et al. (2013) acrescentam que, 

em 1934, passaram a funcionar os Conselhos Nacional e Estadual de Educação, e, em 1946, 

uma nova constituição foi promulgada, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Nesse 

mesmo ano, surgiu o projeto de Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, que só 

conseguiu ser aprovado em 1961, sob a forma de um substitutivo. 

Em face ao exposto, Fávero (2006) argumenta que muito já se falou sobre 

Universidade no Brasil nos últimos anos, por meio de várias interpretações e impasses, 

ressaltando, no entanto, o desafio maior, que é o de transformá-la. Esta autora (p.18) chama a 

atenção, alertando que, “Para tanto, faz-se necessário ter conhecimento de sua realidade, 

criação e organização, como funciona e se desenvolve, quais as forças que podem ser 

mobilizadas a fim de empreender as mudanças almejadas”.  

Para Fávero (2006, p.18), deve-se destacar que: 

[...] o ponto de partida para qualquer discussão sobre universidade não poderá ser, 
portanto, ‘o fenômeno universitário’, analisado fora da realidade concreta, mas como 
parte de uma totalidade de um processo social amplo, de uma problemática mais 
geral do país. 

Nesse sentido, podemos inferir que a educação superior no Brasil não pode ser 

discutida desconsiderando seu contexto, ou mesmo demarcando tempo e espaço de sua 

inserção. É necessário, para tanto, proceder a análises desde seu surgimento até a realidade 

atual e, sobretudo, considerar a realidade brasileira. Segundo Stallivieri (2014), deve-se 

considerar que o Brasil está localizado na América Latina, envolto num cenário de pobreza, 

visto ainda como um continente de muitas desigualdades, de ordem social e territorial e que 

esse cenário tem repercutido na configuração do seu sistema educacional. Dessa forma, é 

significativo considerar as ideias de Fávero (2006), quando se refere à impossibilidade de se 

discutir o ensino superior fora da realidade concreta do país e de se adotarem modelos 

impostos por organismos multilaterais, que ignoram não somente as características nacionais, 

como a própria constituição e a normatização desse nível de ensino.  
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2.2 Primeiras iniciativas de normatização do ensino superior: a Lei de Diretrizes e 

Bases nº 4.024/61 e a Lei da Reforma Universitária n.º 5.540/68 

 

A década de 1950, segundo Silva (1991), evidencia os primórdios da expansão do 

ensino superior, posto que foi nessa época que o modelo industrial brasileiro, produzindo bens 

que exigiam utilização de tecnologia avançada, exigiu, da mesma forma, mão de obra mais 

especializada, culminando com a internacionalização da economia e a entrada de capital 

estrangeiro. Esse contexto histórico motivou um ajustamento no sistema de ensino vigente no 

País, entre 1948 e 1961, o que deu início às primeiras discussões sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), foi 

sancionada no governo do então presidente João Goulart e foi considerada o marco da 

primeira grande Reforma da Educação Nacional.  

A primeira LDB, cujas finalidades eram definir e regularizar o sistema de educação no 

Brasil, foi proposta ao Congresso Nacional via projeto de lei, encaminhada pelo poder 

executivo ao poder legislativo no ano de 1948, logo após a promulgação da Constituição 

Democrática de 1946. Sua redação obedeceu aos princípios da Constituição, e passaram-se 

treze anos até sua publicação – tempo destinado aos debates entre dois grupos: os estadistas, 

que defendiam a educação como dever do Estado, e os liberalistas, que defendiam a educação 

como dever da família.  

Essa longa fase deu-se mediante uma disputa ideológica sobre o projeto educacional 

brasileiro que, num primeiro momento, apresentava duas concepções acerca da interpretação 

da Constituição, sendo uma de tendência de centralização, face ao legado do regime ditatorial 

da era Vargas, em que prevaleciam os preceitos normativos rígidos que impediam a adaptação 

da lei às condições de cada comunidade; e outra, de descentralização,  movida pelo  regime 

democrático de 1946, que entendia a autonomia dos Estados de fundamental importância para 

garantir o atendimento às prioridades locais, cabendo à União fixar apenas as diretrizes gerais.  

A controvérsia entre centralização e descentralização manteve-se até 1959, tendo sido, em 

grande parte, nutrida pelo parecer do relator, o deputado Gustavo Capanema, ex-ministro de 

Getúlio Vargas no Estado Novo, explicitamente favorável à centralização, enquanto a 

descentralização ficava a cargo daqueles que desejavam sair do regime autoritário. Nesse 

ínterim, foram quase dez anos, com o projeto passando pelos gabinetes das comissões, quando 

Carlos Lacerda apresentou um substitutivo, deslocando o eixo da discussão para a luta contra 
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o monopólio estatal da educação, uma vez que este acusava o Estado de monopolizar a 

educação. No texto apresentado à comissão, Carlos Lacerda partiu da afirmação de que a 

educação é um direito da família, para concluir que cabia, então, aos pais ou responsáveis 

optar pelo ensino oficial ou privado. Pela lógica, portanto, o Estado precisava garantir a 

existência das duas iniciativas para que o direito de escolha estivesse assegurado 

(GERMANO, 2000). 

Saviani (1999) coloca que é perceptível como a lei aprovada apresentou-se na forma 

de solução intermediária, entre dois extremos: os representados pelo projeto original e outro 

pelo Substitutivo de Lacerda, que tinha o objetivo de romper com o monopólio que o Estado 

tinha sobre a educação e garantir deste um financiamento para as escolas particulares. Por 

oportuno, chama a atenção o fato de a tramitação da LDB na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal perpassar treze anos, considerando como marco inicial a mensagem 

presidencial nº 605 de 29 de outubro de 1948. O atraso na aprovação dessa lei deu-se ainda 

pela morosidade do processo de decisão, envolvendo as duas casas legislativas sobre temas 

importantes e complexos, tais como as leis complementares que se destinavam a regulamentar 

matéria a elas reservadas pela Constituição. Essa demora aferiu ao conteúdo da Lei uma ideia 

de desatualização, razão pela qual, logo após sua promulgação, surgiram outras ações no 

âmbito de políticas educacionais públicas, a exemplo da Lei 5540/68, advinda do período do 

regime militar pelo golpe de 1964, que trouxe profundas mudanças na economia na sociedade 

e na educação, empreendendo a necessidade de organizar o ensino ao novo quadro político. 

Como instrumento para dinamizar a própria ordem socioeconômica, a LDB 4.024/61 sofre 

ajustes, atendendo à ideologia desenvolvimentista, e o governo militar, desconsiderando a 

necessidade da edição completa dessa lei, sanciona a Lei de 5.540/68, que reformou a 

estrutura do ensino superior, sendo, por isso, chamada de Lei da Reforma Universitária. 

Germano (2000) coloca que a Reforma Universitária surge num contexto de uma 

escalada repressiva desencadeada pós golpe militar de 1964, atingindo fortemente a área da 

educação, posto que as universidades foram objeto de intervenção militar, e o regime 

encontrou forte resistência por parte dos universitários, não ignorando a austera repressão.  

A Lei n°4.024/61 veio a sofrer modificação no ano de 1971 (Lei 5.692/71), com a 

reforma do Ensino de Primeiro e de Segundo Graus, durante o regime militar. Desta forma, as 

disposições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024/61, relativas 

ao primário, médio e superior foram revogadas e substituídas pelo disposto nas duas novas 

leis sancionadas pelo Congresso. 
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O ensino superior foi reformado pela Lei nº 5.540, de 1968, que tratou da Reforma 

Universitária no Brasil, influenciada por consultores norte-americanos, tinha como base o 

Relatório Meira Mattos, o documento elaborado pelo GT da Reforma Universitária e o debate 

parlamentar, realizado à época, sobre o tema no legislativo (BRASIL, 1968). Essa Lei passou 

a vigorar no governo do presidente Arthur da Costa e Silva (1967-1969), quando Tarso Dutra 

ocupava o Ministério da Educação e Cultura (1968). Merece destaque o estabelecimento de 

normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média. Essa lei extinguiu a cátedra, introduziu o regime de tempo integral e dedicação 

exclusiva para os professores, materializou a estrutura departamental, dividiu o curso de 

graduação em ciclo básico e ciclo profissional e sistematizou as disciplinas como créditos, 

criando a periodicidade semestral. Destacamos, por fim, que as entidades privadas passaram a 

ser reconhecidas como entidades assistidas pelo poder público, acabando com as verbas 

orçamentárias vinculadas (BRASIL, 1968). 

Essas conquistas estiveram envoltas num contexto político, e, segundo Trindade 

(2004, p. 828), “o veículo de tomada de consciência em favor da reforma universitária foi a 

‘UNE volante’, como também o Centro de Cultura Popular (CPC)”. Para o autor,  

as velhas bandeiras da Reforma Universitária de Córdoba (1918) chegaram tardia ao 
Brasil por intermédio da UNE, no início dos anos de 1960. Após vários seminários e 
debates nacionais e regionais, desencadeou-se nacionalmente a ‘greve do terço’ pelo 
co-governo das universidades. A mobilização em torno da reforma universitária, 
como parte das ‘reformas de base, politizou o movimento estudantil, que foi 
radicalizando suas posições. 

O autor ressalta que esse processo foi influenciado pela ideologia da Revolução 

Cubana, culminando na tomada de consciência de vários setores sociais urbanos, no sentido 

de que havia necessidade de uma reforma universitária, na qual deveria ser priorizada a 

“democratização do acesso; [à] extinção da cátedra vitalícia; autonomia universitária, 

compromisso social e co-governo nos órgãos colegiados” (TRINDADE, 2004, p. 828).  

Para Germano (2000), o contexto histórico dos anos 1960 foi problemático para as 

elites brasileiras, considerando a crise econômica e política a ser enfrentada. Crise econômica, 

referindo-se à não garantia do aparelho do Estado no que diz respeito à não seletividade 

específica da classe, condição indispensável à estabilidade do processo político, e à não 

reprodução de dominação política da burguesia, quando seria preciso uma reestruturação 

significativa. Nesse movimento, as mobilizações populares em prol das reformas tomam 

força, acentuando-se o conflito envolvendo capital e trabalho. Todos esses acontecimentos 

repercutiram fortemente no campo da educação e da cultura. No que se refere ao ensino 
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superior, os estudantes, por meio da UNE (União Nacional dos Estudantes), uniram-se na luta 

pela organização da cultura, tendenciados a promover uma transformação na estrutura da 

sociedade brasileira, e, nesse intento, promoveram greves, mobilizações assembleias, 

fortalecimentos dos sindicatos.  

Sobre a intervenção militar de março de 1964, esse autor considera que este 

movimento foi marcado pela reação à crise da hegemonia do Estado brasileiro, destacando 

que a intervenção das forças armadas significou uma contestação da própria dominação 

burguesa, uma vez que não foi capaz de manter as relações fundamentais do sistema 

capitalista instaurado no Brasil, nos limites do regime instituído no modelo liberal em 1946. A 

partir do ano de 1964, “o Estado caracteriza-se pelo elevado grau de autoritarismo e 

violência” (GERMANO, 2000, p. 55). 

Trindade (2004) complementa que o movimento rumo à reforma universitária foi 

brutalmente interrompido por ocasião do golpe militar de 1964, por meio de atos de violência 

para com os estudantes, que foram presos, tendo sido a sede da UNE incendiada, e os 

professores, cassados.   

Cabe destacar o momento histórico vivido pela educação brasileira dos anos 1964 a 

1985, conhecido como período da ditadura militar, quando a sociedade brasileira vivenciou 

ciclos de repressão e liberação política, em função das “lutas de classes, correlação de forças 

entre o Estado e os setores oposicionistas da sociedade civil, bem como das contradições 

inerentes ao bloco do poder que incluía os conflitos entre as diversas forças militares e das 

classes dominantes” (GERMANO, 2000, p.94).  

Tendo ficado presentes na memória histórica todas as lutas que antecederam o golpe 

militar de 1964, ressurgem, em 1968, as mobilizações dos estudantes, estendendo-se até o 

aprofundamento da ditadura, com a edição do Ato Institucional n° 5 (TRINDADE, 2004), que 

data de 05 de dezembro de 1968, tendo durado de 1969 a 1974, no governo do então 

presidente Emílio Garrastazu Médici, marcando o ciclo de maior repressão que a sociedade 

brasileira já vivenciou. 

Em se tratando da política educacional dos governos militares, Germano (2000) 

salienta que esta ocorreu efetivamente no período de 1964 a 1974, período esse caracterizado 

historicamente pela consolidação e o apogeu do autoritarismo e pelas reformas institucionais 

no campo da educação. O conceito de política educacional é colocado por Germano (2000, 

p.101) como sendo “o conjunto de medidas tomadas (ou apenas formuladas) pelo [Estado] e 

que dizem respeito ao aparelho de ensino propriamente escolar ou não”. 
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Desse período, especificamente o ano de 1968 foi marcado pela intensificação das 

mobilizações dos estudantes, surgindo os grupos armados e as greves dos operários, no firme 

propósito de derrubar o regime ditatorial ora instalado. Numa manobra, no entanto, o Estado, 

pelo caminho da opressão, silencia a sociedade. Todos esses acontecimentos levaram o Estado 

a institucionalizar a reforma da educação brasileira, e, no que se refere à Reforma 

Universitária, Germano (2000) afirma que a mesma surge às vésperas do AI 5, em 1968. 

Historicamente, Germano (2000, p.104) coloca que o “período áureo do regime militar 

foi 1968, entendido como fragmento de uma revolução passiva”, em função da não 

participação da sociedade civil. O regime político de exclusão definia o projeto de 

equalização social, produzindo um discurso de valorização da educação, que transforma a 

política educacional numa estratégia de hegemonia para obtenção e consenso. Todo esse 

movimento apontou para alguns limites que, segundo Germano (2000), apresentaram-se de 

ordem material, no sentido da escassez de recursos financeiros, sinalizando para a 

privatização do ensino, e de ordem estrutural e material, à medida que o Estado não se 

interessou pela educação. Notadamente, a política educacional do regime militar foi 

teoricamente baseada na economia da educação de cunho liberal, responsável pela elaboração 

da chamada “teoria do capital humano” (GERMANO, 2000, p. 105). 

São eixos da política educacional do governo militar, segundo Germano (2000, p.105): 

- Controle político e ideológico da educação escolar em todos os níveis, o que não 
aconteceu de forma linear em função das forças opositoras conseguirem ampliar o 
seu espaço de atuação política. 
 
- Estabelecimento de uma relação direta e imediata segundo a ‘teoria do capital’ 
entre educação e produção capitalista, com destaque a educação do 2°grau para 
proposta de profissionalização. 
 
- Descomprometimento com o financiamento da educação pública e gratuita, 
negando o discurso da valorização da educação escolar, migrando para privatização 
do ensino. 
 

Germano (2000, p. 105) coloca que “A política educacional no estado militar 

incentivou a participação do setor privado na expansão do sistema educacional” e destaca, 

ainda, que, nesse contexto, o ciclo de maior liberalização teve início com o governo do 

presidente Ernesto Geisel (1974-1979), estendendo-se com a chamada “abertura” do governo 

do presidente João Baptista de Figueiredo (1979-1985), quando a abertura política 

intensificou-se, e as manifestações populares conseguiram pressionar o governo, apontando 

para o fim da ditadura militar, momento em que ocorreu a revogação do AI 5 e a concessão da 

anistia.  
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Todos esses acontecimentos deveram-se consubstancialmente à crise do modelo de 

desenvolvimento capitalista adotado a partir de 1964. Germano (2000) coloca que, de 1974 a 

1979, ocorreram ajustes na economia internacional, e o ciclo da expansão econômica, 

conhecido como o “milagre econômico”, entrou em crise. 

O Brasil passou por uma extremada reforma no seu sistema educacional, cujo foco se 

concentrou na formação de cidadãos acríticos, que não dessem margem a problemas inerentes 

ao sistema político imposto. Esse sistema veio a interferir na educação brasileira, cujos 

reflexos perduram até os dias atuais. Em 1964, com o Golpe Militar, a educação brasileira foi 

submetida a mudanças austeras, vindo a repercutir do comportamento do estudante em sala de 

aula ao conteúdo ministrado nas escolas e nas universidades brasileiras. Como se tratou de um 

regime ditatorial, observou-se claramente, nesse período, a necessidade, por parte do poder, 

de fazer com que a população brasileira obedecesse a esses novos ideais. Posto isso, a 

educação, no estado militar, deflagrou uma forma utilizada pelo regime, como um modo de 

assegurar a dominação necessária para afastar conflitos ou qualquer influência que pudesse 

atrapalhar a hegemonia estatal. O governo militar, impondo uma sociedade harmônica, a 

partir do aceite as suas diretrizes, aparecia como um Estado que assumia o papel 

modernizador, pelo entendimento de que a modernização apregoada só aconteceria se os 

conflitos ocorridos na sociedade pudessem ser administrados por este governo. 

Suruagy (2005) e Germano (2000) relatam que, com o Golpe Militar de 1964, foram 

desativadas todas as iniciativas em defesa da escola pública, liderada pela UNE, seguida de 

outros movimentos aderidos por intelectuais, estando, portanto, a bandeira da Reforma 

Universitária, defendida pelo Movimento Estudantil, incorporada inadequadamente pelo 

Estado.  

Na perspectiva de descrição do ideário rumo à Reforma Universitária no Brasil, há de 

se mencionar o Relatório Atcon (1966), no qual o americano Rudolf Atcon, membro da 

Agency International Development (AID) foi designado pelo MEC para realizar um estudo 

sobre a universidade brasileira, sob a lógica de que a educação seria o ponto de partida para o 

desenvolvimento da América Latina. O objetivo desse trabalho, a priori, concentrou-se com 

destaque: na orientação de uma nova estrutura para a universidade; na necessidade de 

disciplinar a vida acadêmica, coibindo os protestos, reforçando a hierarquia e a autoridade, o 

que, segundo Germano (2000), seguia dando “ênfase à importância de racionalizar a 

universidade, nos moldes empresariais, privilegiando, assim, a questão da privatização do 

ensino”. 
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Confirmando a tendência do controle privado do ensino público, os autores 

descrevem que, entre 1968 e 1971, durante a ditadura militar, a educação sofreu duas grandes 

reformas, precedidas pelos acordos MEC-Usaid (Ministério da Educação e Cultura e United 

States Agency for International Development), agência do governo americano, abrangendo 

todos os níveis de ensino, do qual o Brasil receberia apoio técnico e financeiro para 

implementar as reformas.  

Germano (2000) salienta que a Reforma Universitária de 1968 não foi tão somente 

traduzida numa incorporação sem ressalvas das recomendações do relatório Atcon e por 

imposição da USAID, por meio dos assessores que trabalharam junto ao MEC. Considerou-

se ainda a ocorrência de um movimento interno em favor da modernização da universidade 

(que já havia desde a década de 1940). A Reforma Universitária deve ser entendida não 

somente no preâmbulo da Lei 5.540/68 e no Decreto-Lei 464/69 (que estabeleceu as normas 

complementares à Lei 5.540/68). Esta abrangeu um conjunto de discursos e práticas adotadas 

pelo Estado com vistas a redimensionar o sistema educacional brasileiro, o que implicou, 

segundo este autor, a incorporação de duas dimensões, restauração e renovação. No que diz 

respeito à restauração, observou-se que, ao se revestir de legalidade, possibilitou o completo 

aniquilamento por parte do Estado de segurança nacional, do movimento social e político dos 

estudantes e de outros setores da sociedade civil. No que diz respeito à renovação, verificou-

se que, à medida que propunha mudanças efetivas para o ensino superior, a reforma assimilou 

as reivindicações oriundas do movimento estudantil e parte dos professores.  

Entendendo que, nestes moldes, essas reformas previam atrelar o sistema educacional 

brasileiro ao modelo econômico dependente de interesse norte-americano, o que geraria 

mudanças na LDB. Em decorrência desde Golpe Militar, a educação sofreu outro grande 

impacto com a reestruturação da representação estudantil, na intenção de controlar a 

juventude brasileira: extinguiu-se a UNE. 

 

2.3 A lei de diretrizes e bases da educação nº 9.394/96: novos rumos para a educação 

superior brasileira 

 

Com a redemocratização do Brasil e a Constituição de 1988, veio a necessidade de se 

garantirem novos direitos educacionais, e, logo após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, deu-se entrada, no Congresso Nacional, ao Projeto de Lei (PL 1258/88), formado por 

um compêndio das diferentes discussões ocorridas desde o início dos anos 1980, com vistas a 
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dar início ao processo de tramitação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). O autor desse projeto foi o deputado federal Octávio Elísio, e o relator, Jorge Hage. 

Numa correlação de negociação entre as forças políticas e populares, o texto original foi 

modificado, seguindo para a avaliação do Senado, depois de receber 1.263 emendas, com 

apenas 298 artigos, quando o relator no Senado Federal, Cid Sabóia (PMDB/CE), emitiu 

parecer, e a Comissão de Educação do Senado aprovou o então Projeto de Lei 101/93 no dia 

20 de novembro de 1994. No entanto, o senador Darcy Ribeiro apresentou um substitutivo a 

esse projeto, por identificar inconstitucionalidade em vários artigos, sendo o mesmo retirado 

do plenário do senado, por requerimento do senador Beni Veras. 

 Nesse contexto, o Presidente do Senado, José Sarney, resolveu retomar a tramitação 

dos três marcos importantes em discussão rumo à criação da nova LDB: O PL 101/93 da 

Câmara e o parecer de Cid Sabóia – aprovado pela comissão de educação e o substitutivo de 

Darcy Ribeiro, sendo nomeado como relator dessa proposta Darcy Ribeiro, que não deixou de 

tomar como referência seu próprio projeto à luz da sua concepção de educação. O substitutivo 

Darcy Ribeiro, que continha 91 artigos, foi posto em evidência, tendo sido considerado por 

consenso entre os senadores como sendo um texto enxuto e não detalhista. O parecer n° 

30/96, de Darcy Ribeiro, foi aprovado no plenário do senado em 14 de fevereiro de 1996. 

Notadamente, tal decisão excluiu o projeto inicial da LDB, negou o processo democrático 

estabelecido na câmara e em diversos setores da população vinculados à educação e em 20 de 

dezembro de 1996, foi promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da 

República a Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394/96. 

Após anos de disputa de projetos diferentes para a educação nacional, foi promulgada, 

em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996, sancionada 

no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, conhecida historicamente como 

Lei Darcy Ribeiro de Educação Nacional. Esta Lei foi apontada como dimensão legal inerente 

ao processo de expansão, e, nesse aspecto, Castro (2004, p.110-111) coloca que ela “foi 

aprovada, no contexto da reforma educacional, como um meio de regular as iniciativas e 

ações necessárias à implementação do novo modelo educacional”. A autora destaca que as 

discussões acerca da modificação do quadro legal do país no tocante à educação antecedem a 

Constituição Federal de 1988 e que essas discussões tiveram o envolvimento da participação 

popular e das entidades de classes ligadas, tendo oferecido contribuições substanciais ao 

projeto de Lei encaminhado à Câmara dos Deputados. No entanto, a LDB, aprovada em 1996, 

foi uma lei gestada no MEC pelo Senador Darcy Ribeiro e por técnicos do MEC. 
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Pode-se observar que a LDB trouxe, em seus princípios, um caráter descentralizador 

que tomava como referência a reforma neoliberal e gerencial do Estado para definir a 

estrutura da Educação Nacional, defendendo um sistema articulado e descentralizado de 

educação nacional, a partir de nítidas atribuições nos níveis da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, previstos na Constituição Federal de 1988. No entanto, apesar dos 

aspectos legais, pode ser notada uma grande dificuldade de ordem cultural para a implantação 

de uma educação legitimamente inovadora, para além da estrutura básica de organização da 

oferta de oportunidades educacionais na educação básica e na educação superior, em suas 

diferentes etapas e modalidades de educação e ensino.  

Segundo Castro (2004; 2007) e Cordão (2012), pode-se dizer que a LDB apresenta 

alguns entraves difíceis de serem solucionados, entre eles, o entendimento de que as 

universidades – públicas e privadas – e demais instituições de educação superior ainda não 

despertaram para a real necessidade de se priorizar a formação inicial e continuada de 

professores, especialmente para a educação básica e para a educação profissional e 

tecnológica; uma concepção de avaliação com uma nova função, a de avaliar a aprendizagem, 

com foco no contexto da verificação da aprendizagem, e não na reprovação; a utilização da 

modalidade de Educação a Distância tanto no nível da educação básica quanto no nível da 

educação superior, o que, teoricamente, seria uma conquista, deparando-se, no entanto, com a 

dificuldade enfrentada na implantação de programas educativos na supracitada modalidade de 

educação, com os mesmos níveis de qualidade da educação presencial. Um outro entrave a ser 

destacado seria a dificuldade de as instituições aceitarem o projeto pedagógico como efetivo 

instrumento de trabalho para o estabelecimento de ensino e suas equipes técnicas e 

administrativas e, de modo especial, para os seus professores. 

Ainda os autores Cordão (2012) e Castro (2007) apontam como conquista o fato de a 

educação profissional ser tratada de forma integrada com todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação e ensino. Outro capítulo importante é o que trata dos recursos 

financeiros, definindo com clareza o que pode ser considerado como despesas com a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino, o capítulo que trata “do Direito à Educação e do 

Direito de Educar”, destacando a exigência da definição de padrões mínimos de qualidade de 

ensino, a grande alteração em relação à educação profissional, a qual é situada na confluência 

dos direitos fundamentais do cidadão à própria vida, à educação e ao trabalho.  

 O relato acima não esgota todas as possibilidades de proposições positivas e negativas, 

ou conquistas e entraves a serem enfrentados na leitura e operacionalização da nova LDB para 
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todos os envolvidos. Cabe destacar, no entanto, que a LDB 9.394/96 vigente, em termos de 

políticas públicas na área educacional, vem legando considerados ganhos para os cidadãos, 

merecendo alguns destaques: o fato de que “a União deve gastar no mínimo 18% e os Estados 

e municípios no mínimo 25% de seus orçamentos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino público” (art. 69); o fato de o Ensino fundamental passar a ser obrigatório e gratuito 

(art. 4) e a educação infantil (creches e pré-escola) tornar-se, oficialmente, a primeira etapa da 

educação básica (BRASIL, 1996). 

No que se refere à educação superior, a LDB 9.394/96, ao longo de sua trajetória, 

incorporou vários dispositivos, por meio de Projetos de Lei, de Decretos e da reforma 

constitucional, reformando, juntos, internamente, a educação superior brasileira. A análise das 

políticas com vistas à educação superior só pode ser entendida, segundo Dourado (2002), com 

a compreensão integrada dos instrumentos e mecanismos que justificam a reforma desse nível 

de ensino e de sua relação orgânica com o processo de reforma de Estado no Brasil.  

Segundo Castro (2004, p.111),  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da educação, aprovada em dezembro de 1996, é 
um documento em sintonia com as orientações de cunho neoliberal, baseadas em 
princípios minimalistas, em que se prevê a diminuição do Estado no setor 
educacional. Nela são valorizados os mecanismos de mercado, apelo à iniciativa 
privada e a consequente redução dos investimentos públicos nos setores sociais. 

 
Muito diferente da proposta originada no âmbito da sociedade civil, embasada em 

diretrizes consideradas progressistas, não tendo vingado no percurso de tramitação na 

Comissão de Educação de Câmara. Notadamente, a sociedade civil desenvolveu seu papel 

juntamente com os representantes do Congresso, defendendo uma concepção de Estado de 

bem-estar social que, dentre outros aspectos, atribuía ao poder público fazer cumprir o direito 

à educação em todos os níveis e modalidades (CASTRO, 2004). A lei aprovada foi orientada 

pelos parâmetros do neoliberalismo, num contexto de crise do capitalismo, observando-se 

primórdios de ajustes no papel do Estado, em que se colocava como importante agente na 

administração da crise, mediante a criação de mecanismos de intervenção em outras 

instâncias, adequando-as às novas demandas (CABRAL NETO, 2012). 

A expansão da educação superior na década de 1990 (terceira fase da expansão) foi 

observada em escala mundial, respeitando-se os parâmetros de maior ou menor intensidade, 

como o caso dos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Como estratégia de 

expansão foi instituída a diversificação institucional, como uma nova tendência a ser adotada 

nas políticas da educação superior e tem, segundo Correia, Amaral e Magalhães (2002), uma 

concepção descrita a partir da existência de diferentes formas de educação pós-secundária e 
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de conjuntos de instituições dentro de um Estado ou nação, imbuídas de diferentes missões e 

formas de instruções, diferentes na mesma lógica, quanto à organização e aos financiamentos.  

No que se refere ao ensino superior, o Art. 44 da LDB define o grau de abrangência ou 

de especialização, determinando que o ensino superior seja oferecido por meio de:  

I) cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 
ensino;  
II)  de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  
III)  de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados 
em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;  
IV)  de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
em cada caso pelas instituições de ensino (BRASIL, 1996). 

Esse artigo possibilitou uma grande modificação no ensino superior e foi fundamental 

para a expansão e a criação de novos cursos, aumentando, dessa forma, o número de alunos 

matriculados tanto na rede pública quanto na particular. Esse artigo ressalta os princípios da 

flexibilidade e da diversificação que permitiram a criação de novos cursos, entre eles, os 

sequenciais por campo do saber, normatizados pelo Conselho Nacional de Educação – CNE. 

 Considerando o ambiente educacional dessa pesquisa, Escola Técnica cuja origem 

emerge da oferta de cursos profissionalizantes e médios ofertados predominantemente na 

modalidade presencial, faz-se mister destacar, nas prerrogativas do artigo 44 

supramencionado, o critério de “diversificação” que permitiu que o IFPB nomenclatura atual 

se inserisse na oferta da educação superior. Nessa perspectiva, trabalhar o conceito de 

diversificação das instituições de educação superior torna-se relevante, e, na visão de Correia 

et al. (2002, p.32), observa-se o conceito de diversificação como sendo “um processo 

dinâmico pelo qual um sistema aumenta a sua diversidade, quer por aumento do número de 

espécies, quer por aumento da dispersão dos organismos pelas várias espécies”. Sguissardi 

(2000) chama a atenção, a esse respeito, para a percepção da universidade enquanto 

instituição social universal, construída a partir de inúmeros e diversificados conceitos e 

padrões, o que a torna vulnerável ao enfrentamento de desafios advindos de pressões 

ocasionadas pelas mudanças decorrentes desta diversidade, podendo colocar em confronto sua 

identidade construída ao longo do tempo, exatamente o que pode vir a ocorrer com o IFPB 

que não tem tradição nessa oferta e passará a ser avaliada de forma equivalente às 

universidades. 

Ainda muito importante, para a expansão do ensino superior é o Art. 45, mesmo tendo 

este dado vasão a uma orientação mercantilista da educação no Brasil, quando determina que 
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o oferecimento da educação superior seja suprido em instituições públicas e/ou privadas em 

diversos níveis de abrangência, cabendo aqui o entendimento da oferta de ensino em nível 

tecnológico, bacharelados e pela modalidade a distância. Esse artigo, ao tempo em que 

possibilita a expansão, também consolidada o ensino superior nas instituições privadas, 

subsidiadas em parte por verbas públicas a exemplo do FIES e PROUNI, programas de 

financiamento aluno e IES, oportunizou a expansão expressiva das matrículas nessa rede de 

ensino, tornando questionados os critérios dessa expansão. Em contraponto a esse cenário há 

de se considerar o que expõe Chaves (2010, p.482) quando assevera que “a privatização vem 

sendo utilizada com a finalidade de reduzir a presença do Estado tanto na área produtiva, 

quanto na área social” levando a sérias consequências em âmbito das políticas sociais 

dirigidas à população de baixa renda, que ao intentar reduzir a pobreza, não se aparta da 

promoção da desigualdade social e da pobreza. 

É preciso considerar que a rede pública também teve uma expansão muito grande, 

mas, como já vinha sofrendo um grande déficit de atendimento, o seu crescimento ficou muito 

abaixo da rede privada. Segundo Barbalho e Castro (2012, p. 279), esse artigo inova quando 

cria a categoria de Centros Universitários, instituições pluricurriculares de educação superior, 

numa perspectiva de que proporcionar ensino de excelência. 

Com as diversas estratégias criadas pela LDB nº 9.394/96, pode-se dizer que a década 

de 1990 foi uma época de significativa ampliação do acesso via crescimento do número de 

matrículas, do aumento e diversificação de cursos, do aumento da contratação de docentes, 

que serviram para compor um novo cenário para a educação superior no Brasil, porém não foi 

suficiente para cumprir as metas estabelecidas pelos planos e programas do Governo desse 

período. Nesse contexto, pode-se identificar uma forte utilização de estratégias 

mercadológicas, a exemplo da expansão da educação superior pela rede privada, de forma um 

tanto desordenada, chamando a atenção aos requisitos de qualidade como uma inquietação em 

função da falta de mecanismos de inspeção por parte do Governo Federal. É exatamente nesse 

ponto que nos valemos do que diz Brandão (2006), quando coloca que o desafio do acesso à 

educação superior não está no aumento do número de vagas totais para se alcançá-la, mas no 

aumento de vagas em instituições públicas de qualidade, garantindo, assim, a democratização 

ao acesso. 

Posteriormente, os artigos referentes ao ensino superior foram normatizados pelo 

Decreto nº 2.207, de 05/04/1997, que regulamenta, para o Sistema Federal de Ensino, as 
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disposições contidas nos artigos 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências (BRASIL, 1997, n.p.). A saber: 

Art. 19 – classificação das categorias administrativas das instituições de ensino dos 
diferentes níveis em pública e privada; 
Art. 20 – categorias das instituições privadas de ensino em particulares, 
comunitárias, confessionais e filantrópicas; 
Art. 45 – a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, 
públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização; 
Art. 46 – a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento 
de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação; 
§ 1º – após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas 
pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, 
conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na 
instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em 
descredenciamento; 
Art. 52 – as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 
cultivo do saber humano, parágrafo único; 
Art. 54 – no qual se encontra que as universidades mantidas pelo Poder Público 
gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades 
de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos 
seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal; 
Art. 88 – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua 
legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um 
ano, a partir da data de sua publicação. 
 

O Decreto nº 2.207, de 05/04/1997, foi alterado pelo Decreto nº 2.306, de 19 de agosto 

de 1997, que regulamentou o Sistema Federal de Educação – por meio do qual o governo 

normatizou as atribuições das instituições superiores privadas de ensino, admitindo de forma 

definitiva as instituições com fins lucrativos e estabelecendo a diversificação das instituições 

de ensino superior em cinco tipos: I – Universidades; II – Centros Universitários; III – 

Faculdades Integradas; IV – Faculdades; e V – Institutos Superiores ou Escolas Superiores.  

Embora o Decreto nº 2.306/2007 tenha sido fundamental para a grande expansão da 

rede privada no ensino superior no Brasil, a consolidação desse processo deu-se por meio da 

instituição do Decreto nº 3.860, do dia 9 de julho de 2001, que alterou as regras de 

organização do ensino superior e da avaliação de cursos e instituições, definindo nova 

mudança na diversificação das instituições de ensino superior. 

Uma das mudanças mais significativas desse Decreto foi transformar os cinco tipos de 

instituições em três: I – Universidades; II – Centros Universitários; III – Faculdades 

Integradas; Faculdades; Institutos Superiores e/ou Escolas Superiores. Observa-se, no entanto, 

que, de fato, não foi alterada a natureza das IES existentes, sendo apenas reagrupadas 

diferentemente. 

Outros instrumentos legais, que podem ser destacados da educação superior, 

instituídos pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006): 
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Decreto 4.914, de 11/12/2003 (dispõe sobre os centros universitários alterando o art. 
11 do Decreto nº 860, de 9 de julho de 2001); Lei nº 10.861, de 14/04/2004 (que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES); Lei nº 
10.973, de 2/12/2004 (que dispõe sobre incentivos à inovação tecnológica); Lei nº 
11.079, de 30/12/2004 (que institui a Parceria Público Privada - PPP); o Decreto 
Presidencial nº 5.225, de 1/10/2004 (que elevou os Centros Federais de 
Educação Tecnológica - CEFETs à categoria de Instituições de Ensino 
Superior); o Decreto Presidencial nº 5.245, de 18/10/2004 transformado na Lei nº 
11.096/05 (que criou o Programa Universidade para Todos – PROUNI); o Decreto 
Presidencial nº 5.205, de 20/12/2004 (que regulamenta as fundações de apoio 
privadas no interior das IFES); o Decreto Presidencial nº 5.622, de 19/12/2005 (que 
regulamenta a educação à distância no Brasil e consolida a abertura do mercado 
educacional brasileiro ao capita estrangeiro); e mais recentemente o Decreto nº 
5.773, de 9/05/2006 (que estabelece normas para as funções de regulação, 
supervisão e avaliação das instituições de ensino superior) e o Projeto de Lei nº 
7.200/06, encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional, em junho de 
2006, que estabelece nova regulamentação para a educação superior brasileira 
(CHAVES, 2009, p.07). 

Vale destacar o feito do ano de 2004, por meio do Artigo 1° do Decreto n° 5.225, 

alterado pelo Artigo 7° do Decreto n° 3.860 de 09 de julho de 2001, segundo o qual as 

Instituições de Ensino Superior, quanto à sua organização acadêmica, seriam classificadas 

como Universidades, Centros Federais de Educação Tecnológica e Centros Universitários. 

Pela oportunidade de exploração dos caminhos da expansão da educação superior por 

das décadas de 1960 a 1990 e a partir dos textos analisados, pode-se concluir que o modelo 

proposto pela reforma universitária de 1968 permaneceu como norteador das políticas 

educacionais até a promulgação da LDB n° 9.394/96, período em que o setor público centrou 

esforços rumo à criação e à manutenção de universidades idealizadas sob a lógica de 

instituições de grande porte, utilizando-se da engrenagem da educação, associando o ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

2.4 Planos Nacionais de Educação (PNE 2001-2010 e PNE 2014- 2024): contribuições ao 

processo de expansão da educação superior no Brasil 

 

O planejamento é uma peça fundamental para a consecução dos objetivos de qualquer 

instituição. No campo educacional brasileiro, com tantos problemas complexos e de difíceis 

soluções, é importante que as políticas governamentais indiquem os rumos e os objetivos que 

se querem alcançar. Para Oliveira (2007), quando se pensa em sistema educacional, o 

planejamento torna-se crucial no sentido de atingir os verdadeiros propósitos da educação do 

cidadão. Em primeiro lugar, o planejamento deve buscar direcionar a educação, considerando 

o contexto nacional, regional, local e comunitário em que o indivíduo está inserido, 

proporcionando uma formação criadora e libertadora do homem. 
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Os planos nacionais podem ser entendidos nesse contexto em que existe uma 

preocupação de organização, acompanhamento e avaliação das ações e metas que se quer 

atingir com a educação nacional. Para Dourado (2011), a narrativa da educação brasileira é 

apontada por discussões acaloradas de projetos com diferentes percepções no que diz respeito 

ao papel do Estado e do planejamento, da relação entre os entes federados e da lógica de 

organização de gestão e organização. Nesse percurso de disputas entre as concepções, 

permanecem os embates entre os que defendem o ensino público e os que defendem o ensino 

privado, numa concepção divergente sobre as questões que envolvem planejamento, e 

discussões sobre suposições e concretização de planos nacionais e/ou setoriais de educação. 

 

2.4.1 Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010): proposições e perspectivas 

 

A década de 1990 pode ser considerada um período marcado por fortes transformações 

e relevantes modificações nas políticas educacionais no Brasil. No campo educacional, havia 

a constatação de um panorama marcado por desigualdades sociais e econômicas, motivava a 

defesa da educação voltada para todos, numa tentativa de superar o cenário de pobreza que se 

instaurava. No campo político e econômico havia a necessidade de um reordenamento do 

país, com foco na competitividade, o que favorecia um contexto de relações sociais desiguais 

e excludentes, que apontava para um iminente retrocesso às conquistas sociais. Nesse cenário, 

realizaram-se as discussões para a elaboração do primeiro Plano Nacional de Educação para o 

decênio 2001-2010. 

Esse Plano tem como base a promulgação da Constituição Federal de 1988, aprovada 

durante o processo de redemocratização do Brasil, que estabeleceu por determinação 

constitucional, a obrigatoriedade para a elaboração de um Plano Nacional que desse 

direcionamento à educação brasileira. Posteriormente, essa determinação é incorporada à Lei 

de Diretrizes e Bases nº 9.394/96. Discutindo a temática, Severino (2014, p.32) destaca que o 

PNE 2001-2010 deveria cuidar: 

[...] da articulação e desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis e da 
integração das articulações do poder público que conduzam à: erradicação do 
analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade do 
ensino; formação para o trabalho e Formação humanística, científica e tecnológica 
do país, cabendo à União a elaboração desse Plano (Art. 87, LDBN 9.394/96), 
constituindo-se num plano decenal, com diretrizes e metas em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.  
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O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) foi aprovado pela Lei nº 

10.172, de 09/01/2001, e constava de 295 metas para a educação, dentre as quais, 35 diziam 

respeito à educação superior, tendo tido destaque, neste documento, alguns objetivos, segundo 

Dourado (2009): a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no 

tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; a democratização da 

gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

O PNE 2001-2010 previa a expansão, propondo quatro direcionamentos voltados 

especificamente para o crescimento da oferta da educação superior, em que se tem, como 

primeiro direcionamento, o provimento da cobertura em, pelo menos, 30% de jovens na idade 

de 18 a 24 até o final da década, num segundo momento; uma política de expansão visando à 

redução das desigualdades regionais de oferta, num terceiro; a implantação de um sistema 

interativo de educação a distância (BRASIL, 2012) e, num quarto momento, a diversificação 

da oferta, por meio da criação de cursos noturnos inovadores, cursos sequenciais e cursos 

modulares (BRASIL, 2012). 

Com efeito, merece destaque o fato de que o Plano Nacional de Educação (PNE) 

sofreu nove vetos presidenciais no tocante à participação do Estado, especificamente àqueles 

itens que promoviam alterações ou ampliavam sua participação no que dizia respeito ao seu 

papel de provedor dos recursos financeiros que asseguravam sua implantação. Vale destacar 

que, dos nove vetos, quatro referiam-se à educação superior, conforme descreve o documento 

CNE (2009, p. 50): 

Proporção nunca inferior a 40% de participação do setor público no total de vagas 
ofertadas; criação de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Superior para as IES federais; ampliação do crédito educativo, para atender no 
mínimo, a 30% da população matriculada no setor privado; triplicação em dez anos, 
dos recursos públicos para pesquisa científica e tecnológica. 

Durante os primeiros anos após a aprovação do PNE, não houve, de fato, interesse do 

Governo Federal em levar adiante a sua implantação, até porque o respectivo processo de 

discussão não foi efetivamente de iniciativa do executivo que, além disso, vetou, na lei 

promulgada, os mecanismos concretos de financiamento das metas estipuladas. Este PNE 

passou por fortes intervenções e vários vetos, dentre os quais, destacam-se os limitantes dos 

recursos financeiros que inviabilizaram a ação do plano, o que oportunizou, no ano de 2007, 

no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a criação de um Plano de 
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Desenvolvimento da Educação (PDE), que, pela semelhança com o PNE, fez com que o 

mesmo se transformasse no que se chamou de “letra morta”.  

 Sobre o conceito de PNE e a concepção deste como “letra morta”, Saviani (2014, 

p.23) evidencia que: 

Embora o conceito de PNE tenha sido introduzido no campo educacional desde a 
constituição de 1934 com a sucessiva elaboração e aprovação de planos desde essa 
data até hoje, a maioria dos planos permaneceu ‘letra morta’ meras cartas de 
intenção solenemente ignoradas pelos dirigentes políticos, que vêm tomando 
iniciativas de política educacional inteiramente à margem dos planos aprovados. 

A última avaliação do Plano Nacional de Educação (2001-2010), realizada pelo MEC 

(2008), e estudos realizados por pesquisadores como Dourado (2011) e Ferreira (2011), 

apontam como principais problemas para a não consecução, ou a consecução parcial, das 

metas e dos objetivos previstos no Plano Nacional de Educação que se encerrou (PNE 2001-

2010): a gestão, o financiamento da educação e o regime de colaboração, corroborando, desta 

forma, a descrição de Saviani (2014). Ainda nesse sentido, Dourado (2011) sinaliza que, ao 

definir grandes metas, indicando grandes desafios para a melhoria da educação nacional, o 

PNE (2001-2010) configurou-se como um plano formal, marcado pela ausência de 

mecanismos concretos de financiamento. Os planos estaduais e municipais de educação não 

se realizaram como política concreta e, dessa forma, não contribuíram para a dinâmica de 

democratização do planejamento e da gestão no país e para a sua ratificação como política de 

Estado.  

Ocorre que o PNE 2001-2010 suscitou grandes embates entre duas propostas distintas 

de Plano permeando por um lado uma proposta no âmbito da sociedade brasileira, via 

mobilização da sociedade civil e outra versão proposta pelo poder Executivo ao Congresso 

Nacional, e nos fortes embates acerca do conteúdo do PNE resultou um  Plano que manteve a 

estrutura da “Proposta do Executivo”, contendo vários problemas na sua formulação e 

implementação, chamando a atenção a falta de instrumentos de monitoramento das metas e 

outras questões que envolvem a concepção do Plano, o que o tornou um tanto quanto ineficaz, 

no que diz respeito à operacionalização de suas tarefas em função das metas propostas. A 

ausência de mecanismos palpáveis de financiamento foi uma lacuna bastante evidenciada para 

o não atingimento das metas propostas nesse Plano, o que não vem a justificar a inoperância 

dos entes federados envolvidos nesse projeto, uma vez que, imediatamente ao seu término, 

iniciam-se outras discussões, sendo mantida a maioria das metas não atingidas, permanecendo 

a grande lacuna de como estas seriam resolvidas, suscitando os debates para a criação de um 

novo plano, conforme segue. 
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2.4.2 Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024): velhos problemas e novos desafios 

 

Entre 2010 e 2013, pesquisadores como Saviani (2010) e Dourado (2011), dentre 

outros, descreveram o PNE num contexto temporal, considerando o decênio de 2010 a 2020, 

que vinha sendo sistematizado pela Comissão Organizadora do II Congresso Nacional de 

Educação (CONED), dos resultados dos debates realizados nas mais variadas esferas da 

sociedade, nos diversos eventos programados, desde o I Congresso Nacional de Educação, aos 

Seminários Temáticos Nacionais e Locais, realizados em todo o País.  

Nesse encaminhamento, surgia o desenrolar do segundo Plano Nacional de Educação 

PNE, cujo trâmite teve início em 15 de dezembro de 2010, por meio do Projeto de Lei 

n°8.035/2010, quando foi enviado em 2012, após ter recebido cerca de três mil emendas, 

seguindo para a aprovação pela comissão do Governo Federal ao Congresso, passando dois 

anos para ser aprovado pela Câmara dos Deputados. 

No âmbito da consecução deste segundo Plano Nacional, destaca-se o documento 

elaborado pela “Oficina de Trabalho CES/CNE (2012), “Desafios e Perspectivas da Educação 

Superior Brasileira para a Próxima Década”, no qual observava que, no ano de 2009, 

aproximando-se o término da vigência do PNE 2001-2010, este teve uma avaliação 

insatisfatória, pela observância do baixo desempenho do cumprimento de suas metas, o que 

levou outros atores sociais a se debruçaram na busca das causas/impedimentos da sua 

efetivação. Tal iniciativa resultou num computo de críticas, elencando como problemas da 

política: número excessivo de metas; ausência de indicadores e de estratégias de 

implementação, pouca articulação entre os sistemas municipal, estadual e federal e falta de 

previsão orçamentária para sustentar as ações previstas.  

Esse diagnóstico serviu de base para as diretrizes do novo PNE, por meio  de uma 

série de conferências estaduais e municipais realizadas ao longo de 2009, com amplas 

discussões no sentido de fomentar a formulação de um novo plano (o PNE 2011-2020), os 

Membros da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) e 

do Legislativo Brasileiro, além dos Atores da Sociedade Civil organizada, agentes da 

Conferência Nacional de Educação/CONAE, promovendo um amplo debate com a sociedade 

sobre as demandas que deveriam pautar a construção de um novo PNE.  

Em análise ao documento Planejando a Próxima Década – Conhecendo as 20 Metas 

do Plano Nacional de Educação (MEC, 2014), observa-se, na concepção dos elaboradores, 

que o Brasil, nessa época, encontrava-se em um novo cenário, propício a mudanças relevantes 
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e urgentes. Várias iniciativas do governo indicavam que havia vontade política para se 

instituir um Sistema Nacional de Educação e os Planos de Educação seriam o caminho. Um 

exemplo, também pode ser encontrado com a aprovação da Emenda Constitucional nº 

59/2009. 

A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano 
Nacional de Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência 
constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais 
devem tomá-lo como referência. O plano também passou a ser considerado o 
articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do 
Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento. Portanto, o PNE deve ser a 
base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, que, ao serem 
aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para a sua execução 
(BRASIL, 2014,p.5). 
 

Contextualizando esse movimento, no período de 2009 e 2010, ocorreram várias 

conferências em âmbitos municipais, regionais, distritais e estatuais, numa preparação para a 

efetiva participação na Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010, pretendendo-se 

fomentar a análise das políticas educacionais ao tempo que se observaria o cumprimento das 

metas do PNE 2001, que se encontrava em vias do término do decênio, finalizando, por 

conseguinte, sua vigência. Posto isso, a CONAE deliberou as bases e diretrizes para a 

elaboração de um segundo Plano de Desenvolvimento (BRASIL, 2010), com o propósito de 

enfrentar as desigualdades sociais e educacionais que ainda se faziam presentes no cenário da 

educação brasileira. 

Segundo Dourado (2011), o MEC encaminhou uma nova proposta do PNE ao 

Congresso Nacional, sem que os interessados que participaram de sua construção tivessem 

contato com o documento final, demonstrando, dessa forma, descaso com as entidades 

envolvidas na luta em defesa da educação pública no Brasil. 

As primeiras discussões nesse sentido propuseram, como uma das metas do novo 

Plano Nacional de Educação PNE discutido para o decênio 2011-2020, a expansão dos 14,6% 

de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior para 33% até 2021 (DOURADO, 2011). Isso 

significa uma proposição de dobrar os investimentos dessa etapa da educação ao longo dos 

próximos dez anos. No sentido de vencer os desafios do campo educacional, o PNE (2014-

2024) contempla os seguintes aspectos: democratização do acesso e da permanência; 

ampliação da rede pública superior e de vagas nas IES públicas; redução das desigualdades 

regionais; formação com qualidade; inclusão social; qualificação dos profissionais docentes; 

garantia de financiamento, especialmente para o setor público; relevância social dos 

programas oferecidos; estímulo à pesquisa científica e tecnológica. 
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Torna-se oportuno destacar, no novo PNE, aspectos diretamente focalizados na 

educação superior, indicando como as metas e estratégias pretendem ser, de fato, 

operacionalizadas. O Documento Final da Conferência Nacional de Educação, na versão do 

Governo Federal, veio orientar a elaboração do PL n°8.035/10, que diz respeito ao Plano 

Nacional de Educação 2011-2020 (BRASIL, 2010), no qual se observa que as metas e 

estratégias deverão ser mantidos os eixos fundantes da política educacional observada no 

período 2003-2010, numa tônica de continuidade e adequações mais pertinentes com foco na 

política educacional vivenciada nesta ocasião.  

Considerando a expansão da educação superior, as expectativas mantiveram-se com 

foco na oferta pelo Reuni; no ensino a distância (EAD); no FIES e no Prouni, consolidando a 

parceria público-privado na Educação Superior, sob a lógica da privatização. 

Em se tratando da expansão sustentada nas ações do Reuni e o FIES, pode-se constatar 

que estas deixam de ser uma política de governo e passam a ser entendidas como uma política 

de Estado. Especificamente o REUNI, nas metas do novo PNE para a Educação Superior, 

pode observar ações que vêm a propor a otimização da capacidade instalada da infraestrutura; 

a elevação da taxa de conclusão média dos cursos para 90%; a elevação da relação 

professor/aluno; a implementação de estratégias de aproveitamento de créditos e de inovações 

acadêmicas, eixos estruturantes do Decreto nº 6.096/07 (BRASIL, 2007). Pela leitura do 

texto-base do PNE, pode-se observar, ainda, o fortalecimento do empresariamento da 

educação nos níveis de educação básica e educação superior, considerando as vagas públicas 

assentadas no setor privado por meio das vagas nas entidades privadas, a exemplo do Sistema 

‘S’ e da ampliação da isenção fiscal à Educação Superior via FIES. 

Sobre o PNE, Oliveira (2011) aponta que a proposta continha 20 metas, das quais 

apenas três, as metas 12, 13 e 14, das 32 colocadas, tratavam diretamente da educação 

superior. Este autor analisa, tomando por base os indicadores e mudanças mais significativas 

da última década, para a educação superior.  

Meta 12:  elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por 
cento e a taxa líquida para trinta e três por cento da população de dezoito a vinte e 
quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, quarenta 
por cento das novas matrículas, no segmento público (PNE 2014-2024, p.75). 

O avanço apontado para essa meta no novo PNE vem no sentido de dar continuidade 

ao compromisso com o processo de democratização ao acesso à educação superior, via 

inclusão e educação de qualidade, mantendo-se a faixa da população de 18 a 24 anos, 

observando-se que os últimos dados não apontam para o alcance das taxas previstas para o 

Brasil, afastando-se sobremaneira dos índices dos países desenvolvidos e mesmo de alguns da 
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América Latina. O primeiro PNE, vigência 2001-2010, estabelecia, para o fim da década, o 

fornecimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da população de 18 a 24 

anos.   

No que diz respeito à situação Brasil da meta 12, o INEP (2012) e o IBGE (2013) 

apontam que o intento de alcançar taxa bruta de 50% chegou apenas a 30,3%, e a taxa líquida, 

de 33%, chegou apenas 20,1%. Por essa leitura, observa-se que o salto projetado para a meta 

12, que propõe a elevação da taxa bruta para 50% e da líquida para 33%, seja um grande 

desafio. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres 
e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e 
cinco por cento doutores (PNE 2014-2024, p. 75). 
 

A Meta 13 do PNE mantém-se no contexto de que a qualidade da educação superior 

está intrinsecamente relacionada aos aspectos que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão, 

o desempenho dos estudantes, a gestão da instituição e a titulação do corpo docente (mestrado 

e doutorado). Observa-se que, no Brasil, ocorreu uma elevação da titulação do total de 

funções docentes de 2001 para 2012, quando o maior aumento foi observado no título de 

doutorado (157,2%), seguido na titulação de mestrado (102,6%).  

De acordo com o (BRASIL, 2014, p.43): 

Especificamente em relação à categoria pública, as funções docentes com doutorado 
passam de 33,9%, em 2001, para 50%, em 2010; para o mestrado, observa-se uma 
participação relativamente estável, passando de 30,2%, em 2001, para 30,4%, em 
2012. Sobre a categoria privada, importa observar a participação majoritária do 
mestrado, que passa de 35,3% das funções docentes, em 2001, para 45,4%, em 2012. 
O doutorado passa de 11,8%, em 2001, para 17,6%, em 2012. Apesar da elevação 
das funções docentes com doutorado nas IES privadas, esse percentual ainda se 
mostra bastante reduzido se comparado ao verificado nas IES públicas e ao que 
prevê a Meta 13 do PNE. De modo geral, todavia, considerando os docentes das IES 
públicas e privadas, temos a seguinte situação: 70,3% com mestrado e doutorado e 
31,3% com doutorado. Se somarmos o percentual de mestres e doutores nas IES 
públicas, observamos que já atingem 75%, enquanto as IES privadas têm 
aproximadamente 63% de mestres e doutores. As IES públicas têm cerca de 50% de 
doutores, enquanto as IES privadas têm aproximadamente 18%.  
 

Pelo exposto, observa-se que as IES públicas atendem ao que estabelece a Meta 13, 

enquanto as IES privadas, em seu conjunto, não atendem a essa meta, sobretudo em termos de 

percentual de doutores.  

No que diz respeito à situação Brasil da meta 13, o INEP (2012) e o IBGE (2013) 

apontam que o intento de alcançar o percentual de funções docentes na educação superior, 

com mestrado ou doutorado, de 75%, chega a 69,5%, e o percentual de funções docentes na 

educação superior, especificamente com doutorado, estimada para, no mínimo, 35%, chegou a 
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32,1%. Considerando a abrangência Brasil, pode-se aferir um bom resultado, havendo a 

necessidade de estratificar tal resultado, considerando as mesorregiões e municípios inclusos 

nessa meta Nacional.  

Quanto a meta 14 esta nos diz respeito a pós graduação conforme segue; 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil 
doutores (PNE 2014-2024, p.77). 

GEOCAPES (2012) apresenta que, em dezembro de 2013, o Brasil contava com 3.337 

programas CAPES, dos quais, 5.082 ofertados na modalidade de cursos de pós-graduação.  

Quanto à meta 14, a situação Brasil, segundo GEOCAPES (2012), INEP (2012) e o 

IBGE (2013), no que diz respeito ao objetivo de elevar gradualmente o número de títulos de 

mestrado a 60.000 títulos por ano no âmbito do Brasil, chegou-se a 47.138, e, no tocante ao 

número de títulos de doutorado, estimado para 25.000 por ano, alcançou-se 13.912. Estes 

números podem ser considerados expressivos, porém cita-se que, comparando-nos ao cenário 

internacional, o Brasil titula menos doutores que países como Estados Unidos, China, Rússia, 

Alemanha, Japão e Índia (BRASIL, 2014). Em termos gerais, a Lei n°13.005/2014, que 

aprovou o PNE 2014, está composta por 14 artigos, 20 metas e 254 estratégias, buscando 

envolver vários níveis, etapas e modalidades educacionais. Difere do PNE 2001-2010, à 

medida que passou por um debate público, com a presença da sociedade civil. Em sua 

tramitação, ao longo de dois anos (2010-2012), recebeu mais de três mil emendas, retornou à 

câmara  federal no ano de 2013, tendo sido aprovado em maio de 2014, constituindo-se um 

marco dos movimentos sociais  organizados, não evitando, no entanto, contradições internas, 

com destaque ao que se refere à concepção de educação pública e seu financiamento, razão de 

polêmicas no decorrer da tramitação, demonstrando, mais uma vez, o movimento articulado 

público e privado no contexto da educação brasileira. 

Pelos vários relatos, em termos abrangentes quanto à amplitude do PNE 2014-2024, 

percebe-se que tem surgido, como alternativa para a expansão do ensino superior no Brasil, a 

ampliação das redes acadêmicas, bem como a construção de novas modalidades de cursos 

superiores e novas modalidades de ensino. Observa-se, ainda, o fortalecimento da educação 

tecnológica com a reestruturação dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e 

Institutos Federais (IFEs), num esforço notadamente à luz de um plano nacional para a 

educação, com metas e operacionalização bem delineadas, aprovadas pelo poder público 

vigente. 
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2.5 A criação dos institutos federais de educação superior e a expansão do ensino 

superior 

 

A expansão do ensino superior no Brasil teve grandes destaques pós-LDB 9.394/96, 

apesar de ter sido uma Lei aprovada sob tensões e grandes expectativas, na perspectiva de 

redirecionar os rumos da educação nacional. Envolta em grandes esperanças, quando 

promulgada, a LDB manteve-se, ao longo dos anos, sob fortes debates e discussões, o que 

propiciou, segundo Severino (2014), significativo número de alterações.  As diversas 

alterações pelas quais passou a LDB foram intensificadas ao longo desses quase vinte anos, 

revelando uma significativa intenção de promover maior inclusão dos cidadãos menos 

contemplados com os benefícios da educação de forma institucionalizada. 

A operacionalização dos artigos da LDB nº 9.394/96, referentes ao ensino superior, 

propiciou uma grande diversificação institucional tanto em sua organização como na sua 

qualidade, com a inclusão de modelos universitários diferentes e contraditórios, o que 

possibilitou aumentar as matrículas do ensino superior no Brasil. Dessa forma conseguiu 

expandir o ensino superior, utilizando as estratégias que se coadunam com as diretrizes 

globais das políticas neoliberais. Em nível local, a operacionalização dessas políticas teve que 

se adequar às peculiaridades nacionais e regionais, privilegiando a iniciativa privada na 

expansão desse nível de ensino. 

No que se refere ao sistema público federal de ensino superior a diversificação possibilitou 

a transformação dos Centros Tecnológicos em Institutos Federais de Educação Superior, que 

vieram a contribuir com a expansão, tendo ainda que cumprir um novo papel, o de universidade.  

Na escalada da expansão, destaca-se, ainda, o ensino tecnológico, no qual, segundo o censo, os 

cursos tecnológicos apontam com mais de 1 milhão de matrículas, representando 13,6% do 

número total de estudantes. Notadamente, na rede federal de cursos tecnológicos, presenciou-se 

uma expansão nas matrículas de 467,4% no período de 2001 a 2013, crescimento médio anual de 

13,7%. 

Por esse delineamento e considerando a importância de mencionar o processo de 

Ifetização ocorrido no ano de 2008, faz-se necessário apresentar o crescimento do número de 

instituições no período que compreende 2008 a 2013, posto que são elas as responsáveis pelo 

atendimento ao contingente de alunos.  
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Tabela 1 – Número de Instituições de Educação Superior no Brasil por Organização Acadêmica (2007-2013) 

Ano 
Instituições 

Total Universidade Centro 
Universitário Faculdade IF e 

Cefet 

2007 2.231 183 120 1.945 33 

2008 2.252 183 124 1.911 34 

2009 2.314 186 127 1.966 35 

2010 2.378 190 126 2.025 37 

2011 2.365 190 131 2.004 40 

2012 2.416 193 139 2.044 40 

2013 2.391 195 140 2.016 40 
∆%  

2008-2013 7,17   6,56  16,66  3,65  21,21 
                                       

Fonte: adaptado do Censo da educação superior MEC/INEP (BRASIL, 2013). 
 
 

A Tabela 1 permite perceber que houve um crescimento das instituições em todas as 

categorias administrativas de 7,17% no período de 2007 a 2013, passando de 2.231 para 2.391 

instituições. A categoria administrativa “Faculdades” domina o cenário nacional em termo de 

número de instituições. Em 2007, havia 1.945 e, em 2013, o total chegou a 2.016, mas, 

considerando a série histórica (2007-2013), cresceram apenas 3,65%; essas instituições 

tradicionalmente se destinam apenas ao ensino, deixando de privilegiar o formato que 

tradicionalmente tem sido a função das universidades de trabalhar envolvendo as três 

dimensões da formação: ensino, pesquisa e extensão. As universidades cresceram nesse 

período apenas 6,56% passaram de 183 instituições para 195. Os Centros Universitários 

cresceram 16,66% passando de 120 para 140 instituições e os Institutos e CEFETs cresceram 

21,21%, passando de 33 para 40 instituições, registrando o maior crescimento do período. 

Tradicionalmente, essas instituições tinham se dedicado apenas à formação de profissionais 

de nível médio e profissional, com a flexibilização permitida pela LDB foram reestruturados e 

passaram a ter como competência também formar em nível superior, inicialmente por meio da 

Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 

Merecem destaque, nessa Resolução, os Art. 1º e Art. 2º. O primeiro coloca a 

educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, com o  objetivo de garantia o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem cidadãos aptos para a inserção em setores 

profissionais com a utilização de  tecnologias e o Art. 2º que  coloca os cursos de educação 

profissional de nível tecnológico como cursos superiores de tecnologia. Posteriormente com a 
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Lei 11.892/08 que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), alguns 

resultando da combinação de Escolas Técnicas Federais pré-existentes, que reunidas passam a 

integrar uma autarquia. Por força desta Lei, a oferta de Ensino Técnico-Profissionalizante foi 

mantida, no entanto, acrescentou-se a estas recém-criadas instituições a tarefa de ofertar o 

Ensino Superior prioritariamente para os cursos superiores de licenciatura, na concepção de 

formação de professores, seguido das ofertas dos cursos de bacharelado e de tecnologia. 

No que diz respeito à inserção da EaD na trajetória dos Cefets-IFs, essa deve ser 

entendida em um contexto marcado pela crise do modelo de produção e do incremento de 

novas tecnologias da comunicação e da informação que revolucionaram todos os aspectos da 

vida social, em especial o campo educacional, por possibilitar ampliar o atendimento em 

massa. Numa concepção de atendimento às políticas públicas educacionais vigentes, os Cefets 

e IFs buscaram da mesma forma diversificar a oferta de cursos pela modalidade a distância. 

Em 2013, eram 40 institutos federais/Cefets presentes em todos os Estados, buscando cobrir a 

oferta do ensino médio integrado, cursos técnicos, cursos superiores, cursos de pós-graduação 

Lato Sensu e Stricto Sensu (Rede Federal - 2015). 

Constituindo-se objeto de análise para a temática proposta, a Tabela 2, a seguir, 

apresenta dados da evolução dos cursos e matrículas na modalidade a distância no Brasil 

considerando o lapso temporal de 2007 a 2013 por categoria administrativa pública, com 

destaque para os CEFETs e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

 

Tabela 2 – Evolução do número de matrículas na modalidade a distância Brasil, categoria administrativa pública 
– Recorte no âmbito Federal/Cefets/IFs – 2008/2013 

 

ANO Brasil Pública % 
Pública/Brasil Federal % Federal IF e 

CEFET 
% 

IF's/CEFET 
2008* 727.961 278.988 38,32% 55.218 19,79% 3.092 5,60% 

2009 838.125 172.696 20,61% 86.550 50,12% 13.364 15,44% 

2010 930.179 181.602 19,52% 104.722 57,67% 18.934 18,08% 

2011 992.927 177.924 17,92% 105.850 59,49% 18.609 17,58% 

2012 1.113.850 181.624 16,31% 102.211 56,28% 13.700 13,40% 

2013* 1.153.572 154.553 13,40% 92.344 59,75% 8.739 9,46% 
Fonte: elaborada pela autora. Adaptado do Censo da educação superior MEC/INEP (BRASIL, 2013). 
 

A Tabela 2 permite visualizar o crescimento das matrículas na modalidade a distância, 

no período compreendido entre 2008 a 2013, posto que, no ano de 2007, para os CEFETs, não 

se registrou nenhuma matrícula na educação superior pela modalidade a distância, e a 
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nomenclatura IF só aparece no censo MEC/INEP a partir de 2008, ano de sua criação.  

Verifica-se, de modo geral, que essas matrículas no Brasil passaram de 727.961 para 

1.153.572, o que demonstra uma contribuição efetiva na expansão do ensino superior. Desse 

total, a rede pública de ensino (federal, estadual e municipal) representava, inicialmente, 

38,32% das matrículas, o que pode ser atribuído aos programas de incentivo que o Governo 

Federal implementou para a consolidação da modalidade no Brasil. O restante do atendimento 

era feito pela rede privada. Apesar de tal incentivo, nota-se que há anualmente uma redução 

bastante significativa do setor público na oferta da EaD, e, no ano de 2013, a rede pública é 

responsável por apenas 13,40% das matriculas nessa modalidade, o que indica que o setor 

privado vem crescendo de forma acelerada na oferta de vagas e nas matrículas nesse campo.  

No contexto da oferta pública em âmbito federal, é possível identificar, no cômputo 

geral do período, um crescimento que vai de 19,79%, no ano de 2008, aumentando 

gradativamente nos anos subsequentes, em decorrência da criação da UAB (2007) e de outros 

programas de indução do MEC. Assim, a rede federal, em 2008, encontra-se responsável por 

59,75% das matrículas na modalidade de EAD. Esses números são indicativos do forte 

posicionamento das políticas públicas adotadas no Brasil neste período na tentativa de 

consolidação dessa modalidade de educação, como via de democratização e interiorização da 

educação superior.  

 No que se refere especificamente aos CEFETs/IFS, é possível destacar a sua 

participação dentro da rede federal no que se refere à educação a distância. Percebe-se que, 

em 2008, a participação dos IFs nas matrículas pela modalidade EaD representavam 5,6% no 

contexto da oferta em âmbito Federal, o que representava 3.092 matrículas. Em 2009, um ano 

após a ifetização, passa a representar 15,44%, com 13.364 matrículas. Em 2010, registra-se a 

maior participação das matrículas nos IFES, com uma participação de 18,08% o que 

representa 18.934 alunos, demonstrando um grande crescimento das matrículas nessa 

modalidade. No entanto, pode-se observar que esse crescimento não se sustenta nos anos 

seguintes, culminando, em 2013, com uma queda de quase 50% em relação ao ano de 2008, 

quando aponta uma participação de 9,46% no contexto da oferta em âmbito federal e apenas 

8.739 matrículas. Esse cenário de declínio no número das matrículas na educação superior 

pela modalidade a distância nos IFs talvez possa ser atribuído, dentre outros aspectos, pela 

amplitude e abrangência de ações definidas para criação dos Institutos Federais, 

acrescentando-se a estas a expansão e aumento da oferta de cursos via EaD, que podem ter 

ocorrido de maneira aligeirada, não tendo sido contempladas questões fundantes para a 
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sustentação dessa oferta, a exemplo do trato às questões administrativas, pedagógicas e 

tecnológicas, essenciais ao planejamento eficaz do atendimento a esta política governamental. 

Como estratégia para consolidar as políticas públicas de expansão pela modalidade a 

distância, várias iniciativas foram tomadas pelo Governo Federal e pelas instituições para 

atingir as metas previstas nos planos educacionais, entre elas, aumento do número de vagas, 

criação de novos cursos, com vistas a promover o atendimento à demanda de ensino por essa 

modalidade.  

A Tabela 3 apresenta o comportamento do crescimento do número de cursos, vagas 

ofertadas, candidatos inscritos, ingressos e matrículas IFs – CEFETs (2009 a 2013).  

 

Tabela 3 – Número de cursos, vagas ofertadas, candidatos inscritos, ingressos e matrículas na educação superior 
a distância nos CEFETs/IFs 2009-2013 

Ano N° Cursos Vagas Oferecidas Candidatos 
Inscritos Ingressos Matrículas 

2009 25 11.998 17.227 4.070 13.364 

2010 26 9.386 11.994 7.618 18.934 

2011 29 1.127 3.759 755 18.609 

2012 33 4.560 14.644 3.416 13.700 

2013 36 4.680 20.230 3.005 8.739 

∆ % 
2009/2013 

 
44% -60,99% 17,43% -26,17% -34,61% 

Fonte: elaborada pela autora, adaptado do Censo da educação superior MEC/INEP (BRASIL, 2013). 
 
 

A Tabela 3 permite verificar o comportamento da expansão da EaD no interior dos 

institutos federais, em cursos de nível superior. É importante considerar que somente após o 

período denominado de “ ifetização” (ano de 2009) a Rede Federal de Educação Profissional, 

por meio dos IFs e Cefets, vem ampliando a sua participação nesse campo de atuação. No 

período analisado (2009 a 2013), registram-se um aumento de 44%, do número de cursos, 

porém a variação percentual do número de matrículas neste período apresenta negativa, na 

ordem de (-) 34%. Os dados também demonstram que há uma redução significativa no 

número de vagas (-) 60,99% e, no número de ingressos, (-) 26,17%. Apenas o número de 

candidatos que se inscrevem para concorrer a uma vaga nos IFs continua em ascensão, mas 

teve um crescimento pífio de 17,43%.  

Pelo exposto, há de se considerar que a expansão da educação superior pela 

modalidade a distância nos Cefets e Institutos Federais apresentou, no período em análise, 

2009 a 2013, um percurso de acentuadas variações, tendo havido, em quatro anos, um 
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aquecimento nos primeiros dois anos, seguido de variações negativas, principalmente no 

número de matrículas.  

Este cenário, colocado a partir das informações disponibilizadas pelo INEP (2014), 

induz a profundas reflexões quanto à natureza e à operacionalização das medidas impostas 

pelas políticas públicas para que os IFs aderissem à oferta da educação superior pela 

modalidade a distância. É importante não perder de vista a trajetória dos Institutos Federais, 

envolta numa expansão que aponta para a diversificação do sistema educacional brasileiro e 

que muitas das competências que lhes são atribuídas hoje ainda precisam ser consolidadas, 

principalmente quando se trata da modalidade a distância, modalidade esta amplamente 

defendida pelas orientações dos organismos internacionais como estratégia de expansão, 

interiorização e democratização do ensino superior no Brasil. 
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3 DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA A EXPANSÃO DA EDUCAÇ ÃO 

SUPERIOR E A ORIENTAÇÃO PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO A  

DISTÂNCIA 

 

As políticas educacionais geradas no contexto das reformas educacionais da década de 

1990 tiveram como principais mentores os organismos internacionais, entre eles, o Banco 

Mundial e a UNESCO, que, a partir de Conferências e Declarações Internacionais e 

Nacionais, orientaram princípios consensuais para a implementação de políticas educacionais, 

não só no Brasil, mas em toda a América Latina. A interferência desses organismos na área 

educacional não é nova, sendo possível identificar registros dessas influências a partir da 

década de 1960, quando, por ocasião da ditadura civil-militar, a influência americana se fez 

sentir na política educacional brasileira.   

Segundo Germano (2000), a política educacional planejada e implementada pelo 

Regime Militar, foi composta por medidas que visavam à reprodução da força de trabalho e 

dos intelectuais no que tange à regulação dos requisitos educacionais sob a égide da classe 

dominante. Essas ideias, segundo Germano (2002), surgiram como forma de intervenção do 

Estado, de modo a garantir a dominação política vigente, assegurando a sustentação da ação 

de acumulação do capital, garantindo hegemonia, de forma a dissipar, neste contexto, os focos 

de tensão e de conflito.  

O capítulo discute, inicialmente, as orientações dos organismos internacionais para a 

expansão da educação superior, tendo como referência os principais documentos elaborados 

pelo Banco Mundial e pela UNESCO. Em seguida, discute a modalidade da educação a 

distância como estratégia de expansão da educação superior e a sua consolidação com o 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da informação. 

 

3.1 Orientações internacionais para a expansão da educação superior: principais 

diretrizes  

 

Os organismos internacionais incentivaram e interferiram sobremaneira nas propostas 

de reformas econômicas e políticas para os países da América Latina, dentre os quais, o 

Brasil, destacando-se, nesse conjunto de propostas, as emanadas pelos principais organismos 

internacionais, entre eles, Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Banco 
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Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Organização Mundial do 

Comércio (OMC). O envolvimento desses organismos, no âmbito das reformas educacionais, 

requer uma análise dos primórdios das orientações internacionais e como elas influenciaram 

nas diretrizes da expansão do ensino superior desde a década de 1960 e, posteriormente, na 

década de 1970, em contexto de crise do capital.  

Na evolução histórica desse assessoramento, o Banco Mundial e os organismos 

multilaterais de financiamento passaram de agentes centrais do gerenciamento das precárias 

relações de crédito internacional, atuando como guardiães dos interesses dos credores 

internacionais, para direcionar as orientações às políticas sociais, como forma de implementar 

os ajustes neoliberais propostos para os países em desenvolvimento. Uma das medidas 

tomadas para garantir que as ideias neoliberais fossem postas em prática foram as 

condicionalidades dos empréstimos realizados pelo Banco Mundial. Por meio destes, 

passaram a impor condições para a concessão de empréstimos, a orientar a formulação de 

políticas internas adequadas ao novo referencial e a exercer influência na legislação dos países 

por meio de programas de ajustes estruturais.  

O endividamento dos países do terceiro mundo, em crise, oportunizou um cenário 

favorável para que os organismos internacionais impusessem cláusulas para as renegociações 

da dívida externa na década de 1980, período bastante importante no que diz respeito à 

reorientação do papel das políticas na América Latina e países do terceiro mundo 

(BENDRATH; GOMES, 2010). Por conseguinte, observou-se extrema representatividade dos 

organismos e agências internacionais nos assuntos das políticas educacionais desses países, 

notadamente à luz do modelo neoliberal. Nesta ocasião, essas instituições multilaterais 

impuseram prioridades observadas não só no âmbito da legislação, como no tocante a 

investimentos e financiamentos e a outros programas. Tal investida nas políticas educacionais 

desses países provocou interferências nessa área, submetendo-os a ajustes macroeconômicos 

impostos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).  

Bendrath e Gomes (2010) argumentam que as políticas educacionais que foram 

gestadas nesse período de ajustes neoliberais, no caso do Brasil, estenderam-se por toda a 

década de 1990. Vários acontecimentos e eventos planejados pelos organismos internacionais 

serviram para orientar a atual configuração que o sistema educacional passou a assumir. 

Destacamos a atuação das diretrizes do Banco Mundial (BM) e da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que influenciaram sobremaneira 

as reformas dos sistemas educacionais.   
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A década de 1990, portanto, foi decisiva para a construção do marco documental de 

registro das tendências dos organismos internacionais para as políticas educacionais dos 

citados países, estando tal esforço fundamentado numa atitude estratégica necessária para que 

esses países conquistassem níveis de competitividade, com vistas ao alcance de uma posição 

de destaque na economia mundial. 

 

3.2 Banco Mundial: as orientações sobre a expansão da educação superior no Brasil 
 

Criado, inicialmente, para financiar as economias de países solapados pela guerra, o 

Banco Mundial transformou-se, nos últimos anos, no organismo com maior visibilidade no 

campo educacional. Questiona-se, no entanto, qual é o real papel do Banco no campo 

educacional. Segundo Torres (2003, p. 126): 

o financiamento não é o único e nem mais importante papel do BM em educação 
(representando apenas 0,5% da despesa total pelos países em desenvolvimento neste 
setor); o BM transformou-se na principal agência de assistência técnica em matéria 
de educação para os países em desenvolvimento [...]. 

Segundo a autora, o próprio BM admite, em documento elaborado em 1992, que, “no 

plano internacional, o Banco é a maior fonte de assessoria em matéria de política educacional 

e de fundos externos para esse setor”. Analisando as ações desenvolvidas pelo BM, Castro 

(2004, p.75) relata que: 

As ações do Banco Mundial foram se reestruturando desde a sua fundação, e, na 
década de 70 influenciadas pelo esgotamento do modelo de acumulação, iniciado no 
pós-guerra, e pelo surgimento das teorias neoliberais, que passaram a se constituir o 
seu alicerce ideológico, na definição de políticas globais que vêm fundamentando 
suas ações desde então.  

Dando destaque à citação, complementa-se que o BM, no período compreendido entre 

1980 e 1995, passou por uma reestruturação de suas funções, de um Banco que tinha como 

objetivo inicial fazer investimentos, para um Banco que passaria a assumir a responsabilidade 

de, além de garantir o pagamento da dívida externa, reestruturar e abrir economias ao capital 

globalizado. Criticado por não ter atingido esses objetivos, o BM, a partir de 1994, época 

denominada “pós-ajuste”, teve que redefinir suas políticas, e esta nova fase foi caracterizada 

pelo aprofundamento do processo de desregulamentação e abertura, aliados à execução de 

programas sociais com foco na pobreza. Por esta reestruturação, apresentou como proposta, 

dentre outras medidas, a reforma do sistema da previdência, a flexibilização do mercado de 

trabalho, a implementação de trabalhos sociais focalizados, reforma institucional do Estado e 

a reforma educacional (BANCO MUNDIAL, 2000). 
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Segundo Neves (2002), o Banco Mundial veio tornando pública, desde 1990, a 

necessidade de novas funções do Estado, numa proposta de promover uma nova forma de 

conduzir um mundo novo, repleto de transformações. Nesse cenário mundial emergente, 

ficaria a cargo dos organismos internacionais a definição de estratégias de ação, na intenção 

de orientar tanto a política econômica, quanto a conformação social dos países em 

desenvolvimento. Verifica-se, quanto ao papel do BM, segundo Torres, o de “colocar ao 

alcance dos países em desenvolvimento um cardápio de opções de política para que este 

selecione a combinação mais adequada às suas necessidades” (1996, p. 179). No entender da 

autora, esse pacote é homogeneizador e prescritivo. Como não há uma crítica substantiva dos 

atores educacionais nos diferentes países, essa ação resulta na adoção de enfoques, políticas, 

programas e projetos similares em todo o mundo. 

No que se refere ao ensino superior, Sguissardi (2000) coloca que a concepção da 

educação superior do Banco Mundial pode ser destacada pela observação de dois importantes 

documentos produzidos pelo BM, uma vez que esses documentos influenciam sobremaneira 

as políticas educacionais na América Latina e especialmente no Brasil, conforme descrito na 

sequência textual: 

 

a) La Enseñanza Superior – Las lecciones derivadas de La experiência (1995), que 

tem como objetivo difundir, amplamente, as experiências do ensino superior em 

vários países da África, da América Latina e Ásia. 

Esse documento foi produzido com o propósito de contextualizar as atividades do 

Banco Mundial, na prestação de assistência técnica e financeira na área das políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento, cujos ajustes fiscais estavam presentes, ao 

tempo que se pretendia, sob pressão, aumentar a matrícula ao nível da educação superior.  

Tal direcionamento surgiu após um estudo que analisou a crise pela qual passava a 

educação superior nesses países, cujo diagnóstico revelou questões referentes à qualidade da 

investigação universitária; ao acesso de grupos sociais menos favorecidos por esse nível de 

educação, a exemplo das mulheres e dos estudantes das zonas rurais; à redução dos recursos, 

tomando-se como base o estudante; à baixa relação corpo docente e alunos e às elevadas taxas 

de evasão e repetência, bem como altos gastos no âmbito da educação. Por este diagnóstico, 

foi possível o BM avaliar as possibilidades e propor reformas educacionais à luz desses 

parâmetros, iniciando pela proposta da reforma da educação superior; diferenciação; 

diversificação; redução do gasto público por aluno; eficiência, qualidade e equidade. 
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Nesse enfoque, o discurso do BM foi o de instituir diretrizes para políticas públicas a 

serem financiadas por este banco, com um parâmetro de empréstimo entendido como estreito 

e discriminatório (NEVES, 2002), tendo sido propagada uma postura de intervenção indébita 

nas políticas internas dos países aos quais empresta com juros e prazos correntes. É preciso 

salientar também que estes órgãos de financiamento internacionais têm influência no que se 

refere a medidas empregadas no ensino superior, que tem focado na diminuição dos gastos do 

setor público com as instituições federais, tal influência aliada a medidas descentralizadoras. 

Igualmente, as políticas dos organismos internacionais têm migrado para ações de 

intensificação do movimento de privatização e promoção das instituições enquanto 

organizações sociais.  

O discurso do Banco Mundial introduz, a partir desse cenário, ‘quatro orientações-

chave’, para esta reforma, que incidiriam em: a) fomentar a maior diferenciação das 

instituições, o que incluiria a ampliação da oferta em instituições privadas; b) incentivos para 

que as instituições diversificassem as fontes de financiamento; c) redefinição da função do 

governo no ensino superior; d) adoção de políticas voltadas a priorizar objetivos de qualidade 

e equidade (BANCO MUNDIAL, 1994). Esse conjunto de medidas normativas fortalece a 

política de expansão do ensino superior, sob a lógica da diversificação e privatização, dando-

lhe continuidade.  

A esse respeito, a primeira orientação que trata da diferenciação institucional vem com 

a recomendação do BM para o desenvolvimento de instituições não universitárias, por 

entender que estas sejam menos onerosas, prestando-se ao atendimento dos menos 

favorecidos economicamente, e podem ser criadas com foco no mercado de trabalho, cuja 

oferta poderá ser suprida, sobretudo, pelo setor privado, atingindo, em consequência dessa 

recomendação, a diminuição dos gastos públicos.  

 Essas diretrizes influenciaram as políticas educacionais no Brasil e estimularam, 

como solução para a expansão das matrículas, a criação de instituições não universitárias de 

diversos formatos e modalidades. No Brasil, destacamos os cursos com dois anos de ensino 

acadêmico ou profissional e o ensino a distância, que, pela proposta, deveriam ser privados, 

na intenção de poupar recursos públicos. Tal orientação prende-se às necessidades mutantes 

no mercado de trabalho, o que, numa visão de educação técnica e rápida, ampliaria as 

oportunidades educacionais com reduzido custo para o Estado.  

Uma das orientações do documento La Enseñanza Superior – Las lecciones derivadas 

de La experiência (1995), no que se refere à diferenciação das Instituições de Ensino 
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Superior, tem fundamentado as políticas de expansão para a educação superior na América 

Latina e recomenda: 

a introdução de uma maior diferenciação no ensino superior, ou seja, a criação de 
instituições não universitárias e o aumento de instituições privadas, podem 
contribuir para satisfazer a demanda cada vez maior de educação superior e fazer 
com que os sistemas de ensino melhor se adeqüem às necessidades do mercado de 
trabalho (BANCO MUNDIAL,1995, p. 31). 

Nesta orientação, o BM recomenda o desenvolvimento de instituições não 

universitárias, pelos menores custos e por vincularem-se às necessidades do mercado de 

trabalho. Considera ainda que estas instituições podem satisfazer às demandas de acesso à 

educação superior de grupos menos privilegiados, sem onerar o Estado, com oferta pelo setor 

privado. Na ótica do BM, o Estado não deixa de investir na educação superior, mas reformula 

suas funções passando a se concentrar na acreditação, fiscalização e avaliação das instituições 

privadas e na supervisão do sistema público e privado, num direcionamento de que as 

instituições privadas assumem a função de complementar o Estado na oferta de educação 

superior. 

Quanto à orientação de diversificação das fontes de financiamentos das instituições 

estatais, apresenta-se como defesa deste ponto a extinção da gratuidade dos estudos em IES 

públicas. A orientação do BM, para que esse setor de ensino torne-se eficiente, tem como 

princípio o fato de que os governos deverão efetuar reformas importantes no financiamento, a 

fim de promover a mobilização de mais fundos privados para o ensino superior, de forma a 

proporcionar apoio aos estudantes que não podem seguir os estudos superiores devido à 

insuficiente condição da renda familiar, e melhorar a eficiência da destinação e utilização dos 

recursos fiscais entre as instituições estatais e dentro delas (BANCO MUNDIAL, 1994). Esse 

discurso vem em defesa da não exclusividade do financiamento público e da intensa 

participação do setor privado na educação superior. Nesse sentido, o Banco recomenda a 

mobilização de mais investimentos vindos do setor privado, por intermédio da participação 

dos estudantes nos gastos com educação; do financiamento oriundo de ex-alunos e da 

indústria; de atividades que gerem recursos, tais como o desenvolvimento de investigações 

aplicadas a serviços de consultoria e a vinculação do financiamento a critérios de 

desempenho. 

A terceira orientação, que propõe a redefinição do papel do governo no ensino 

superior, indica profundas mudanças na relação entre governo e instituições de ensino 

superior, principalmente no que se refere ao financiamento desse nível de ensino. Nesse 

sentido, o Estado deve reduzir as suas funções nesse campo e contar com a maior participação 
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da iniciativa privada. Observa-se que o BM considera que a participação do governo na 

educação superior tem sido excessiva, na maioria dos países em desenvolvimento, bem como 

ineficiente, o que culminaria na criação de políticas que favorecessem o desenvolvimento 

tantos das IES públicas quanto privadas. No que se refere à redefinição da função do governo, 

é recomendação do Banco Mundial que o Estado não se omita de promover a educação 

superior e orienta a elaboração de políticas voltadas para o estabelecimento de um marco 

regulatório coerente, em que o governo assuma o papel de supervisor do sistema; incentivar 

mecanismos orientados para o mercado na aplicação das políticas, tais como disponibilizar 

informações, visando a fortalecer a qualidade da educação e mecanismos de certificação da 

qualidade; promover uma maior autonomia administrativa das instituições públicas, de 

maneira que possam diversificar suas fontes de financiamento e utilizar, de forma mais 

eficiente, os seus recursos e avaliar o desempenho das instituições públicas e privadas de 

educação superior. 

A quarta orientação apresenta a prioridade aos objetivos da qualidade, adaptabilidade e 

da equidade que delega ao governo o credenciamento, a fiscalização e a avaliação das IES, 

além da distribuição de recursos estatais sobre critérios de desempenho. Nessa recomendação, 

a reforma vinha propor a melhoria da qualidade do ensino e da investigação, a maior 

vinculação da educação superior às necessidades do mercado de trabalho e maior equidade. 

Fator como o desempenho acadêmico constituiu-se como um índice determinante a ser 

observado pelo Banco Mundial. Esse desempenho consiste exatamente na capacidade dos 

governos de avaliar a qualidade dos resultados do ensino e da investigação universitária. Para 

compor o processo de reforma da educação superior, o Banco Mundial conclamou a 

participação de representantes das indústrias e outras empresas nos conselhos de 

administração das instituições de educação superior, tanto públicas como privadas.  

Pela análise desse documento, fica clara a posição do BM, no que se refere às políticas 

para o ensino superior, as quais devem estimular a multiplicação das instituições, o ensino 

superior privado, a introdução do ensino pago nas instituições públicas e a ampliação da 

diferenciação institucional como medidas prementes para se alcançar e consolidar a expansão 

da educação superior nos países em desenvolvimento, investindo, assim, na parceria com 

instituições públicas e privadas com e sem fins lucrativos, para oportunizar o atingimento dos 

objetivos pretendidos. Vale destacar que a atuação do Banco Mundial é sustentada pelas 

parcerias com o Fundo Monetário Nacional – FMI, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 
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GATT (Agreementon Tariffsand Trade) e a Organização Mundial do Comércio – OM, que, 

juntos, contextualizam as políticas sociais ou específicas da educação superior no Brasil.  

Pelas orientações apresentadas nesse documento, torna-se explícito, no discurso do 

Banco Mundial (1995), o direcionamento para a diminuição do papel do Estado no que diz 

respeito às políticas voltadas à educação superior e à priorização para a educação básica, 

baseada no discurso da redução da pobreza mediante investimento nos níveis básicos de 

educação.  

 

b) A La educación superior em los países em desarrollo: perigros y promessas 

(2000). 

 

Esse documento foi elaborado pela UNESCO, em parceria com o BM. No entanto, 

diferente do documento de 1995, elaborado pelo Banco Mundial, a UNESCO entendia a 

necessidade de priorizar a educação superior, e essa tônica foi priorizada no referido 

documento. Tal evolução foi justificada fundamentalmente no sentido da promoção do 

desenvolvimento econômico pautada numa nova concepção que abrigava o conceito da 

sociedade do conhecimento, assumindo uma nova configuração a partir da responsabilidade 

de formação de competências para o mercado de trabalho. Aponta, ainda, para a importância 

da educação superior para o desenvolvimento econômico e social, tendo como pressuposto as 

supostas taxas de rentabilidade social, dando indícios de que investimentos neste nível de 

educação superior contribuem para aumentar a produtividade do trabalho e a produção de um 

maior crescimento econômico, considerando-se um longo prazo. Este cenário foi explicitado 

em razão da crise da educação superior dos países em desenvolvimento, iniciada pelo 

entendimento dos limites financeiros e mau uso dos recursos públicos na década de 1990. 

Este documento menciona ainda, a recomendação de um menor investimento por parte do 

Estado em educação superior, ao entender que as maiores taxas de rentabilidade social advêm 

do investimento no nível básico de educação atrelado à necessidade de as atividades estatais 

estarem focadas na supervisão e na avaliação do sistema educacional brasileiro. 

Percebe-se, no documento em apreço, que as expressões ensino superior, educação 

superior, educação pós-secundária e educação terciária, estão envoltas no mesmo sentido. 

Chama a atenção, no conteúdo desse texto, a composição dada a um sistema de ensino 

superior, devendo este ser composto das instituições – públicas ou privadas – de ensino 

superior (quer tenham ou não fins lucrativos), de cunho acadêmico ou profissional, da 
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graduação e pós-graduação, tradicional ou a distância, etc., incluindo professores, alunos, 

recursos físicos, missões e planos estratégicos, organizações diretamente envolvidas em 

finanças, gestão ou administração de instituições de ensino superior, dentre os quais fazem 

parte conglomerados de entidades públicas e privadas, submetidas a regras formais e 

informais que se prestem a orientar o comportamento e a interação institucional e individual 

entre os vários intervenientes (BANCO MUNDIAL, 2000). 

Nesse contexto, o documento La educación superior em los países em desarrollo: 

perigros y promessas (BANCO MUNDIAL, 2000) argumenta que o Estado pode agir como 

um prestador direto do ensino superior, fornecendo financiamento, ou ambos ao mesmo 

tempo. Considera, ainda, que, em muitos países, a educação superior tem sido um poderoso 

mecanismo de mobilidade ascendente. 

A Educação a Distância pode ser vislumbrada nesse direcionamento, tendo em vista 

que se apreende, a partir desse relato e à luz desse documento, a ideia de um sistema de 

educação superior estratificado, configurado pela existência de instituições de vários tipos, 

respondendo às diversas necessidades por diferentes caminhos. Nesse aspecto, levantam-se as 

proposituras de que as Escolas profissionais satisfazem alguns, enquanto as universidades 

abertas e as instituições de educação a distância apontam para outros. Cabe, no entanto, 

internalizar que os países em desenvolvimento devem buscar a garantia da oferta de uma 

educação ampla o suficiente para desenvolver nos alunos as habilidades necessárias em um 

mundo de mudanças rápidas. 

Especificamente sobre a menção à educação a distância, esse documento explicita que 

esta pode ser oferecida por instituições tradicionais de ensino superior ou por novas 

instituições especializadas nessa modalidade. Chama a atenção, para tanto, o fato de que, 

embora os avanços recentes na tecnologia, nas comunicações e na informática tenham 

aumentado, consideravelmente, a viabilidade técnica destes sistemas resolvidos, muitos países 

não têm viabilidade econômica para suprir dispendiosos investimentos em infraestrutura para 

introduzir esse tipo de educação, posto que necessitam de programas de treinamento centrados 

nos professores, dentre outros aspectos, como elementos fundamentais para a melhoria da 

qualidade do sistema educacional. Não obstante, cita-se que a introdução da era digital, numa 

conotação de educação científica e tecnológica, requer experiência direta e prática com 

técnicas e tecnologias experimentais complexas. Destaca-se o ensino a distância nesse 

documento, por ser considerado uma parte importante na oferta do ensino superior, dada a sua 

capacidade de alcançar os alunos em localidades longínquas, bem como atender a um 
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contingente de adultos que necessitam da educação pós-secundária (BANCO MUNDIAL, 

2000). 

 

3.2.1 A UNESCO e as orientações sobre a expansão da educação superior no Brasil: 

contributos e argumentos 

 

Em relação à participação da UNESCO, na concepção das diretrizes para a educação 

supeior, destaca-se o documento intitulado, Documento de Política para el cambio y el 

Desarrollo em la Educación Superior (1995), que considera que para responder às 

expectativas da atual sociedade da informação e do conhecimento, a educação superior 

deveria guiar-se por três critérios: pertinência, qualidade e internacionalização. O documento 

constata que existem, na atualidade, três tendências para a educação superior no mundo: a 

expansão quantitativa, a diversificação das estruturas e formas e as restrições ao 

financiamento. 

Diante da experiência internacional e dos estudos realizados pela OCDE, com 

destaque ao ano de 1998, intitulado Redefiningtertiary education, e dos realizados pela 

UNESCO, como os intitulados Documento de Política para el cambio y el Desarrollo em la 

Educación Superior (1995) e Tendências de educação superior para o século XXI (1999), 

constata-se uma importante mudança quanto à organização dos sistemas de educação 

superior. 

Registraram-se, nesses estudos, trabalhos relevantes focalizados na Política para a 

mudança e o desenvolvimento no ensino superior, verificando-se relevante mudança na 

organização dos sistemas de educação superior. Temos, neles, o destaque para a 

multiplicidade de disposições institucionais e, da mesma forma, para a diferenciação e a 

especialização funcional que, especialmente, foram oportunizadas pelo crescimento da 

demanda por educação superior, produzindo um ensino de massa, induzindo o convívio com a 

clássica função de formação, consubstanciada fortemente nos aspectos inerentes à pesquisa 

científica (UNESCO, 1995). 

Considerando as orientações internacionais descritas pela UNESCO para a educação 

superior no contexto da diversificação, verifica-se que essa orientação veio para superar o 

então modelo único de instituição de educação, uma vez que o termo universidade passara a 

ter uma conotação de banalização advinda da perda de centralidade, referindo-se ao sistema 

regulatório da educação superior no Brasil, como definia a Constituição de 1998. 
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Oportuno se faz mencionar que o sistema universitário vem absorvendo relevantes 

transformações. E, focalizando este cenário no Brasil, podem ser discutidos avanços e 

retrocessos significativos na proposta de diversificação do sistema de ensino superior 

brasileiro. Como avanços, pode-se destacar a busca pela excelência institucional, a construção 

de valores e o desenvolvimento da produção do conhecimento científico. Como retrocessos, 

pode-se mencionar o ideário da construção de uma cultura institucional com ênfase a valores 

norteados por prestígio e poder. A compreensão da atualidade dos sistemas de ensino superior 

remete a uma análise da transformação dos sistemas universitários em sistemas diferenciados 

de educação terciária. Esse fenômeno apropria-se de características que precisam ser 

adequadamente compreendidas, tendo em vista que, na essência, as universidades se 

apresentavam como instituições em que o ensino e a pesquisa eram indissociáveis. Nessa 

configuração, os sistemas de ensino superior estavam reduzidos à existência das 

universidades. No tocante aos estudos sobre o ensino superior, observa-se que as relações 

entre os sistemas homogêneos de ensino superior universitário e as sociedades nas quais estão 

inseridos desenvolveram-se em meio a tensões resultantes de pressões socioeconômicas, em 

função do atendimento de demandas diferenciadas crescentes. Com a operacionalização 

dessas diretrizes, ocorreu, no ensino superior, uma acentuada tendência à diferenciação 

institucional e funcional.  

Sobre a menção ao termo educação terciária, entende-se que este veio do 

desdobramento dos termos educação superior, ensino superior ou mesmo educação pós-

secundária, ao longo das transformações da educação superior e do papel da universidade, o 

que vem elucidado por Neves (2003, p. 23), conforme segue: 

A noção básica, característica desses recentes sistemas, é a de oferecer educação 
terciária e não mais educação superior.  O termo pós-secundário, igualmente, é 
considerado inapropriado, pois a maioria das gerações (sobretudo nos países da 
OCDE) já realizou cursos secundários e buscam diferentes perspectivas, para além 
desse nível. Gradualmente o setor terciário de profissões vem substituindo o 
secundário como referência para o ensino, transformando-se em peça-chave na 
transição entre a educação e o mundo do trabalho. O termo educação terciária indica, 
assim, uma importante mudança de orientação no atendimento da demanda.  

Pela leitura do texto da OCDE (1998), percebe-se que o termo ‘educação terciária’ 

coloca-se em substituição ao modelo tradicional que tinha uma hierarquia rígida de cursos, 

currículos e instituições. Nessa concepção, percebe-se a oportunidade da oferta de uma 

aprendizagem mais amena e com certo grau de flexibilidade. Por esse discurso, a OCDE 

entende ser a educação terciária um nível de estudos após o secundário. Sobre quem atende à 

demanda pela educação terciária, ressalta que isso fica a cargo das universidades, instituições 
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politécnicas e colleges, públicas e privadas, além de outras escolas superiores, que se prestem 

a oferecer educação continuada, com foco no mercado de trabalho, bem como na capacitação 

profissional. Como resultado desse acontecimento, Neves (2003) coloca que surge, por um 

lado, o que se denominou ‘universidade multifuncional’, numa conotação distinta da primeira 

concepção de instituição para a oferta de educação superior, que remetia ao modelo clássico 

alemão, e, por outro, da formação de novas instituições com perfis próprios e especialização 

funcional, dando origem a complexos sistemas de ensino pós-secundário. A autora destaca 

que o Brasil utiliza o termo educação superior numa postura contrária ao resto do mundo, que 

utiliza o termo educação terciária, para se referir à oferta do ensino superior nesse sentido. 

Observa-se que, no lugar de um reduzido número de universidades de elite, surgiram 

organizações que atendem a milhões de estudantes de origem social, condições econômicas, 

padrão de escolarização e interesses distintos.  

Dada a relevância do texto da UNESCO (1995), Documento de Política para el 

cambio y el Desarrollo em la Educación Superior, que trata, dentre outros aspectos, do 

desenvolvimento da educação superior, torna-se relevante uma análise frente à observância 

dos apontamentos que dizem sobre os fatores externos e internos responsáveis pela 

diversificação no ensino superior (UNESCO, 1995). 

Quadro 1 – Análise da diversificação no ensino superior 

FATORES EXTERNOS FATORES INTERNOS 

• o aumento da exigência social de educação 
superior e a necessidade de dirigir-se a uma 
clientela muito mais diversificada; 

• os drásticos cortes nos gastos públicos em 
educação superior, o que tem obrigado os 
estabelecimentos a conceberem programas e 
sistemas de classe distintos e mais rentáveis; 

• as mudanças nas necessidades do mercado de 
trabalho, obrigando os centros de educação 
superior a ministrarem formação em novos 
campos profissionais, tecnológicos e 
administrativos e, em contextos modificados, 
como consequência da globalização e da 
reorganização das economias. 

Os fatores internos intervêm particularmente 
na reorganização do ensino e nas atividades de 
pesquisa da educação superior, uma vez que o 
imenso progresso da ciência vem estimulando 
o desenvolvimento das disciplinas acadêmicas 
e sua diversificação:  

• a crescente consciência da necessidade de 
fomentar abordagens e métodos inter e 
multidisciplinares de ensino, capacitação e 
pesquisa, além do veloz desenvolvimento 
das modernas técnicas de informação e 
comunicação e suas aplicações (cada dia 
mais numerosas) às diversas funções e 
necessidades da educação superior. 

Fonte: adaptado de UNESCO (1995). 

Com foco na diversificação das estruturas e formas, Dourado, Catani e Oliveira (2003) 

colocam que a diversificação institucional compreende medidas que permeiam fatores 

importantes, como os que tratam da flexibilização da estrutura dos cursos de graduação, no 

que se refere às novas diretrizes curriculares; à duração dos cursos; ao reconhecimento de 
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habilidades e competências adquiridas até o envolvimento com questões que dizem respeito à 

articulação teoria e prática; às avaliações periódicas, dentre outros aspectos. 

Nesse contexto, Barbalho (2007, p.58) argumenta que: 

Na perspectiva a tais orientações, a diversificação e a diferenciação no sistema de 
ensino superior são também concebidas como estratégias políticas voltadas a 
expansão, tendo como justificativa a demanda crescente de vagas. Sua implantação 
acontece dentro de um contexto de transformações, com um alto grau de 
complexidade. 

 Para Dourado, Catani e Oliveira (2002, p. 22), “o debate sobre ensino superior é 

recorrente e tem traduzido as mais variadas formas de entendimento no que se refere às 

estratégias de expansão utilizadas”. 

Cabe destacar, no entanto, que, ao se utilizar o termo educação terciária, está se 

referindo à caracterização de múltiplos tipos de instituições e, da mesma forma, múltiplas 

ofertas de cursos, que se conectam e se relacionam, levando em consideração, para tanto, a 

possibilidade de apresentar novas perspectivas profissionais numa concepção de atendimento 

a demandas específicas, considerando as mudanças no contexto social, visando ao 

crescimento econômico. 

Nessa construção envolta na propositura de um novo modelo de sistema de educação, 

percebe-se a inclusão do discurso da UNESCO, a partir da interpretação desse documento, 

quanto à educação a distância, quando citado que, para atender a parte desse novo contexto, 

surge a disposição de se garantirem oportunidades a todos que têm feito crescerem os 

programas de educação a distância sustentada pelo avanço das novas tecnologias da 

informação – isso inclui considerar o progresso da internet no sentido de prover 

consubstancialmente o ideário da educação a distância no Brasil.  

 

3.3 A educação a distância como estratégia para a expansão do ensino superior 

 

A expansão da educação superior no Brasil apresentou-se sob a ótica da 

democratização da educação superior, atrelada às orientações dos organismos internacionais, 

que vêm sendo materializadas através das políticas públicas nacionais, sob o mérito da 

racionalização dos gastos públicos, o que a torna economicamente viável, não obstante as 

críticas severas a esse respeito, principalmente no que tange à oferta de uma educação de 

qualidade.  

Considerando que estamos envoltos na chamada sociedade do conhecimento, coube à 

Educação a Distância lugar de destaque na discussão da expansão da educação superior por 
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essa via, pela amplitude e a abrangência das possibilidades de se oferecer educação através da 

utilização dos recursos tecnológicos, recursos estes capazes de contribuir sobremaneira para a 

formação e a capacitação da sociedade brasileira. Notadamente, o sustentáculo dessa 

modalidade está pautado nas políticas de configuração fortemente influenciada por uma nova 

concepção de produção, sustentada pelas tecnologias da comunicação e informação. Esta 

modalidade de educação vem, ao longo do tempo, mais precisamente pós-criação da UAB, 

Universidade Aberta do Brasil (2005), assumido papel de destaque na promoção da educação 

superior no Brasil, por essa via. Observamos uma expansão significativa de oportunidade 

educacional em todos os níveis, não somente na educação superior. A tecnologia avança, 

levando à necessidade de transformação do pensamento, do modo de aprender e de ensinar.  

Institucionalizada pela LDBN n°9.394/96 no seu artigo 80  passou a ser parte 

integrante da educação formal no Brasil, a educação a distância como modalidade de ensino 

“vem ocupando um espaço crescente na educação superior” (SEGENREICH, 2013, p.23). A 

expansão da educação superior por cursos e matrículas via EaD é apresentada pelo 

INEP/MEC (2013) na ordem de 1.258 cursos credenciados e 1.153.572 matrículas realizadas 

em 104 Instituições Públicas de Ensino Superior (Federais, Estaduais e Municipais), presentes 

em todas as regiões do País. Considerando a década de 2003 a 2013, verifica-se que, em 2003, 

eram apenas 52 cursos representando 49.911 matrículas. Esse período apresenta uma variação 

percentual de crescimento de cursos de 2.319,23 e a variação percentual de número de 

matrículas de 2.211,25. 

Nestes termos, e considerando os elementos estatísticos expostos tanto pelo 

MEC/INEP (2013), fazendo uma análise de uma década de EaD, quanto pelo Relatório 

Educação Para Todos (2014), concordamos com Cabral Neto e Castro (2014), quando 

analisam a expansão da educação superior no Brasil, colocando que essa expansão constitui 

uma tendência mundial, mas que assume características particulares no Brasil, devendo se 

discutir amplamente, sendo, portanto, este o enfoque desse capítulo. 

 

3.3.1 Contextualizando o surgimento da EAD no Brasil: das primeiras iniciativas a 

contemporaneidade 

 

As primeiras iniciativas com a Educação a Distância datam do início do século 

passado, com o ensino por correspondência, considerado a primeira fase da EaD, quando foi 

utilizado em larga escala por países, como a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, objetivando 
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atender a um grande contingente populacional que, por razões geográficas, falta de escolas, 

dentre outros motivos, não tinha acesso à educação. A criação da Open University (1969), no 

Reino Unido, deu um novo impulso à Educação a Distância, quando esta começa a ser 

entendida como um sistema educativo. Iniciam-se os sistemas semipresenciais de ensino, 

trazendo um elemento novo: o relacionamento monitor-aluno. O ensino deixou de se realizar 

unicamente por correspondência, passando a ter momentos presenciais através de reuniões, 

encontros e sessões periódicos de tutorias.  

Posteriormente, a introdução de recursos de consulta (via telefone ou carta) também 

favoreceu aqueles que não gozavam do privilégio do contato com os monitores. Essa seria 

caracterizada como a segunda fase da Educação a Distância, tendo como características a 

democratização do saber e a oferta de uma segunda oportunidade à população adulta, que, por 

diferentes motivos, não tiveram acesso à educação. Fazem parte dessa época as Universidades 

e Centros da Alemanha, Canadá, Venezuela, França, Espanha, entre outros. 

A terceira fase da Educação a Distância seria caracterizada pelo uso de modernas 

tecnologias, como o vídeo interativo, baseado em computador, com uso de interfaces gráficas, 

vídeo disco a laser, hipertexto, CD-rom, Internet, tudo isso fazendo parte dos possíveis meios 

disponíveis à educação. Do mesmo modo, os satélites de comunicação, as redes e os 

computadores oferecem inúmeras possibilidades para criar, armazenar, distribuir, apresentar 

informações e, sobretudo, interagir e estabelecer relações no âmbito da mediação pedagógica. 

Assim, a Educação a Distância assume novas concepções, não só para atender a indivíduos 

em interação social de modo cooperativo, mas também passando a servir à aprendizagem 

contextualizada na vida, tanto para as novas gerações como para os indivíduos em atividades 

que necessitam, constantemente, reaprender o antes aprendido ou aprender novas 

representações e novas formas de conhecimento e de prática. 

No Brasil, o início da utilização da EaD como estratégia educacional é registrado em 

1939, Instituto Rádio Monitor e do Instituto Universal Brasileiro (cursos por 

correspondência). O rádio, como recurso para a utilização da EaD, prestou uma enorme 

contribuição à evolução da educação a distância. Segenreich e Castro (2012) narram a 

respeito das primeiras iniciativas de sistematização da EaD no Brasil, levantando que a 

história da educação por essa modalidade ainda é muito nova no Brasil, numa comparação 

com as experiências dos países como Canadá, Japão e Estados Unidos.  

As informações sistematizadas no Quadro 2 permitem entender as ações desenvolvidas 

ao longo do tempo, com vistas à organização formal da EaD no Brasil. Tal esforço nos 
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conduz ao entendimento de que as iniciativas governamentais brasileiras no caminho da 

construção da EaD estiveram relacionadas à montagem de um sistema de comunicação, o que 

demonstrava o desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo da comunicação e da 

informação, influenciando sobremaneira, ao seu tempo, o destino da EaD em termos de sua 

operacionalização como modalidade de ensino 

Nesse alinhamento histórico, foram apresentados alguns projetos pioneiros, a exemplo 

do Projeto Minerva, Projeto Madureza, Projeto SACI (Sistema Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares), Projeto João da Silva e Projeto do Maranhão, sem, no entanto, se ter 

conhecimento de nenhuma legislação específica que regulamentasse o uso desses programas. 

Quadro 2 – Cronologia da sistematização da EaD no Brasil 

ANO ASPECTOS HISTÓRICOS 

1923 Fundação da rádio sociedade do Rio de Janeiro. 

1960 Papel da Igreja católica, posicionando a educação a distância através do movimento 
brasileiro de educação de base (MEB). 

1965 Ação efetiva do governo federal no sentido de efetivar de forma sistematizada o uso 
das tecnologias na área da educação. 

1967 Grande expansão da educação a distância no Brasil, através de programas ligados ao 
sistema formal de educação. 

1971 O surgimento da Associação Brasileira de Teleducação (ABT). 

1972 Cria-se o programa de Teleducação (PRONTEL), assumindo a coordenação nacional 
das atividades de educação a distância no Brasil. 

1973 Desenvolvimento de um plano de articulação para implementação de melhor uso das 
Tecnologias e a Educação.  

1978 
O decreto n. 81.454 criou o departamento de aplicações tecnológicas (DAT) que 
congregou as atividades do Prontel e que, em seguida, foi transformado em Secretaria 
de Aplicações Tecnológicas (SEAT), tendo sido ampliada a noção de tecnologia. 

1980 A SEAT reflete as diretrizes do III Plano Setorial de Educação e Cultura e Desporto. 

1982 Primeiro projeto da Fundação Roberto Marinho (FRM) – Telecurso de 2º em convênio 
com a Fundação Padre Anchieta – TV Cultura de São Paulo.  

1992 Surge o Sistema Nacional de Educação a Distância (SINEAD), ou teleducação, em 
colaboração com a Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL). 

1993 O MEC propõe diretrizes políticas para a educação a distância.  

1994 Criação do Sistema Nacional de Educação a Distância, pelo decreto Presidencial nº 
1.237/1994 (Brasil/1994). 

1996 
Surge a secretaria de educação a distância na estrutura do MEC. Na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – a EaD é reconhecida 
legalmente em seu artigo 80. 

2005 O papel da Universidade Aberta do Brasil – UAB, que foi criada pelo Ministério da 
Educação. 

2012 Decreto nº 7.690, de 2012, dando lugar à Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

Fonte: adaptado de Castro e Segenrich (2012, p. 98-101). 

Os anos 1950 precedem as experiências da utilização da educação a distância como 

meio de promovê-la, quando apareceram as experiências radiofônicas até a implantação da 
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televisão no Brasil nos anos 1960, que possibilitou o desenvolvimento de ideias focalizadas 

ao uso desta nova ferramenta como meio de comunicação na educação, oportunizando a 

chegada das televisões educativas. A partir dos anos 1960, a EaD ganha um novo impulso 

através dos meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão.  

A leitura cronológica do Quadro 2 mostra que, nos anos 1960, já havia uma 

movimentação da sociedade civil, para a realização de uma educação não formal com o uso 

da EaD. Esse movimento tinha como carro-chefe a igreja católica, por meio do Movimento 

Brasileiro de Educação de Base e visava a disseminar programas de alfabetização para a 

população carente. Posteriormente, o governo federal passa a estimular a implantação de 

programas, no sentido de estimular e aperfeiçoar o uso das tecnologias, permitindo que, no 

ano de 1967, aconteça uma grande expansão da EaD. Destaca-se que, até essa data, não se 

dispunha de nenhuma formalização em termos de diretrizes para educação a distância 

(SEGENREICH; CASTRO, 2012). 

Na década de 1970, observa-se que a Educação a Distância surge para a capacitação 

de professores por meio da Associação Brasileira de Teleducação (ABT)/ MEC, através dos 

chamados Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. Em 1973, criou-se o projeto 

Minerva, cujo meio de comunicação era o rádio, oferecendo cursos para pessoas de baixa 

renda. Neste mesmo ano, surge o projeto SACI (Sistema Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares), por meio da utilização de satélites, chegando a atender 16.000 alunos nos 

anos de 1973 e 1974. Em 1978, foi criado o Telecurso 2º grau, com foco na preparação de 

alunos para exames supletivos de 2º grau, projeto criado em parceria com a Fundação Padre 

Anchieta e Fundação Roberto Marinho. Em 1979, tem-se a criação da Fundação Centro 

Brasileiro de Televisão Educativa (FCTVE), trazendo o projeto Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), que seria operacionalizado por meio de programas de televisão. 

Neste mesmo ano, 1979, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior 

(CAPES), implementa a Pós-Graduação Experimental a Distância, para atendimento à 

formação de professores do interior do país. 

Nos anos 1980, a educação a distância tem a televisão como seu principal veículo de 

promoção da educação, com destaque, especialmente, para os telecursos de primeiro e 

segundo graus, transmitidos em mais de 40 emissoras. 

Segundo Castro (2004, p.131): 

O uso da TV ocorre no interior de fortes desigualdades sociais, regionais e 
sobretudo, de desigualdades entre as escolas, entre as próprias redes de ensino, o que 
leva a utilização diferenciada do programa, fazendo com que vários condicionantes 
se transformem em obstáculos à obtenção da equidade social. 
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Na década de 1990, precisamente no ano de 1995, foi criada a SEED (Secretaria de 

Educação a Distância), e, no contexto do seu planejamento, encontram-se dois programas 

importantes que merecem destaque: o primeiro dizia respeito ao projeto TV Escola, criado 

para fazer chegar ao maior número de professores os subsídios e informações de que precisam 

por meio da televisão via satélite; o segundo tratava do programa Informática na Educação, 

que visava a introduzir opções metodologias capazes de formar cidadãos que dominassem os 

instrumentos de tecnologia apresentados à época. Entre as metas da SEED, segundo Castro 

(2004, p.125), “está a preocupação em levar para a escola pública toda contribuição que os 

métodos, técnicas e tecnologias da educação a distância podem prestar a construção de um 

novo paradigma para educação brasileira”. 

O programa TV Escola foi destinado à formação de professores da escola pública 

atuantes no ensino básico, tendo sido os professores do ensino fundamental os primeiros 

contemplados com esse projeto. 

Em 1993, elaborou-se o Documento: nº 004/93 – 03/09/1993 (formação de um 

consórcio interuniversitário) firmado na Universidade de Brasília, UNB, e a um 2º 

Documento, Convênio de cooperação técnica nº 006/93. Tais medidas culminaram com a 

criação do Sistema Nacional de Educação a Distância, pelo decreto Presidencial nº 

1.237/1994 (Brasil/1994), objetivando permitir a todo cidadão, por meio de educação aberta, 

continuada a distância, o acesso ao conhecimento Social e Científico disponível na sociedade 

brasileira, servindo de proposta para o Plano Decenal de Educação para Todos. 

O Quadro 3 permite observar os principais documentos norteadores da utilização da 

educação a distância no campo educacional. 

Quadro 3 – Cronologia dos atos legais para adoção da EaD no Brasil 

ANO DOCUMENTOS LEGAIS 

1996 Aprovação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.694 

1998 
Decreto 2.494 – Proposta à regulamentação do art. 80 da LDB. Credenciamento 
específico para oferta da EaD 

2001 Aprovação do PNE (2001-2010) 

2001 
Portaria 2.253/2001/MEC – Substituída pela Portaria Nº 4.059/2004 – Oficializa 
a possibilidade de 20% de disciplinas na modalidade semipresencial – Cursos 
regulares das IES 

2005 
Aprovação da regulamentação da modalidade de ensino pelo Decreto 5.622 de 19 
de dezembro de 2005 

 

Fonte: adaptado de BRASIL (2013). 
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Pela leitura do Quadro 3, destaca-se o ano de 1996, quando, efetivamente, se observa o 

marco da EaD, destacando que a modalidade de educação a distância no Brasil obteve 

respaldo legal para sua realização através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, cujo Artigo 80 estabelece a possibilidade de uso orgânico 

da modalidade de educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse 

artigo foi regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, mas ambos 

revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua publicação em 20 de dezembro de 

2005. 

A Lei nº 9.394/96 estabelece, em vários artigos, a possibilidade do uso da educação a 

distância. O Art. 32, parágrafo 4, estabelece que “o ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergentes”. No entanto, as iniciativas governamentais e os programas criados pelo governo 

mostram que essas situações passaram a ser definitivas, e essa modalidade foi se consolidando 

como política pública diferenciada. Esse entendimento pode ser encontrado nos parágrafos 2º 

e 3° do Art. 62, quando se refere à formação inicial e à formação continuada, que poderão 

utilizar “os recursos e tecnologias de educação a distância”. Segundo Kato, Santos e Martins 

(2010, p. 17), parece plausível dizer que: 

A EAD amparada por mecanismos legais, políticos e ideológicos, tende a 
legitimar um novo paradigma de políticas públicas, por meio de um sistema de 
ensino estratificado, que dissemina sua oferta nos sistemas públicos e privados. 
A diversificação de sua oferta traz uma série de consequências que atingem 
significativamente o ensino superior. 

No entanto, encontra-se, no Art. 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de 

educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Entre os muitos artigos que 

compõem a Lei n° 9.394/96, constam, no supracitado artigo, avanços promissores para a 

modalidade de educação a distância, à medida que esta pode ser oferecida em todos os níveis 

e modalidades de ensino. 

Assim se apresenta a redação do Artigo 80 da LDB Lei 9.394/96: 

O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação 
continuada. (BRASIL, 1996). Parágrafo 1° - A educação a distância, organizada 
com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. Parágrafo 2º - A União regulamentará os requisitos para 
realização de exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação a 
distância. Parágrafo 3º- As normas para produção, controle e avaliação de programas 
de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os 
diferentes sistemas. Parágrafo 4º - A educação a distância gozará de tratamento 
diferenciado que incluirá: 
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I-  Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; 
II-  Concessão de canais com finalidade exclusivamente educativas; 
III-  Reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 

Sobre o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases, que trata especificamente da educação 

a distância, Castro (2004, p. 114) chama a atenção para o fato de que “foi regulado pelo 

Decreto N° 2.494, sem a participação ou discussão dos setores interessados”. 

Considerando a regulamentação, em 10 de fevereiro de 1998, do artigo 

supramencionado, o Poder Executivo baixou o Decreto n° 2.494, seguido de um outro, o 

Decreto n°2.561, em 27 de abril de 1998, ambos criados em razão de dar apoio aos primeiros 

credenciamentos de cursos superiores a distância, excetuando-se programas stricto sensu de 

mestrado e doutorado. Ambos os decretos foram revogados pelo Decreto n° 5.622, em 19 de 

dezembro de 2005, que será mais bem detalhado oportunamente. 

Com os dispositivos criados a partir da LDB 9.394/96, a educação a distância tomou 

uma organicidade como modalidade a ser utilizada em todos os níveis educacionais e, a partir 

daí vários mecanismos legais, ampararam a sua consolidação. Para autores como  Segenreich 

e Castro (2012), a LDB trouxe um novo horizonte à educação a distância, passando de uma 

forma alternativa de estudo para alunos que haviam fracassado em sua trajetória educacional a 

uma opção de ensino com o objetivo de promover a formação em todos os níveis 

educacionais. 

 A regulamentação efetiva da EaD, no entanto, só foi acontecer com a promulgação do 

Decreto 5.622, publicado em 19 de dezembro de 2005. É importante considerar a concepção 

de EaD que está presente no Art.1º do Decreto: 

[...] caracteriza-se a educação à distância 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 e tempos diversos 
(BRASIL, 2005, n.p). 

Ressalta-se que esse Decreto trouxe uma preocupação muito grande em normatizar e 

regularizar o credenciamento das instituições para a oferta da educação a distância. Como 

essa regularização não existia ou era muito frouxa, ocorreu, no País, uma expansão 

desordenada na EaD que precisa ser contida.  

Segenreich e Castro (2012, p.102) chamam a atenção para o credenciamento 

institucional específico e a autorização de cursos no cenário da expansão da EAD de 1996 a 

2005, salientando a esse respeito:  
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A aprovação da lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996(LDB/96) abriu inúmeras possibilidades para a expansão na 
modalidade de educação a distância, visto que flexibilizou os procedimentos a serem 
adotados na criação e implementação de cursos. 

Assim, o Art. 9o desse Decreto trata do “ato de credenciamento para a oferta de cursos 

e programas na modalidade a distância” e destina-se às instituições de ensino, públicas ou 

privadas. E, no seu parágrafo único, estende também a EaD para a pós-graduação.     

Consta entre os tópicos relevantes ao Decreto 5.622/2005: 

a) a caracterização de EaD, visando a instruir os sistemas de ensino;  
b) o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial dos estudantes em 

relação às avaliações feitas a distância; 
c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no documento do plano de 

desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em relação aos polos 
descentralizados de atendimento ao estudante; 

d) mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número de vagas 
na educação superior, desvinculada da previsão de condições adequadas; 

e) permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os 
Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas 
administrativas para troca de informações; 

f) supervisão compartilhada, unificação de normas, padronização de procedimentos 
e articulação de agentes; 

g) previsão do atendimento aos portadores de necessidades especiais;  
h) institucionalização de documento oficial com Referenciais de Qualidade para a 

educação a distância. 
 

O Decreto 5.622/2005 pode ser considerado o marco inicial da regulação da EAD, 

tendo em vista que, até então, as políticas governamentais não tinham conseguido normatizar 

o Art. 80 da LDB, e a expansão explosiva da EAD aconteceu sem nenhum controle de 

qualidade pelo MEC. Segundo Segenrich e Castro (2012, p. 109-110): 

Quatro temas merecem atenção nesse Decreto: a manutenção do credenciamento 
específico para a modalidade de EAD; a ampliação do leque de cursos e de 
instituições credenciáveis; a definição da territorialidade geográfica e institucional 
dos cursos; e a manutenção dos momentos presenciais no processo de avaliação (...). 
Para as autoras, a nítida opção dessa regulamentação por um modelo de educação a 
distância semi-presencial, por exemplo, passou a exigir um aumento do número de 
polos de apoio presencial, com sérias dúvidas sobre a sua qualidade. 

Neste decreto, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no tocante aos 

vários aspectos ligados à modalidade de educação a distância, notadamente ao 

credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com 

padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da Educação.  

Sobre a educação a distância, destaca-se ainda, no âmbito do Fórum das Estatais pela 

Educação, a articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a distância, 

de caráter experimental, objetivando sistematizar ações, programas, projetos, atividades ao 

nível das políticas públicas direcionadas para a ampliação e interiorização da oferta do ensino 

superior gratuito e de qualidade no Brasil.   
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A esse respeito, Castro e Araújo (2013) trazem para discussão as propostas do Fórum 

das Estatais pela Educação, destacando que este segue sua propositura em sintonia com a 

política macroeconômica em âmbito federal, numa abordagem estratégica, na perspectiva de 

contribuir com o desenvolvimento da nação, pela reforma da educação superior. Nesse 

ordenamento, torna-se visível a estratégia do governo federal pela introdução da educação a 

distância nas universidades federais, apoiada via financiamento do Governo Federal, 

focalizando o fortalecimento do projeto de criação da UAB Universidade Aberta do Brasil. 

A criação de uma universidade de ensino superior público a distância foi gestada numa 

discursão que perpassou as décadas de 1970 e 1990, e, como não poderia ser diferente das 

grandes lutas pelas quais o Brasil vem enfrentando no âmbito das políticas de expansão da 

educação superior, aproximadamente 70 projetos de lei foram postos em discussão pelo poder 

legislativo, com vistas a oportunizar a criação de um programa de educação superior  que se 

prestasse a suprir a demanda existente de educação superior, numa concepção de atendimento 

às populações que se encontravam  fora do alcance  dos grandes centros. 

Costa e Pimentel (2009) reportam-se à trajetória que antecedeu dezembro de 2005, 

quando se criou, efetivamente, a UAB, no lapso temporal de 1978 a 1990, com projetos 

arquivados, conforme descrevem os autores: 

• 1974 – Projeto de Lei nº 1878 – Autoria de Pedro Faria, proposta de uma 

Universidade Aberta, sob a coordenação do Ministério da Educação, apoiada aos 

centros regionais, sob a legislação do ensino superior e estrutura interna própria.  

• 1983 – Projeto de Lei nº 1.751, de autoria do Deputado Clark Planton, com a 

proposta de autorizar o Governo Federal a instituir, na educação brasileira, um 

sistema de universidade aberta, de forma a ampliar o acesso ao ensino superior no 

Brasil, através das diretrizes baixadas pelo Ministério da Educação, regida por 

estatutos aprovados por decreto do Presidente da República. 

• 1987 – Projeto de Lei nº 203/1987, de autoria do Deputado Lúcio Alcântara, com a 

proposta de criar a Universidade Nacional de Ensino a Distância – UNED. A 

UNED, inicialmente para oferta de cursos de extensão, projeto-piloto coordenado 

pelo MEC. 

• 1990 – O Projeto de Lei nº 4.592-C/1990, de autoria do Ministério da Educação, 

com a proposta de uma Universidade Aberta do Brasil, cujo objetivo estaria 

sustentado em democratizar e ampliar o acesso ao ensino superior, vinculando a 

coordenação e a supervisão técnica ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
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Educacionais (INEP), sua implantação e o funcionamento à Fundação Centro 

Brasileiro de Televisão Educativa (FUNTEVE) e os encargos financeiros, ao MEC.  

Estes autores relatam que a inclusão do Artigo 80, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996, referente à Educação a Distância, como já mencionado, 

surgiu de iniciativas desse último projeto de lei e que, nesse mesmo ano, a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED) foi incorporada à estrutura do MEC, passando a coordenar 

programas importantes na área de educação a distância, com destaque para o TV Escola, o 

Proinfo, o Proformação, o Pro-Licenciatura, dentre outras importantes ações, no sentido de 

fortalecer e disseminar a modalidade de ensino a distância. 

Posto o percurso apresentado rumo à criação da UAB, a SEED, em dezembro de 2005, 

apresenta o primeiro edital, estabelecendo as bases de um acordo de cooperação entre os entes 

federados no âmbito das esferas públicas – federal, estadual e municipal, objetivando a 

implantação de uma ação pública de educação superior a distância, sob o nome de 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), sendo instituída pelo Decreto nº 5.800/2006. 

Os eixos fundantes da UAB encontram-se, assim, descritos em cinco pontos, conforme 

BRASIL (2010): 

- A expansão pública da Educação Superior, considerando os processos de 
democratização e acesso; 
- O aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 
possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos 
estados e municípios; 
- A avaliação da educação superior a distância, tendo por base os processos de 
flexibilização e regulação em implementação pelo MEC; 
- As contribuições para a investigação em educação superior a distância no país; 
- O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 
humanos em educação superior a distância. 

Embora a oferta dos cursos seja de livre escolha por parte das IPES (Instituições 

Públicas de Ensino Superior), o programa UAB tem como prioridade oferecer cursos de 

licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica, cujo déficit 

nacional é consideravelmente preocupante. 

Por esse encaminhamento, e para a consolidação da proposta nacional para educação a 

distância, instituiu-se o Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, que dispõe sobre o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, numa proposta de contribuir para o desenvolvimento, 

expansão e a interiorização do ensino, oferecendo, prioritariamente, cursos de licenciatura e 

de formação inicial e continuada de professores da educação básica; cursos superiores para a 

capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 
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ampliação do acesso à educação superior pública; redução das desigualdades de oferta de 

ensino superior entre as diferentes regiões do país; estabelecimento do amplo sistema nacional 

de ensino superior a distância; fomento do desenvolvimento institucional para a modalidade 

de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino 

superior, apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.  

O processo de gestão da Universidade Aberta do Brasil está composto pelo MEC, 

através da Diretoria de Educação a Distância da CAPES, na condução central do processo; 

pelas instituições de ensino superior através da oferta dos cursos na metodologia a distância e 

pelos Municípios e Estados sediando os polos de apoio presencial. Nessa concepção, a oferta 

dos cursos fica sob a responsabilidade das IES, que, tradicionalmente, têm experiência na 

oferta de cursos presenciais. Aos Estados e Municípios, cabe a implantação e a manutenção 

dos polos de apoio presencial para atender aos alunos da região, e, por meio da DED/CAPES, 

o MEC regula e financia o Sistema UAB. É pertinente enfatizar que, com a Lei 12.695, de 25 

de julho de 2013, os polos UAB foram incluídos na assistência financeira do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que faz parte do Plano de Ações Articuladas – PAR. 

Tal esforço remete à análise dessas ações, em função do número de matrículas, 

conforme destacado no Gráfico 01: 

Gráfico 01 – Evolução do Número de Matrículas Sistema UAB 2007-2013 

 

 

 

 
Fonte: Relatório Educação para Todos (2014, p. 111). 
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Há de se destacar, nesta expansão da educação a distância, a atuação da CAPES, e o 

seu incremento ao sistema UAB. Com a incorporação da UAB à CAPES e o seu 

financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, houve uma 

grande expansão por meio de programas voltados para a formação de professores em 

Licenciaturas, cursos de graduação para administradores, enfim, uma série de possibilidades 

de que as instituições federais de ensino utilizassem a EaD. Assim pode-se registrar, 

considerando os dados do Gráfico 01, que houve uma variação percentual do número de 

matrículas do ano de 2009 a 2012 de 246,35%, e o número de matrículas de 2009 para 2010 

quase dobrou. No ano de 2013, desacelerou um pouco, e a variação percentual de crescimento 

das matrículas de 2009 a 2013 ficou na ordem de 218,53%. 

Dando continuidade ao processo que envolve os procedimentos de gestão da UAB e 

com o objetivo de implementar a política de EaD propriamente dita, criou-se uma Diretoria de 

Educação a Distância da CAPES/UAB (BRASIL, 2013), com os seguintes objetivos:  

a) fomentar as instituições públicas de ensino superior e polos municipais de apoio 

presencial, visando à oferta de qualidade de cursos de licenciatura na modalidade a 

distância;  

b) articular as instituições públicas de ensino superior aos polos municipais de apoio 

presencial, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB; 

c) subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada de 

professores, potencializando o uso da metodologia da educação a distância, 

especialmente no âmbito da UAB; 

d) apoiar a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, 

mediante concessão de bolsas e auxílios para docentes e tutores nas instituições 

públicas de ensino superior, bem como tutores presenciais e coordenadores nos 

polos municipais de apoio presencial; 

e) planejar, coordenar e avaliar, no âmbito das ações de fomento, a oferta de cursos 

superiores na modalidade a distância pelas instituições públicas e a infraestrutura 

física e de pessoal dos polos municipais de apoio presencial, em apoio à formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica. 

No que diz respeito às funções atribuídas à CAPES, Segenreich e Castro (2012) 

relatam que estas foram definidas pela Lei 11.502, de 12 de julho de 2007, e que vêm reforçar 

seu papel enquanto agência reguladora. Pela Portaria 318, de 02 de abril de 2009 (BRASIL, 

2009), o MEC transferiu para a CAPES a operacionalização do Sistema da Universidade 
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Aberta do Brasil (UAB). A política de financiamento do ensino a distância ocorre por meio 

dos recursos da UAB/CAPES/MEC, por meio da participação nos editais nacionais, ou 

constam em suas matrizes de financiamento interno que designam recursos para ambas as 

modalidades (presencial e não presencial).  

A importância da Universidade Aberta do Brasil, segundo discurso do MEC/2013, está 

em fomentar a criação de novos cursos, oportunizando, mediante a proposta de expansão da 

educação superior mencionada, a democratização, a expansão e a interiorização da oferta de 

ensino superior público. A importância da UAB está implícita na própria definição da sua 

existência, quando se propõe a oferecer cursos de nível superior na modalidade a distância 

para professores, gestores e trabalhadores que atuam na educação básica dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal.   

Para Sousa (2012), cabe à UAB instituir uma educação pública de qualidade a ser 

ofertada em locais distantes e isolados, de modo a incentivar o desenvolvimento de 

municípios de baixos Índices de Desenvolvimento (DH) e de Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), muito embora a UAB financie prioritariamente, “cursos de 

formação inicial e continuada de professores da Educação Básica” (SOUSA, 2012, p.134). 

A importância da UAB tem destaque no âmbito da formação e requalificação de 

professores, razão pela qual seus cursos abrangem fortemente as licenciaturas, os 

bacharelados, tecnólogos e especialização, voltados à formação inicial e continuada de 

professores da rede pública e interessados no âmbito da demanda social. 

Historicamente, temos a destacar várias ações pertinentes à criação da UAB, entre 

elas: 

a) Criação do Curso de Pedagogia – Núcleo de Educação Aberta e a Distância 

(NEAD) da Universidade Federal do Mato Grosso, em 1995; 

b) Criação do Consórcio CEDERJ do Rio de Janeiro (da Fundação Centro de 

Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) em 2000; 

c) Projeto Veredas: Formação Superior de Professores, da Universidade Federal de 

Minas Gerais, em 2002; 

d) Projeto-Piloto Curso de Administração, modalidade a distância, numa parceria 

Banco do Brasil – MEC e Instituições Públicas de Ensino Superior em 2006; 

e)  Pró-Licenciatura, lançado pelo MEC em 2005, para formação de 180 mil 

professores de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 
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f) Também em 2005, o MEC lançou o consórcio entre IPES, para oferecer 

licenciatura a distância em Biologia. Equipes de oito universidades: Universidade 

de Brasília (UnB), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual 

de Goiás (UEG), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal do 

Pará (UFPA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), integrantes deste consórcio, ofereceram 1.300 

vagas em cursos de licenciatura a distância em Biologia; 

g) Mais uma ação de EaD foi lançada pelo MEC em 2006, o Pró-Formar, com a 

oferta do curso de Licenciatura em Educação Infantil, modalidade a distância, com 

a participação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade 

Federal de São João Del Rei (UFSJ), Universidade Federal de Lavras (UFLA) e 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Quanto à importância da UAB no âmbito da formação de gestores públicos, Sousa 

(2012) expõe o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), ofertado 

pela UAB, com a proposta de oferta de curso em nível de graduação, curso de bacharelado e 

pós-graduação lato sensu, destinado à criação de um perfil nacional do administrador público. 

No que se refere à oferta do curso de Administração Pública no âmbito da 

UAB/PNAP, recorte deste estudo, observa-se que este teve início nessa modalidade a partir do 

projeto-piloto em 2006. Esse projeto teve, no seu nascedouro, a participação de 25 

universidades públicas brasileiras federais e estaduais, onde, à época, foram matriculados 

cerca de 10.000 estudantes em vários Estados do Brasil. As parcerias MEC/SEED, Banco do 

Brasil (integrante do Fórum das Estatais pela Educação) e as universidades foram 

fundamentais para esse marco da educação superior no Brasil, por essa modalidade de ensino. 

Verifica-se, por oportuno, que a educação a distância já responde por 14,6% das matrículas de 

graduação no ensino superior no Brasil (MEC/Censo da Educação Superior, 2010). A 

demanda por diploma nessa modalidade alcançou a marca de 6.379.299 alunos, matriculados 

em 2.377 instituições de ensino superior, que ofereceram 29.507 cursos neste período.  

No entanto, o percentual de matrículas na EaD no Brasil pode ser considerado baixo 

em relação a outros países em que a modalidade responde por mais da metade das matrículas, 

e, nesse aspecto, torna-se relevante apresentar resultados estatísticos, segmentado por 
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números de cursos e matrículas, números de cursos e modalidade acadêmica, segundo as 

categorias administrativas, pós-surgimento da UAB, considerando, portanto, o lapso temporal 

de 2006 a 2013, dados publicados pelo INEP/MEC, no ano de 2013 (Relatório Educação Para 

Todos 2014, Abrangência Brasil), permitindo que reflitamos sobre este fato. 

 

Tabela 4 – Evolução do número de cursos e matrículas na modalidade de ensino a distância 2006 a 2013 

ANO CURSOS MATRÍCULAS 

2006 349 430.229 

2007 408 537.959 

2008 647 727.921 

2009 844 838.125 

2010 93 0 930.179 

2011 1.044 922.927 

2012 1.148 1.113.850 

2013 1.258 1.153.572 

∆ % 
2006 - 2013 

260.46 168,13 

                Fonte: adaptada de BRASIL (2013) e Relatório Brasil para todos (2014). 

 

Observa-se, a partir dos dados expostos na Tabela 4, que a variação percentual 

apresentada no crescimento do número de cursos é de 260,46 para um crescimento em 

número de matrículas na ordem de 168,13. Levando em consideração a variação percentual 

2007-2013 de matrículas apresentada pelo Sistema UAB (BRASIL, 2014) de 218,53, pode-se 

aferir que a educação superior representa aproximadamente 77% desse montante. Ou seja: 

apesar de um número expressivo, as metas das políticas públicas vigentes não são atingidas. 

Vejamos, a seguir na Tabela 5, o comportamento das matrículas num recorte focado 

para a graduação na modalidade a distância, levando-se em consideração a organização 

acadêmica e a categoria administrativa, numa tentativa de compilar os dados com os 

divulgados no âmbito geral da oferta da educação nessa modalidade. 
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Tabela 5 – Número de Matrículas em Cursos de Graduação a Distância por Organização Acadêmica, segundo a 
Categoria Administrativa - Brasil - 2006/2013 

Ano 
Categoria 

Administrativa 

Matrículas em Cursos de Graduação – Ensino a distância 

Total Universidade 
Centro 

Universitário 
Faculdade IF e Cefet 

2006 Total 207.206 136.126 15.562 55.518  

 

Federal 17.359 17.359 - - - 

Estadual 21.070 21.070 - - - 

Municipal 3.632 3.632 - - - 

Privada 165.145 94.065 15.562 55.518 - 

2007 Total 369.766 286.930 24.704 58.132 - 

 

Federal 25.552 25.552 - - - 

Estadual 67.275 67.275 - - - 

Municipal 1.382 1.382 - - - 

Privada 275.557 192.721 24.704 58.132 - 

2008 Total 727.961 585.276 35.191 104.402 3.092 

 

Federal 55.218 52.126 - - 3.092 

Estadual 219.940 219.940 - - - 

Municipal 3.830 3.830 - - - 

Privada 448.973 309.380 35.191 104.402 - 

2009 Total 838.125 591.125 83.705 149.931 13.364 

 

Federal 86.550 73.186 - - 13.364 

Estadual 86.059 86.059 - - - 

Municipal 87 87 - - - 

Privada 665.429 431.793 83.705 149.931 - 

2010 Total 930.179 654.737 95.049 161.459 18.934 

 

Federal 104.722 85.788 - - 18.934 

Estadual 76.414 76.414 - - - 

Municipal 466 466 - - - 

Privada 748.577 492.069 95.049 161.459 - 

2011 Total 992.927 698.818 146.157 129.343 18.609 

 

Federal 105.850 87.241 - - 18.609 

Estadual 71.152 71.152 - - - 

Municipal 922 922 - - - 

Privada 815.003 539.503 146.157 129.343 - 

2012 Total 1.113.850 802.645 255.786 41.719 13.700 

 

Federal 102.211 88.511 - - 13.700 

Estadual 64.778 64.778 - - - 

Municipal 14.635 14.635 - - - 

Privada 932.226 634.721 255.786 41.719 - 

2013 Total 1.153.572 816.725 290.922 37.186 8.739 

 

Federal 92.344 83.605 - - 8.739 

Estadual 46.929 46.929 - - - 

Municipal 15.280 15.280 - - - 

Privada 999.019 670.911 290.922 37.186 - 

Fonte: adaptada sinopse da educação superior Mec/Inep/Deed/2013. 
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A Tabela 5 possibilita inúmeras situações de análises, porém a principal constatação 

está voltada explicitamente ao crescimento das matrículas pela modalidade a distância na 

iniciativa privada. Quando analisada a representatividade das matrículas ano a ano, observa-se 

que a rede pública inicia com uma participação de 20% do total das matrículas em 2006 

contra 80% da rede privada, fechando a rede pública o ano de 2013 com um percentual de 

apenas 13% das matrículas na graduação, contra 87% da oferta do atendimento da rede 

privada. A variação percentual de matrículas na rede privada durante o período de 2006 a 

2013 foi de 505, enquanto, na rede pública, foi de 249, confirmando a leitura da expansão via 

privatização da educação superior, também na modalidade da educação a distância.  

Nesse mesmo delineamento, vejamos como se comportou o crescimento dos cursos de 

graduação face ao grau acadêmico pretendido pelo alunado, pela modalidade de educação a 

distância, analisando os dados na Tabela 6, conforme seguem: 

 

Tabela 6 – Evolução do número de Cursos de Graduação por Modalidade de Ensino a distância e por Grau 
Acadêmico – Brasil – 2006-2013 

 

Ano 

Cursos de Graduação 

Modalidade de Ensino a Distância/Grau Acadêmico 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnológico Bacharelado/ 
Licenciatura 

2006 349  79  181  88  1  
2007 408  97  208  101  2  
2008 647  138  344  162  3  
2009 844  157  485  200  2  
2010 930  185  521  224  0  
2011 1.044  199  559  286  0  
2012 1.148  217  581  350  0 
2013 1.258  240  592  426  0  
∆% 

2006-2013 260,45 204 227 384 - 
Fonte: Mec/Inep; Tabela elaborada por Inep/Deed (BRASIL, 2013). 

A Tabela 6 demonstra que os cursos de bacharelado apresentaram, nesse período, uma 

variação percentual de crescimento na ordem de 204, representando apenas 19% dos cursos 

ofertados pela UAB neste período. Nesse entendimento, segue-se para as licenciaturas, 

apresentando uma variação percentual de 227, representando, no contexto dos cursos, 47%, o 

que permite dizer que a licenciatura vem liderando expressivamente essa variável de análise, 

corroborando a política da UAB, de formação de professores. Por fim, os tecnólogos, com 



107 
 

 

 

uma variação percentual de crescimento apresentada na ordem de 384, índice representando 

34% no montante dos cursos. 

Pelas análises acima levantadas, à luz dos dados estatísticos expostos, pode-se aferir 

que, de 2006 a 2013, no período pós-criação da UAB, o Brasil assistiu a um crescimento 

expressivo de seu ensino superior pela modalidade a distância, tendo como marco dessas 

ações os anos 1990, e, expressivamente, o ano de 1996, quando a LDB 9.394/96 permitiu a 

inserção dessa modalidade em seu Artigo 80, conforme comentado.  No período de 2011 a 

2012, o INEP (2012) publicou que as matrículas avançaram 12,2% nos cursos a distância e 

3,1% nos cursos presenciais. Por esse delineamento, observa-se se tornar evidente um 

crescimento, no qual a modalidade a distância representa mais de 15% do total de matrículas 

em graduação. Nesse universo amostral dos estudantes optantes pela EaD, 72% encontram-se 

matriculados em universidades, e os demais, em centros universitários, que detêm 23%. 

Podemos fazer uma leitura a partir destes dados no sentido de que a EaD teve uma importante 

diferencial nas matrículas, comparado à educação presencial no período de 2011 a 2012.  

Os dados do INEP apontam para o fato de que, em um ano, houve um aumento de 

12,2% nas matrículas da EAD, enquanto a educação presencial teve um aumento de apenas 

3,1%. Cabe ressaltar que, apesar do crescimento apresentado, a EaD representa apenas 15,8% 

das matrículas nesse período de 2012 (MEC/INEP, 2013). 

Observa-se, no entanto, que este crescimento aconteceu mais efetivamente na 

iniciativa privada do ensino superior. Em 2012, apresentava-se cerca de 74% das matrículas 

nesse nível de ensino de responsabilidade do setor privado, ou seja, 4.736.001 do total de 

6.379.299. Nesse contexto, deve-se atentar para o crescimento na modalidade de ensino a 

distância, resultante, dentre outros aspectos, da necessidade de alinhar trabalho e flexibilidade 

de horário para estudar, além de romper a distância e/ou a carência do atendimento aos 

serviços educacionais de nível superior em sua região.  

O censo da educação superior de 2013 (MEC/INEP, 2014) relata que o volume de 

alunos nos cursos de educação a distância aumentou em 3,6% em 2013, registrando-se, nesse 

ano, a quantidade de 1.258 cursos e o montante de 1.153.572 de matrículas. Deste universo de 

matrículas, 31,3% concentrou-se no bacharelado, 39,1%, nas licenciaturas e 29,6%, nos 

cursos tecnólogos. Notadamente, o Brasil ainda se encontra em estado de retardo no que se 

refere à evolução do número de matrículas, mas os analistas do INEP/MEC, bem como 

autores, como Cabral Neto e Castro (2014, p.279), descrevem que “No Brasil a utilização da 
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EaD vem contribuindo de forma significativa para aumentar as ofertas de cursos de graduação 

e consequentemente do número de matrículas”. 

No firme propósito de fortalecer a inserção da modalidade de educação a distância no 

Brasil, o recente BRASIL (2014, p 69-77) aponta três metas associadas a estratégias para a 

consecução desse objetivo: 

● Meta nº 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. 
Estratégia 10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a 
educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do 
público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 
inclusive na modalidade de educação a distância. 
 
● Meta nº 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos cinquenta por cento da 
expansão no segmento público.  
Estratégia 11.3) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a 
oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado 
padrão de qualidade. 
 
● Meta nº 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil 
doutores.  
Estratégia 14.4) Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, 
utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância. 

Para o alcance dessas metas, e considerando a discussão contida no documento 

‘Desafios e Perspectivas da Educação Superior Brasileira pra a Próxima Década (2011-

2020)’, torna-se premente promover a aceleração da formação de cidadãos para a era digital, 

uma vez que já estamos imersos num contexto da globalização, cuja proposta de expansão da 

educação superior adere definitivamente à era do conhecimento.  

Dentre os desafios levantados nesse documento, destacam-se os que dizem respeito à 

efetiva integração da modalidade a distância nas instituições de ensino superior, que inclui a 

criação de uma vasta rede de acesso à Internet, capaz de promover a formação da cidadania 

digital. Incorpora-se a esse cenário a participação de professores e alunos. Por um lado, os 

professores atuam como agentes de transformação da aprendizagem e, por outro, os 

estudantes confirmam efetividade no uso do ambiente virtual, situação que, segundo 

Xanthopoylos (2012, p.107), consiste em criar “uma nova cultura de aprendizagem com 

acesso a open educational resources (OER) – recursos educacionais abertos – e à web 2.0”. 

Para este autor, deve-se atentar, ainda, para a necessidade de estruturação da educação aberta, 

que trata especificamente das estratégias metodológicas, recursos educacionais e amplo 

escopo, com a formação de banco nacional de learning objects (LOs), objetos de 
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aprendizagem aplicáveis no âmbito dos professores, estudantes e instituições em todo o país e 

fora dele, e de learning objects (LOs), que consistem em objetos de aprendizagem da mesma 

forma a ser utilizados no âmbito dos professores, estudantes e instituições em todo o país e 

fora dele (XANTHOPOYLOS, 2012). 

Pelo exposto, torna-se evidente a constatação de se estar vivendo numa sociedade em 

rede, mediada por computadores e demais tecnologias da informação, TICs, elementos estes 

que determinaram uma nova dimensão no processo de comunicação, migrando do âmbito de 

uso social para o educacional. 

  

3.3.2 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs): alicerce para a implantação 

e desenvolvimento da EaD  

 

Presente nas políticas públicas voltadas para a expansão da educação superior, o 

domínio das TICs constitui um desafio para a consolidação dessa modalidade de ensino, posto 

que estas devam se prestar, dentre outros aspectos, a ser uma ferramenta para fins 

educacionais. Notadamente como ferramenta de alto índice de complexidade (face ao 

contínuo desenvolvimento de novas tecnologias), há de se entender a necessidade de se buscar 

um aprendizado contínuo para sua plena utilização na área da educação, que, incluindo 

ensino, remete de imediato à presença do professor e, incluindo-se aprendizagem, remete à 

figura do aluno. Pelo exposto, ambos (aluno e professor) deverão ter familiaridade com a 

ferramenta, para que a comunicação possa atingir os objetivos acadêmicos propostos. 

No conjunto da oferta de educação a distância, tal concepção torna-se visível para 

Moore e Kearsley (2013, p.2), que colocam: 

Algumas pessoas usam a expressão ‘ensino a distância’ para descrever o que 
acontece do lado do aluno para interagir com o professor a distância, mas é preciso 
ficar atento porque essa expressão é usada com frequência mesmo quando o assunto 
é sobre ensino e sobre aprendizagem. Como nosso assunto foca ensino e 
aprendizagem, devemos usar o termo educação, que descreve corretamente uma 
relação que tem dois lados: o professor e o aluno. 

 

Para Barone (2012, p.94), “a ampliação das possibilidades dos processos formativos e 

sua necessária conexão com a vanguarda da produção do conhecimento são elementos que 

requerem reflexão”. Esta concepção sustenta-se à medida que se tem ciência de que a criação 

de novos padrões de interação entre as pessoas e as possíveis mudanças culturais advindas 

desta ação podem provocar impactos nos processos de aprendizagem e de gestão dos 

processos educacionais, o que merece atenção e ampla discussão.  
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Nesse aspecto, e na visão deste autor, há de se considerar que se está presenciando 

uma nova cultura de ensino e aprendizagem na universidade, como citado pelo professor 

Stavros P. Xanthopoulos, da Fundação Getúlio Vargas, quando abordou o tema ‘A 

experiência brasileira em educação aberta e em educação a distância’, apresentando que um 

dos desafios mais representativos para a próxima década, no que se refere à educação a 

distância, será o de construir pilares de uma cidadania digital. Barone (2012) cita, no mesmo 

sentido, a professora Vani Moreira Kenski, que ratifica a defesa do professor Stavros e 

complementa que as relações entre tecnologia e educação tendem a uma mudança urgente 

para uma nova cultura de ensino e aprendizagem, mediadas por novos aparatos na 

universidade.  

Este autor coloca, ainda, que os desdobramentos dos temas suscitados pelos referidos 

professores chegaram a um patamar de discussão ao nível das reflexões empreendidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, entendendo ser este momento de vital importância para 

promover debates sobre o futuro da educação superior, pelo caminho da educação a distância 

e sua intrínseca utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICs).  

Partindo desse posicionamento, Pretto (2003, p.41), referindo-se ao uso das TICs, já 

salientava que “precisamos, então, retomar a discussão sobre o que estamos entendendo como 

sendo o uso dessas tecnologias e quais as possibilidades para a educação, seja ela presencial 

ou a distância”. Este autor preocupa-se em explicitar que já é praticamente consensual que a 

utilização de computadores na educação não deve ser meramente uma repetição das 

tradicionais aulas e cursos, isso em razão também do consenso de que, em se concretizando 

tal enfoque, o uso das TICs será um fracasso, face à possibilidade de, enquanto ferramenta, 

permanecerem como meros auxiliares do processo educacional.  

Essa reflexão introdutória sobre as TICs torna-se importante a partir do momento em 

que tal orientação para uso e disseminação na área da educação advém das recomendações 

dos organismos internacionais, que têm orientado suas políticas de modo a contribuir para que 

os países atinjam suas metas de expansão, democratização e interiorização da educação 

superior, utilizando-se da modalidade a distância.  

Para a UNESCO (2009), justifica-se a utilização das TICs, entendendo-se que sua 

utilização está diretamente relacionada à diminuição da taxa de exclusão digital. No entanto, 

cita-se, pelos institutos de estatística a exemplo dos relatórios do INEP/SEAD (2013), que o 

Brasil tem uma taxa de exclusão digital grande, quer seja pela inserção e utilização das TICs, 

quer seja pela série de deficiências que precisam ser superadas em função dos objetivos 
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pretendidos com seu uso. Tal fato preocupa quando se tem, no discurso da UNESCO (2010), 

que, cooperando com o governo brasileiro nas ações de promoção e disseminação de tais 

tecnologias, estar-se-á melhorando o processo de ensino e aprendizagem, entendendo-se que o 

‘letramento digital’ trata de uma decorrência natural do seu uso. No entanto, não são 

desconhecidos da UNESCO os impactos que as TICs podem provocar na aprendizagem. 

Sobre tal assunto, Simões (2002) refere-se ao termo novas tecnologias, mencionando 

aquelas desenvolvidas nas últimas duas décadas, a partir dos avanços nas áreas de eletrônica, 

telecomunicações e informática, abrangendo o computador, a televisão a cabo e por satélite, o 

CD-ROM, as tele e vídeo conferências, entendendo-as como resultado da evolução da 

sociedade do conhecimento e pertencentes à lógica da modernidade. Então, para o 

entendimento das tecnologias educacionais, que não aparecem com um único conceito na 

literatura, relata-se, segundo Oliveira (1997), que, desde sua chegada, os educadores se 

depararam com diferentes conceitos caracterizados, na sua maioria, pela compreensão 

diferenciada do papel dos instrumentos tecnológicos no processo educativo. Sabe-se que, 

quando da introdução desses recursos tecnológicos na área educacional, havia uma crença de 

que estas tecnologias solucionariam os problemas da educação, podendo, inclusive, substituir 

os próprios professores (TAJRA, 2000). 

Neste aspecto, podemos inferir que o domínio das novas tecnologias trata de uma 

competência que um professor da modernidade deve apresentar, uma vez que a utilização 

desses recursos tecnológicos abrange desde os simples até os mais sofisticados equipamentos, 

tendo em vista o desenvolvimento das aprendizagens. Para tanto, é de fundamental 

importância que a escola como ambiente de transformação da aprendizagem esteja à frente de 

seu tempo, no que tange à utilização das tecnologias, entendendo que o mundo do ensino, ao 

invés de estar sempre atrasado em relação a uma revolução tecnológica, poderá tomar a frente 

de uma demanda social orientada para a formação. Assim, equipar e diversificar as escolas é 

bom, mas isso não dispensa uma política mais ambiciosa, quanto às finalidades e às didáticas 

(PERRENOUD, 2000, p.138). 

Moreira e Kramer (2007) revelam que a expansão do ensino superior, apoiada na 

modalidade EaD, não pode ignorar que, para uma educação de qualidade, faz-se mister uma 

formação de professores e gestores capazes de contribuir para a boa utilização dos recursos 

tecnológicos, de forma a facilitar uma discussão e oportuna disseminação desta nova cultura, 

colocando-a a favor de um projeto de emancipação. Esta temática demanda, entre outras 
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variáveis, tanto uma visão crítica, no que se refere aos processos escolares, quanto usos 

apropriados e criteriosos das novas tecnologias de comunicação. 

Em função do vertiginoso crescimento do uso da tecnologia na área da educação, bem 

como nas mudanças na forma de ensinar, percebe-se a necessidade de valorizar as novas 

propostas pedagógicas referentes ao uso de ferramentas que favoreçam a interatividade e a 

comunicação, não obstante entendendo o educador como mediador do processo. Nesse 

contexto, Moran (1998) coloca que as tecnologias não vêm na intenção de substituição do 

professor, e sim de maneira a permitir que algumas tarefas e funções docentes possam ser, de 

alguma forma, modificadas. 

Entendendo que educar com novas tecnologias é um desafio, não só encarando a 

modalidade de EaD como na educação global, faz-se necessário enfrentar esse desafio com 

maior profundidade, para entender todo o processo de adaptação, bem como estar acessível às 

mudanças necessárias e inerentes ao processo proposto, razão pela qual se observa que o 

processo de ensino-aprendizagem mediado pelas TICs tem se tornado uma fonte de 

problematizações acadêmicas e de grandes pesquisas no âmbito das políticas públicas, nas 

quais a diversificação institucional e a flexibilização encontram-se presentes. É fato que elas 

vieram em atendimento à demanda de políticas públicas no âmbito da expansão da educação, 

face às recomendações inerentes à expansão e à diversificação da pós-graduação no Brasil. 

Um grande desafio relacionado ao uso das dessas tecnologias apresenta-se ao adentrarmos no 

campo da cultura tecnológica, tendo em vista que tal desafio exigirá quando se opta pela 

utilização das mídias digitais aplicadas ao ensino, mudança radical de comportamentos e 

práticas pedagógicas, tendo em vista que “os avanços tecnológicos, redefiniram novos perfis 

de atuação profissional nos quais, no mínimo, a fluência tecnológica se faz necessária” 

(KENSKI, 2012, p.118). 

Notadamente, as questões que envolvem o planejamento e a institucionalização da 

EaD como modalidade de ensino devem contemplar as exigências do avanço tecnológico e as 

transformações estruturais no processo de ensino que incorporam mudanças tanto nas 

propostas curriculares, quanto na formação de professores universitários. Sobre isso, Kenski 

(2012) chama a atenção para o fato de que muitos programas de capacitação docente que 

aludem as práticas pedagógicas, de forma a possibilitar o uso de equipamentos relacionados 

às TICs, não conseguem ser mantidos pelos docentes, quando se verifica que estes 

permanecem, após as capacitações, com as mesmas práticas tradicionais de ensino. Nesse 

sentido, merece destaque a menção de Kenski (2003, p.81) quando diz que “a ação docente 
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mediada pelas tecnologias digitais requer ‘uma outra maneira de fazer educação’, uma nova 

escola, com novas e ampliadas funções para o professor que lida com estas formas inovadoras 

de ensino”. A autora salienta que este novo professor encontra-se envolto no meio digital, 

completamente estranho ao seu cotidiano. Este sentimento de estranheza dá-se, entre outros 

motivos, por não se tratar apenas de uma mudança tecnológica nas suas práticas docentes, e 

sim uma mudança que envolve algo maior, uma mudança de percepção no ato de ensinar e 

aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

4 A EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL : A 

DIVERSIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃ O NO 

IFPB 

 

A evolução científico-tecnológica, amplamente difundida nos meios sociais e atrelada 

ao fenômeno da globalização e a necessidade de cumprir com uma vasta agenda de exigências 

oriundas das políticas educacionais brasileiras, contribuíram sobremaneira para o 

desenvolvimento do processo educativo e evolutivo do IFPB, fazendo com que a instituição 

vivencie, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, um processo de 

reestruturação que ultrapassa a sua antiga função social, no que diz respeito à educação de 

nível técnico-profissionalizante.  

Os Institutos Federais surgiram após mais de cem anos de uma formação técnica 

profissionalizante consolidada, legada, em sua concepção inicial, pelas Escolas de Aprendizes 

Artífices, os Centros Federais (Escolas Técnicas Federais), que se apresentavam numa 

proposta de educação orientada para o exercício da profissão. No entanto, as transformações 

sociais impulsionavam e reformulavam as bases de formação social do trabalho. Esse 

processo evolutivo tem orientado a administração do IFPB para um realinhamento dos seus 

objetivos, conceitos e paradigmas metodológicos, a partir da elaboração de documentos 

norteadores, tais como Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional, 

Planos de Metas, Projeto Político Pedagógico Institucional e Projeto Político Pedagógico de 

Curso, dentre outros. No curso da reforma educacional de 1990, os Institutos passaram a 

assumir também a missão de trabalhar com a educação superior e, em especial, tecnológica 

como estratégia adotada pelo governo para expandir as vagas nesse nível de ensino.  

O capítulo estrutura-se, em quatro partes: a primeira faz  uma retrospectiva histórica, 

analisando o contexto da criação e a evolução da Escola de Aprendizes Artífices até a sua 

transformação na Escola Técnica Federal da Paraíba; a segunda, faz uma análise da expansão 

dos Cursos em nível Superior no então Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, 

CEFET/PB (1999-2008); a terceira parte discute a Criação dos Cursos Superiores no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB (2008 a 2014). Já a quarta 

discute as novas competências que estão postas para o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba e os desafios da institucionalização da educação a distância e, por 

último, discute o papel da Universidade Aberta do Brasil e a Criação do Curso Superior de 

Administração Pública/EaD/PNAP no IFPB. 
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4.1 Da escola de aprendizes artífices da Paraíba (1909 a 1937) à Escola Técnica Federal 

da Paraíba (1967 a 1999) 

  

Em uma perspectiva histórica, podemos considerar que o atual Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba passou por diferentes denominações, ao longo de 

sua trajetória de prestação de serviços educacionais à população paraibana. Uma primeira 

denominação, “Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba” compreendeu todo o período 

situado entre os anos de 1909 a 1937. O seu surgimento caracteriza o ensino técnico-

profissionalizante e emergiu com a necessidade de mudança do modelo agroexportador, 

implantado desde os tempos coloniais. Esse modelo fundamentava-se em uma economia 

social latifundiária e na produção de bens primários, predominantemente agrários, destinado à 

exportação para as metrópoles. A criação da Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba, em 23 

de setembro de 1909, dá-se no contexto de criação de mais dezenove escolas semelhantes, 

criadas pelo Presidente Nilo Peçanha. Segundo Silva (2006, p. 103), “essas escolas tinham 

como objetivo qualificar profissionais na arte do ofício para atuar nas especialidades de 

marcenarias, alfaiataria, tornearia, mecânica e sapataria”. Segundo o discurso oficial da época, 

era a necessidade de prover as classes proletárias de meios que garantissem a sua 

sobrevivência, isto é, prover os “desfavorecidos da fortuna”, expressão contida no Decreto nº 

7.566, assinado pelo então Presidente Nilo Peçanha no ato da criação dessas escolas, uma em 

cada capital federativa. Posteriormente, em 1937-1941, foi denominado de Lyceu Industrial 

de João Pessoa, denominação que tentou ajustar as Escolas de Artífices ao novo período 

político e econômico pelo qual estava passando o Brasil. O Lyceu Industrial de João Pessoa 

foi integrado a um programa governamental de reestruturação do Ministério da Educação e 

Saúde e melhoria do ensino industrial. Recebeu orçamento por esse projeto, que modernizou 

oficinas e salas, direcionando-se para atendimento à formação educacional focada no ensino 

secundário, posto que já atendia à educação do primário, nomenclatura da época. 

No período que compreende de 1930 a 1945, o eixo central da economia brasileira foi 

alterado, observando-se uma mudança da atividade agroexportadora para a atividade 

industrial, configurando o nascedouro do capitalismo industrial nacional, com forte apoio 

estatal. E o surgimento das escolas públicas profissionalizantes, de forma explícita, vai ao 

encontro dos interesses do capital industrial, conforme o modelo de desenvolvimento recém-

adotado. No campo político, merece destaque a ascensão de Getúlio Vargas ao poder (1930).  
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Shiroma (2002) analisa a concepção do Lyceu Industrial via organização política, 

explicando que essa mudança apresenta uma relevante contribuição para a reforma de ensino 

e modernização administrada da década de 1930, pois resgata, de partida, os movimentos 

políticos dessa década com destaque para os debates, que ensejavam um crescente interesse 

pelas questões educacionais, com vistas à essencialidade da modernização do Brasil e à 

montagem de um Estado Nacional naquele momento centralizador, antiliberal e 

intervencionista.  

A crise mundial de 1929 provoca mudanças estruturais que caracterizaram o modelo 

de substituição das importações, modelo surgido em decorrência da crise cafeeira provocada 

em nível mundial. A restrição da importação de bens de consumo foi imposta pela falta de 

divisas, cujas mudanças provocaram uma reestruturação global do poder do Estado, tanto no 

que diz respeito à sociedade política, quanto à sociedade civil. A classe hegemônica dos 

latifundiários cafeeiros foi quebrada, sendo forçada a dividir o poder com a nova classe 

burguesa que emergia, e, com o auxílio de grupos militares, esse movimento resultou na 

revolução de 1930, quando Vargas assumiu o poder, tornando imperiosa essa discussão.  

Tem destaque, nesse período pós-revolução de 1930, a criação do Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública. A criação desse Ministério veio a propor mudanças 

substanciais na educação, dentre elas, a estruturação de uma universidade, que veio a se 

concretizar no Brasil a partir da fusão de uma série de instituições isoladas de ensino superior. 

Data de 19 de março de 1932 a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, documento cuja propositura era reivindicar a direção do movimento de renovação 

educacional brasileiro, colocando de público o cerne das disputas pela direção das políticas do 

recém-criado Ministério da Educação e Saúde no Brasil (1930). O texto deste documento 

vislumbrava a defesa de princípios gerais e apontava novos ideais de educação, a partir da 

modernização do sistema educativo, seguindo da proposta da laicidade, da gratuidade, da 

obrigatoriedade e da coeducação. A escola única era a bandeira de luta, estabelecida sobre a 

base do trabalho produtivo, fundamentado a partir das relações sociais e pela defesa do Estado 

como responsável pela disseminação da escola brasileira.  

Em julho de 1934, a Constituição foi promulgada, e, no Art. 150, fez-se menção à 

necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Educação que, segundo Freitag (1979, p. 

49), “coordene e supervisione as atividades de ensino em todos os níveis”. Nesta 

Constituição, também são regulamentadas “as formas de financiamento da rede oficial de 

ensino em quotas fixas para a Federação, os Estados e Municípios, fixando ainda as 
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competências dos níveis administrativos para os respectivos níveis do ensino” (FREITAG, 

1979, p. 49). 

 A implantação do Estado Novo, em 1937, definiu o papel da educação no projeto de 

nacionalidade que o Estado esperava construir. Para Freitag (1979), é nesse período que várias 

mudanças e inovações vão surgir no campo educacional. Para a autora, 

a Constituição de 1937 traz dois parágrafos para a refuncionalização do sistema 
escolar. É introduzido o ensino profissionalizante, previsto antes de mais nada para 
as classes “menos privilegiadas” (Art. 129). Dispõe ainda, este artigo de lei que é 
obrigação das indústrias e dos sindicatos criarem escolas de aprendizagem na área 
de sua especialização para os filhos de seus empregados e seus membros 
(FREITAG, 1979, p. 49). 

Dentre tantos constructos históricos, chama a atenção o fato de que, em 1945, 

chegaram ao fim os anos da ditadura, e, no ano seguinte, 1946, teve-se uma nova constituição 

liberal, observando-se, segundo Freitag (1979, p. 54), “num de seus parágrafos (Art. 5 XV, d), 

a necessidade da elaboração de novas leis e diretrizes para o ensino no Brasil, que 

substituíssem aquelas ultrapassadas do Governo Vargas”. O texto definitivo da primeira LDB 

é sancionado em 1961.  

Em pleno regime militar, o Lyceu Industrial da Paraíba passou a ser denominado 

Escola Industrial de João Pessoa (1942-1957). Ressalta-se que 1941 foi um ano de reformas 

para a educação brasileira. Em 1942, por meio do Ministério da Educação, criou-se a Lei 

Orgânica do Ensino Industrial, na intenção de promover melhorias na organização do ensino 

industrial no Estado Novo do governo de Getúlio Vargas, alterando a legislação educacional e 

levando os liceus para uma nova fase.  

O Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 transforma as Escolas de Aprendizes 
e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação 
profissional em nível equivalente ao do secundário. A partir desse ano, inicia-se, 
formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do 
país como um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos ficavam 
autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação 
(PORTAL MEC/SETEC, n.p.). 

A Escola Industrial “Coriolano de Medeiros” (1958-1964), nomenclatura em 

homenagem a seu ilustre diretor, João Rodrigues Coriolano de Medeiros, pioneiro e 

desbravador, deu novos rumos à educação industrial, inserindo uma formação com base 

humanística. Posteriormente, foi transformada na Escola Industrial Federal da Paraíba, de 

1965 a 1966, período que se caracterizou pela modernização da estrutura produtiva à custa do 

endividamento externo, ainda sob a influência da política dos anos de 1956 a 1961. Quando se 

asseverou a relação entre Estado e Economia, a indústria automobilística apresentou grande 

perspectiva para a indústria nacional, trazendo investimentos nas áreas de infraestrutura, e, no 



118 
 

 

 

tocante à educação, os investimentos priorizaram a formação de profissionais orientados para 

as metas de desenvolvimento do país, explicando, portanto, o marco de 1959, como início do 

processo de transformação das Escolas Industriais e Técnicas em autarquias. As instituições 

ganharam, então, autonomia didática e de gestão e passaram a ser denominadas Escolas 

Técnicas Federais. 

Escola Técnica Federal da Paraíba (1967 a 1999) nasceu num contexto político regido 

pela primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, LDBN nº 4.024/61, considerada um 

“legado da vitória das forças privatistas e sérios prejuízos quanto à distribuição de recursos 

públicos e à ampliação das oportunidades educacionais” (SHIROMA, 2002, p. 29).  

Nessa perspectiva dos anos 1960 e 1970, a reforma do ensino vinculou-se aos termos 

do novo regime, ou seja:  

Educação para formação de “capital humano”, vínculo estrito entre educação e 
mercado de trabalho, modernização de hábitos de consumo, integração da política 
educacional aos planos gerais de desenvolvimento e segurança nacional, defesa do 
Estado, repressão e controle político pedagógico da vida intelectual e artística do 
país (SHIROMA, 2002, p. 33-34). 

Como cenário político relevante para a educação profissional, destacamos, em 1971, o 

I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNDE), instituído a partir da Lei nº 5.727, 

de 04 de novembro de 1971, que dispõe sobre o primeiro plano Nacional de 

Desenvolvimento, compreendendo o período de 1972 a 1974, trazendo programas específicos, 

tais como a implantação de Corredores de Transportes, o Programa Petroquímico e o 

Programa de Comunicações, o que encaminhou para a implantação de cursos técnicos em 

áreas afins. Nos anos de 1970, o Brasil faz opção pela aceleração do crescimento econômico, 

e suas diretrizes podem ser encontradas no II PNDE, elaborado para o período de 1975/79, 

período marcado por profundas mudanças na política de educação profissional, justificado 

pelo seu projeto de desenvolvimento.  

Em 1971, a reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) torna, 

de maneira compulsória, todo currículo do segundo grau em técnico-profissional e um novo 

paradigma emerge, o de formar técnicos sob o regime da urgência. Nesse período, as Escolas 

Técnicas Federais aumentam o número de matrículas e implantam novos cursos técnicos. A 

rede federal de educação profissional cresce e, em 1978, em função do crescimento e da 

evolução, três dessas escolas transformaram-se em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, dando origem aos CEFETs do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, seguidos 

de outras escolas que também foram alçadas à categoria de CEFETs. Nesse contexto, a rede 
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federal de educação profissional vai sendo configurada, ao longo da história da educação 

nacional (OTRANTO, 2010). 

Para o avanço dos cursos técnicos, os anos de 1980 foram marcados historicamente 

por uma nova configuração da economia mundial, influenciada pelo processo de globalização. 

Esse é um período polêmico, de grandes mudanças, provocadas pela intensificação da 

utilização das telecomunicações, da microeletrônica e da informática, o que passou a 

configurar um novo processo de produção. Esse período, no Brasil foram marcados por 

visível descontrole da economia, o que oportunizou uma escalada inflacionária, atrelada à 

retração do crescimento nacional, repercutindo contrariamente ao cenário projetado, que tinha 

expectativas de formação de “técnicos em grande escala”.  

Posteriormente, as políticas educacionais passaram a ser fortemente influenciadas 

pelas mudanças que ocorreram na sociedade na década de 1980, entre elas, a reestruturação 

do mercado de trabalho, para o qual se a passou a exigir um nível cada vez maior de 

qualificação, o que trouxe novas demandas para o ensino superior e os países passaram a ser 

pressionados para aumentar a cobertura desse nível de ensino. Esse discurso contou com a 

colaboração dos organismos internacionais, que, por meio de Declarações, passaram a 

disseminar, em todo o continente latino-americano, as diretrizes da nova política educacional.   

 

4.2 O Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - CEFETPB (1999-2008): 

uma nova configuração para a expansão do ensino superior  

 

As instituições federais de educação profissional e tecnológica, na segunda metade da 

década de 1990, foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET), incorporando também as Escolas Agrotécnicas Federais. Tal movimento ocorreu, 

precisamente, no de 1994, com a Lei Federal n° 8.984, que instituiu, no Brasil, o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, essas instituições passaram a expandir 

sua atuação e vivenciaram um processo de reestruturação que perpassou a sua antiga função, 

no que diz respeito à educação de nível técnico-profissionalizante. Na atual reforma 

educacional, as instituições tecnológicas foram utilizadas como mecanismos para a expansão 

e a interiorização do ensino superior. A implantação dos CEFETs só ocorreu a partir de 1999, 

considerando que, após o processo de aprovação da Lei, ainda é necessária a regulamentação 

de seus artigos. Portanto, no ano seguinte da aprovação da Lei 9.394/96, que deixou de 
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estabelecer as Diretrizes para a Educação Profissionalizante, aprova o Decreto nº 2.208/97, 

regulamentando o § 2° do artigo 36 e os artigos 39 a 42.  Em 10 de setembro de 199,7 o MEC 

divulgou a Portaria nº 1.005, que implementou o Programa de Reforma da Educação 

Profissional (PROEP) ou Programa de Expansão da Educação Profissional, programa este 

destinado à modernização e à expansão do sistema da Educação Profissional, criado com o 

objetivo de desenvolver ações integradas de educação com o trabalho, a ciência e a 

tecnologia, em articulação com a sociedade, tratando, portanto, especificamente da educação 

profissional.  

Em 1999, retomou-se o processo de transformação das Escolas Técnicas e 

Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, e, para dar sustentação 

a esse projeto educacional, o governo brasileiro assinou convênio com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implantação do Programa de Expansão da 

Educação Profissional (Proep).  

O CEFET/PB teve sua função ampliada, passando a ministrar todas as modalidades de 

ensino em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com a LDB (Lei nº 9.394/96) e 

normas delas decorrentes. Nesse curto período pós-LDB, os CEFETs atingiram o patamar de 

desenvoltura visível a todo o país, com a responsabilidade de ocupar mais um espaço 

importante para o avanço e desenvolvimento do País, no contexto das políticas 

governamentais.  

Em 2003, dando continuidade ao processo desencadeado pelo Governo Federal para a 

reestruturação da educação profissional, o CEFET-PB começou a se adequar às medidas 

editadas para o ano de 2004, com relação à educação profissional e tecnológica, com a 

substituição do Decreto nº 2.208/97, revogado pelo Decreto nº 5.154, de 2004, que 

regulamentava o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da LDB nº 9.394/96. Estes documentos 

tratam da separação do ensino médio entre a formação geral e a profissionalizante, medida 

imposta pelos organismos multilaterais com a concordância de um governo neoliberal, cuja 

medida resultou no desmonte do que seria uma concepção de educação integradora do 

conhecimento com o trabalho. A revogação desta dualidade formal, por meio do Decreto nº 

5.154/2004, possibilitou a integração da educação profissional quando viabilizou a Integração 

entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, buscando minimizar os entraves 

estabelecidos no documento anterior, que apresentava um elenco de restrições no tocante à 

organização curricular e pedagógica e à oferta dos cursos técnicos. Foi a partir da 

implementação do Decreto nº 5.154/04 que a Rede Federal de educação tecnológica ganhou 
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autonomia para a criação e a implantação de cursos em todos os níveis da educação 

profissional e tecnológica, abrangendo os Centros Federais de Educação Tecnológica, as 

Escolas Agrotécnicas Federais e a Escola Técnica Federal de Palmas/TO, ganhando 

autonomia as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais (OTRANTO, 2012). 

Cabe destacar, nesse momento histórico na Rede Federal de Educação Tecnológica, a 

primeira iniciativa para o acesso à educação superior, quando as escolas agrotécnicas federais 

receberam autorização excepcional para oferecer cursos superiores de tecnologia, em nível de 

graduação, passando a dar notoriedade à característica dessas instituições, no sentido de oferta 

verticalizada de ensino em todos os níveis de educação.  O que chama a atenção, no entanto, é 

o fato de que, a partir do ano 2003, a política do governo federal não contempla esse 

direcionamento, posto que, historicamente, essas escolas estiveram voltadas para a educação 

profissional e para o desenvolvimento econômico, tendo sido originariamente criadas e 

mantidas com verbas públicas federais.  

A dimensão ideológica observada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

empossado no ano de 2003, trazia uma proposta de uma reflexão contraditória na trajetória 

das instituições federais de educação profissional e tecnológica e da própria educação 

profissional de modo abrangente, considerando um projeto nacional, no qual o fator 

econômico e o pedagógico e a qualidade social passam a ser discutidos numa nova concepção, 

posto que as instituições federais de educação profissional e tecnológica, em sua essência, não 

apresentavam essa estrutura de forma prioritária. Entende-se, para isso, que o governo federal 

identificou potencialidade nas instituições federais de ensino técnico e tecnológico, fazendo 

com que a expansão da educação profissional e tecnológica se integrasse à agenda pública, 

que prevê a presença do Estado na consolidação de políticas educacionais no campo da 

escolarização e da profissionalização. Por esse alinhamento, o governo Federal passa a 

ampliar o número de escolas federais de educação profissional e tecnológica, ampliando o seu 

crescimento, vindo a refletir sobremaneira na condução da educação brasileira. 

Datam de 2004 os primórdios das diretrizes formais de expansão da educação superior 

já com a nomenclatura CEFET PB – Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, no 

entanto, não existia na instituição nenhum planejamento formal que indicasse como ela 

operacionalizaria essa demanda no seu planejamento institucional. Nessa época, elaborou-se o 

Plano de Desenvolvimento Institucional com a participação dos servidores do CEFET, 

objetivando traçar seus novos caminhos, ao tempo em que buscou atender a uma das 

exigências para a submissão de projetos ao Programa de Expansão da Educação Profissional – 
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PROEP, programa que visava à implantação da reforma da Educação Profissional, 

especialmente no que diz respeito às inovações introduzidas pela LDB 9.394/96, Decreto 

2.208/79 e Portaria 646/79.  

A proposta do PROEP versava no redimensionamento da Educação Profissional, 

envolvendo aspectos de adequação e atualização de currículos e oferta de cursos baseados no 

mercado. Nota-se, nessa perspectiva, a investida economicista de cunho ideológico neoliberal, 

em consequência dos compromissos e interesses do capital internacional, que, como se viu no 

capítulo primeiro desse estudo, tratou-se de situação determinante para a definição das 

políticas e orientações advindas do BM e do BID para a educação. Anterior à Lei 9.394/96 e 

ao Decreto 2.208/97, o ensino profissionalizante de nível técnico era ministrado de forma 

integrada com o ensino médio ou ensino de 2º grau. Então, o MEC, ao se posicionar em favor 

da necessidade da reforma do ensino de 2º grau, afirmou que, para o caso das Escolas 

Técnicas Federais, onde o ensino era considerado de excelente qualidade, a mudança seria 

justificada, tendo como ponto de partida o alto custo do ensino atrelado ao deslocamento dos 

profissionais ali formados para os cursos superiores, ao invés de exercerem a profissão técnica 

para a qual haviam sido formados. Percebe-se aí uma relação consensual com as propostas do 

Banco Mundial quando colocava a reforma da educação profissional justificada por esse 

contexto (FERRETTI, 2000). Para o BM, em linhas gerais, o treinamento proporcionado por 

iniciativa da empresa pode ser considerado o meio de maior custo/eficiência no que diz 

respeito ao desenvolvimento das aptidões dos trabalhadores. Comparando a outros países, a 

visão do BM era que o treinamento proporcionado pelo governo em centros estatais e, 

especialmente, o ensino profissionalizante, era considerado caro, acontecendo, em alguns 

casos, de não dotarem os participantes adequadamente de aptidões comerciáveis (BANCO 

MUNDIAL, 1995). 

Por esse reordenamento político, surgiu a necessidade de o CEFET-PB se debruçar no 

desenvolvimento da primeira versão do Plano de Desenvolvimento Institucional, vigência 

2005-2009, norteado pelo plano estratégico 1996-2010, planos de trabalho anual, relatórios de 

gestão, projeto submetido ao PROEP, projetos de cursos, dados de censos educacionais, 

estatuto, regimento e regulamentos. Foi possível verificar que esta primeira versão já 

caminhava em direção à transformação do CEFET-PB em universidade tecnológica. No 

entanto, acalorados debates contrários a esta medida, emergiram para a proposta de 

IFETIZAÇÃO (OTRANTO, 2012).  
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Sobre a discussão da Ifetização e sobre o intento de transformar os CEFETs em 

Universidade tecnológica, como ocorreu com o CEFET do Estado do Paraná, a autora relata 

que:  

[...] apesar da pressão dos dirigentes dos Cefets e das demais instituições de 
educação profissional, o governo pavimentava o caminho para outra proposta, que 
não incluía a transformação em Universidade e sim, em outra instituição 
“alternativa” à universidade, que tivesse custos menores, já que as universidades de 
pesquisa eram apontadas desde a década de 1990 pelo Banco Mundial, como muito 
caras para os países em desenvolvimento (OTRANTO, 2012, p.202). 

O grande objetivo que vislumbrava transformar o CEFET-PB em universidade não era 

exatamente o plano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentava tão 

somente a proposta de criação de Institutos Federais de educação, com autonomia de 

universidade. 

No período de vigência do primeiro PDI, 2005 a 2009, o CEFET-PB oferecia à 

sociedade, paraibana e brasileira, dois níveis de educação – básica (ensino médio) e superior 

(graduação, pós-graduação e extensão) – e uma modalidade de educação profissional regular 

(técnica e tecnológica), todos em consonância com as disposições da Constituição Federal e 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) e normas delas decorrentes.  

No que se refere à Educação a Distância, o PDI (2005-2009) já defendia que essa seria 

uma das alternativas a ser utilizada na Instituição para a expansão da sua ação. Assim, o 

documento trazia, em linhas gerais, os seguintes delineamentos: a) consolidar a participação 

do CEFET-PB na UNIREDE3; b) participar, dentro da REDENET, em estreita articulação, 

com os setores produtivos e a sociedade, de uma Rede de Ensino Profissionalizante na 

modalidade a distância; c) tentar efetuar a execução do estudo de viabilidade realizado pela 

comissão de EaD do CEFET-PB, para a implantação de um curso técnico de nível médio na 

modalidade de EAD; d) consolidar a qualidade do curso de extensão na modalidade a 

distância oferecido pelo CEFET-PB; e) realizar, no CEFET-PB, outros cursos de extensão na 

modalidade a distância; f) dar amplo apoio ao recém-criado Núcleo de Ensino a distância do 

CEFET-PB, de modo a consolidar essa modalidade institucionalmente.  

Pela leitura desse documento, já se percebe a possibilidade de inserção da modalidade 

EaD para os cursos superiores. Ainda com esse escopo, o novo Estatuto do CEFET-PB, que 

estava sendo elaborado, apontava, ainda que de forma subliminar, para o amadurecimento 

dessa discussão de ensino via EaD, conforme direcionamentos do MEC que, em seu  texto 
                                                           
3 Consórcio interuniversitário criado em dezembro de 1999, com o nome de Universidade Virtual Pública do 
Brasil, dando início a uma luta por uma política de estado, visando à democratização do acesso ao ensino 
superior público, gratuito e de qualidade e o processo colaborativo na produção de materiais didáticos e na oferta 
nacional de cursos de graduação e pós-graduação. 
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norteador,  determinava que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) têm a 

finalidade de formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como 

realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, 

produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, 

especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação 

continuada.  

Corroborando com a finalidade das IFES descrita pelo MEC, o CEFET-PB definia, no 

seu estatuto, características básicas, que detalhavam suas finalidades, entre elas, ‘articulação 

verticalizada e integrada à educação tecnológica e aos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia’. Ressaltando, por oportuno, a condição sine qua 

non da observância do interesse social e das demandas de âmbito local e regional, o CEFET-

PB poderia, mediante autorização do Ministério da Educação para ofertar os cursos previstos 

fora da área tecnológica. 

Quadro 4 – Posicionamento estratégico do CEFET-PB 

 
Fonte: IFPB/PDI (2005-2009). 

 

Pela disposição das ações de curto e longo prazo apresentadas pelo CEFET-PB no 

quadro acima, pode-se visualizar a primeira colocação dos termos diferenciação e 

diversificação, numa abordagem de vetores mercadológicos estratégicos aplicáveis ao eixo da 

educação. Termos amplamente evocados pelas orientações, sob a ótica dos organismos 

internacionais, com destaque ao Banco Mundial e a UNESCO, no que se refere à expansão da 
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educação superior, no Brasil e nos países da América Latina, considerados países em 

desenvolvimento. Verifica-se também uma forte alusão à ótica mercadológica que viria a ser 

adotada no Planejamento Institucional. Notadamente, essa não é uma visão de organização 

empregada pelas empresas públicas, tampouco costuma ser utilizada no campo da educação, o 

que remete a uma discussão: a quais parâmetros, efetivamente, o CEFET estava se referindo? 

No horizonte previsto nesse primeiro PDI 2005-2009, conforme visualizado no 

Quadro 4, numa tentativa de enquadrar na linguagem da educação, far-se-ia uso das opções 

estratégicas apontadas, pautando-se pelos seus princípios de gestão educacional, de modo a 

proporcionar novo ângulo de percepção: 

Na visão voltada aos negócios no eixo do Ensino: estaria focado em formar 

profissionais na área tecnológica, nos diversos graus de ensino, com qualidade e competência, 

oferecendo educação profissional e tecnológica, através de ensino à distância; aplicando 

metodologias de educação permanentes; assegurando a educação integral dos seus educandos, 

objetivando a formação de técnicos com visão empreendedora e elevado senso crítico.  

Na visão do negócio, no conjunto da oferta do ensino, pesquisa e extensão, o foco 

central do “negócio”, na concepção de CEFET, permanece a educação tecnológica. 

Na visão voltada às condições de Desenvolvimento: estaria focada em assegurar um 

modelo pedagógico flexível, que possibilite atualização curricular, face às mudanças e 

exigências do mundo do trabalho; tornar-se competitiva nas diversas áreas de atuação como 

também autossustentável nos Programas Especiais, através de parcerias; desenvolver e manter 

um quadro de pessoal altamente qualificado, motivado e condignamente remunerado. 

Por esse escopo, já se pode vislumbrar, mesmo que de forma incipiente, uma trajetória 

propícia à inserção da EaD, no eixo do Ensino, quando colocado que estaria focado em formar 

profissionais na área tecnológica, nos diversos graus de ensino, oferecendo educação 

profissional e tecnológica, através de ensino a distância, aplicando metodologias de educação 

permanentes. Fechando a perspectiva da inserção da EaD, a visão estaria ligada às condições 

de desenvolvimento, focada em assegurar um modelo pedagógico flexível, que possibilitasse 

atualização curricular, face às mudanças e às exigências do mundo do trabalho.  

Por esse delineamento, pode-se constatar que as Políticas de Ensino definidas pelo 

CEFET-PB para o quinquênio 2005-2009 extrapolaram a perspectiva do aumento do número 

de vagas, vislumbrando a esperança de formar melhor os futuros cidadãos e trabalhadores, 

preparando-os para participar da vida democrática e lidar com novas tecnologias e novas 

formas de produzir bens, serviços e conhecimentos. Estas diretrizes diziam respeito 
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diretamente às ações que visavam a expandir e a diversificar a oferta de cursos nos seus 

diversos níveis e modalidades, considerando as demandas de mercado, as sociais e a 

capacidade técnico-pedagógica da Instituição. Destacamos, nesse documento da proposta de 

adoção de mecanismos de planejamento, a exemplo da adoção do planejamento estratégico 

institucional e desenvolvimento que favoreçam uma prática pedagógica compatível com o 

avanço científico-tecnológico e cultural, ampliando a melhoria da capacidade de atendimento 

ao ensino, bem como aos atores envolvidos e a proposta de consolidar estratégias de 

capacitação para o corpo docente e administrativo ligado ao ensino.   

Por esse delineamento, faz-se mister identificar o contexto político da expansão dos 

Cursos Superiores Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba – CEFET-PB, que 

ocorreu, efetivamente, entre 1999 e 2008, mantendo-se, em 2010, pós-ifetização, merecendo 

destaque a evolução do papel da educação profissional  presenciada entre os anos 2003 a 

2010, em razão da necessidade de promover o desenvolvimento do país via oferta à 

população, no tocante ao ensino, à pesquisa e à extensão, em sintonia com as demandas dos 

Arranjos Produtivos Locais, com as funções de formar professores para suprir a carência de 

profissionais habilitados enfrentada pela educação básica, sobretudo na área de Ciências 

formar técnicos, tecnólogos e engenheiros em áreas específicas, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional. 

Vale destacar, nesse direcionamento, a dimensão ideológica trazida no Governo Lula 

(2003), que propunha uma reflexão conflitante na trajetória das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica e da própria educação profissional de modo abrangente, 

se considerado como um projeto nacional, em que o fator econômico, pedagógico e qualidade 

social, passam a ser discutidos numa nova concepção, posto que as instituições federais de 

educação profissional e tecnológica, em sua forma essência, não apresentavam essa estrutura 

de forma prioritária.  

O Ministério da Educação e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC), segundo Otranto (2010), apresenta que, até o final de 2008, já faziam parte dessa 

Rede Federal 36 Escolas Agrotécnicas, 33 CEFETs, com suas 58 Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UNEDs), 32 Escolas Vinculadas, 1 Universidade Tecnológica Federal e 1 

Escola Técnica Federal. Data de 29 de dezembro de 2008 um momento histórico em que o 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.892/08, pela qual criava 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). Tal conquista foi publicada no 

Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2008. Nos termos desta Lei, ficou instituída a 
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Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no âmbito do sistema federal 

de ensino, vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições: 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais; Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Centros Federais de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG); Escolas Técnicas 

vinculadas às Universidades Federais (Lei 11.892/08, art. 1º) (OTRANTO, 2010). 

Para a autora, a concepção adotada para a criação dos Institutos Federais reflete a 

expressão da atual política pública e está produzindo mudanças contundentes não só no 

cotidiano, como na história das Instituições que optaram por aderir à proposta do governo de 

Ifetização – como ficou conhecido tal movimento, cabendo, por oportuno, estudos mais 

detalhados em nível de medidas no tocante à expansão. 

 

4.3 A expansão da educação superior pela rede federal de educação profissional e 

tecnológica no âmbito dos institutos federais 

 

No que se refere aos Institutos Federais de Educação, percebe-se que estes apresentam 

uma estrutura diferenciada, posto que foram criados pela agregação/transformação de antigas 

instituições profissionais. A esse respeito, cabe mencionar que as demais instituições da nova 

rede, excetuando-se a Universidade Tecnológica, que são justamente as que decidiram pela 

não integração a um Instituto Federal, mantiveram-se com a estrutura administrativa que as 

caracterizavam. Nesse aspecto, vale destacar a natureza e a finalidade das Escolas Técnicas e 

os que a diferenciam dos então criados Institutos Federais, à luz do estatuto de criação das 

escolas técnicas federais e dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia IFs 

(BRASIL, 1998).  

Sobre as Escolas Técnicas Federais (Decreto n° 2.855, de 2 de dezembro de 1998, que 

aprovou o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas 

das Escolas Técnicas Federais, dando outras providências), tem-se a observar: 

Capítulo I: Da Natureza e Finalidade 

Art. 1º As Escolas Técnicas Federais, autarquias instituídas nos termos das Leis nºs 
3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e 8.670, de 30 de junho de 1993, transformadas 
em Centros Federais de Educação Tecnológica nos termos da Lei nº 8.948, de 8 de 
dezembro de 1994, vinculadas ao Ministério da Educação e do Desporto têm por 
finalidade formar e qualificar profissionais nos vários níveis e modalidades de 
ensino para os diversos setores da economia, realizar pesquisa e desenvolvimento de 
novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores 
produtivos e a sociedade, oferecendo mecanismos para a educação continuada. 
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Capítulo II: Das Características e Objetivos 

Art. 2º – As Escolas Técnicas Federais têm como características básicas: 
I. Oferta de educação profissional, levando em conta o avanço do 

conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e 
processos de produção e distribuição de bens e serviços; 

II. Atuação prioritária na área tecnológica nos diversos setores da economia; 
III.  Conjugação, no ensino, da teoria com a prática; 
IV.  Integração efetiva da educação profissional, aos diferentes níveis e 

modalidades de ensino ao trabalho, à ciência e à tecnologia; 
V. Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos 

diferentes níveis e modalidade de ensino; 
VI.  Oferta de ensino superior tecnológico diferenciando-se das demais formas de 

ensino superior; 
VII.  Oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências do 

setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico; 
VIII.  Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 
IX.  Desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrando os diferentes 

níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada 
caso; 

X. Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 
permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços em 
benefício da sociedade; 

XI.  Estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas peculiaridades 
e objetivos; 

XII.  Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as 
tendências do setor produtivo. 

 
Art. 3º – As Escolas Técnicas Federais, observadas as características definidas no 

artigo anterior, têm por objetivos: 
I. Ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e 

outros de nível básico da educação profissional; 
II. Ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional, 

para os diferentes setores da economia; 
III.  Ministrar ensino médio; 
IV.  Ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas 

na área tecnológica; 
V. Oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à 

atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área 
tecnológica; 

VI.  Ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como 
programas especiais de formação pedagógica para as disciplinas de educação 
científica e tecnológica; 

VII.  Realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade. 

 
Art. 4º – As Escolas Técnicas Federais são dotadas de autonomia administrativa, 

financeira, patrimonial, didática e disciplinar compatíveis com a sua 
personalidade jurídica e de acordo com seus atos constitutivos.    

 
Art. 5º – O ensino ministrado nas Escolas Técnicas Federais, além dos objetivos 

propostos, observará os ideais e fins da educação previstos na Constituição 
Federal e na legislação que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
e suas regulamentações. 
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Destacamos sobre os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, à luz da 

Lei nº 11.892/2008 (que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) e do Decreto 

n° 7.022/2009 (que estabeleceu medidas organizacionais de caráter excepcional para dar 

suporte ao processo de implantação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, criada pela Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dando outras 

providências): 

Capítulo I da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: 

Art. 2o Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 
pedagógicas, nos termos desta Lei. 

§ 1o Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais 
são equiparados às universidades federais. 

§ 2o No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de 
instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 

§ 3o Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites 
de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por 
eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no 
caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica. 

Capítulo II: Dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Seção II Das 

Finalidades e Características dos Institutos Federais. 

Art. 6o – Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional; 
II – desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 
demandas sociais e peculiaridades regionais; 
III – promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão; 
IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 
dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 
âmbito de atuação do Instituto Federal; 
V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, 
e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 
crítico, voltado à investigação empírica; 
VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 
nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 
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IX – promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

Nesse contexto, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no que 

tange à oferta de educação profissional e tecnológica, passaram a estar atentos às 

transformações nos campos da tecnologia, economia, ciências sociais, imbuídos de seu caráter 

social, conscientes do seu papel no seio da sociedade, como agentes de mudança, na medida 

de sua proposta de preparar e capacitar os indivíduos profissionalmente para o exercício da 

democracia. Sabe-se, no entanto, que o processo de inovação tecnológica vem alterando 

consideravelmente as condições de vida dos indivíduos e da sociedade como todo, a 

intensificação da tecnologia e o avanço das fronteiras do conhecimento têm íntima ligação, o 

que provoca atualização constante em termos do conhecimento das tecnologias e suas práticas 

pedagógicas, estando, no entanto, submetido ao cumprimento das políticas públicas na área da 

educação que norteia tais procedimentos.  

Por esse entendimento, faz-se necessário discutir o que Manfredi (2002) elenca de 

importante sobre o ambiente político da criação dos IFETs, cujo nascedouro deu-se em um 

ambiente político, voltado às chamadas classes menos favorecidas economicamente. Observa-

se, neste século XXI, que a rede federal aparecia com uma nova estrutura educacional, 

oportunizando, sobremaneira, o representativo acesso a essa conquista. Este autor menciona 

que, na década de 1980, já se observava um cenário econômico tido como novo e produtivo, 

que se estabeleceu com o desenvolvimento de novas tecnologias, agregadas à produção e à 

prestação de serviços. A manutenção deste cenário tornou propício o atendimento a essa nova 

demanda neste novo século, em que as instituições de educação profissional intentaram 

diversificar programas e cursos para elevar os níveis da qualidade da oferta. 

Nesta perspectiva de política educacional de qualidade, os IFs vêm prestando um 

serviço à nação ao empreender a continuidade da sua missão, qual seja qualificar profissionais 

para os diversos setores da economia brasileira, através da pesquisa e desenvolvimento de 

novos processos, produtos e serviços, em parceria e colaboração com o setor produtivo. Tal 

posicionamento tornou visível um considerável salto qualitativo e quantitativo. Segundo o 

Portal MEC (2013), em 29 de dezembro de 2008, data da Lei nº 11.892, da criação dos 

Institutos Federais, existiam 31 centros federais de educação tecnológica (CEFETs), 75 

unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas 

federais e 8 escolas vinculadas a universidades, que deixaram de existir para formar os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. São 38 institutos federais presentes em 

todos os estados, oferecendo ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e 
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licenciaturas. A rede federal por Estado, representada no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e 

Tocantins, vivenciando a maior expansão de sua história, construiu, de 1909 a 2002, 140 

escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2010, compreendendo o período do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, adentrando no da presidenta Dilma Rousseff, o Ministério da Educação 

entregou à população 214 novas unidades previstas no plano de expansão da rede federal de 

educação profissional, vindo a ampliar essa rede numa perspectiva de colaboração com os 

demais sistemas de ensino para fortalecimento da oferta de EPT (Educação Profissional e 

Tecnológica), encaminhando, ao mesmo tempo, a criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, além de outras escolas que foram federalizadas (PACHECO, 

2011).  

A respeito da inserção dos cursos de graduação na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, tem-se, de acordo com dados coletados no caderno GEA, que 

essas matrículas tiveram início na era dos CEFETs no ano de 1998, com a marca de 51 

matrículas registradas (CADERNO GEA, 2013, p.18), estendendo-se e diversificando até a 

adesão da ifetização, que ocorreu no ano de 2008, deixando registradas 442 matrículas na 

graduação.  

Sobre o marco da criação dos IFEs, Otranto (2012, p.202) detalha: 

Apesar da pressão dos dirigentes dos Cefets e das demais instituições de educação 
profissional, o governo pavimentava o caminho para outra proposta, que não incluía 
a transformação em universidade e, sim, em outra instituição “alternativa” à 
universidade, que tivesse custos menores, já que as universidades de pesquisa eram 
apontadas desde a década de 1990 pelo Banco Mundial, como muito caras para os 
países em desenvolvimento. Há muito os governos brasileiros vinham incorporando 
as diretrizes dos Organismos Internacionais nos seus instrumentos legais, mais como 
é peculiar no jogo político, o governo Lula, de início, não descartou nenhuma 
possibilidade, alimentando esperanças e, ao mesmo tempo, enunciando dificuldades 
na rede federal, que geravam inseguranças nos diretores das escolas profissionais. 

Por esse delineamento histórico, Otranto (2012, p.205) traz à tona uma situação que 

merece destaque, quando coloca: “desde que o Cefet Paraná se transformou em Universidade 

Tecnológica em 2005, o grande objetivo dos demais Cefets, principalmente os mais antigos, 

passou a ser o de alcançar o status de universidade”. Tal depoimento levanta o 

posicionamento de que, quando os CEFETs se depararam com a proposta do governo em se 

transformar em Instituto Federal, promoveu, de início, uma reação oriunda de IFETS 

importantes e UNEDs, o que poderia colocar em risco os planos deste governo. Dentre outros 
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argumentos, a autora coloca que os CEFETs RJ e MG, na busca dos mesmos privilégios do 

CEFET PR, também buscaram a transformação em Universidade Tecnológica, por entender 

ter os mesmos direitos.  

O Governo Federal posicionou-se a esse respeito, deixando claro que nenhuma outra 

Universidade Tecnológica seria criada, uma vez que os Institutos Federais seriam da mesma 

forma instituições de educação superior. 

[...] a todas as instituições denominadas CEFETs iguais condições de crescimento e 
reconhecimento, uma vez que eram vistos por todos como as instituições mais 
importantes dos novos Institutos Federais e, portanto, com reais condições de se 
transformarem em suas reitorias. Muitos ainda não tinham sequer incorporado 
inovações advindas com a legislação de 2004 (Decretos nº 5.224 e 5.225) que os 
alçou à condição de instituições de educação superior e viram na nova estrutura uma 
possibilidade de crescimento e reconhecimento (OTRANTO, 2010, p. 97). 

Em decorrência deste movimento expansionista da educação via IFEs, o MEC tem 

investindo mais de R$ 1,1 bilhão na expansão da educação profissional. Em 2013, ofereceu 

354 unidades e mais de 400 mil vagas em todo o país, com outras 208 novas escolas com o 

planejamento de entrega em 2014. Trata-se de 562 unidades que, em pleno funcionamento, 

totalizam 600 mil vagas, além da fase seguinte de expansão, contemplando a abertura de 250 

mil vagas de ingresso nas universidades federais e de 600 mil matrículas nos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, também nos planos de 2014 (MEC/INEP, 2013).  

A justificativa desse maciço investimento, inclusivo e sistemático, na área da 

educação, está alicerçada no acesso à educação e ao conhecimento, para que jovens e 

trabalhadores possam dele se beneficiar em todos os recantos do país, numa proposta do 

governo federal de superar décadas de atraso e preparar a nação para o futuro. Neste projeto 

de expansão da educação superior, estava programada a criação de quatro universidades 

federais, a serem instaladas no Pará, no Ceará e na Bahia, e a abertura de 47 campi 

universitários, com a proposta de investimento de cerca de R$ 7 milhões por unidade de 

educação profissional e R$ 14 milhões no caso de campus universitário. Ainda não se tem a 

informação de que tal projeto de expansão tenha se concretizado, uma vez que ainda não 

foram disponibilizados os dados referentes aos desempenhos de 2014.   

No que se refere à expansão da educação superior e profissional e tecnológica das 

redes federais, o MEC (2013) destacou os objetivos gerais dos Institutos e Universidades 

Federais, alicerçados no firme propósito de expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede 

de Institutos e Universidades Federais (democratizando e ampliando o acesso de vagas na 

Educação Profissional, Tecnológica e Superior), promover a formação de profissionais 

qualificados (fomentando o desenvolvimento regional e estimulando a permanência de 
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profissionais qualificados no interior do Brasil) e potencializar a função social e o 

engajamento dos Institutos e Universidades como expressão das políticas do Governo Federal 

na superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e territoriais.  

Verifica-se, no MEC (2013), que, para a materialização dos objetivos da rede federal, 

delinearam-se alguns critérios para a expansão da educação superior, de forma a atender a três 

dimensões, a saber: 

a) Dimensão Social: universalização de atendimento aos Territórios da Cidadania; 

atendimento aos municípios populosos e com baixa receita per capita, integrantes 

do G100, Municípios com percentual elevado de extrema pobreza; 

b) Dimensão Geográfica: atendimento prioritário aos municípios com mais de 50.000 

habitantes ou microrregiões não atendidas; universalização do atendimento às 

mesorregiões brasileiras; municípios em microrregiões não atendidas por escolas 

federais; interiorização da oferta pública de Educação Profissional e Ensino 

Superior; 

c) Dimensão de Desenvolvimento: municípios com Arranjos Produtivos Locais – 

APLs – identificados; entorno de grandes investimentos. 

Esta proposição pauta-se em termos de fomentar o crescimento das redes federais e 

teve destaque pela importância da descentralização das unidades educacionais pelo país, onde 

a distribuição dessas novas unidades no território nacional seria um poderoso instrumento de 

redução das desigualdades.  

Em relação à expansão da Educação Superior e Profissional e Tecnológica dos 

Institutos Federais (IFs), esse crescimento pode ser avaliado, acompanhando-se a cronologia 

que segue: 

Quadro 5 – Cronologia da expansão da Educação Superior e Tecnológica dos IFs 

19
09

 a
 

20
02

 

Verifica-se que os Institutos Federais pré-existentes apresentavam 140 campi e 120 
municípios atendidos. 

20
03

 a
 

20
10

 

Verifica-se que a relação de Institutos Federais pré-existentes e criados já 
apresentavam um total de 354 campi, atendendo a 321 municípios. 

20
10

 a
 

20
14

 Verifica-se um total de 562 campi, atendendo a 512 municípios, considerando-se o 
número de Institutos Federais previstos a serem incorporados à Rede Federal, de 
mais 208 campi, atendendo a 200 municípios. 

Fonte: PORTAL DA REDE FEDERAL E TECNOLÓGICA (2014). 
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Pereira (2012) coloca que a criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e 

Tecnologia tem sido tema bastante discutido no âmbito da expansão do sistema educacional 

por todo o território nacional, tornando-se relevante o fato de o estabelecimento promover 

autonomia delegada às unidades vinculadas aos Institutos Federais, e, nesse contexto, a 

autonomia dos campi dos Institutos Federais responde à necessidade de se traçar e fomentar o 

desenvolvimento de uma Educação Profissional e Tecnológica a partir de uma demanda que 

seja socialmente plena, considerando as diversas representações sociais, corroborando a 

função precípua dos Institutos Federais de atuar a favor dos arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais.  

Nesse sentido, surge a proposta da oferta dessas vagas pela modalidade a distância, 

com respaldo no art. 80 da LDB nº 9.394/96, considerando o estudo do PNE (2014-2024), no 

qual consta como atividade premente rumo à aceleração dos compromissos desse plano (e em 

relação à educação superior), promover, até o final da corrente década, a oferta de educação 

para, pelo menos, 30% da população brasileira que se encontram numa faixa etária entre 18 e 

24 anos, estabelecendo, para tanto, uma política de expansão capaz de diminuir as 

desigualdades de oferta existentes nas mais longínquas regiões do Brasil.  

Sendo fato essa leva expansionista, eclodida enfaticamente na década de 1990, 

instaurando-se e fortalecendo-se com respaldo nas políticas públicas atuais, coube aos 

Institutos Federais, da mesma forma (mediante recomendações legais), aderir ao formato de 

educação a distância também para a educação superior, iniciando, então, a expansão superior 

pela modalidade a distância a partir do ano de 2008, exatamente no ano de sua criação, por 

intermédio da Lei n ° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, como já mencionado. 

 

4.4 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB: novas 

competências e desafios 

 

Com a evolução histórica da Escola de Aprendizes, chegamos ao século XXI com a 

sua transformação em Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, tendo 

sido atribuídas a ele novas competências. Criado nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, vinculado ao Ministério da Educação, de natureza jurídica de autarquia e 

detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba equipara-se às 

universidades federais, para efeito, inclusive, da incidência das disposições que regem a 
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regulação, avaliação e supervisão da instituição e dos cursos de educação superior. É uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, com administração 

descentralizada, por meio de gestão delegada, em consonância com os termos do art. 9° da Lei 

n° 11.892/2008, conforme disposto no Regimento Geral da Instituição. 

Em dezembro de 2008, a Lei nº 11.892, que criou os Institutos Federais, estabeleceu o 

mínimo de 20% de suas vagas para atender aos cursos de licenciatura, bem como a programas 

especiais de formação pedagógica, objetivando formar professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional. Ampliando o 

seu leque de possibilidades educacionais, o IFPB adentra a seara da formação de professores, 

em observância aos princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica, estabelecidos no Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009.  

No que se refere à educação a distância, como já vinha sendo evidenciado no PDI 

(2005-2009), o IFPB dá continuidade a sua política de expansão, utilizando também como 

estratégia essa modalidade de educação. Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba decidiu atender às orientações das políticas públicas 

vigentes, ou seja, implantar a modalidade de Educação a Distância, em seus documentos 

norteadores, com o foco voltado à formação dos menos favorecidos, entendidos como 

indivíduos excluídos do processo educacional, quer por questões de localização, quer por 

indisponibilidade de tempo para frequentar cursos presenciais. Observa-se, nesse relato, que, 

apesar dos avanços na estrutura da instituição, os seus documentos norteadores ainda mantêm 

a descrição do seu objetivo com a conotação de atendimento aos ‘desvalidos da sorte’, termo 

encontrado no documento inicial da formação da Escola de Artífice, o que demonstra que, 

apesar dos avanços, os traços característicos que moldaram a ‘identidade da escola’, como 

assim repetidamente se referem os documentos oficiais, continua prevalecendo nos atuais. 

Na concepção da educação a distância como modalidade de ensino a ser adotada pelo 

IFPB, observou-se, como fator determinante para essa tomada de decisão, a priori, a 

percepção e a constatação de que as organizações educacionais numa abordagem globalizada, 

e no Brasil em particular, tendem cada vez mais a ampliar a oferta de cursos na modalidade a 

distância, tendo em vista os altos índices de exclusão econômica e educacional apresentados 

no Estado da Paraíba. Desse modo, entende-se, pela observância da argumentação dos 

documentos oficiais nesse sentido, que o objetivo dessa investida esteve envolto na 
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possibilidade de reverter um quadro de exclusão, entendendo que as atividades de educação a 

distância no IFPB, tendo como diretriz central a ampliação de oportunidades educativas para 

os cidadãos paraibanos do interior do Estado, poderiam reverter esse quadro, por meio da 

oferta de cursos de extensão, cursos técnicos, cursos de tecnologia, cursos de licenciaturas, 

cursos de especialização e cursos de formação continuada de curta duração.  

O PDI (2010-2014) do IFPB prevê que as atividades de educação a distância serão 

desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Estado e Educação da Paraíba, com a 

Universidade Aberta do Brasil e com a Escola Técnica Aberta do Brasil. Com esse objetivo, 

O IFPB fez um prognóstico da sua ação para o quadriênio (2010 -2014), conforme mostra o 

Quadro 6. 

Quadro 6 – Planejamento e Política de Gestão de Cursos Presencial e a Distância (2011-2014) 

NOME 
DO CURSO 

HABILITAÇÃO LOCAL DE 
FUNCIONAMENTO 

ANO PREVISTO PARA 
A IMPLANTAÇÃO 

Licenciatura em 
Letras 

Licenciatura Campus João Pessoa 2010 

Matemática Licenciatura Campus Princesa Isabel 2014 

Computação Licenciatura Campus Monteiro 2011 

Matemática Licenciatura Campus Cajazeiras 2011/2012 

Química Licenciatura Campus Souza 2013 

Letras Licenciatura Campus Sousa 2011 

Matemática Licenciatura Campus Campina Grande 2013 

Matemática Licenciatura Campus Patos 2014 

Geografia  Licenciatura Campus Picuí 2012 

Fonte: IFPB/PDI  (2010-2014). 

Por meio das informações sistematizadas no Quadro 06, constata-se que há uma 

previsão de mais de 500 vagas em cursos de EaD para o período de 2010/2014, o que, 

certamente, vai demandar do IFPB melhor estrutura para a realização desses cursos com um 

padrão mínimo de qualidade. O ingresso nos Cursos Superiores de Licenciatura, segundo o 

PDI (2010/2014), dar-se-á exclusivamente mediante o ENEM, tendo como requisito a 

conclusão do Ensino Médio ou equivalente. Em atenção à legislação em vigor, também são 

ofertadas vagas remanescentes ou de desistentes para a transferência escolar voluntária, para 

alunos de outras instituições de ensino superior que cumpram os requisitos legais para a 

transferência, ou, ainda, para graduados através de processo seletivo específico. Dos 09 cursos 
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previstos para a implantação no período de 2010 a 2014, apenas o curso de Licenciatura em 

Letras encontra-se implementado. 

Na sequência, apresenta-se, no Quadro 7, o comportamento da previsão de expansão 

de cursos de pós-graduação pela modalidade a distância expressos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional IFPB. 

Quadro 7 – Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) em EaD 

NOME DO CURSO LOCAL DE 
FUNCIONAMENTO 

ANO PREVISTO 
PARA 

IMPLANTAÇÃO 

Especialização em Educação Profissional Campus João Pessoa 2010 

Especialização em Formação de Professores Campus João Pessoa 2011 

Especialização em Gestão Estratégica da 
Informação Tecnológica 

Campus João Pessoa 2011 

Especialização Agroindústria Campus Souza 2011/2012 

Fonte: IFPB /PDI (2010-2014). 

Como parte integrante dessa investigação, faz-se necessário conhecer os avanços 

tecnológicos para a inserção da modalidade a distância no IFPB, pois as novas tecnologias 

presentes na modernidade, atuando em todos os setores da sociedade, seja público ou privado, 

têm causado preocupações. Assim, recorremos à literatura pertinente acerca das contribuições 

e implicações que estas tecnologias podem trazer ao campo da educação, no que tange à 

possibilidade de reflexão sobre uma nova cultura no IFPB, chegando à conclusão de que são 

poucos os estudos sobre este assunto, posto que a história do IFPB tem início desde o 

universo industrial até o acadêmico. Então, recorremos a Gramsci (1987, p.13-14) quando 

pondera sobre esta questão: 

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas 
originais: significa também e, sobretudo, difundir criticamente verdades já 
descobertas, socializá-las por assim dizer, transformá-las, portanto, em bases de 
ações vitais, um elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. 

Com base no exposto, a interferência da tecnologia na vida do ser humano, e mais 

precisamente no âmbito educacional, é incontestável, tanto num cenário positivo, quanto 

negativo.  

Dessa forma, faz-se necessário investir esforços no sentido do progresso tecnológico. 

No campo educacional, o IFPB, não podendo se furtar a esse avanço, inicia timidamente suas 

atividades nesse caminho. Com base no compromisso de atendimento a políticas públicas que 

direcionam para a oferta da educação a distância, identificamos, no PDI/IFPB (2010-2014), a 
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proposta de algumas linhas a serem perseguidas no decorrer desse plano institucional, 

merecendo destaque:  

a) Promoção de fóruns sobre As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
com o objetivo de discussão de novos contextos de ensino–aprendizagem e da 
identidade profissional dos trabalhadores em Educação. 

 
b) Promoção de encontros anuais com os alunos egressos, com vistas ao 

intercâmbio entre o Instituto e as empresas, ampliando relações mediadoras e 
fluidas com o mundo do trabalho. 

 
c) Integração com Prefeituras para firmar parcerias com o objetivo de preparar 

jovens para o exercício da profissão, criando oportunidade de trabalho e renda, 
utilizando da tecnologia existente no Instituto. 

 
d) Estabelecimento de outras parcerias com Universidades e Parques Tecnológicos 

a fim de crescimento conjunto. 
 
e) Criação de espaços que possibilitem estabelecer metodologias que viabilizem a 

ação pedagógica inter e transdisciplinar dos saberes com realização de atividades 
em ambientes de formação para além dos espaços convencionais. 

 
f) Viabilização de comparabilidade/intercâmbio e integração interinstitucional e 

integração das comunidades docentes e discente de diferentes níveis e 
modalidades de ensino. 

g) Implantação de processos de ensino a distância, nos demais campi para 
atividades de formação, treinamento, pesquisas e de relatos acadêmicos, além de 
gerar produtos de comunicação para uso em educação. 

 
h) Estabelecimento de políticas de oferta de cursos articulados com a demanda da 

sociedade de acordo com as tecnologias viáveis para cada campus. 
 
i) Atualização e/ ou fortalecimento de ações pedagógicas e de outras tecnologias 

possíveis direcionadas ao ensino de Jovens e Adultos atuante em cada campus. 
 
j) Atualização tecnológica, sempre que possível e/ou necessário, de máquinas e 

equipamentos didáticos. 

Para a materialização dessas medidas, fez-se mister empreender esforços no sentido de 

capacitar o corpo administrativo, pedagógico, tecnológico e demais áreas funcionais ligadas à 

operacionalização da EaD, com vistas ao atingimento de tais propósitos. Nota-se que todas 

essas iniciativas estão diretamente relacionadas às questões que envolvem a implantação, 

acompanhamento e avaliação da incorporação dos cursos em EaD, conforme sinaliza o PDI já 

mencionado, no portfólio do IFPB. 

Há de se destacar também as questões ligadas ao trabalho docente, que adquirem nova 

configuração com a modalidade da Educação a Distância, cujos novos atores deverão 

incorporar esse projeto à luz das características inerentes à EaD e fortemente destacadas nos 

documentos oficiais de criação de cursos por essa via. Muito embora a educação a distância 

minimize a necessidade de espaço físico, a infraestrutura não poderá ser subestimada, 

principalmente no que se refere à dimensão tecnológica.   
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4.4.1 Os desafios da institucionalização da EaD nos cursos de graduação no (IFPB) 
 

A expansão do ensino superior na modalidade da Educação a Distância (EaD) passou a 

ser uma realidade no sistema educacional brasileiro, principalmente após a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996, que possibilitou o seu uso em todos os níveis 

educacionais. Assim, a incorporação da Educação a Distância (EaD) ao sistema educacional 

brasileiro, não mais como uma atividade suplementar ao modelo presencial, mas como uma 

modalidade específica, tem contribuído para aumentar de forma significativa as matrículas 

desse nível de ensino.  

Nesse movimento de expansão via EaD, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado da Paraíba (IFPB) já apresentava, em 2005, no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), menção às Políticas e Práticas de Educação a Distância, 

passando a ser um exemplo da importante transformação vivenciada pela Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil. Com a implementação do primeiro Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), vigência de 2005 a 2009, elaborado para cumprir uma 

exigência legal do MEC (que passou a exigir dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

que não possuíssem PDI a devida elaboração de um plano de tal natureza, com a obrigação de 

apresentá-lo ao Ministério da Educação no prazo de 120 dias), tal medida justificou-se, em 

função das novas responsabilidades integradas aos Centros Federais, que passavam a assumir 

o papel de instituições de educação superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação sem, 

no entanto, deixar de ser também instituições de educação profissional e tecnológica.  

 A nova denominação e as novas exigências da Lei nº 11.892/2008 favoreceram a 

reorganização do Centro Federal de Educação da Paraíba para atender às suas novas 

competências. Nesse novo período da instituição, com autonomia para criar os cursos e definir 

a modalidade de educação, tiveram origem as primeiras iniciativas para a introdução da EaD 

na instituição. O primeiro curso superior nessa modalidade, implementado de forma 

institucional, foi o curso de Licenciatura em Letras, com duração de 04 anos e habilitação em 

Língua Portuguesa, criado no ano de 2012, e ingresso de 200 alunos, atendidos em 04 polos, 

mantidos pelo IFPB nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Picuí e Sousa. Este curso, 

cuja oferta é semestral, conta hoje com cerca de 1000 alunos matriculados, não tendo havido 

ainda concluintes.  
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Ainda no ano de 2012, foi implementado o curso Técnico de Segurança do Trabalho, 

com duração de 02 anos, em parceria com ETEC/MEC/IFPB, contando hoje com cerca de 

1.500 alunos matriculados, atendidos, no primeiro ano, em 06 Polos. Em 2013, esses Polos 

foram ampliados para 08 e, em 2014, para 10. Seguindo a expansão, em 2013.2, acrescentou-

se o Profuncionários, curso Técnico em Secretaria Escolar, atendendo 400 alunos. Esses 

cursos, subsidiados pelo programa ETEC/MEC/IFPB, ofertados em polos mantidos pelo 

IFPB, estão localizados nas cidades de João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Cajazeiras, 

Campina Grande, Souza e Guarabira.  

Com uma experiência já em consolidação na modalidade da EaD, o Instituto, em 

parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB)/Ministério da Educação (MEC)/IFPB, 

iniciou, em 2012, o curso de bacharelado em Administração Pública, tendo sido matriculados 

200 alunos em uma única entrada, sendo atendidos em polos mantidos pelas prefeituras das 

cidades de Araruna, Alagoa Grande, Lucena e Mari.  

Além do atendimento à educação profissional técnica de nível médio e ao ensino 

superior, o IFPB aderiu à modalidade EaD em nível de Pós-Graduação Lato Sensu. Em 

parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB)/Ministério da Educação (MEC)/IFPB, 

ofertou o curso de especialização em Gestão Pública, tendo sido, igualmente, matriculados 

200 alunos em uma única entrada, sendo atendidos nos mesmos polos oferecidos na 

graduação em Administração Pública. 

Na expansão do uso da modalidade de EaD em cursos superiores, é importante 

compreender como a instituição se organizou para efetivar o uso dessa modalidade no seu 

interior. Assim, consideramos fundamental analisar os elementos impulsionadores dessa 

inserção, a exemplo do Regimento Geral (2010), do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(2010-2014), do Termo de Metas e Compromissos 2011 (MEC/IFPB) e relatórios de Gestão 

(2010/2013), disponíveis no site oficial deste Instituto, com o objetivo de levantar todos as 

menções constantes nestes documentos, que contemplassem a expansão dos cursos superiores 

via EaD.  

No Regimento Geral (2010), documento que apresenta as principais diretrizes da 

instituição, encontra-se um dos primeiros indícios da possibilidade de implementar a 

educação a distância, qual seja: o estabelecimento de 10 sedes do Instituto no Estado da 

Paraíba. Consideramos essa ampliação da estrutura do IFPB no interior relevante, partindo do 

princípio de que a EaD necessita de polos estruturados com equipamentos, tutores presenciais 

e a distância para a sua operacionalização. Desse modo, as sedes do Instituto nos diferentes 
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municípios poderão ser os suportes necessários para o desenvolvimento das ações de 

interiorização e expansão dele. Destaca-se, ainda no Art. 3º do Regimento Geral, no que diz 

respeito as sedes para os fins da legislação educacional a materialização das seguintes 

unidades (campus): Reitoria, na cidade de João Pessoa; Campus de João Pessoa; Campus de 

Campina Grande; Campus de Sousa; Campus de Cabedelo; Campus de Cajazeiras; Campus 

de Princesa Isabel; Campus de Picuí, Campus de Monteiro; Campus de Patos. 

No Capítulo III do Regimento Geral, buscou-se identificar, nos objetivos e Finalidades 

do IFPB, algum elemento que, mesmo não explicitamente, favorecesse a modalidade EaD. 

Encontrou-se, no Art. 4º no III Parágrafo, menção à otimização  da infraestrutura física, os 

quadros de pessoal e os recursos de gestão, de onde se apreende, nessa narrativa, que as 

variáveis a serem otimizadas, infraestrutura física, quadro de pessoal e os recursos de gestão, 

a priori, podem ser consideradas variáveis impactantes e relevantes no que diz respeito à 

expansão e à decisão dos gestores do IFPB no direcionamento de criação de novos cursos, 

bem como decisão sobre novas modalidades de ensino. Tal descrição regimental, no todo, 

propicia uma discussão pertinente às características essenciais à educação e ao 

desenvolvimento da educação a distância.  

No Art. 5º, no VI Parágrafo desse regimento, estão descritas as atividades em nível de 

educação superior, com a oferta de cursos superiores de tecnologia, cursos de licenciatura, 

cursos de bacharelado e engenharia, cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o 

estabelecimento de bases sólidas em educação.  

O Capítulo II deste documento apresenta as Pró-Reitorias e, no Art. 26, encontra-se 

descrito que as Pró-Reitorias são órgãos executivos de apoio à Reitoria, contando o IFPB com 

cinco delas, assim denominadas: Pró-Reitoria de Ensino; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-

Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação; Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Interiorização. É justamente 

na Pró-Reitoria de Ensino que se encontra, na sua composição, um órgão suplementar 

direcionado à gestão da EaD com uma Diretoria de Educação a Distância e Programas 

Especiais. O documento define ainda as competências da Pró- Reitoria de Ensino, dentre elas:  

analisar e regulamentar, em nível institucional, o ensino Superior de Graduação, de Educação 

Básica, de Educação Profissional, de Educação de Jovens e Adultos, de Educação a Distância 

e outras modalidades de ensino, com proposição e reformulação das normas e procedimentos, 
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apreciados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e homologadas pelo Conselho 

Superior.  

Nesse sentido, as Políticas de Ensino no IFPB têm, prioritariamente, como princípios 

básicos: a busca de ampliação do acesso à Escola Pública e permanência nela; a constituição 

como um centro de referência para a irradiação dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

no âmbito de sua abrangência; a implementação de novas concepções pedagógicas e 

metodologias de ensino, no sentido de promover a Educação Continuada e a Educação a 

Distância; a preocupação frequente com a capacitação de seus servidores docentes e técnico-

administrativos; a garantia da indissociabilidade entre Pesquisa, Ensino e Extensão; uma 

constante avaliação e acompanhamento das atividades de ensino; a integração entre os campi 

e com outras Instituições de Ensino; estabelecimento de parcerias com o mundo produtivo e 

com setores da sociedade; a articulação permanente com os egressos dos cursos; o 

atendimento às políticas de ações afirmativas; o respeito à diversidade cultural e o 

atendimento aos princípios de inclusão social e educativa; a formação do ser humano em 

todas as suas dimensões.  

No capítulo IV desse regimento, encontra-se o detalhamento da Diretoria de Educação 

a Distância e Programas Especiais, e, no Art. 77, estão descritas as atribuições e competências 

dessa diretoria, entre elas: assessorar a Pró-Reitoria de Ensino nas questões relativas a cursos 

ou projetos educativos na modalidade a distância e projetos especiais; articular, implementar, 

coordenar, supervisionar e avaliar a execução dos projetos de educação a distância do IFPB e 

também de projetos especiais; supervisionar e prestar conta dos recursos financeiros utilizados 

nos cursos ou projetos de Educação a Distância e também nos Projetos Especiais; gerenciar os 

recursos humanos envolvidos nos cursos ou projetos de Educação a Distância e Projetos 

Especiais; zelar pelo patrimônio da Diretoria de Educação a Distância e de Projetos Especiais;  

Na Seção I desse regimento, estão descritas, no Art. 78, as competências da 

Coordenação de Educação a Distância, conforme seguem: administrar os recursos 

tecnológicos da Coordenação de Educação a Distância; desenvolver e aplicar ferramentas 

tecnológicas para a operacionalização dos processos de ensino-aprendizagem na modalidade a 

distância; assessorar a produção de mídias para Educação a Distância em suas diversas formas 

e possibilidades; responsabilizar-se pela especificação, acompanhamento da aquisição, 

manutenção e renovação dos equipamentos e materiais utilizados em Educação a Distância; 

disponibilizar recursos tecnológicos para a execução de cursos regulares ou projetos de 

Educação a Distância; representar a Coordenação de Educação a Distância; elaborar relatórios 
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referentes às suas atividades e executar outras funções designadas pela Diretoria de Educação 

a Distância. 

Da mesma forma, na Seção II, que trata da Coordenação do Núcleo de Aprendizagem 

Virtual, no Art. 79, estão descritas as seguintes competências e atribuições do Núcleo: 

fomentar a pesquisa com vistas ao desenvolvimento de novas tecnologias em Educação a 

Distância; construir espaços virtuais para a realização de práticas educativas; ofertar 

minicursos, abordando a teoria e a prática de ambientes virtuais; desenvolver objetos virtuais 

de aprendizagem para diversas áreas do conhecimento; capacitar docentes e técnicos 

envolvidos na execução de cursos ou projetos de educação na modalidade a distância; 

elaborar relatórios referentes as suas atividades e executar outras atividades por essa diretoria 

designadas. 

Pela análise das ações propostas no Regimento Geral do IFPB, pode-se notar que, 

desde 2010, a Instituição já vinha se organizando para implementar a EaD como uma 

estratégia importante nos seus cursos de graduação. Há, portanto, certa coerência nas 

concepções propostas nas diversas partes citadas do regimento, que corroboram sobremaneira 

as características inerentes à implementação dessa modalidade de ensino no IFPB. 

Um outro documento, que traz diretrizes importantes para a institucionalização da EaD 

no IFPB, é o Plano de Desenvolvimento Institucional do período 2010 a 2014. Nesse 

documento, no que se refere às políticas de ensino no tópico 8, há uma preocupação – 

textualmente explícita – com a consolidação da EaD na instituição, no sentido de que é 

necessário ‘consolidar os Cursos de Educação a Distância’, mediante a Implantação da 

Coordenação de Educação a Distância e Criação dos cursos de Educação a Distância 

2011/2014.   

Merece destaque, também, o Termo de Metas e Compromissos MEC/IFPB (2011). 

Esse documento descreve um acordo celebrado entre a União, representado pelo Ministério da 

Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, para os fins de estruturação, 

organização e atuação dos Institutos Federais, criados pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro 

de 2008, no tocante às suas atividades operacionais. Na segunda cláusula desse documento, 

no item 09, encontra-se contemplada a oferta de Cursos a Distância numa proposta de 

implantação desta como atividade regular neste Instituto.  

Por fim, merece destaque o relatório de Gestão (2010-2013) no que se refere à 

implementação da Educação a Distância no IFPB. No Ano base 2010, algumas ações de 
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iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino, por meio da Diretoria de Educação a Distância e Projetos 

Especiais, tiveram destaque, dentre elas: a introdução das TICs na área de gestão e negócios, 

objetivando inovar as práticas pedagógicas das disciplinas da área de linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, de forma a integrar o processo de ensino e aprendizagem voltado para os 

novos suportes pedagógicos e tecnológicos; e a elaboração de materiais de aprendizagem e 

integração com o Moodle, objetivando prover o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba de um quadro de docentes qualificados para o uso de novas tecnologias 

de informação e comunicação na educação. 

No Ano Base 2012, verificou-se que o Instituto Federal da Paraíba deu continuidade à 

política do Ministério da Educação de Expansão da Educação Profissional, contribuindo para 

a oferta de uma maior diversidade de cursos e o aumento da oferta de vagas. As parcerias e a 

oferta de Educação a Distância, de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, o estímulo e o 

crescimento da Pesquisa e da Extensão são parâmetros consolidadores do papel do Instituto, 

previstos na Lei 11.892 de 2008. No que se refere à expansão via EaD, destacaram-se como 

principais objetivos estratégicos traçados pelo o IFPB ampliar e fortalecer a Educação a 

Distância; ampliar, fortalecer e diversificar a oferta de vagas; realizar processos seletivos e 

diversificar as formas de acesso para o estudante; coordenar e integrar as ações institucionais 

na área de tecnologia da informação e comunicações, avaliando e propondo soluções 

adequadas com foco nos objetivos estratégicos do IFPB; democratizar o acesso e assegurar a 

permanência dos estudantes no Instituto.  

No que tange à execução do plano de metas ou de ações com foco na implementação 

da EaD, observou-se a proposta da melhoria da infraestrutura de todas as Unidades 

Administrativas do IFPB, em função de investimentos nas suas instalações físicas e compra 

de equipamentos/materiais permanentes, seguida da realização de concursos públicos para a 

contratação de novos servidores;  promoção de programas de capacitação, visando à melhoria 

da titulação dos servidores integrantes do quadro de pessoal da Instituição; oferta de Educação 

a Distância com a implantação de polos e a oferta de cursos de Graduação e de Licenciatura e 

construção, reforma e ampliação de novas unidades de ensino. 

No Ano Base 2013, o IFPB deu continuidade às ações, expandindo sua atuação por 

meio da implantação do Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores em Educação 

(Profuncionário), objetivando oferecer formação profissional, em nível médio a distância, aos 

funcionários que atuavam nos sistemas de ensino da educação básica pública, atingindo 400 

alunos matriculados.  
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Outra ação realizada pelo IFPB foi a adesão ao Programa Nacional de Administração 

Pública (PNAP), com o objetivo de implantar o Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (Bacharelado em Administração Pública na modalidade a distância) 

em quatro polos (Alagoa Grande, Araruna, Lucena e Mari), atingindo 200 alunos 

matriculados. Outras ações foram oriundas desse Programa, como: a implantação da 

Especialização em Gestão Pública na modalidade a distância, em 05 (cinco) polos (Araruna, 

Lucena, Taperoá, Itaporanga e Mari), atingindo 250 alunos matriculados; os Cursos de 

capacitação para Educação a Distância, objetivando capacitar docentes e tutores para atuar 

nos cursos já em andamento (Bacharelado em Administração Pública, Especialização em 

Gestão Pública, Letras e Segurança no Trabalho), alcançando 100 tutores/professores 

capacitados; a reprodução de material didático para o Curso Técnico em Secretaria Escolar, 

para o Curso de Bacharelado em Administração Pública e a elaboração de material didático 

para o Curso de Letras na Modalidade a Distância. Como último registro de ação neste ano, 

ocorreu a ampliação da oferta do Curso Técnico em Segurança no Trabalho na modalidade a 

distância para os campi de João Pessoa e Campina Grande, ofertando 100 vagas anuais. 

Pelos documentos analisados e dados apresentados, percebe-se que o IFPB, ao longo 

desses quatros anos, procurou se reestruturar para implementar a EaD em todos os níveis de 

ensino, não somente no âmbito do PNAP. Registra-se que há uma evolução das ações 

desenvolvidas com o objetivo de dotar a instituição das condições necessárias para que os 

cursos ofertados por essa modalidade pudessem atingir a mesma qualidade dos cursos 

presenciais ofertados pela instituição, o que se constituiu ao longo da trajetória do IFPB em 

sua marca registrada. 

 

4.4.2 A Universidade Aberta do Brasil e a Criação do Curso Superior de Administração  

Pública/EaD/PNAP no IFPB    

 

A necessidade de implementar, no país, uma política de EaD tem levado o MEC a 

adotar medidas indutoras para que as instituições públicas de ensino superior incorporem, no 

seu cotidiano, os cursos desenvolvidos na modalidade a distância como estratégia para 

aumentar a demanda e para interiorizar esse nível de ensino. Com essa perspectiva, o Governo 

Federal investiu no fortalecimento da educação tecnológica com a reestruturação dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e dos Institutos Federais (IFEs), que 

desenvolveram iniciativas para atender às determinações governamentais, entre elas, a criação 
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no seu espaço institucional de vários cursos de graduação realizados na modalidade a 

distância. 

Com o intuito de consolidar a política de expansão do ensino superior pela via da 

Educação a Distância e aproveitando as inúmeras evoluções possibilitadas pelos recursos 

tecnológicos, o governo brasileiro, no ano de 2005, instituiu o Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), com a finalidade de promover a expansão e a interiorização da oferta de 

cursos e programas de educação superior no País (Decreto nº 5.800, de 08/06/2006). Segundo 

o portal da CAPES/2012, o Sistema UAB, composto por 96 Instituições Públicas de Ensino 

Superior (Federais, Estaduais e Municipais), está presente em todas as regiões do país, em 641 

Polos de Apoio Presencial, gerenciados pelos órgãos estaduais ou municipais e, 

excepcionalmente, pelas Instituições Públicas de Ensino Superior. Instituições e Polos 

ofertam juntos 1.026 para Cursos de Graduação, Aperfeiçoamento e Especialização que 

atendem mais de 190.000 estudantes, por meio do uso da metodologia da Educação a 

Distância no Brasil. Criada pelo Ministério da Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das 

Estatais pela Educação4, para a articulação e a integração de um sistema nacional de educação 

superior a distância, em caráter experimental, visando a sistematizar as ações, programas, 

projetos, atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e 

interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil. Assim, na busca 

de soluções, o Fórum das Estatais pela Educação tinha como propósito, entre outras, a ação de 

desenvolver. 

[...] ações que busquem potencializar as políticas públicas na educação promovidas 
pelo Governo Federal e pelo Ministério da Educação, das empresas estatais 
brasileiras, através da interação entre a sociedade civil brasileira, empresários, 
trabalhadores e organismos internacionais, em um processo de debates em busca da 
solução dos problemas da educação no País, do estabelecimento de metas e ações, 
configurando uma política de educação inclusiva e cidadã, visando a construção de 
um novo modelo de desenvolvimento para o País (FORUM DAS ESTATAIS, 
2004). 

É nesse contexto que surge o Curso Bacharelado em Administração Pública, ao 

encontro das necessidades das organizações públicas contemporâneas, buscando gestores com 

visão holística das ações administrativas e políticas governamentais, capacitados para 

                                                           
4 Segundo Araújo (2013), o Fórum das Estatais pela Educação Brasileira emerge em um contexto de profundas 
transformações no mundo do trabalho, alicerçado na reestruturação produtiva, pela transição do modelo 
taylorista/fordista de produção por um modelo mais flexível pautado na microeletrônica. Essas mudanças 
passaram a exigir um novo perfil de trabalhador para todos os campos de atuação, principalmente, para as 
organizações públicas, tradicionalmente rígidas e burocratizadas, requerendo novas habilidades e competências 
dos servidores públicos e uma nova cultura organizacional dessas instituições com maior autonomia dos sujeitos, 
diversificação de processos e de tempo de trabalho, novas formas de relações contratuais, interpessoais e de 
controle operacional, técnico, administrativo e financeiro.  
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exercitar a gestão na esfera regional, nacional e internacional, de forma a contribuir para o 

alcance dos objetivos da nação. A criação do curso tinha como objetivo a consecução e o 

fomento dos cursos da UAB, aumentando, consequentemente, o número de alunos 

matriculados na educação superior, possibilitando a democratização, expansão e 

interiorização da oferta de ensino superior público e da formação de gestores públicos. 

O Fórum das Estatais pela Educação tinha por objetivos: a) criar um espaço de 

reflexão e ação sobre os desafios da educação e na definição de políticas públicas para o seu 

equacionamento e b) ser um espaço de sinergia entre os projetos das empresas Estatais (já 

existente se futuros), do Ministério da Educação e Casa Civil, representando o Governo 

Federal (FÓRUM DAS ESTATAIS, 2004). É nesse contexto de fortalecimento e expansão da 

educação superior que fica mais perceptível a estratégia do Governo federal de introduzir, via 

financiamento das empresas estatais, um projeto de oferta de Administração, via modalidade a 

distância, realizado pelas Universidades Federais para a consolidação do projeto Universidade 

Aberta do Brasil.  

Dessa forma, sob a indução do Governo Federal, o curso de Administração foi se 

reestruturando e incorporando, ao seu currículo, as novas demandas exigidas para a formação 

profissional, adotando uma modalidade de educação flexível, de modo a atender , entre outros 

objetivos, a necessidades de pessoas que desejavam frequentar um curso superior, mas não 

dispunham de tempo disponível, nem de recursos financeiros sendo estes requisitos fundantes 

da obtenção da graduação pela modalidade de ensino presencial. A anunciada flexibilização 

dos currículos foi ressalvada pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras como sendo algo que se impõe nas reformas curriculares dos cursos 

de graduação face às exigências das rápidas transformações socioeconômicas, geopolíticas, 

culturais e tecnológicas que vêm ocorrendo na sociedade, com seus desdobramentos gerais e 

particulares na educação, em especial, no ensino superior (FORGRAD, 2003). 

O Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP, no âmbito do 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), juntamente com a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tornou público, em 2009, pela 

primeira vez, para as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), bem como para os 

participantes do sistema UAB, as diretrizes para adesão ao PNAP. Nessa oportunidade, 

expressou-se como objetivo deste primeiro edital, edital nº 01, de 27 de abril de 2009, 

selecionar e acolher adesões à oferta de cursos na área da Administração Pública, referentes 

ao PNAP, no âmbito do sistema UAB para os cursos de Bacharelado em Administração 
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Pública, Especialização em Gestão Pública, Especialização em Gestão Pública Municipal e 

Especialização Gestão em Saúde (CAPES, 2009). 

Por esse entendimento e para atender à demanda pela formação superior de gestores 

públicos no Estado da Paraíba, incluindo seus mais distantes municípios, o IFPB empreende 

atender ao edital de chamamento público de n° 19/2012, que tornava público o chamamento 

para adesão, referindo-se à primeira oferta do curso pela IES; ou expansão, referindo-se à 

oferta de nova(s) turma(s) de curso aprovado no Resultado Final do Edital nº01/2009 – 

PNAP, de 27 de abril de 2007, em polos não constantes do referido edital para aquele curso; 

polo(s) de apoio presencial integrante(s) do Sistema UAB (CAPES, 2012). 

Especificamente no âmbito da parceria com a UAB/CAPES, o IFPB mantém os cursos 

de Bacharelado em Administração Pública, Especialização em Gestão Pública e Licenciatura 

em Computação.  

A execução destes cursos assim está sendo desenvolvida: 

• Bacharelado em Administração Pública (BAP), ofertado em 04 polos (de 

responsabilidade das prefeituras) no Estado da Paraíba, a saber; Alagoa Grande, 

Araruna, Lucena e Mari, apresentando os seguintes resultados: 
 

Tabela 7 – Município polo, número de vagas ofertadas e matrículas ADM/PNAP/IFPB/UAB/CAPES (entrada 
única em 2013) ano 2014 

Município Polo Nº de 
vagas 2013 

N° de 
matrículas 

2013 

Matriculados 

2014 

1 Polo UAB Alagoa Grande  50 50 22 

2 Polo UAB Araruna  50 50 33 

3 
Polo UAB de apoio presencial de 

Lucena – UAB 
50 50 21 

4 Polo UAB Mari  50 50 31 

TOTAL 200         250 107 

Fonte: Sistema acadêmico IFPB (2015). 

Pelo exposto na Tabela 7, o Curso de Bacharelado em Administração Pública teve, no 

ano de 2013, uma entrada única de 200 alunos, estando em curso no ano de 2014, com 107 

matrículas renovadas nos dois semestres de 2014, conforme mostra a Tabela 7, apontando 

para uma evasão de 53,5%, tendo avançado exatamente 44% o da integralização prevista para 

esse curso.  
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• Especialização em Gestão Pública, curso ofertado em 05 polos no Estado da 

Paraíba, a saber: Araruna, Itaporanga, Lucena, Mari e Taperoá. 

 
Tabela 8 – Município polo, número de vagas ofertadas e matrículas PNAP/IFPB/UAB/CAPES Curso de 

Especialização em Gestão Pública (2014) 

Município Polo Nº de 
vagas 2013 

N° de 
matrículas 

2013 

Matriculados 
2014 

1 Polo UAB - Araruna 50 
 

50 
31 

2 
Polo Universitário de Apoio Presencial - 
UAB - Itaporanga-PB 

50 
 

50 
28 

3 
Polo de Apoio Presencial de Lucena - 
UAB 

50 
 

50 
32 

4 Polo UAB - Mari 50 
 

50 
33 

5 UFPB - Virtual UAB polo Taperoá 50 
 

50 
29 

TOTAL 250 250 153 
Fonte: Sistema acadêmico IFPB (2015). 

A Tabela 8 apresenta que o curso de Especialização em Gestão Pública teve uma 

entrada única de 250 alunos em 2013, estando em finalização prevista para o ano de 2014 em 

curso. Renovou apenas 153 matrículas nos dois semestres de 2014, conforme apresenta a 

Tabela 08, apontando para uma evasão de 61,2%. Não obstante, segundo o PPC do curso de 

especialização em Gestão Pública para a integralização total, o curso ainda avança para o 

primeiro semestre de 2015. 

 

• Licenciatura em Computação. Ofertado em 03 polos no Estado da Paraíba: 
Araruna, Duas Estradas e Pombal. 

Tabela 9 – Município polo, número de vagas ofertadas e matrículas PNAP/IFPB/UAB/CAPES Curso de 
Licenciatura em Computação 1º Semestre/2014 

Município Polo Nº de 
vagas 2014 

Matriculados 
2014 

1 Polo UAB Araruna 50 42 

2 Polo UAB Duas Estradas 50 43 

3 Polo UAB Pombal 50 36 

TOTAL       150 121 

Fonte: Sistema acadêmico IFPB (2015). 
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Este foi o mais recente curso autorizado pelo Conselho Superior em parceria com a 

UAB, turma única para ingresso no ano de 2014. O curso de Licenciatura em Computação 

ofereceu 150 vagas, e foram efetivadas 121 matrículas.  

A parceria com o MEC/CAPES/UAB tinha a perspectiva de aderir à oferta do curso de 

Administração Pública na modalidade a distância (EaD) como forma de ampliar o número de 

beneficiários da formação superior gratuita e de qualidade, entendendo, desta forma, 

fortalecer sua missão, que, dentre outros, se destaca pelo critério de interiorização e 

democratização da educação, colaborando, por oportuno, com o desenvolvimento da 

sociedade brasileira, como determinam os instrumentos legais que oportunizam as ações de 

expansão.  

O Resultado Final do Edital nº 19/2012-PNAP foi emitido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, que tornou o processo de seleção de 

propostas de instituições públicas de ensino superior (IPES) integrantes do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) para a adesão, no caso do IFPB, na modalidade a 

distância, do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) no âmbito 

do Sistema UAB, Edital nº 19/2012 – PNAP, tendo o IFPB concorrido para a oferta dos 

cursos de Bacharelado Administração Pública, 200 vagas a serem ofertados nos polos de 

Alagoa Grande, Araruna, Lucena e Mari, e Especialização, com 250 vagas, a serem ofertadas 

nos polos de Lucena, Mari, Araruna, Itaporanga e Taperoá. Nesse projeto, os polos de 

atendimento estavam sob a responsabilidade das prefeituras, que, da mesma forma, estavam 

cadastradas e aprovadas no sistema UAB. 

O projeto político pedagógico do curso de Administração Pública ofertado pelo IFPB 

foi adaptado do projeto padrão enviado em anexo ao edital pela CAPES/UAB, sendo 

permitidas adaptações que não ferissem o escopo da proposta do PPC/UAB, com tal medida 

visando a manter a identidade da IES e características regionais. Desse modo, buscou-se, 

nesse contexto de adaptação, manter-se firme na observância aos dispositivos de em 

atendimento às políticas públicas pautadas nos dispositivos legais que regem o sistema 

educacional brasileiro, entre eles: Constituição Brasileira de 1988, LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20.12.1996); DCN – Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Administração, Bacharelado (Resolução CNE/CES nº 4 de 

13.07.2005); SINAES – dispositivos legais e orientações do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, como também os dispositivos legais regimentares Institucionais do 

IFPB, tais como: Planejamento Estratégico, Projeto de Desenvolvimento Institucional 
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(PDI/IFPB) e Diretrizes da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Interiorização, 

além de resoluções que dizem respeito às características de elaboração dos projetos político 

pedagógico a serem ofertados pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Paraíba – IFPB. 

Desta feita, a participação na seleção do edital supramencionado foi oportunizada 

mediante os apontamentos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI / IFPB), 

em que se prevê que as atividades de EaD seriam desenvolvidas em parceria com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), além de articulações entre os entes federativos e as 

instituições de ensino. Como visto, cabe ao sistema UAB, em seu Art. 1º do referido decreto, 

voltar suas ações para o desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância, na 

perspectiva de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 

Brasil. 

O curso de Bacharelado em Administração Pública (BAP/PNAP), no âmbito do IFPB, 

teve sua autorização por meio da Portaria n° 3, de 16/11/2012, por ad referendum, pelo 

Diretor Geral, sendo este ato regulatório posterior à resolução nº 193, de 25/10/2012, emitida 

pelo Conselho Superior, órgão máximo do IFPB, que tem caráter consultivo e deliberativo, 

destacando-se, dentre suas competências, o que diz respeito à aprovação das diretrizes para 

atuação do Instituto Federal da Paraíba, de modo a zelar pela execução de sua política 

educacional, aprovação do plano de desenvolvimento institucional e de ação e criação e 

extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal da Paraíba, bem como o registro de 

diplomas. 

Posto isso em conformidade com as projeções do PDI, no período de 2010 a 2014, a 

oferta deste curso apresenta-se em conformidade com o planejamento de interiorização do 

ensino superior no Estado da Paraíba, propondo-se a oferta para os municípios de Alagoa 

Grande, Araruna, Lucena e Mari, cujo cenário socioeconômico prevê a necessidade de 

suprimento dessa demanda tornando perceptível a importância de se ofertar o curso, na 

modalidade EaD, nessas cidades.  

A estrutura pedagógica para funcionamento do curso de BAP é promovida pela 

unidade Acadêmica de Gestão e Negócios – UAG – do Campus João Pessoa do IFPB, 

responsável pela oferta, também na modalidade a distância, do curso de Especialização em 

Gestão Pública, caracterizado como pós-graduação lato sensu.  
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A UAG também é responsável pelos cursos de: Bacharelado em Administração 

(modalidade de oferta presencial), com renovação de reconhecimento pela Portaria 705, de 

18/12/2013; Técnico em Contabilidade Integrado ao Ensino Médio, aprovado pela Resolução 

CS/IFPB nº 60, de 19/08/2011; Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio, na 

modalidade PROEJA, autorizado pela Resolução CS/IFPB nº 210/2013, de 25 de novembro 

de 2013; Técnico em Secretaria do Subsequente ao Ensino Médio (Autorização/Resolução 

CS/IFPB nº 143, de 15/08/2012); Tecnologia em Negócios Imobiliários (superior 

tecnológico), reconhecido por meio da Portaria MEC/SETEC 123, de 03/04/2008. 

O curso de BAP/PNAP foi concebido, tendo como base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado, conforme Resolução nº 

04, de 13 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Educação – CNE. Com essa 

fundamentação, o curso possibilita uma formação generalista para a compreensão e a análise 

de questões a partir de diversos ângulos, nas dimensões sociais, econômicas, políticas, entre 

outros níveis, com interdisciplinaridade e em busca da transdisciplinaridade. Deixa-se claro, a 

partir das Diretrizes Curriculares, que essas linhas de formação específica, embora mais 

especializadas, não se constituem como habilitação, já que o curso garante a amplitude dessa 

formação.  

Tendo início no ano de 2013, a estrutura curricular do curso superior de Bacharelado 

em Administração Pública prevê sua execução e conclusão em quatro anos e meio, 

desenvolvidos em regime seriado semestral, composto por 09 períodos. A integralização deste 

curso poderá, no máximo, chegar até 12 semestres, incluindo a realização do estágio 

supervisionado obrigatório. A oferta das vagas pelo IFPB, em parceria com a CAPES/UAB, 

ocorre mediante edital UAB/CAPES, que disponibiliza vagas conforme disposição de editais 

UAB/CAPES, conforme já mencionado. A carga horária total do Curso corresponde a 3.030 

horas, sendo 2.670 horas destinadas ao conteúdo das disciplinas, 300 horas cumpridas com 

atividades de estágio supervisionado obrigatório, 120 horas correspondendo a atividades 

complementares e 60 horas de TCC (PPC/PAB/PNAP – 2015). 

   Para o atendimento a essa demanda, o IFPB procurou se estruturar administrativa e 

pedagogicamente, para atingir esse objetivo. Para tal, exige-se uma organização de apoio 

institucional e uma mediação pedagógica que garantam as condições necessárias à efetivação 

do ato educativo.    

O Departamento de Apoio ao Ensino (DAE) é um dos órgãos de assessoria e apoio da 

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino (DDE) do IFPB campus João Pessoa, responsável 
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pela execução das políticas educacionais em prol da melhoria contínua do processo educativo 

no âmbito do IFPB, quer na modalidade presencial, quer a distância. Este departamento 

supervisiona as coordenações de apoio ao estudante, na concepção de promover ações que 

visem a garantir a qualidade dos cursos, entre eles, o BAP. Outro órgão vinculado ao DAE é a 

CAEST – Coordenação de Apoio ao Estudante, com a responsabilidade de elaborar e 

consolidar a política de assistência estudantil. Segundo consta no Regimento Interno do IFPB 

campus João Pessoa, a CAEST tem como instrumento pedagógico “o acesso, permanência e 

promoção social de seu corpo discente” (PPC/BAP, p. 41). 

Essa mediação pedagógica pode ser observada, no âmbito do IFPB, em garantia ao 

acesso dos estudantes do curso de BAP a essas políticas. Os seguintes procedimentos refletem 

o apoio psicopedagógico:  

a) Recepção no início do ano letivo para ingressantes no BAP, na aula inaugural, 
garantindo o apoio em todo o processo educativo;  

b) Manutenção de proximidade com o estudante no atendimento às suas 
necessidades e desenvolvimento cognitivo;  

c) Caracterização socioeconômica dos ingressantes e acompanhamento ao longo do 
curso, no aspecto avaliativo e como contribuição à CPA;  

d) Utilização de resultados de pesquisa socioeconômica como base para o 
desenvolvimento de programas de assistência social e de contato com o ambiente 
empresarial;  

e) Garantia de acesso ao material didático, tanto digital como impresso, além de 
diárias e passagens para eventos acadêmicos;  

f) Identificação de necessidades psicossociais e devidos direcionamentos;  
g) Assessoria das atribuições dos representantes dos discentes nos polos; 
h) Atendimento psicopedagógico extensivo a professores e familiares dos 

estudantes; 
i) Favorecimento aos estudantes do curso de BAP de oportunidade de crescimento 

pessoal e interpessoal (IFPB/PPC/BAP – 2015). 
 

O Curso de Administração Pública (PNAP) na modalidade a distância, na concepção 

da UAB/CAPES, prevê que sua estrutura administrativo-pedagógica deva contemplar a 

seguinte terminologia: 

• CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Cedente) 

• Comitê de Seleção – comissão de especialistas designada formalmente pela 
Cedente para realizar os procedimentos de seleção previstos em Edital 

•  Educação a distância: modalidade educacional prevista no artigo 80 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 - 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;  

• Polo Municipal de Apoio Presencial: estrutura para a execução descentralizada 
de algumas das funções didático-administrativas de curso, consórcio, rede ou 
sistema de educação a distância, geralmente organizada com o concurso de 
diversas instituições, bem como com o apoio dos governos municipais e 
estaduais;  

• Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB: denominação representativa 
genérica para a rede nacional voltada para pesquisa e novas metodologias de 
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ensino para a educação superior (compreendendo formação inicial e continuada) 
instituída pelo Decreto 3.800, de 8 de junho de 2006;  

• Tutor a distância: orientador acadêmico com formação superior adequada que 
será responsável pelo atendimento dos estudantes via meios tecnológicos de 
comunicação (telefone, e-mail, teleconferência, etc.)  

• Tutor presencial: orientador acadêmico com formação superior adequada que 
será responsável pelo atendimento dos estudantes nos polos municipais de apoio 
presencial (UAB/CAPES, 2009). 

No âmbito do IFPB, a estrutura administrativa e pedagógica do curso de Bacharelado 

em Administração Pública congrega uma equipe multidisciplinar, estabelecida a partir das 

parcerias estabelecidas com a UAB na implementação do PNAP, contando com a 

infraestrutura proporcionada pelo IFPB. Porém, no que diz respeito às ações de apoio ao 

estudante nos polos, estão a cargo das prefeituras de cada polo.  

A Coordenação do Curso foi designada pela Unidade Acadêmica de Gestão e 

Negócios (UAG), consultados os docentes em reunião de área, assim como os professores das 

disciplinas, tutores e responsáveis pela elaboração do material didático. 

Na organização do PPC/BAP, para atendimento ao Edital 19, a planilha de docentes 

foi preenchida contemplando todos os professores da UAG, e outras Unidades Afins. 

Basicamente, foi formada por docentes do curso de administração, considerando as disciplinas 

ministradas no curso de administração Presencial.  

 Viabilizando as ações desenvolvidas nos âmbitos administrativo e pedagógico, o 

curso conta com uma equipe de apoio tecnológico e de logística do IFPB. Cada uma dessas 

funções é descrita nas seções seguintes: 

a) O estudante: estudante matriculado no curso e que irá estudar “a distância”; 
 
b) Professores autores: responsáveis pela produção dos materiais didáticos 

(impressos e/ou em Ambientes Virtuais de Aprendizagem); 
 
c) Professores formadores: responsáveis pela oferta de determinada disciplina no 

curso;  
 
d) Professores pesquisadores: ligados ao programa de pós-graduação da IPES, ou 

com projeto específico, com a função de acompanhar o desenvolvimento do 
curso para monitorar e avaliar o sistema como um todo, ou alguns de seus 
subsistemas, para contribuir no processo de reconstrução da caminhada da 
Instituição na modalidade a distância;  

 
e) Tutores (presenciais, a distância): bacharéis em Administração, ou em áreas 

afins, atuando no Polo de Apoio Presencial, ou na Instituição. Eles têm a função 
de acompanhar, apoiar e avaliar os estudantes em sua caminhada. Recebem 
formação em EaD, antes de iniciarem suas atividades e ao longo do curso, sob a 
supervisão de um coordenador de “tutoria”, função ocupada por um professor do 
curso de Administração Pública. Quanto às funções específicas dos “tutores 
presenciais” e dos “tutores a distância”, dependerá do sistema de tutoria adotado 
pela Instituição e da disponibilidade ou não profissionais formados em 
Administração nos municípios Polos;  
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f) Equipe de apoio tecnológico e de logística: com a função de viabilizar as ações 
planejadas pela equipe pedagógica e de produção de material didático.  

Tem-se, ainda, uma equipe multidisciplinar composta de Coordenador – UAB, 

Coordenador Adjunto – UAB, Coordenação do Curso, Coordenação de Tutoria, Coordenação 

de Estágio Supervisionado, Gestão de Operações do Moodle, Gestor Administrativo-

financeiro, Coordenação do Polo, Corpo Docente, Tutores, Apoio Pessoal Técnico – 

Administrativo e Equipe de Tecnologia da informação, os dois últimos com funções de apoio 

administrativo e funções técnicas para produção e manutenção das TICs utilizadas no curso. 

O PPC contempla ainda um programa de capacitação e atualização da equipe 

multidisciplinar. A capacitação dos profissionais envolvidos deverá ocorrer com a realização 

dos cursos de Formação de Tutores, intitulados: Orientação Pedagógica em Educação a 

Distância, com carga horária de 180 horas, na modalidade EAD. O mesmo será ofertado pela 

SEAD – Secretaria de Educação a Distância / IFPB a todos os professores e tutores que não 

possuam formação e/ou experiência com a modalidade a distância. Dando continuidade a essa 

programação, na intenção de promover o fortalecimento e reflexão metodológica acerca da 

modalidade a ser implementada, pretende-se realizar encontros sistemáticos de Formação com 

todos os envolvidos no Curso; tutores (presenciais e a distância), professores-pesquisadores e 

coordenadores, de forma a manter toda a equipe técnico-pedagógica engajada nessa proposta, 

visando a oportunizar a todos os envolvidos ampla compreensão de que têm como função 

básica assistir o estudante, acompanhá-lo e motivá-lo ao aprendizado nessa nova concepção 

da Educação a Distância.  

 

4.5 Diretrizes da EaD no novo PDI quadriênio 2015-2019 

 

No ano de 2015, o IFPB, dando continuidade ao cumprimento do que estabelece o 

Artigo 16 do Decreto nº 5.773 de 09/05/2006, que elenca as instruções para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, e a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (Lei 

que cria os Institutos Federais e dá outras providências), desenvolve o seu terceiro Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI, período 2015 a 2019, elaborado com base nos 

dispositivos legais vigentes. Dentre essas ações, há de se destacar, para fins desse estudo, o 

novo cronograma de implantação e desenvolvimento de todos os cursos ofertados pelo IFPB, 

pela modalidade de Ensino a Distância (EaD). 
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Nesse novo PDI, visando à consecução dos princípios educacionais estabelecidos em 

sua Missão Institucional, o IFPB reafirma alguns objetivos de suas políticas de ensino e 

respectivas estratégias de ação com menção à EaD. E, no sexto objetivo desse documento, que 

trata de ampliar a oferta de vagas em todas as modalidades e níveis no IFPB, com base na Lei 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais, há a finalidade de “Criar 

cursos EAD nas modalidades técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-

graduação, observando as áreas de conhecimento ofertados pelo IFPB (PDI/IFPB 2015-2019, 

p.77). Este documento reconhece o fato da legislação que regulamenta a Educação a Distância 

(EAD) no Brasil, em permanente processo de alteração desde 1996, quando entrou em vigor a 

Lei 9.394, de 20 de dezembro do referido ano, autorizando, em seu Artigo 80, a EAD como 

modalidade de ensino, sustentando sua base legal para a política da oferta de Educação a 

Distância ancorada nos seguintes textos (IFPB/PDI/2015-2019, p.80): 

• A Lei 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, que autorizou e legalizou o uso 
da modalidade a distância na educação formal no Brasil;  

• A Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que autorizou a oferta de 
disciplinas no modo semipresencial em até 20% da carga horária total de cursos 
superiores reconhecidos;  

• A Portaria 4.361, de 29 de dezembro de 2004, que regulamenta o processo de 
credenciamento de instituições de ensino para o uso regular de EAD em seus 
processos;  

• O Decreto 5.622/2005 de 19 de dezembro de 2005, que regulamentou o Artigo 
80 da LDB, institucionalizando a política nacional de educação a distância no 
Brasil.  

No que diz respeito à política de Educação a Distância para o IFPB neste quadriênio 

2015-2019, chamam a atenção algumas das diretrizes propostas, conforme segue: 

• Articulação com os Programas Federais de Educação a Distância;  
• Expansão contínua da oferta de cursos objetivando atender às demandas de 

formação profissional no Estado da Paraíba;  
• Garantia de alto padrão de qualidade na oferta de cursos na modalidade a 

distância.  
• Definir e especificar a estruturação e o funcionamento da Educação a Distância 

no IFPB com relação a seus objetivos, seu organograma, sua organização física, 
os processos, a estruturação e formação de pessoal;  

• Estabelecer os princípios didático-pedagógicos e metodológicos de atuação da 
educação a distância para confecção de materiais de estudo e apoio de tutoria ao 
discente;  

• Estabelecer os referenciais técnicos e didáticos para criação de mídia e uso de 
tecnologias no IFPB;  

• Fortalecer a cultura da educação a distância no IFPB;  
• Ampliar o quadro de apoio técnico-administrativo da Diretoria de Educação a 

Distância e Programas Especiais visando atender com eficiência e rapidez as 
demandas crescentes de serviços;  
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• Buscar continuamente a melhoria das instalações e equipamentos dos polos, dos 
cursos implantados, do suporte técnico para os alunos, e da execução do 
orçamento para Educação a Distância; 

• Propor e encaminhar para o Conselho Superior regulamento didático para cursos 
na modalidade a distância;  

• Elaborar e encaminhar para o Conselho Superior do IFPB proposta de 
regulamentação da carga horária de docentes que atuam na Educação a Distância 
(PDI/IFPB 2015-2019, p.80-81). 

Cabe destacar que, mais uma vez, na elaboração desse novo PDI, não há menção de 

oferta do curso de Bacharelado em Administração, ou Administração Pública, de forma 

institucionalizada pela modalidade a distância. A prospecção de oferta de cursos superiores 

está assim elencada (IFPB/PDI 2015-2019): 

Quadro 8 – Programação de abertura de cursos superiores a distância 

HABILITAÇÃO NOME DO CURSO ANO PREVISTO DE 
SOLICITAÇÃO 

LICENCIATURA 

Licenciatura em computação 2017 

Licenciatura em Química 2018 

Licenciatura em Ciências Biológicas 2019 

Licenciatura em Matemática 2019 

Licenciatura em Letras 2019 

GRADUAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

Graduação tecnologia em Negócios 
Imobiliários 

2017 

Tecnologia em Gestão Pública 2019 

Segurança do trabalho 2019 

ESPECIALIZAÇÃO 
Especialização em Design 2016 

Especialização em Gestão Pública 2017 
 

Fonte: IFPB/PDI (2015-2019). 

Como pode ser notado no Quadro 8, o IFPB não tem intenção do IFPB em ofertar 

cursos de bacharelados pela modalidade a distância. A oferta prioritária está para as 

licenciaturas com a prospecção de criação de cinco cursos, e isso ocorre em atendimento à Lei 

nº 11.892/2008, segundo a qual as licenciaturas se encontram como foco da expansão dos IFs, 

tendo sido criadas com o objetivo de minimizar a falta de profissionais de educação para 

exercer a docência nas escolas de educação básica. Da mesma forma, a criação de três cursos 

superiores de tecnologia (CST) pela modalidade a distância, que pode ser justificado em razão 

destes cursos integrarem as diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia. Consta no PDI (2015-2019) que, com a educação profissional tecnológica em nível 
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de graduação, o IFPB tem galgado seu espaço, ofertando uma educação gratuita e de qualidade, 

alicerçada nos fundamentos científicos e tecnológicos. 

A terceira fase do Plano de Expansão da Educação Profissional do Governo Federal 

findou em 2014, e, no que diz respeito ao processo de expansão até o final de 2014, o IFPB 

implantou mais um campus, na cidade de Guarabira e o campus avançado Cabedelo-Centro, 

viabilizando o funcionamento de mais dez unidades, a saber: Areia, Catolé do Rocha, 

Esperança, Itabaiana, Itaporanga, Mangabeira, Pedras de Fogo, Santa Luzia, Santa Rita e 

Soledade. Espera-se que, com essas novas unidades, a educação possa ser levada em todos os 

níveis, de modo a oportunizar o desenvolvimento econômico e social, além de proporcionar 

qualidade de vida aos moradores destas regiões. 

Especificamente, a oferta de cursos superiores pela modalidade a distância cobrirá, 

segundo o PDI 2015-2019, as seguintes localidades, considerando a expansão prospectada no 

final de 2014: João Pessoa, Lucena, Campina Grande, Cuité, Alagoa Grande, Esperança, 

Soledade, Areia, Picuí, Patos, Catolé do Rocha, Itabaiana, Itaporanga, Monteiro, Pedras de 

Fogo e Santa Luzia. Este documento refere-se aos princípios filosóficos e teórico-

metodológicos do IFPB, numa concepção da educação, conforme segue: 

Uma prática sócio-política realizada no âmbito das relações sócio-histórico-culturais 
promovedora da formação de pessoas tecnicamente competentes, mais humanizadas, 
éticas, críticas e comprometidas com a qualidade de vida dos cidadãos (PDI/IFPB 
2015-2019, p.67). 

De forma subliminar, verifica-se, nesse documento, a preocupação com as 

transformações ocorridas nos cenários econômico, político e social já citados no contexto 

deste estudo, que promoveram aceleradas transformações culturais, sociais e científicas da 

sociedade contemporânea. A globalização e seus efeitos também atingiram sobremaneira o 

sistema da educação no Brasil e, em particular, os Institutos Federais, à medida que se propõe 

ao atendimento da educação de nível médio, técnico, graduação tecnológica, graduação 

bacharelado, especialização e mestrado, como o caso do IFPB.  

Formar cidadãos numa arena tão plural, numa sociedade envolta em desigualdades, 

num ambiente de competitividade acirrada, requer minimamente o reconhecimento de valores 

e princípios que venham a contribuir com as novas práticas pedagógicas advindas dos 

processos de diversificação e flexibilização impostas pelas políticas públicas vigente no Brasil 

em especial as que se aplicam aos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia 

recém-criados, passando a integrar a partir de 2008 o sistema educacional brasileiro. 
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5 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO IFPB: 

REPERCUSSÕES NA CULTURA ORGANIZACIONAL E NO TRABALH O 

DOCENTE  

 

Discutir a temática referente à cultura organizacional e ao trabalho docente, no 

contexto da expansão da educação superior, significa considerar vários fatores de âmbito 

político, social e econômico que reestruturaram o mundo do trabalho, trazendo novas 

exigências para os trabalhadores de modo em geral. Para analisar essas mudanças, foi preciso 

contar com o contributo das Ciências Sociais, que vêm, desde os anos 1980, debruçando-se 

sobre a temática, realizando estudos que possibilitaram analisar as mudanças organizacionais 

ocorridas nas instituições na sociedade contemporânea. Nesse sentido, é preciso considerar, 

dentre outros aspectos, as inquietações sobre a cultura institucional, seu contexto e sua 

implicação no âmbito das organizações. Na atualidade, as organizações tiveram que se 

reordenar, adaptar ou flexibilizar seus costumes, valores, crenças e práticas institucionais em 

função de um desenvolvimento delineado pelas políticas públicas sociais e econômicas que 

emergiram em meados de 1970 e perduram até os dias atuais, seguindo os princípios 

neoliberais.  

Sobre isso, Apple (1999) já se posicionava, colocando que a ênfase nos valores 

democráticos e participativos, bem como nos de autonomização das escolas e dos professores, 

numa lógica de um ‘Estado-providência com funções redistributivas’, vem a ser suprida por 

valores de sentido contrário, tais como os valores da excelência, da competitividade, da 

eficácia, da livre escolha e do mercado, agora associados à defesa de um Estado fraco nos 

processos de responsabilização. 

Num panorama da cultura face ao modelo neoliberal, Apple (1999, p. 47) assim se 
posiciona: 

[...] a educação converte-se num produto, tal como o pão ou os carros, e a única 
cultura que vale a pena abordar é a ‘cultura empresarial’ e as destrezas flexíveis, 
conhecimentos, disposições e valores, necessários para a competição econômica. 

Torres (2007), considerando a perspectiva da cultura organizacional no campo do 

neoliberalismo, argumenta no sentido de que a análise no domínio das abordagens culturais 

referentes à escola emerge, no cenário internacional, como um tema relevante para estudo 

face aos novos direcionamentos impostos pelas políticas públicas que emergiam nesse 

período. 

As instituições de ensino superior não estão imunes a essas mudanças e assim, nas 

últimas décadas, essas instituições sofreram profundas modificações na sua forma de 
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financiamento, organização administrativa e pedagógica. Essas mudanças reorganizaram as 

estruturas rígidas, tradicionais e burocráticas das instituições, para um modelo gerencial mais 

flexível e diversificado que repercutiu na cultura organizacional dessas instituições e no 

trabalho docente.  

O capítulo estrutura-se para analisar traços da cultura organizacional do IFPB, 

considerando que os antecedentes da instituição foram determinantes no formato que ela 

assume na atualidade, referindo-se às dimensões administrativas, pedagógicas e do trabalho 

docente. Dessa forma, o conceito e a evolução da cultura organizacional no IFPB podem estar 

envoltos em assertivas, considerando a força da Instituição à época da sua criação, a confiança 

e o atendimento às necessidades educacionais que ora emergiam no âmbito do 

desenvolvimento da educação no Brasil e, em particular, no Estado da Paraíba, com destaque 

para a oferta de educação superior a distância. Assim, a primeira parte do capítulo discute a 

cultura organizacional do IFPB, e a suas mudanças no contexto geral das atuais políticas 

educacionais. A segunda parte discute a configuração do trabalho no sistema capitalista, com 

destaque para a sua reorganização em contexto de acumulação produtiva. A terceira parte 

discute as repercussões dessas mudanças no trabalho docente, com ênfase para o trabalho 

docente realizado no curso de bacharelado em Administração Pública ofertado em parceria 

com a UAB no formato do PNAP – Programa Nacional de Administração Pública, financiado 

pela CAPES. 

 

5.1 Cultura organizacional no IFPB: uma reflexão à luz das políticas de expansão da 

educação superior via EAD  

 

As políticas educacionais, da década de 1990 tinham como objetivo se adequar às 

novas exigências das mudanças econômicas e sociais e políticas da atualidade. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394/96 normatiza as políticas educacionais ora vigentes e 

enfatiza a adoção da EaD como modalidade de expansão do ensino superior. Nesse contexto, 

entende-se que se faz necessária uma reflexão sobre a cultura organizacional vigente nas 

instituições de ensino, que passaram a utilizar a modalidade de ensino, sem ter nenhuma 

tradição sobre a utilização dessa modalidade, com repercussão no trabalho docente, uma vez 

que passou a se estruturar de forma diferente para atender a essas novas demandas, 

principalmente no que se refere à expansão da educação superior.  
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Entende-se a relevância da proposição de reflexão sobre o tema cultura organizacional, 

o que Robbins (1999) aponta como características básicas da cultura organizacional, partindo 

do pressuposto de que estes são, também, resultado de um sistema de significados 

compartilhados pelos membros daquele grupo, tais como: inovação e tomada de riscos; 

atenção a detalhes; orientação para resultados; orientação para equipes; orientação para 

pessoas; agressividade e estabilidade. Este autor coloca uma diferenciação entre culturas 

fortes e culturas fracas, sendo esta intensidade definida a partir do grau em que a cultura 

organizacional afeta diretamente os padrões de comportamento e de valores de seus 

empregados, ou seja, quanto mais forte a cultura de uma organização, mais ela afetará a 

maneira de agir e se comportar de seus trabalhadores. 

Fleury (1987, p.22) já se referia sobre cultura organizacional neste mesmo sentido, 

conforme segue: 

[...] um conjunto de valores e pressupostos básicos expressados em elementos 
simbólicos quer em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a 
identidade organizacional, tanto agem como elemento de comunicação e consenso, 
como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação. 

Quando Morgan (1996) trabalha seu texto revelando a lógica da mudança, num 

contexto das organizações vistas como fluxo e transformação, e Chauí (1995), dentre seus 

sentidos, trata cultura organizacional como qualidade de uma coletividade, sinônimo de 

civilização dentre outros aspectos, tal contextualização vem com a propositura de ampliar o 

conceito de cultura numa concepção de formação coletiva de símbolos, valores, ideias e 

comportamentos.  

Quando se trata de estudos sobre cultura no âmbito das organizações, tem-se em 

Schein (1992) uma referência: este autor expõe que vários elementos refletem a cultura 

organizacional e destaca que os comportamentos em termos de linguagem utilizada (os rituais 

e as condutas adotadas; as normas que envolvem os grupos; a filosofia que guia a política da 

organização; as regras do jogo na organização; o sentimento ou clima que prevalece na 

organização) dizem respeito à cultura da organização, no entanto, nenhum deles constitui a 

essência dessa cultura efetivamente, posto que o termo cultura deve ser entendido com maior 

grau de profundidade, atingindo as concepções básicas compartilhadas pelos membros da 

organização numa interposição de visão do quem tem de si e da organização.  

A compreensão do termo cultura organizacional dá-se, na atualidade, em um contexto 

de mudanças no sistema educacional brasileiro, proveniente da flexibilização e diversificação 

da oferta de ensino superior oportunizada pelas políticas públicas vigentes no Brasil, pós-

LDB 9.394/96. Essas políticas colocam a educação a distância em nível superior como 
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estratégia propulsora dessa expansão, como um desafio, principalmente para instituições 

como o IFPB, uma organização com fortes traços culturais, criada com foco assistencialista e 

que tem ofertado prioritariamente o ensino profissional presencial.   

Dessa forma, considerando a realidade do IFPB, em termos das transformações pelas 

quais tem passado ao longo de sua existência, e os aspectos que envolvem a cultura 

organizacional face às mudanças provocadas por estas transformações, torna-se pertinente 

para o IFPB, enquanto detentor de uma cultura forte, refletir sobre o que Schein (1992) coloca 

como possibilidade de organizar o ambiente da cultura organizacional sem feri-la, 

considerando que os elementos que compõem a cultura organizacional permitem a 

aprendizagem, a transmissão e a mudança da própria cultura, num contexto de observação 

interna a organização e externa considerando as demandas das políticas públicas vigente. 

Na visão do autor, essa cultura é algo que a organização possui como um elemento que 

pode ser gerenciado e modificado, ocorrendo, no entanto, à medida que se percebe que as 

soluções ora empreendidas já não surtem eficácia quando os objetivos não estão sendo 

atingidos. Esse posicionamento do autor presta-se para refletir a expansão pela EaD no âmbito 

do IFPB. Se observado o contexto interno do IFPB, tem-se que a concepção dessa modalidade 

indica os ordenamentos da expansão da educação superior pela modalidade a distância 

apresentados como forma de ampliar a oferta de matrículas, quando o modelo presencial 

consolidado já não consegue tal abrangência, levando a uma necessidade de adaptação às 

novas demandas do ambiente interno, quais sejam; as questões administrativas, pedagógicas, 

tecnológicas e do trabalho docente, que passam a exigir outras competências para atendimento 

a essa modalidade, razão pela qual estas categorias tornaram-se relevantes para a análise dessa 

implantação.   

No tocante às razões advindas do ambiente externo que podem afetar diretamente a 

cultura organizacional do IFPB, entende-se que este veio a enfrentar esse contexto de 

mudanças em atendimento às políticas públicas planejadas para o sistema de educação no 

Brasil, chamando a atenção, especificamente para este estudo, o plano de expansão do 

governo federal que institui a EaD, a diferenciação e a diversificação institucional que atinge 

o IFPB, e a inserção das TICs no âmbito nas práticas docentes, metodologia esta 

imprescindível para oferta da modalidade de educação a distância, cuja capacitação foi 

induzida pelo MEC/CAPES no âmbito das Intuições Públicas. 

A discussão sobre mudança de cultura organizacional num contexto em que se observa 

uma cultura organizacional enraizada, forte, como expressa Robbins (1999), que veio 
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acomodando, ao longo de um século, as transformações impostas pelo ambiente externo (o 

sistema educacional brasileiro) e que agora se vê induzido por forças das circunstâncias  a 

incorporar a utilização das tecnologias da informação TICs no cotidiano das práticas docentes 

e administrativas nas Instituições de Ensino, torna-se um campo fértil para justificar a 

compreensão da mudança ou reorganização dos preceitos que envolvem a essência de uma 

cultura organizacional sedimentada no seio dos que fazem parte desse tipo de organização.  

Para a compreensão de tal fenômeno, Schein (1992) expõe a composição de diferentes 

níveis da cultura organizacional, mediante a perspectiva de um cenário de mudança:  os 

artefatos visíveis,  que compreendem tudo aquilo que é manifestado pelas pessoas e encontra-

se visível no ambiente organizacional, a exemplo da tecnologia; os valores, vindo a 

representar as crenças adquiridas por meio dos  discursos oficiais dos membros da 

organização, na comunicação institucional, encontrados em diferentes níveis de profundidade 

e considerados como elementos-chave da cultura organizacional, posto que é sobre eles que se 

pode atuar em processos de mudança cultural; e os pressupostos básicos que explicam o 

comportamento real (não o esperado) dos membros de uma organização, ou de suas diversas 

divisões, departamentos ou outros subgrupos internos que eventualmente existam 

(subculturas). 

Segundo Schein (1992), a cultura organizacional sempre está predisposta a sofrer 

mudanças ou reorganização, principalmente, em um contexto de inserção de novos artefatos 

manifestados pelo ambiente externo, como a oferta da modalidade a distância. Nesse sentido, 

é importante considerar o também o posicionamento de Kenski (2012, p. 110), quando trata 

do tema sob a ótica de “uma nova cultura com as tecnologias de informação e comunicação”, 

tendo como argumento o fato de que, nos últimos vinte anos, tem-se passado por 

modificações relevantes inseridas na sociedade sob diferentes formas, entre elas, as alterações 

no trabalho. Essas modificações estão sendo atribuídas e impulsionadas pelas inovações 

tecnológicas digitais que invadem o cotidiano da sociedade cada dia com mais intensidade. 

Sobre essa constatação, Kenski (2012, p. 110-111) afirma que [...] as mudanças trazidas pelos 

meios digitais transformaram a nossa cultura [...] e que [...] a cultura contemporânea está 

ligada à ideia de interatividade, da interconexão e da inter-relação entre as pessoas nos mais 

diversos espaços virtuais de produção e de disponibilização das informações.  

Colocando a proposta do que se tem dito de cultura contemporânea incorporada sob a 

lógica da era digital de produção em espaços virtuais, adentramos a concepção destes valores 

e uso destas tecnologias para o ensino superior, cujo avanço tecnológico “não foi articulado 
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com as mudanças estruturais  no processo de ensino, nas propostas curriculares e na formação 

dos professores universitários para a nova realidade educacional” (KENSKI, 2012, p.116). 

O contexto do desenvolvimento tecnológico é extremamente favorável à utilização da 

educação a distância como estratégia de expansão para o ensino superior no Brasil, os 

delineamentos teóricos encontram sustentação nas mudanças econômicas, políticas e sociais, 

base do desenvolvimento, com o qual a cultura organizacional está amplamente envolvida. 

Nesse sentido, emerge a preocupação com a cultura organizacional existente no IFPB, frente 

ao desafio de se aderir à expansão da educação superior pela modalidade a distância, em 

atendimento ao plano de expansão do governo federal numa lógica neoliberal, sob a bandeira 

da democratização e interiorização à educação superior.  

Tais preocupações tornam-se pertinentes à medida que se pode perceber com mais 

clareza a influência da cultura nos processos de trabalho e na tomada de decisão pelos que 

fazem a organização.  Sob a perspectiva da cultura organizacional, Teixeira (2002, p. 29) 

coloca que: 

[...] uma das características marcantes dos tempos atuais é a mudança. Respondendo 
aos imperativos da dinâmica capitalista, a mudança de faz presente no 
desenvolvimento científico e tecnológico cada vez mais veloz que marca o final do 
século XX e comanda a transformação dos processos, sociais, econômicos e 
políticos que caracterizam os tempos atuais.  

 

Preparar-se para as mudanças constitui-se numa lógica inerente ao ambiente 

organizacional do IFPB, diante da necessidade de promover ações que contemplem a inserção 

da EaD no seu cotidiano. Nesse aspecto, está se falando de uma atitude a ser pensada hoje. No 

entanto, observa-se que o estudo da cultura organizacional, em termos de análise do seu 

impacto nas estruturas, processos e comportamento no interior das organizações, teve início 

nos anos 1960, em razão da sua multinacionalização, que emergia para uma atuação em 

diferentes culturas, devendo essa nova abordagem “ser tributada principalmente à conexão 

estabelecida entre cultura e desenvolvimento, sendo sua expansão resultado das conjugações 

de fatores teóricos e conceituais de ordem econômica e cultural com impacto social” 

(TEIXEIRA, 2002, p.16).   

A noção de cultura organizacional concebida nos anos 1980 até os dias atuais veio 

gradativamente sendo moldada numa visão integrada e personificada das organizações. Daí a 

necessidade de minimizar os equívocos etimológicos e de aplicabilidade do termo cultura 

organizacional à medida que se buscava a compreensão dos acontecimentos administrativo-

organizacionais, sem subsídios aceitáveis para a constituição de um conjunto teórico que 

proporcionasse a compreensão do que sucedia no ambiente de trabalho, não proporcionando 
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respostas plausíveis mediante as exigências advindas das transformações pelas quais passava 

a sociedade moderna. Assim, autores como Teixeira (2002), quando se refere a cultura 

organizacional, assevera que esta cumpre diferentes funções que transitam entre definir novas 

fronteiras, criar distinções entre as organizações e dar senso de identidade entre os membros 

de uma organização, de modo a cumprir um papel de facilitar a criação de comprometimento 

de fins comuns entre os que fazem a organização. 

A partir disso, é pertinente dizer que a mudança tem um contexto muito mais 

abrangente que simplesmente equipará-la à modernização – ela não está desvinculada da 

cultura organizacional existente, posto que “[...] é a cultura que influencia e determina o grau 

possível da mudança na organização” (TEIXEIRA, 2002, p.29). 

Discutindo a relevância da cultura na organização e sua influência no processo de 

mudança, Teixeira (2002, p. 29) esclarece: “[...] Quanto mais forte a cultura, mais profunda 

essa influência. A cultura constitui a base e o fundamento de qualquer mudança no interior da 

organização”. É pertinente ressaltar que o grande desafio não se concentra essencialmente no 

que diz respeito às mudanças tecnológicas, razão deste estudo, mas sobretudo no que diz 

respeito à mudança das pessoas e da cultura organizacional, que, somadas, tornam-se os 

verdadeiros responsáveis pela renovação, de modo a galgar a esperada eficiência em seus 

novos processos. 

Por este entendimento, a modalidade de expansão pela EaD poderá acarretar 

mudanças, ou novos desafios, na cultura docente, afetando, sobremaneira, o seu trabalho, no 

momento em que esta passa a incorporar outras competências para o trabalho em EaD. Nesses 

termos, Bergue (2010, p.21) acrescenta que, “sem demasiado esforço, é possível elencar 

traços da cultura organizacional a partir do convívio e interação com a estrutura, os processos 

e, sobretudo, com as pessoas, e somente dessa forma”. 

Considerando o processo de expansão do ensino superior e a estratégia utilizada com a 

modalidade da EaD, é possível verificar que essa ação provoca diferentes níveis de 

interferência na cultura organizacional, que poderá ser positiva, se considerado o que Bergue 

(2010, p. 23-24) argumenta a esse respeito: 

Elementos da cultura podem, em diferentes níveis de intensidade, ser transformados 
segundo os desígnios da organização. Contudo, na transformação dos elementos 
culturais pressupõe ações orientadas para o reforço de traços identificados como 
capazes de potencializar o alcance dos objetivos institucionais [...] 
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No entanto, considerando a sólida tradição de algumas instituições, como o caso do 

IFPB, essa interferência também poderá repercutir negativamente na forma e nos padrões 

culturais da organização, como prevê Bergue (2010, p. 23-24): 

[...] Esse processo de mudança nos padrões culturais da organização, que em geral 
não admite rupturas bruscas, tampouco autoritárias, mas transformações adaptativas 
operadas em vetores estruturais dessa estrutura, constitui substancial desafio imposto 
ao gestor, que pressupõe ampla análise e diagnóstico dos seus componentes 
culturais. 
 

No caso de uma organização pública aproximando o entendimento ao ambiente do 

IFPB, o sistema de gestão aproxima-se valendo-se  do relato de  Bergue (2010, p.19), de ser 

“um sistema definido por aspectos de natureza histórica, identificados pelos valores da 

organização, por elementos culturais de forma geral, além de aspectos de fundo normativo 

(constitucional e legal)”, como é o caso do Instituto Federal da Paraíba, que, desde o início, 

quando Escola Profissionalizante, adquiriu traços de uma cultura própria que já visava ao 

atendimento aos requisitos do mercado, tendo por finalidade ofertar um ensino profissional 

gratuito, oferecido àqueles que necessitavam de uma profissão e não podiam pagar pelo 

ensino. Nessa época, mercadologicamente, enquadravam-se os cursos de alfaiataria, 

marcenaria, serralharia, encadernação e sapataria.  

A instituição educacional IFPB está apenas com 07 anos de criação, no entanto, suas 

raízes carregam os elementos culturais ao longo de 100 anos, o que remete à busca da melhor 

compreensão do uso do termo ‘cultura organizacional’, tendo como pressuposto que, no 

decorrer desses 106 anos, várias intervenções foram impostas, sejam estas de ordem política, 

econômica ou social. De fato, é notório que as intervenções emanaram das políticas públicas 

orientadas pelos organismos internacionais, nos últimos anos, quando, entre os marcos 

políticos nacionais, os planejadores elaboraram planos e projetos, com vistas a tender tais 

direcionamentos. Com as novas exigências impostas ao setor educacional no Brasil, chega-se 

ao ano de 2008, quando ocorre a Ifetização na Rede Federal de educação. Tal exposição 

conduziu o IFPB a um movimento de forte mudança, considerado um lapso temporal 

centenário de Escola Aprendizes a IFPB (1909-2015), precisando, sem pretensões explícitas, 

avançar rumo ao redimensionamento dos objetivos institucionais pretendidos em função da 

nova perspectiva de remodelagem ou acomodação da cultura organizacional vigente, 

considerando a proposta de aderir à expansão do ensino superior pela modalidade a distância. 

Nesse aspecto, pode-se entender que se está migrando para o conceito de mudança dos 

padrões culturais relacionados à cultura da instituição. 

Nesse percurso, retomando Teixeira (2002, p.47), tem-se que: 
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[...] não é demais enfatizar que a cultura organizacional da escola, assim como a de 
outras organizações, é constituída por vários elementos que condicionam sua 
configuração interna e integram aspectos de ordem histórica, ideológica, sociológica 
e psicológica. 
 

Em consequência do exposto, tanto o contexto organizacional do Instituto Federal da 

Paraíba quanto a cultura docente estarão expostas a um grande desafio, o da readaptação. Para 

tanto, é mister levar em consideração a presença do docente no contexto cultural da 

instituição, como norte para promoção dessa readaptação, posto o que coloca Teixeira (2002, 

p.53): “A compreensão da cultura organizacional da escola requer atenção especial para o 

papel exercido pelos professores como categoria profissional dominante da escola”. Desta 

feita, a amplitude de abrangência da cultura organizacional de uma instituição escolar é 

partilhada não só pelos professores, mas também por alunos, funcionários, pais de alunos, 

comunidade, dando ênfase ao que se diz sobre a cultura organizacional no decorrer das 

relações de interação, no âmbito das organizações (TEIXEIRA, 2002). 

A esse respeito, Chinelato Filho (2011) chama a atenção para o fato de que, no que 

concerne a um modelo de cultura centenário, como o caso do IFPB, será imprescindível estar 

atento ao conceito de que as organizações não são estáticas: por serem constituídas por 

pessoas, estão voltadas a um mercado consumidor sempre em mudança. Este autor chama a 

atenção para o fato de que estamos às voltas com duas realidades que atuam nas organizações, 

uma interna e outra externa, e que, para atender a essas dinâmicas, as organizações precisam 

estar se adaptando permanentemente. No caso das instituições de ensino superior no Brasil e 

do processo de expansão, consubstanciados nos investimentos organismos internacionais, já 

mencionados, esse cenário se confirma.  

Então, orientadas pelas propostas dos organismos internacionais, as organizações 

educacionais tendem a propor mudanças, quer orientadas pela natureza humana, fenômenos 

econômicos e sociais, quer pela mudança e configuração do quadro de profissionais. Neste 

recorte, estaremos nos referindo a um contexto direcionado ao trabalho docente, que 

interferirá sobremaneira na cultura docente vigente, situação vivenciada em instituições onde 

se observam tempo e tradição, sustentando modelos e propostas educacionais, justamente o 

que estamos presenciando no IFPB.  

Acerca de cultura organizacional e deste novo cenário da oferta de educação superior a 

distância, que desponta na área da educação, os projetos de modernização por parte das IES, 

para atendimento a esta demanda, ignoram o impacto das inovações em razão de não terem 

privilegiado a estrutura interna no âmbito da sua administração. Tal conduta vem a provocar 

impactos sobre a constituição da instituição de ensino, no tocante não somente ao que diz 
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respeito às propostas de mudança que possam emergir dessa estrutura existente, como 

também sobre a possibilidade de tais impactos serem assimilados pela organização 

assimilados tais impactos, de modo a poder substituir valores antigos por novos. 

Chinelato Filho (2011) posiciona-se a respeito, levantando que os colaboradores da 

instituição escolar desta nova proposta são incentivados, motivados e orientados a produzir 

melhor, com a utilização de novos recursos, bem como aderir a novos desafios. Todo esse 

discurso, no entanto, não permitirá que se perca o foco sobre a máxima de que toda 

organização tem sua cultura, um padrão típico de comportamento de seus membros, tampouco 

se deve ignorar que essa cultura não está sempre explícita. O que se tem como provável é que 

ela está ligada à natureza do trabalho e aos valores culturais, religiosos, morais e políticos, 

atrelados ao ambiente externo e interno, dependendo do porte da organização. 

No que se refere à modelagem da cultura da organização do IFPB, vários fatores 

contribuíram para isso, entre eles, o seu tempo de existência e o tipo de crescimento 

organizacional proposto nos Planos de Desenvolvimentos Institucional (documentos legais 

que direcionam os seus valores, seus objetivos, responsáveis pela perspectiva de reconstrução 

ou continuidade organizacional). Nesse sentido, é pertinente recorrer a Teixeira (2002 p.93), 

quando diz: 

Os processos administrativos em vigor influenciam a execução dos processos 
pedagógicos e são influenciados por ela ao mesmo tempo que, estabelecendo o ritmo 
da reconstrução, esses dois processos repercutem nas bases constituídas para 
reforçá-las e mantê-las ou para enfraquecê-las e mudá-las. 

É importante destacar, na visão da autora, que a dinâmica de constituição da cultura de 

uma instituição de ensino ou o que denomina de ‘constituição da cultura escolar’, está inserida 

nas bases constituídas na organização (que incluem crenças, valores, histórias, normas, 

rotinas, dentre outros) e na dinâmica da reconstrução, que envolve os aspectos inerentes a 

processos administrativos e processos pedagógicos. Há de se destacar a abrangência destas 

denominações, que, conforme Teixeira (2002, p. 94), assim estão descritas: 

- Processos administrativos: Direção, apoio administrativos, normas informais, 
sistema de comunicações, projeto/atividades extras, relações sociais, ambiente, 
relação com a comunidade, relação com o sistema. 
- Processos pedagógicos: coordenação pedagógica e docência. 

Pode-se, a partir do exposto, considerar que deverão existir várias soluções, a despeito 

das especificidades das dificuldades enfrentadas por cada um dos vetores acima apresentados. 

Traços culturais deverão ser identificados, bem como os conflitos que podem emergir 

mediante o entendimento das expectativas dos envolvidos, o que não pode se apartar destes 

vetores. No entanto, é o fato de se buscar um denominador comum à cultura da instituição, 



169 
 

 

 

idealizando, a partir daí, idealizar uma dimensão integradora na unidade de ensino, capaz de 

mobilizar e orientar ações no interior da instituição, respeitando as concepções básicas dos 

envolvidos, com as potenciais demandas a serem atendidas. 

No que se refere ao processo pedagógico e à docência, verifica-se que o trabalho 

docente no IFPB encontra-se envolvido com a expansão do ensino superior pela modalidade a 

distância, considerando os possíveis impactos levantados acerca da  abordagem conceitual de 

cultura organizacional com foco no docente, atentamos para a recomendação de Chinelato 

Filho (2011) quando propõe o descondicionamento para a convivência com os sistemas 

automatizados, uma vez que esta nova abordagem poderá projetar impactos no trabalho 

docente. Este autor salienta, ainda, que se deverá preconizar a importância da convivência em 

uma árdua tarefa de descondicionamento, pois, na atualidade, na rotina, não há segurança. A 

era da informática, para esse autor, veio a incomodar um pouco aqueles que resistiram às 

mudanças nesse contexto, chegando esses atores ao ponto de sentirem-se atropelados e 

obrigados a mudar muitas de suas concepções.  

Na intenção de dar destaque a esse caminho, vale ressaltar o que diz Chinelato Filho 

(2011, p.14): 

Fundamentalmente, as empresas foram atingidas, e sua automatização passou por 
mudanças radicais, exigindo de todas elas uma capacidade desejável de percepção 
para conviver com as novas metodologias organizacionais. 

 

Mesmo as instituições educacionais não sendo regidas pela lógica empresarial na sua 

totalidade, elas foram influenciadas pelas mudanças globais do mundo capitalista e passaram 

por transformações para se adaptarem às novas exigências do capital. Na proposta de 

reordenamento da cultura organizacional, seguindo a lógica de Chinelato Filho (2011), estão 

fortemente presentes o fato de o homem ter aprimorado sua percepção do que realmente 

funciona no mundo moderno, o relacionamento do homem com a máquina, o advento da 

internet e a constatação de que a nova geração que movimenta o mercado atual já vivencia 

desde criança essa transformação, sem, provavelmente, o registro mnemônico de um mundo 

sem sistemas de computadores. 

Torna-se pertinente, nesse instante, recorrer ao que diz Bitencourt (2010), prevendo o 

possível entendimento de ocorrência de contradição do conceito de cultura organizacional, 

sofrendo adaptação mediante um cenário imposto pelo ambiente e que exige tal procedimento. 

A autora destaca o cuidado que se deve ter ao atribuir à cultura organizacional a culpabilidade 

por todas as mazelas e resistências que assolam o espaço/tempo das empresas, organizações e 

instituições. Argumenta o autor que interferir na cultura organizacional tornou-se uma 
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panaceia para todos os males, em função da complexidade do mundo organizacional 

moderno.  

Corroborando com este delineamento acerca do tema cultura organizacional, Morgam 

(1996, p.13) coloca que “a cultura não é algo imposto sobre uma situação social. Ao contrário, 

ela se desenvolve durante o curso da interação social”.  A autora continua sua exposição, 

salientando que a cultura possui uma dinâmica que lhe é própria, fruto de um processo 

contínuo de representação. 

Para Morgan (1996, p.141), sobre cultura organizacional, é relevante destacar que: 

[...] é possível compreender a maneira pela qual uma organização dá sentido ao seu 
ambiente como um processo de reinterpretação do social. As organizações escolhem 
e estruturam seu ambiente através de um conjunto de decisões interpretativas. O 
conhecimento que tem e as relações com o ambiente são extensões da sua cultura, 
desde que se chegue a saber e compreender o ambiente a partir dos sistemas, das 
crenças que giram as interpretações e as ações. 

 

Na atualidade, não podemos desconsiderar todas as mudanças que estão para acontecer 

nas instituições de ensino. Esse processo de mudança, na visão de Chiavenato (2010, p. 442), 

representa um importante esforço ao alcance do entendimento de que: 

a resistência a mudança pode ser superada. Mas não deve subestimar as relações das 
pessoas, nem desprezar o fato de como elas podem influenciar positivamente ou 
negativamente outros indivíduos e grupos durante a implementação da mudança. 

As mudanças nas instituições têm reflexo nas ações das pessoas que as integram. 

Nesse sentido, as mudanças implementadas pelas políticas educacionais para as instituições 

de ensino superior tiveram grandes repercussões na maneira como o trabalho docente era 

realizado. As reformas educacionais implementadas no contexto atual têm tido uma grande 

repercussão sobre o trabalho docente. Para Maués (2006, p. 10), “as implicações das reformas 

educacionais sobre o trabalho docente têm sido inúmeras e de grandes repercussões sobre a 

vida do profissional da educação”, mantendo-se a base conceitual da regulação e controle, 

com vistas a atender às exigências de um novo paradigma que se introduz, cujo objetivo 

maior é a “acumulação flexível”.  

 

5.2 Mudanças no mundo do trabalho e a reconfiguração do trabalho docente 

 

Dificilmente, poderíamos tratar do panorama do trabalho docente numa configuração 

capitalista, sem antes nos reportarmos à própria gênese da palavra trabalho, discutida 

amplamente por Marx. Para Marx (1975), um dos principais teóricos do ‘trabalho’ é que ele 

deve ser entendido com um duplo sentido de transformação material e de valorização do 
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capital. Na concepção de Marx, o trabalho se refere a alguma coisa, desvinculando-se da sua 

utilidade prática imediata, cuja importância, referida nesse caso, ocorre à maneira como pode 

se encaixar em um sistema mais amplo, que é o processo de produção material, essência do 

capitalismo. Marx expõe uma visão filosófica a respeito da existência humana, contrapondo-a 

ao ponto de vista da economia política, que reduz todas as ações humanas a motivações de 

ordem econômica. Dessa forma, o conceito filosófico de trabalho é estabelecido por Marx em 

contraposição, simultaneamente à concepção desvirtuada das teorias econômicas e às 

conjunturas legítimas alienadas das relações de produção. 

Marx (1975) apresenta no capítulo VI Inédito do livro O Capital, a distinção entre 

trabalho produtivo e trabalho improdutivo como partes articuladas do movimento de produção 

capitalista. A distinção proposta por Marx não diz respeito à utilidade do trabalho realizado 

pelo trabalhador, e sim ao vínculo do trabalho com a produção de mais-valia, finalidade do 

processo capitalista de produção, como já destacado. A importância dessa distinção expressa a 

possibilidade de se conhecer a evolução da forma social do trabalho e do trabalho docente na 

sociedade capitalista contemporânea (BONFIM, 2008).  

Em geral para Kuenzer (2004), a força de trabalho docente é considerada uma 

mercadoria, e esse entendimento facilita a continuidade do processo de acumulação 

capitalista. Essa constatação tem permitido afirmar que, por um lado, o trabalho do docente 

incide sobre o processo de valorização do capital e, por outro lado, cria as condições para a 

capacitação de mão de obra que é consumida pelo capital e pelo Estado. Assim, podemos 

considerar que o trabalho docente é parte da totalidade constituída pelo trabalho no 

capitalismo, sendo, portanto, inerente a este e estando submetido à sua lógica e às suas 

contradições.  

Dessa forma, embora as instituições escolares, de modo geral, não produzam 

mercadorias (e, por isso, não podemos falar em paridade entre a escola e a produção), elas 

devem ser analisadas tomando como referência as relações sociais capitalistas e sua lógica 

organizativa. Por isso, para entendermos o trabalho docente, é necessário compreender que o 

mesmo se institucionaliza a partir de várias dimensões, ou seja, a organização, os sujeitos, os 

objetos, os processos, os conhecimentos, as tecnologias e os seus resultados. 

Nessa perspectiva, é importante compreender que, até o final da década de 1970, o 

trabalho docente assumia características próprias do modelo de produção taylorista/fordista, 

caracterizado por uma visão de administração que legitimava a separação entre concepção e 

execução.  



172 
 

 

 

Kuenzer (1998) revela que a organização, num contexto taylorista/fordista do trabalho, 

definiu a proposta pedagógica da educação escolar, originando o que se denominou ‘tendência 

pedagógica tecnicista’, que privilegiava, em um certo momento, a racionalidade formal e, em 

outro, a racionalidade técnica, denotando a divisão entre pensamento e ação. A compreensão 

de passos necessários para a realização de cada fase, a memorização e a repetição, eram 

práticas que determinavam uma sequência em busca de uniformidade de respostas, 

procedimentos padrão tanto no que diz respeito à vida pessoal quanto no trabalho, tendo sido 

estes consolidados ao longo do tempo. Para a autora, a competência do professor encontrava-

se no conhecimento de metodologias de ensino, no domínio de procedimentos de gestão e 

condução da aula e na utilização de técnicas de avaliação da aprendizagem, sendo, portanto, o 

conhecimento pedagógico relevante a partir da racionalidade técnica que surge com a 

proposta de estabelecer mecanismos eficientes para atingir os objetivos pretendidos à luz do 

planejamento educacional na concepção de seus elaboradores. Tal percepção nos termos 

colocados, sob a ótica do trabalho docente, é identificada por Kuenzer (2002, p. 03) como 

“[...] um saber fazer de natureza psicofísica, antes derivado da experiência do que de 

atividades intelectuais que articulem conhecimento científico e formas de fazer”.  

Esse paradigma entra em crise no final da década de 1970 e, para responder a novas 

configurações assumidas pelas economias internacionais, inúmeras transformações ocorreram 

na esfera da produção, do mercado e do Estado, com destaque para a globalização, a 

implementação das ideias neoliberais, o desenvolvimento das tecnologias e da informação que 

vieram a provocar profundas mudanças no mundo do trabalho. Antunes (1999) analisa que 

esse cenário oportunizou a convivência dos trabalhadores com um modo de produção 

precarizado, impondo novos termos laborais, o que incide em novas exigências para 

realização do trabalho.  Historicamente, esse período foi marcado pelo desemprego estrutural 

e novas formas de trabalho, marcados pela precariedade e pelo aumento da carga de trabalho, 

e, num mundo que vivia um forte momento de desemprego, permitia-se que os trabalhadores 

fossem submetidos a tal regime.  

Ainda discutindo sobre a reestruturação do processo de trabalho no sistema capitalista, 

no final do século XX, Antunes (2009) chama a atenção para as novas formas de gestão 

adotadas na condução das empresas e, posteriormente, no serviço público, que, combinadas 

com as novas tecnologias, deram lugar a novos postos de trabalho, requisitando, por sua vez, 

novas formas de organização do processo produtivo e novas demandas para a formação dos 

trabalhadores. A flexibilização que acompanhou a divisão do trabalho possibilitou perdas de 
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direitos trabalhistas já conquistados anteriormente, tendo dado lugar a novas orientações por 

meio das regulamentações entre capital e trabalho. 

Nesse sentido, as mudanças ocorridas no modo de produção e as exigências postas 

pelo capitalismo geraram modificação nos sentidos do trabalho. No contexto da reestruturação 

produtiva, começa a se destacar o modelo pautado na “acumulação flexível”, o qual, por sua 

vez, implica executar um sistema produtível mais enxuto e flexível, ocasionando, 

consequentemente, um trabalho precarizado e pautado em produzir mais em menos tempo e 

com menos trabalhadores. O novo modelo produtivo exige uma outra modalidade de 

organização da produção e do trabalho, uma nova lógica de utilização da força de trabalho. 

Antunes (2003) elenca algumas características que estão presentes no atual modelo de 

produção flexível, entre eles: a divisão menos acentuada do trabalho; a integração mais 

pronunciada de funções e a centralidade das dimensões subjetivas e intersubjetivas do 

trabalho e da atividade humana. No entender do autor, essa forma de organização da produção 

trouxe várias consequências para o processo de trabalho e para o trabalhador, como: 

desemprego estrutural, grande contingente de trabalhadores em condições precarizadas e uma 

lógica societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias e para a valorização 

do capital. 

Tais constatações evidenciaram, no entendimento de Harvey (2000), uma expressiva 

reestruturação no mercado de trabalho (tendo em vista os aspectos de forte volatibilidade do 

mercado), do aumento da competição e do estreitamento das margens de lucro, o 

enfraquecimento do poder sindical, que oportunizou maior organização dos patrões frente à 

farta mão de obra, permitindo a imposição de regimes e contratos de trabalho ditos mais 

flexíveis. 

Essa realidade exposta de forma abrangente ao mundo de trabalho encaixa-se a 

realidade do trabalho docente envolto num sistema capitalista e também pelo novo papel 

desempenhado pela universidade no Brasil, sustentados pelas orientações dos organismos 

internacionais, que defendiam meios de acumulação mais flexíveis ajustados às demandas do 

mercado. 

A esse respeito, Dal Rosso (2008) assevera que o mercado de trabalho flexível, pela 

própria natureza do termo, faz com que os trabalhadores tenham suas funções ampliadas e 

substancialmente desenvolvidas através de novas tecnologias, estando os trabalhadores, nesse 

instante, imersos nos interesses produtivos, impostos pelo capitalismo, induzidos a adquirirem 

um novo perfil profissional, dotados de versatilidade, com desenvolvimento cognitivo, 
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capazes de desenvolver várias tarefas, proativos e, sobretudo, atendendo à lógica atual de não 

dominarem exclusivamente a dimensão técnico instrumental requerida, a priori, nesse novo 

contexto do mundo do trabalho.  

Portanto, esse envolvimento, a título de exploração, está calcado na intensificação do 

trabalho, nos termos que seguem: 

[...] a condição pela qual requer-se mais esforço físico, intelectual e emocional de 
quem trabalha com o objetivo de produzir mais resultados (produto), consideradas 
constantes a jornada, a força de trabalho empregada e as condições técnicas (DAL 
ROSSO, 2008, p.42). 

As novas práticas produtivas têm enfatizado a maior participação dos trabalhadores 

nas tomadas de decisão, e, no controle da qualidade, a separação entre trabalho manual e o 

intelectual vem sendo sistematicamente substituída por formas mais cooperativas, flexíveis e 

participativas de produção. Assim, o novo profissional deve ter habilidades conceituais, 

lógicas e instrumentais que o conduzam ao aprendizado contínuo.  

Nessa lógica, o trabalhador precisa ‘aprender a aprender’ para acompanhar o intensivo 

avanço tecnológico que tem tornado obsoleto o treinamento em técnicas especializadas. 

Cresce a necessidade de trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades e criticar 

propostas. Esses são alguns dos pré-requisitos exigidos para o novo profissional. Esse quadro 

traz para a educação um novo desafio, uma vez que a pedagogia tradicional não consegue 

atender às novas demandas de educação do trabalhador e as novas bases materiais de 

produção. 

Tal constatação emerge da necessidade de analisar a natureza do trabalho docente, 

partindo da própria concepção do termo. Para tanto, recorremos ao que coloca Miranda (2005, 

p.39-40) a esse respeito: 

[...] entender a natureza do trabalho docente não passa somente pela análise 
profunda de técnicas e procedimentos pedagógicos, do conhecimento como fonte do 
trabalho, da relação professor-aluno, mas é necessário trazer a inter-relação desses 
processos com a totalidade das relações sociais. A educação como fenômeno da 
superestrutura só pode ser analisada quando localizada no tempo e no espaço. Desse 
modo, a educação não é um reflexo passivo da estrutura econômica da sociedade, 
mas estabelece com ela relações de mútua influência, porém em desigualdade de 
condições, estando em movimento na construção da realidade. 

Considerando, ainda na ótica de Miranda (2005), para quem [...] a educação não é um 

reflexo passivo da estrutura econômica da sociedade, adentramos em uma nova realidade 

nesse contexto, a de que as instituições públicas no Brasil estão passando por uma redefinição 

no que concerne a sua razão de existência, bem como função social, a partir da “racionalidade 

neoliberal que aproxima as instituições públicas ao mercado, numa formatação empresarial, 

onde emerge um conceito mercadológico dos padrões de qualidade, que foram substituídos 
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pela produtividade e o saber pelo custo/benefício” (RODRIGUEZ; MARTINS, 2005, p. 50). 

Esta realidade é resultado das políticas mercantilistas, que desconsideram a educação superior 

como direito social e aceitam-na como mercadoria.  

Esse novo cenário evidencia uma contradição na função social das instituições de 

ensino superior e na prática observada a partir desta visão mercantilista aprofundada pela 

implementação de um novo modelo de gestão, denominado gerencial, que tem trazido para as 

instituições públicas uma nova lógica.  

Tal concepção nos remete a um índice crescente de produtividade dos professores, 

cujo controle se dá a partir de processos avaliativos externos à instituição de ensino. Tais 

procedimentos culminam num contexto de transformação do trabalho docente sob a ótica do 

produtivismo que, na visão de Silva (2008, p. 26), representa dizer que “a valorização da 

produção docente é fundamentada em determinados atributos dos quais a quantificação é a 

base”. 

Por esse delineamento, entende-se que a função docente apresenta-se dinâmica, 

complexa e desafiadora, frente às mudanças presenciadas no mundo do trabalho, não 

ignorando que tal repercussão deriva das exigências do sistema capitalista e, por conseguinte, 

de articulações político-econômicas do mercado internacional no contexto da globalização, 

considerando, ainda, as determinações dos organismos internacionais, com destaque para o 

Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, 

seguindo da atuação do Estado, que assume a avaliação desse contexto, mediante políticas 

avaliativas por meio das normatizações dos órgãos de pesquisa e de fomento (como a CAPES 

e o CNPq), que prescrevem as práticas docentes numa modelagem uniforme, para ser padrão 

em todo o território nacional.  

 Lemos (2010) coloca que a Universidade brasileira tem estado exposta a grandes 

transformações, notadamente pós-LDB/1996, com destaque, dentre outros aspectos, para a 

sua função social. No mesmo sentido, complementando esse posicionamento, Chauí (2001) 

argumenta que a Universidade está estruturada pautando-se em um modelo organizacional da 

grande empresa, querendo dar visibilidade a quem tem o rendimento como fim, a burocracia 

como meio e as leis de mercado como condição. A esse respeito, Carneiro (2012) acrescentam 

que as alterações, no que concerne aos direitos e às políticas sociais, possibilitam a 

compreensão de que a instituição educacional também sofre modificações em sua estrutura e 

gestão, consequências das políticas neoliberais e da redefinição do papel do Estado, como 

estratégia considerando a reestruturação do modo de produção capitalista, resultado do 
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atendimento à adoção de políticas orientadas pelos organismos internacionais, após a 

Conferência Mundial de Educação Para Todos, ocorrida em 1990, “marco inicial do 

neoliberalismo pedagógico” (TELLO, 2011, p.147), em Jontien, Tailândia, movimento 

estudado no capítulo anterior, quando levantada a historicidade da expansão do ensino 

superior dentre outros enfoques. 

Castro e Brito (2013), analisando as condições do trabalho docente sob o aspecto da 

reestruturação produtiva, tendo em vista a situação atual do sistema capitalista, esclarecem 

que as condições do trabalho docente não podem acontecer desconsiderando as mudanças 

macroestruturais pelas quais vivenciamos na atualidade. Esse também é o posicionamento de 

Oliveira e Vieira (2013), quando se reportam às questões voltadas ao trabalho docente, 

situando-o no processo de mudanças ocorridas a partir dos anos 1990, submetidos em todos 

os setores sociais. Especificamente, os sistemas educacionais passaram a sofrer novas formas 

de regulação, as quais afetaram diretamente o trabalho docente, provocando mudanças, 

inclusive, na questão da identidade docente. 

 Por esse delineamento, Lemos (2010) esclarece que o processo de trabalho docente a 

partir das mudanças ocorridas nas universidades públicas, onde o termo ‘docência’ tem sido 

tradicionalmente usado para expressar o trabalho do professor, incorre ainda na acomodação 

de um conjunto de funções que ultrapassam o exercício da docência, conforme apresentado, e 

salienta que “na atualidade a universidade atribui aos professores quatro funções: o ensino, a 

pesquisa, a administração e a extensão” (LEMOS, 2010, p.29). Notadamente, no tocante ao 

desenvolvimento dessas atividades, há de considerar os sujeitos presentes no universo da 

docência superior, posto que será na tríade professor, aluno e processos que se concentrará o 

trabalho docente universitário, cuja concepção contempla o envolvimento não só na docência 

como na pesquisa e na extensão. No entanto, a estes docentes lhes serão exigidos, além da 

eficiência e eficácia na operacionalização acadêmica do fluxo previsto na citada tríade, o 

atendimento às novas exigências de capacitação – nesse aspecto, tem-se o domínio das novas 

tecnologias em evidência. Considerando as transformações impostas às práticas docentes, 

observa-se que estas só se acomodaram a essas novas exigências mediante a consciência do 

professor quanto as suas práticas e aos seus conhecimentos, em atendimento a essa nova 

realidade no âmbito da educação superior.  

A esse respeito, assim se posicionam Pimenta e Anastasiou (2009, p.13-14;39): 

Tais propostas enfatizam que os professores colaboram para transformar a gestão, os 
currículos, a organização, os projetos educacionais e as formas de trabalho 
pedagógico das escolas. [...] Contribuindo para ampliar a questão da docência no 
ensino superior, há que considerar a influência das novas configurações do trabalho 
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na sociedade contemporânea da informação e do conhecimento, das tecnologias 
avançadas e do estado mínimo, reduzindo a empregabilidade. 

Para Oliveira (2005, p.769), “os sujeitos docentes estão no centro da reforma”, pois, na 

lógica mercantilista, estes professores indicam o sucesso e o fracasso das políticas 

governamentais. Corroborando com esta afirmativa, Mancebo (2007) afirma que, no atual 

cenário da educação brasileira e do trabalho docente, recai sobre este maior impacto pelas 

novas políticas implementadas. Assim, vejamos a ênfase da autora: 

[...] O docente é configurado enquanto trabalhador de um sistema produtivo 
industrial imerso numa nova organização do trabalho: por outro lado, o produto do 
seu trabalho – formação de “força de trabalho competente” e, no caso da educação 
superior, produção de tecnologia e conhecimento científico – é profundamente 
afetado (MANCEBO, 2007, p. 469). 

Posto isso, o modelo de educação superior idealizado pelos organismos internacionais 

aproxima-se consubstancialmente no sentido de promover modificações intrínsecas à natureza 

do trabalho docente, o que afetará sobremaneira as funções a ele inerente, tanto pelo 

surgimento acelerado de desqualificação quanto pela proletarização técnica e ideológica que 

emergirá.  

Tal contexto pode ser mais bem entendido quando se tem acesso ao conteúdo do 

Projeto de Lei 7.200/06, que estabelece as normas gerais e regula a educação superior do 

sistema federal de ensino, altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; nº 8.958, de 20 

de dezembro de 1994; nº 9.504, de 30 de setembro de 1997; n°9.532, de 10 de dezembro de 

1997 e n° 9.870, de 23 de novembro de 1999 e dá outras providências.  Considerando o 

contexto do citado Projeto de Lei e os aspectos que envolvem o trabalho docente nele 

expresso, deve-se atentar para: 

As questões referentes ao trabalho docente estão imbricadas no texto do PL 7200/06, 
nas suas diferentes versões, como um todo, exigindo uma garimpagem que permita a 
sua identificação. Mas pode-se apontar que a proposta, se aprovada, aprofundará o 
caráter produtivista imputado ao trabalho docente assim como o modelo de “gestão 
empresarial”, numa lógica capitalista e mercadológica hoje dominante na maioria 
das Instituições Federais de Educação Superior (IFES) (MAUÉS, 2006, p.7). 

A autora considera que o ordenamento jurídico presente nesse contexto oportuniza 

para que a educação superior e o trabalho dos docentes submetam-se às exigências do capital. 

Em consequência, tem-se o surgimento da competitividade entre esses profissionais, e, 

atrelado a isso, o forte sistema de avaliação imposto pelo governo federal colabora 

efetivamente para consecução desse objetivo. 

O trabalho docente, na concepção de Maués (2006), é determinado não de forma 

mecânica, mas sofrendo influências dos seguintes aspectos:  
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(1) pelas políticas econômicas, que buscam fazer da educação um dos instrumentos 
que contribua para o ajuste fiscal e para a chamada estabilidade econômica, que 
nada mais é do que a possibilidade de fazer superávit para pagamento da dívida; (2) 
pelas políticas públicas educacionais que buscam adequar a educação às demandas 
do capital, isto é, da formação de um trabalhador apto para atender às necessidades 
do mercado; (3) pelas políticas de formação docente que procuram formar um 
profissional que seja capaz de cumprir as determinações explicitadas pelos 
organismos internacionais, sobretudo o Banco Mundial; (4) pela natureza das 
reformas que priorizam a eficiência e a produtividade, cujo conceito de qualidade 
está intimamente relacionado com as exigências do mercado (MAUÉS, 2006, p.10). 

Torna-se evidente, a partir dos fundamentos teóricos consultados, que a reforma da 

educação superior brasileira atingiu significativamente o trabalho docente, considerando, para 

tanto, os aspectos que permeiam os objetivos e a duração dos cursos e o vínculo empregatício 

com as Instituições de ensino superior que passarão a adotar contrato de gestão, oportunizados 

pelo o aumento do número de vagas, da expansão via modalidade de educação a distância. 

Todo esse esforço acarretará o rompimento das barreiras entre o público e o privado. Não 

obstante o entendimento de que a qualidade social do ensino, a igualdade de oportunidade e a 

democratização do acesso ficarão comprometidas pela natureza dessas reformas (MAUÉS, 

2006). 

 

5.2.1 O trabalho docente no contexto acumulação produtiva: intensificação e 

precarização 

 

As mudanças, assinaladas ao longo deste estudo, ocasionadas pela introdução de uma 

nova lógica no processo produtivo repercutiu em todos os campos sociais. No campo 

educacional, as orientações da acumulação flexível intensificaram a atividade do trabalhador 

docente, posto que passaram a exigir um trabalhador com características multifacetadas e 

polivalentes, capaz de se adaptar a diferentes tipos de ocupação. Por outro lado, as reformas 

no campo educacional atribuíram à escola múltiplos papéis além das suas funções 

tradicionais. Nesse sentido, as instituições superiores são chamadas a se relacionar com a 

comunidade, a gerir e a organizar recursos e informações educativas, projetos de pesquisa e 

de extensão, enfim, ampliar o seu leque de atuação. Esse fato passa a demandar um novo tipo 

de educação e de ensino, e um novo perfil de profissional.   

Segundo Oliveira (2004), o trabalho docente, em todos os níveis, não é definido mais 

apenas como atividade em sala de aula. Ele compreende também a gestão das instituições no 

que se refere à dedicação ao planejamento e à elaboração de projetos específicos, bem como à 

discussão coletiva sobre o currículo e da avaliação em geral e específica do ensino. Essas 
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novas exigências mudam a configuração do trabalho docente na escola básica e no ensino 

superior. Semelhante às novas exigências do processo produtivo, o professor é agora 

responsável por múltiplas funções que pode desempenhar de forma mais participativa e 

flexível.  

As mudanças ocorridas principalmente a partir dos anos de 1990 nas políticas públicas 

de educação no Brasil privilegiam a transformação produtiva com equidade e reafirmam uma 

nova organização. Nas instituições de ensino, a educação passa a se desenvolver com o 

propósito de também formar as pessoas para a empregabilidade. Isto faz sentido quando 

contempla a compreensão de que o trabalho docente “[...] é parte da totalidade constituída 

pelo trabalho no capitalismo, estando submetido, portanto, à sua lógica e às suas contradições. 

O que vale dizer que o trabalho docente não escapa à dupla face do trabalho: produzir valores 

de uso e valores de troca” (KUENZER; CALDAS, 2009, p. 22). Assim, podemos considerar 

que o trabalho docente é parte da totalidade constituída pelo trabalho no capitalismo sendo, 

portanto, inerente a este e estando submetido à sua lógica e às suas contradições.  

A informatização, a globalização e a reestruturação produtiva acenam no sentido de 

que o trabalho docente deve se adequar às novas exigências do mercado de trabalho e, por 

isso, deve ser reformulado e regulamentado. Sob os auspícios de organismos multilaterais, foi 

aprovada, no Brasil, uma nova legislação, tendo sido definidas novas formas de atuação dos 

docentes com ênfase no trabalho coletivo. Esse direcionamento trouxe sérias repercussões ao 

trabalho dos professores.  

No entendimento de Maués (2010), a flexibilização, a precarização, a intensificação, o 

sofrimento, o adoecimento são expressões que sinalizam os fatores determinantes, presentes 

no cotidiano do trabalho docente, numa sociedade capitalista, chamando a atenção para o fato 

de que este processo de reestruturação produtiva foi mais fortemente presenciado a partir da 

crise dos anos 1970, quando se verificou a intensificação da revolução tecnológica, a terceira 

revolução tecnológica, que teve início ao final da segunda metade século XX e início do 

século XXI, também chamada de revolução digital, trazendo consigo uma mudança estrutural 

na configuração do trabalho, o que, por sua vez, provou mudanças significativas nas relações 

que passaram a se estabelecer com o empregador. 

Dessa forma, entende-se que o processo de reestruturação produtiva, ao ampliar a 

subordinação desse nível de ensino aos interesses do mercado, seja por meio da formação e 

dos conhecimentos produzidos no nível educacional, mudou a forma de se conduzir a prática 

universitária, instituindo noções de competitividade, de desempenho. Segundo Siqueira 
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(2004), na reforma educacional de 1990, a educação superior perdeu a prioridade, passando 

por cortes e tendo que se adequar a novas diretrizes que visavam à redução de gastos com o 

ensino superior público, buscando a otimização dos seus recursos internos, incorrendo, para 

tanto, na adoção de práticas de gestão mercadológica, à medida que impulsionava o 

crescimento do setor privado para a educação superior. Para Sguissard e Silva Júnior (2009, p. 

19): 

A prática universitária pode significar formas de efetiva materialização das políticas 
oficiais para a educação superior pública, por um lado, via redução de 
financiamento, constrangimento da carreira docente, medidas de restrição do quadro 
docente, achatamento salarial, sobrecarga de trabalho, pressões por aumento de 
produção científica; por outro, via estímulo e facilidades para prestação de serviços 
extra-regime de trabalho, visando complementações salariais, relaxamento de 
dedicação exclusiva, etc. 

Na nova configuração que o trabalho docente assume no atual momento do sistema 

capitalista, reportamo-nos ao que diz Mancebo (2011), quando coloca que o trabalho docente 

no ensino superior será intensificado, em função da reestruturação capitalista, bem como pela 

natureza das novas demandas inerentes ao trabalho docente impostas pelo novo modelo de 

universidade no Brasil, ou seja, aquela que está exigindo dos docentes a adoção de novas 

tecnologias, tanto para o desenvolvimento de suas atividades para com os discentes, quanto 

pela gestão e organização das atividades, que, em outro momento, eram desenvolvidas por 

trabalhadores enquadrados no sistema educacional na condição de técnicos administrativos. 

Diante dessa conjuntura, as análises acerca do trabalho docente passam a ganhar 

dimensões bastante complexas. Nos últimos anos, as instituições de ensino superior foram 

incorporando um novo modelo de regulação educativa frente a um mundo globalizado, o que 

implicou uma nova organização institucional. Assim, torna-se notório que, no 

desenvolvimento do seu trabalho, os docentes cumprem uma série de atividades que antes não 

lhes eram atribuídas, o que passa a ocasionar uma sobrecarga de trabalho. 

Nesse novo cenário, dois fatores podem ser observados no trabalho docente no ensino 

superior, que têm influenciado a prática universitária: a intensificação do trabalho e a 

precarização do trabalho. Esses fatores, típicos do mercado flexível, fazem com que os 

trabalhadores docentes tenham suas funções ampliadas e realizadas em condições cada vez 

mais difíceis, comprometendo a realização das suas atividades. 

No que se refere à intensificação do trabalho docente, essa temática vem sendo 

estudada na modernidade e tem sido amplamente discutida por autores como Apple (1995) e 

Hargreaves (1998), que, a partir da organização do trabalho capitalista e da administração 

científica, buscam compreender os processos que dizem respeito à racionalização e ao 
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controle do processo de trabalho docente, em que é determinante a relação tempo e espaço, 

tendo em vista os aspectos administrativos e burocráticos do tempo de trabalho dos 

professores, a sobrecarga de tarefas atrelada à prestação de contas do ensino aprendizagem. 

Hargreaves (1998) realiza seus estudos sob a mesma ótica do tempo e do espaço do trabalho 

docente, centrado na premeditação dos administradores que absorvem o tempo e espaço dos 

professores em cumprimento aos seus próprios propósitos, devendo o trabalho do professor 

ser preenchido pelas instâncias administrativas, com ênfase na produtividade e no controle 

acadêmico. Para além destes pressupostos levantados por esses autores, existem outras formas 

mais sofisticadas a serem incluídas quando se está tratando do que envolve a intensificação do 

trabalho docente.   

O entendimento de intensificação do trabalho docente na concepção de Garcia e 

Anadon (2009, p.71) diz respeito ao 

[...] fenômeno da ampliação e responsabilidades e atribuições no cotidiano escolar 
dos professores considerando o mesmo tempo de trabalho, indo além das tarefas 
instrucionais e pedagógicas, para abarcar as questões de administração e gestão da 
escola e o desenvolvimento de atividades de formação que lhes proporcione rever 
habilidades e competências necessárias para educar as novas gerações de acordo 
com as demandas do mercado. 

 A intensificação do trabalho docente nas instituições de ensino superior também é 

verificada por autores como Mancebo (2009); Fidalgo (2009); Silva Júnior e Sguissardi, 

(2010); Mancebo e Vale (2010), dentre outros. É possível perceber, pelas leituras desses 

estudiosos, que há uma nova reestruturação do trabalho docente nas Ifes e que o nascedouro 

dessa mudança tem como marco a instauração do ideário neoliberal. A reforma educacional 

no Brasil, influenciada pelos organismos internacionais, reconfiguraram a educação superior 

numa abordagem de privatização e mercantilização, introduzindo como estratégias de gestão 

mecanismos de quase mercado, culminando com a transformação das instituições de educação 

superior, especificamente, as universidades públicas.  

Buscando ampliar o sentido do termo intensificação do trabalho docente, Shiroma e 

Evangelista (2007, p.537) revelam que: 

A reforma dos anos de 1990, e seu prosseguimento no novo século, atingiu todas as 
esferas da docência: currículo, livro didático, formação inicial e contínua, carreira, 
certificação, lócus de formação, uso das tecnologias da informação e comunicação, 
avaliação e gestão. 

Tomando como recorte o uso das tecnologias da informação para ampliar o estudo do 

termo intensificação do trabalho docente, percebemos ser recente na história da educação do 

Brasil a pós-reestruturação produtiva, a inserção de novas propostas e metodologias de ensino 

ao longo dos últimos 20 anos. Em pleno desenvolvimento, as tecnologias digitais são hoje o 
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sustentáculo da modalidade de educação a distância e chegam mediadas pelas TICs, 

ampliando as possibilidades dos meios de comunicação digitais e a utilização dos recursos 

pedagógicos, o que vem estimular a adoção da educação a distância, podendo, por essa 

dinâmica, vir a significar maior dedicação ao trabalho e maior exigência em relação ao uso 

das mesmas.  

Observa-se, nesse contexto, que a sala de aula transforma-se, e o trabalho docente 

sofre mudanças significativas, sobretudo no sentido de sua maior intensificação. O processo 

de produção acadêmica-científico e a intensificação e precarização do trabalho nas 

instituições federais de ensino superior – Ifes – tem como pano de fundo, além do modelo e 

concepção de universidade e da própria história dessas instituições, para Sguissardi e Silva 

Júnior (2009, p.166), “a deteriorização dos dados de seu financiamento e manutenção, a 

redução do salário de seus professores, o aumento da relação professor/alunos e ampliação 

das exigências de produção e de produtividade no campo da pesquisa e da pós-graduação”.  

Sguissardi e Silva Júnior (2009, p. 166) complementam que: 

[...] trata-se do tempo da economia determinando o tempo da universidade, o que 
transforma a prática universitária, sem resistência e com muita adesão passiva, em 
razão da forma como os professores encaram o processo de produção acadêmico-
científico, em geral sem crítica do modo como se organiza essa atividade. 

 Essa narrativa vem em tempo demonstrar que o processo acadêmico-científico nas 

instituições de ensino superior passa por um grande desafio no que diz respeito ao trabalho 

docente, posto que, dadas as transformações em atendimento às novas políticas públicas 

educacionais, teve que reorganizar o espaço da prática universitária a partir de sua atividade-

fim, o ensino, tendo em vista a inclusão da performance de professor pesquisador, sendo-lhes 

exigida um farta produção acadêmico-científica, desdobradas em textos autorais, das mais 

variadas classificações para publicação em revistas, periódicos, dentre outros, e orientação na 

graduação e pós-graduação. Todo esse esforço aliado à necessidade de alinhar a formação 

docente com as novas exigências para atuar no campo docente, cuja capacitação se torna uma 

obrigação, além de estar intimamente relacionada com as questões que envolvem a progressão 

na carreira docente. 

Nesse sentido, a modalidade de educação a distância também pode ser elemento 

impulsionador da intensificação do trabalho docente, tendo em vista a crescente ampliação 

das matrículas em graduação, que, sem a correspondente elevação das funções docentes, 

aumenta a relação aluno-professor, culminando no aumento do trabalho do professor. A esse 

respeito, do ponto de vista educacional, Rocha (2012, p. 304) destaca que: 
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[...] alguns pensadores e investigadores da EaD e seus contextos criticam duramente 
alguns modelos econômicos adotados atualmente a gestão da EaD, em especial o 
modelo fordista da industrialização dos processos educacionais. 

Tal citação nos remete ao entendimento da educação pela modalidade a distância 

sendo posta numa concepção de racionalização, divisão do trabalho e produção em massa, 

como característica nata do modelo fordista de produção, que, considerando o papel do 

professor na EaD, encontra-se, neste contexto, repartido entre a interlocução dos docentes e 

tutores. 

 Para Gonçalves (2012), as universidades têm um grande desafio nesse contexto, pois 

devem, sobretudo, assegurar a excelência de suas atividades acadêmicas realizadas a 

distância. Dentre esses desafios, a autora destaca o que diz respeito à dimensão das relações 

de trabalho, quando o dimensionamento do trabalho docente está estabelecido em horas-aula, 

a não exigência de frequência destes docentes, os tutores e seu posicionamento na estrutura de 

ensino, a escala maior de alunos nas turmas, demandando a criação urgente de novos 

parâmetros “que devem ser construídos e experimentados em um ambiente ainda mutável e 

ainda não totalmente consolidado” (GONÇALVES, 2012, p. 299). 

Considerando os professores do ensino tradicional no contexto de assumirem o desafio 

da docência pela modalidade a distância, estes encontram-se, segundo Formiga (2009, p. 43-

44): 

[...] atordoados nesse cenário de permanente incerteza e mudanças continuadas. [...] 
nesse redesenho complexo do cenário científico tecnológico/inovativo sobressai a 
valorização da aprendizagem cooperativa e a disseminação do conhecimento 
potencializada pela EaD. [...] cabe agora ao professor deslocar sua competência para 
incentivar a aprendizagem, desenvolver o raciocínio, pensar, falar e escrever melhor. 
Desse modo ele passa a ser um eterno aprendiz ao dividir e compartilhar seus 
conhecimentos, sobretudo as dúvidas, com os pares e seus novos colegas 
estudantes/alunos.  

Ainda em função da reestruturação capitalista e da utilização de tecnologias no 

trabalho docente, Mancebo (2011) alerta para o fato de que o trabalho docente na educação 

superior também foi intensificado pelas novas demandas impostas, tais como preenchimento 

de relatórios, busca de financiamento para projetos e trabalho on-line, atividades não 

computadas em sua carga horária de trabalho docente, estando ampliada com atividades antes 

executadas por trabalhadores técnico-administrativos. 

A intensificação não é fenômeno recente no mundo do trabalho. Segundo Dal Rosso 

(2008), nos anos 1980, observa-se a inserção de dois elementos impulsionadores da 

intensificação do trabalho: a polivalência (um trabalhador opera com várias máquinas) e o uso 

das tecnologias. No que diz respeito à polivalência, Dal Rosso (2008, p. 28) coloca que      
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“não há lugar para repetição de movimentos, vários trabalhos são feitos simultaneamente. O 

engajamento do trabalhador é muito maior e o envolvimento de suas energias físicas, mentais 

e afetivas acontece ao máximo”, complementando que as tarefas são executadas ao mesmo 

tempo com a utilização de máquinas e de outros instrumentos movidos por novas tecnologias. 

Observam-se, nesse contexto, que, estando o trabalhador na execução de várias tarefas ao 

mesmo tempo, também efetua múltiplas tarefas, diminuindo sobremaneira o número de 

pessoas envolvidas na realização do trabalho.  

Para Dal Rosso (2008, p. 26), “quando os avanços tecnológicos – ou mesmo em sua 

ausência – exigem maior envolvimento e desgaste do trabalhador, denominamos esse 

componente social de elevação de intensidade”. Tal descrição para tentar organizar a noção de 

produtividade envolvida no contexto da intensificação, desmistificando a ocorrência de 

intensificação por exigência de produtividade, quando este é um conceito que provém da área 

da economia, entendendo, por oportuno, na visão deste autor que “intensidade no trabalho é 

uma condição distinta de produtividade por envolver elementos e mecanismos diferentes e 

podendo, portanto, ser construída com estatuto e com força de mensuração própria” (DAL 

ROSSO, 2008, p.25). 

No campo educacional, esses primeiros reflexos foram sentidos na década de 1990, 

como consequência das primeiras mudanças impostas pelas reformas educacionais, 

merecendo destaque, dentre outros, o arrocho salarial, que teve grande contribuição para a 

intensificação porque gerou perdas salariais, e a procura por meios alternativos pelos docentes 

para recuperar essas perdas, levando-os a assumirem mais de um emprego, gerando, assim, 

também, sobrecarga de trabalho. Outro fator que tem contribuído para a intensificação do 

trabalho docente é a assunção de cargos administrativos pelos docentes nas IES e participação 

em colegiados, sem que isso seja computado em sua carga horária adequadamente. As 

medidas chamadas de flexibilização têm espaço, surgindo o contrato temporário de 

professores, o que tem levado, além da intensificação, à precarização do trabalho docente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB - Lei nº 9.394/96, ao 

estabelecer padrões bastante flexíveis no que diz respeito ao trabalho docente, tem contribuído 

sobremaneira para esse processo. Sobre esse momento histórico, é mister destacar por 

Fidalgo, Oliveira e Fidalgo (2009, p.17): 

O pool de reformas educativas desencadeadas no Brasil após a promulgação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) N°9.394/96 passou a demandar 
novas exigências no campo do trabalho, que ampliaram, sem melhorar, suas 
condições objetivas - tanto as atribuições e tarefas conferidas ao professor quanto a 
sua responsabilização pelo sucesso e pelo fracasso de escolas e alunos. 
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Entende-se, a partir do posicionamento do autor, que o trabalho docente vem buscando 

atender à lógica de acumulação do capital, como já tratado neste estudo, o que vem favorecer 

sobremaneira a precarização da atividade docente, que deve considerar, além do 

tradicionalmente internalizado como tarefas docentes, a exemplo do tempo de estudo, 

preparação de aulas, metodologias de ensino, dentre outros, não se dando conta de quais serão 

as condições reais de trabalho no cotidiano desses docentes com a inclusão de tantas outras 

atividades. 

A precarização do trabalho docente ocorre pela degradação das próprias condições de 

realização do trabalho docente. É consenso entre os estudiosos da temática, entre eles, 

Antunes (2009) e Oliveira (2008), que se tornou cada vez mais precarizado o mundo do 

trabalho (o trabalho de maneira geral), em sua reconfiguração. Os baixos salários recebidos 

pelos diferentes tipos de profissionais e as novas formas de contratação advindas do modelo 

de acumulação têm contribuído para aumentar a instabilidade e a insegurança no emprego, 

fragmentando e precarizando cada vez mais a força do trabalho.  

As novas formas de contratação dos serviços, com contratos temporários, 

subcontratação, além da perda dos direitos sociais adquiridos, têm precarizado cada vez mais 

a relação de trabalho. Tal fato contribuiu para a “[...] expressiva terceirização do trabalho em 

diversos setores produtivos”, colaborando, assim, para o crescimento do setor de serviços 

(ANTUNES, 2009, p. 206). No contexto das mudanças nos sistemas trabalhistas, mediado por 

interesses capitalistas e centrado na tendência da terceirização, alguns autores, dentre eles, 

Santos e Camargos (2012) destacam que: 

[...] terceirização consiste na transferência de atividades de uma empresa para 
terceiros, ou seja, na subcontratação para realização de serviços específicos, 
modificando, assim, sua dimensão e o número das atividades desenvolvidas. Nessa 
lógica, opta-se por administrar contratos com as empresas terceiras, visando, ao fim 
e ao cabo, a obter redução de custos fixos e racionalização das atividades gerenciais, 
especialmente na área de gestão de pessoal (SANTOS; CAMARGOS, 2012, p. 371). 

Segundo Antunes (2011), a precarização do trabalho significa o desmonte dos direitos 

trabalhistas, tão bem exemplificado pelo trabalho temporário, acarretando ao trabalhador uma 

maior desvalorização e incerteza no emprego. Ou seja, o termo precarização caracteriza o 

conjunto de mudanças econômicas e sociais no mundo do trabalho, geralmente caracterizado 

pela desqualificação nas relações de contrato trabalhista. O processo de precarização do 

trabalho transcorre da identificação de que é provável o crescimento econômico sem a 

ampliação do número de empregados. 
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Quando relacionada ao trabalho docente, a precarização é descrita por Oliveira (2006) 

como: 

[...] o aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando, 
em alguns casos, a número correspondente ao de trabalhadores efetivos; arrocho 
salarial; ausência de piso salarial; inadequação ou mesmo ausência, em alguns casos, 
de planos de cargos e salários; a perda de garantias trabalhistas e previdenciárias 
oriunda dos processos de reforma do Estado têm tornado cada vez mais agudo o 
quadro de instabilidade e precariedade do emprego no magistério público 
(OLIVEIRA, 2006, p. 216). 

Os termos flexibilização e precarização e intensificação são presenças constantes 

quando se analisa o trabalho docente em qualquer modalidade de ensino. Isso revelando que 

as mudanças ocorridas no ambiente educacional, no que tange a sua organização mais 

precisamente, sinalizam para uma maior flexibilidade, não só no tocante à estrutura curricular 

quanto aos processos de avaliação, exigindo, a partir daí, que se pense em “um novo perfil de 

trabalhadores docente” (OLIVEIRA, 2004, p.1139).  

Nesse sentido, acrescenta-se a este fenômeno a preocupação com o novo delineamento 

do trabalho do professor, que, nesse novo contexto, deverá ajustar seu trabalho a uma nova 

forma de organização institucional, mais gerencial, eficiente e produtiva. Segundo Fidalgo 

(2009, p. 17), “o trabalho do professor, à semelhança do que tem ocorrido no campo das 

organizações, vem recebendo as consequências do processo de reestruturação produtiva”, à 

medida que se adota um formato de gestão flexível que vem a exigir formação de professores 

competentes para atender a atividades polivalentes no contexto do novo sistema educacional 

empreendido no Brasil nas últimas décadas. Somando-se a isso, as políticas de expansão, 

como tratado neste estudo, têm como uma das premissas a orientação da oferta de educação 

superior a distância nas instituições educacionais do Brasil. Esta proposta de inserção da EaD 

por indução deixa muito a desejar quanto ao planejamento e aos critérios norteadores, 

focados, principalmente, no que diz respeito ao trabalho dos professores, o que, na 

modalidade de EaD, segundo Fidalgo, Oliveira e Fidalgo (2009), pode acontecer baseado em 

pressuposições a partir da “concepção taylorista que dicotomiza a concepção de execução, o 

que acentua as diferenças de status e de salário” (FIDALGO; OLIVEIRA; FIDALGO, 2009, 

p. 17) entre os trabalhadores docentes envolvidos.  

Tal discussão levada à seara do trabalho docente pela modalidade a distância toma 

ainda outras proporções quando as diretrizes financeiras são impostas e determinam o âmbito 

de atuação deste profissional, valendo-se de rodeios estratégicos com a inclusão de um novo 

formato de atuação docente com a denominação de tutor (presencial e a distância). Tem-se, 

então, um desdobramento da função docente a ser desempenhada em diferentes papéis, o de 
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professor e professor tutor (presencial e a distância), este último sem reconhecimento legal de 

exercício da função docente. Para ambos, tais funções encontram-se definidas em resoluções 

que enquadram esses docentes, em termos de remuneração, na qualidade de bolsistas 

(LAPPA; PRETO, 2010). 

O desenvolvimento da atividade docente nestes moldes torna-se precarizado desde a 

condução das atividades que se dividem entre as duas concepções, por não estarem afinadas 

ao que, de fato, compete a cada uma, quando se tem materializada uma inclusão de 

competências, que ora deixam assoberbados os professores, pela impossibilidade de os tutores 

atenderem plenamente os requisitos docentes impostos pela função professor tutor, ora pelas 

inquietações dos discentes, cujas necessidades precisam ser atendidas em um determinado 

tempo, não sendo supridas pelos professores tutores. Por outro lado, os professores tutores 

também se tornam assoberbados, pelo acúmulo de atividades que lhes são conferidas no 

âmbito docente, tais como atendimento aos alunos, correção de atividades e de avaliações, 

aconselhamentos, dentre outras.  

Deve-se somar a isso a baixa remuneração, tendo como parâmetro o fato de esta 

remuneração não acompanhar o salário do professor universitário, o que, de certa forma, 

contribui para a mensuração dos critérios de qualidade, quando a produtividade torna-se a 

marca registrada do programa de educação a distância, mediante as metas postas de 

atendimento pelas políticas públicas implementadas no Brasil. Este cenário preliminar das 

condições do trabalho docente, na concepção da organização administrativa e pedagógica, 

torna possível oportunizar a precarização do trabalho docente, por três vias:  a baixa 

remuneração, a falta de reconhecimento da profissão professor/tutor e a superposição de 

tarefas entre as duas categorias. 

Por essa narrativa, e considerando-se a forte presença de uma lógica produtivista, face 

aos instrumentos e instituições que regulam e avaliam o trabalho desse profissional no Brasil, 

verifica-se que o trabalho docente universitário está acontecendo numa condição que põe em 

questão o fato de que “paulatinamente tem confrontado a identidade desse campo com as 

formas reestruturadas (para não dizer que são “novas”) de conformação de sua objetividade, 

mas principalmente de sua subjetividade” (FIDALDO; FIDALGO, 2009, p. 94). 

Neste sentido, há de se considerar como necessária uma urgente investigação mais 

focalizada na utilização dos tempos e lugares que estes docentes atuam. Tal investigação 

torna-se relevante e urgente à medida que os docentes deverão concentrar-se, ora na 

construção de um novo processo que atenda às exigências da utilização de novas práticas 
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pedagógicas, ora buscando celeridade no seu processo pessoal de readaptar-se a essa nova 

realidade nas práticas educativas, de modo a atender ao nível de competência que essa nova 

estrutura tem demandado. Não podemos deixar de considerar que, em qualquer dos casos, há 

a indiscutível necessidade de os docentes dominarem a utilização de técnicas de informática e 

a utilização de recursos audiovisuais, que constituem, minimamente, a porta de entrada para a 

consolidação do trabalho docente pela modalidade EaD. 

 

5.3 A configuração do trabalho docente no âmbito do bacharelado de administração 

pública no IFPB 

 

A criação dos Institutos Federais e sua expansão pelo território brasileiro fazem parte 

das políticas de expansão da educação superior delineadas pelo Governo Federal. Os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, denominação atual (Lei nº 11.892 de 

2008), são considerados como instituições de educação superior, básica e profissional. Está 

descrita, dentre seus objetivos, a oferta de educação profissional, educação básica integrada ao 

ensino profissional e educação superior.  

A carreira dos professores da Rede Federal de Educação Tecnológica começou a ser 

estruturada a partir de 1º de março de 2012. Em 28 de dezembro de 2012, foi sancionada a Lei 

nº 12.772 e, em 31 de dezembro de 2012, foi publicada no DOU, estabelecendo regimes de 

20h ou 40h com Dedicação Exclusiva, e somente excepcionalmente haveria o Regime de 40h 

sem Dedicação Exclusiva. Cabe destacar que a classificação de regime de trabalho docente 

com dedicação exclusiva requer maior comprometimento e envolvimento do docente com as 

atividades que lhes serão conferidas. No entanto, possui remuneração diferenciada e maior 

garantia de seus direitos em contrato. Essa modalidade de contrato tem, dentre outros 

propósitos, o cunho de alavancar a pesquisa e a pós-graduação. A dedicação exclusiva sempre 

foi um dos pilares do ensino superior público por dar ao professor as condições de autonomia 

e independência para pesquisa, ensino e extensão. Apesar de os docentes sob o regime de 

contrato de exclusividade estarem impedidos de exercer outras atividades remuneradas, 

podem receber esporadicamente por participações em eventos científicos ou palestras, receber 

bolsas de agências de fomento ou organismos nacionais ou internacionais, ganhar direitos 

autorais ou direitos de propriedade intelectual. 

Em linhas gerais, quanto ao regime de trabalho nas IFs, tem-se a contratação de 

docentes efetivos e substitutos do Quadro Permanente e Temporário, que são definidos 
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segundo os critérios de contratação, tomando-se como referência a Portaria nº 475/1987, a Lei 

nº. 8.745/99, a Lei nº. 8.112/90, a Lei nº. 11.344/2006 e a Lei nº. 11.784/2008, 

compreendendo: Tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho; Tempo integral de 

40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 02 (dois) turnos diários completos; Dedicação 

exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em 2 (dois) 

turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública 

ou privada. 

Contribuindo com a classificação acima, Pimenta e Anastasiou (2009, p. 124) tecem 

alguns comentários a exemplo dos docentes de regime de trabalho de tempo integral, regime 

de trabalho no qual estão “as melhores oportunidades de profissionalização continuada do 

docente”. As autoras contextualizam ainda a ocorrência de docentes de tempo parcial, horistas 

e ‘cooperativas docentes’ que vinculam o docente universitário a uma prestação de serviço 

temporário. Tal contexto chama a atenção para a seguinte realidade: 

Todos esses elementos refletem uma direção que vem sendo nacionalmente dada à 
universidade, transformando-a em organização administrativa baseada na 
racionalidade técnica, contrária a dimensão social característica dessa instituição. 
[...] O trabalho individualizado e solitário, a que é habitualmente submetido em 
nossa cultura organizacional, fica dessa forma mais próximo a uma “venda de 
horas/trabalho”, acentuando-se a possibilidade do aumento do magistério superior 
como atividade de complementação salarial ou bico, como é vulgarmente chamado, 
com o respectivo aumento numérico do profissional “dador de aulas” absolutamente 
o oposto do que é hoje necessário (PIMENTA; ANASTASIOU, 2009, p. 125-126). 

Tal descrição remete, de imediato, à ocorrência de precarização do trabalho a ser 

desenvolvido por esse docente, levando, ainda, em consideração as condições de trabalho que 

não viabilizam avanços na profissionalização docente. 

Para o atendimento à educação na modalidade a distância, faz-se necessária a 

contratação de tutores, e esta acontece mediante concurso normatizado por edital público, o 

qual terá validade de dois anos, não gerando vínculo empregatício com o IFPB, e a 

remuneração ocorre através de bolsa (Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006), sendo maior a 

exigência para dele participar, requerendo-se, para tal, curso superior e comprovação de, no 

mínimo, um ano de magistério. Esse concurso é efetivado mediante a celebração de contrato 

temporário para atendimento as demandas específicas das disciplinas e cursos a serem 

ofertados.  

Essa forma de contratação ocorrida há algum tempo nas instituições de ensino tem 

repercutido no trabalho docente. Para estudiosos como Fanfani (2007) e Oliveira (2006), essa 

temática apresenta-se da seguinte forma: a) intensificação do trabalho docente, que se 

desenvolve com o aumento da jornada de trabalho em mais de uma escola, em geral para 
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complementar o salário; b) pela extensão da jornada de trabalho no próprio estabelecimento 

de ensino, sem remuneração extra e incorporação de novas funções no interior do próprio 

trabalho.  

Para Tardif e Lessard, (2008), uma das consequências da intensificação do trabalho na 

educação ocorre porque: 

[...] os governos por outro lado, pressionados por contextos econômicos, consideram 
mais e mais a educação escolar como um investimento que deve ser rentável, o que 
se traduz por uma racionalização das organizações escolares e enxugamentos 
substanciais nos orçamentos. Eles visam simultaneamente a aumentar sua eficácia e 
sua “imputabilidade” através de práticas e normas de gestão e de organização do 
trabalho provenientes diretamente do ambiente industrial e administrativo (TARDIF; 
LESSARD, 2008, p. 25). 

Tendo como referência o curso de Bacharelado em Administração Pública ofertado em 

parceria IFPB/CAPES/UAB, aprovado pelo Conselho superior em 25 de outubro de 2012, e 

autorizado pelo MEC em 16 de novembro de 2012, verifica-se que os princípios institucionais 

norteadores para a operacionalização desse curso superior estão contemplados no âmbito do 

IFPB, de modo a garantir a todos os seus campi autonomia da gestão institucional e 

democrática, contando, para tanto, com uma administração descentralizada.  

Considerando as prerrogativas no âmbito dos princípios institucionais do IFPB e a 

proposta de oferta de um curso de bacharelado ofertado pela modalidade a distância, faz-se 

mister apresentar os elementos constitutivos do Projeto Pedagógico deste Curso, que, nesta 

perspectiva, apresenta de início a seguinte visão: 

Ser reconhecido nacionalmente como agente de inovação tecnológica, proteção 
intelectual, transferência de tecnologia e estímulo ao empreendedorismo 
tecnológico, consolidando o IFPB como instituto de pesquisa aplicada e inovadora, 
voltada para o empreendedorismo tecnológico (PPC/BAP/PNAP/IFPB, 2014). 

No que diz respeito às bases metodológicas para a prática do ensino, da pesquisa e da 

extensão, numa concepção de uma formação ampla, contemplada sob as orientações contidas 

na Resolução nº 01, de 13 de janeiro de 2014, do CNE/CES, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração Pública, bacharelado, nos 

padrões definidos pela CAPES/UAB em seu Programa Nacional de Administração Pública, 

foram criadas as Linhas de Formação Específica (LFE), nas quais estão os formados núcleos 

‘peculiares’ ao curso de Bacharelado em Administração Pública do IFPB, dadas as 

características da modalidade a distância e do curso focado para formação em administração 

pública, o qual apresenta proposta de desenvolvimento estratégico corporativo no setor 

público, associado à auditoria e à controladoria, percepção de valor dos serviços públicos e 

gestão de processos e projetos.  À luz do PPC/BAP (2014), verifica-se que os procedimentos 
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metodológicos a serem seguidos a partir desses fundamentos versam na utilização de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – ou plataforma de Ensino a Distância – EaD, 

Nesse contexto, apresentam-se como recursos didáticos:  

I. Fóruns de discussão contextualizados e demonstrando a dinâmica entre os 
aspectos teóricos e da prática organizacional;  

II. Chats com periodicidade definida pelos professores e tutores;  
III.  Vídeo aulas, sendo toda a estrutura para utilização dessa tecnologia 

disponibilizada por unidades de Multimeios;  
IV.  Questionários em diversas modalidades, incluindo múltipla escolha e questões 

dissertativas;  
V. Webconferência, permitindo interações similares aos encontros presenciais no 

AVA;  
VI.  Outros recursos disponibilizados na Plataforma Moodle. 
 

No nível institucional, os estudantes têm direito a apoio Psicopedagógico, e essas 

atividades, especificamente no curso de BAP, são de responsabilidade das prefeituras de cada 

polo, posto que, sendo parceiros do PNAP, preliminarmente, a formalização de um 

documento de adesão torna-se necessária, devendo as prefeituras municipais inscritas e 

aprovadas pela UAB garantir estrutura necessária ao acompanhamento de alunos especiais 

(com deficiência física, motora ou cognitiva comprovada) e desenvolvimento cognitivo de 

todos os que buscarem apoio no âmbito comportamental.  

No que diz respeito especificamente à condução do curso de Bacharelado em 

Administração Pública, o organograma do IFPB definiu que as coordenações de cursos estão 

inseridas nas Unidades Acadêmicas (UA), e o curso de Bacharelado em Administração 

Pública BAP/PNAP está sob a responsabilidade da UA-5, ou Unidade Acadêmica de Gestão e 

Negócios (UAG). Neste setor, hierarquicamente, a adesão ao curso foi operacionalizada pelo 

chefe da Unidade Acadêmica, que, juntamente com a coordenadora e professores do curso de 

administração ofertado pela modalidade presencial, e outros colaboradores, concorreram ao 

edital n°19 PNAP (05/05/2012) para oferta do curso sob a responsabilidade dessa Unidade. 

Também coube ao chefe da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios designar a 

Coordenação do Curso de BAP, bem como a Coordenação de Tutoria, além dos professores 

que atuam como responsáveis pelas disciplinas ofertadas, na produção de material didático e 

que exercem funções de pesquisa nos núcleos específicos do curso.  

Cabe destacar que as funções de coordenação para o desenvolvimento do curso são 

asseguradas mediante contrato DOCENTE/CAPES/UAB, com dedicação de 20 horas 

semanais, remuneradas por bolsa. Ou seja, são atribuições desenvolvidas em concomitância 

com as atividades presenciais, posto que todos os docentes envolvidos nesse projeto dedicam 

40 horas semanais nos cursos presenciais e em outras funções de gestão no Instituto Federal 
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da Paraíba. Tal esforço incorre na intensificação e precarização do referido trabalho à medida 

que este acumula atribuições que ultrapassam as horas destinadas, invadindo noites, feriados e 

fins de semana, conforme se verificou por ocasião das entrevistas. 

Por esse delineamento, constam, no PPC/BAP/IFPB (2015), as atribuições de 

coordenações da UAB no âmbito do IFPB e no âmbito do curso de Bacharelado em 

Administração Pública, coordenador de curso e coordenador de tutoria.  

Cabe à coordenação da UAB no IFPB (Coordenador e seu adjunto) atuar no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil, sendo responsáveis pelos cursos de EaD do IFPB, entre eles: 

Bacharelado em Administração Pública PNAP, Especialização em Gestão Pública e 

Licenciatura em Ciência da Computação e Informação.  

No que se refere aos docentes que são designados para a função de coordenador UAB 

IFPB, deverão desempenhar, concomitante as suas funções estabelecidas nas 40 horas a serem 

dedicadas às atividades do IFPB e de acordo com o contrato  em regime de remuneração de 

bolsa CAPES/UAB, 20 horas para desenvolver outras atividades, tais como: realizar reuniões 

periódicas com as Coordenações de Curso; favorecer ou promover capacitação em 

AVA/ Moodle a todos os profissionais (coordenadores de curso, de polos, de tutoria, 

professores e tutores) envolvidos com cursos a distância fomentados pela UAB/CAPES; de 

forma sistemática, avaliar os relatórios elaborados pelos Coordenadores dos cursos e dos 

polos; participar dos grupos de trabalho do IFPB, atuando na capacitação para o 

desenvolvimento de métodos de ensino e aprendizagem e de material didático, conforme 

diretrizes dos cursos; participar dos grupos de trabalho da UAB para melhoria contínua e 

adequação do sistema à realidade do IFPB; encaminhar semestralmente relatórios de 

acompanhamento das atividades à CAPES/UAB, ou quando solicitado; cadastrar e 

acompanhar as atividades dos bolsistas, cuidando de todos os aspectos de formalização dessas 

atividades, acompanhar a aplicação financeira dos recursos destinados aos cursos; manter 

informadas as representações da Reitoria do IFPB, dos órgãos de Educação a Distância a ela 

vinculados e da Direção-Geral dos Campi que ofertam cursos fomentados pela CAPES/UAB, 

a fim de promover a interseção dos órgãos envolvidos com os cursos em execução ou novas 

propostas de oferta dessa ordem, e prestar contas aos órgãos de direito dos recursos liberados 

pelo MEC (PPC/BAP/2015). 

O docente designado para Coordenador de Curso do BAP/IFPB, da mesma forma, ou 

seja, desempenhando suas atividades no curso concomitante às desenvolvidas no IFPB, 

sobrepondo as 40 horas destinadas ao IFPB, 20 horas para atendimento às necessidades de 
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condução do curso realizando atividades, tais como: planejar, organizar, liderar e controlar as 

atividades acadêmicas do BAP, em consonância com as do IFPB e da UAG; buscar 

capacitação e atualização administrativa e pedagógica, tanto em eventos promovidos pelo 

IFPB como externamente; proporcionar essa capacitação aos professores e tutores que atuam 

no curso de BAP; elaborar métodos de avaliação do curso e de seus estudantes junto aos 

professores e tutores do BAP; conceber os critérios para o processo seletivo do curso em 

conjunto com a Coordenação da UAB no Instituto; acompanhar o registro acadêmico e 

integralização curricular dos estudantes matriculados no curso; supervisionar os tutores, 

professores, o Coordenador de Tutoria e os Coordenadores de Polos; informar à UAB sobre 

aptidão ou inaptidão dos bolsistas, solicitando sua exclusão, se necessário, e sua substituição, 

quando possível; auxiliar a Coordenação da UAB na elaboração da planilha financeira do 

curso; enviar informações relativas ao curso, pertinentes à prestação de contas da 

Coordenação da UAB, quando solicitado (IFPB/PPC, 2015). 

Ao docente designado para Coordenador de Tutoria do Curso de BAP/IFPB, as 

mesmas condições de trabalho, destinando 40 horas para as atividades a serem 

desempenhadas no IFPB e 20 horas na forma de contrato remunerado mediante concessão de 

bolsa CAPES/UAB. Para o exercício da função de coordenador de tutoria, o docente deverá 

promover atividades de atualização e capacitação administrativa e pedagógica, participando 

delas; auxiliar a Coordenação do Curso de BAP no processo de seleção de tutores; 

acompanhar as atividades acadêmicas em suas fases de formulação, implementação e 

controle; verificar o bom andamento dos cursos, visitando os polos periodicamente; informar 

a Coordenação do Curso sobre aptidão ou inaptidão dos tutores quanto ao recebimento de 

bolsas; supervisionar e auxiliar os tutores tanto no acompanhamento das atividades dos 

estudantes como no cumprimento de suas atribuições administrativas; encaminhar, 

semestralmente, à Coordenação do Curso, relatórios de desempenho dos tutores. 

(PPC/BAP/IFPB, 2015). 

Faz-se importante destacar, no contexto apresentado, que os docentes ocupantes destes 

cargos no BAP têm seu contrato de trabalho com o IFPB em regime de dedicação exclusiva, 

ficando clara a concomitância no desenvolvimento das atividades para atendimento ao 

programa BAP/EaD/PNAP e as atividades presenciais no IFPB, onde todos estes envolvidos 

encontram-se também em sala de aula e à frente de outros cargos de gestão. Esse leque de 

atividades a serem realizadas em cursos de EaD com o pagamento de uma bolsa, financiado 

pelo MEC, é uma forma de reduzir os custos da União com a educação superior. 
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Pelo exposto, fica visível a predisposição de intensificação e precarização do trabalho 

realizado pelos docentes, não só pelas especificidades do trabalho docente como tratado neste 

capítulo, mas pelo envolvimento concomitante desse trabalho com o trabalho a ser realizado 

pela modalidade a distância. Há de se considerar, por tudo isso, a grande preocupação com o 

trabalho desses docentes que estão atuando na chamada era do conhecimento – em que as 

informações estão sendo difundidas exponencialmente via recursos das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), o que requer outras habilidades e competências, 

apontando para o fato de que o contexto do trabalho docente pela modalidade a distância 

encontra-se completamente afetado por essas transformações.  

Nessa conjuntura, compete aos profissionais docentes envolvidos na EaD a busca 

constante pela atualização e pela geração de novos conhecimentos. No contexto da 

transmissão dos conteúdos via EaD como visto, tem-se a participação do professor e do 

professor-tutor. Tal apresentação impõe entender a abrangência desses termos de forma 

separada, muito embora, na prática, haja ainda uma interposição de atividades. 

Quanto às atribuições dos professores em qualquer modalidade de ensino, seja 

presencial ou a distância, o trabalho docente no Instituto Federal da Paraíba compreende 

atividades de ensino com aulas ministradas nos cursos regulares do IFPB e de outras 

instituições (BAP/PNAP), ou outras, desde que tenham a anuência do IFPB, atividades de 

organização e de apoio ao Ensino e atividades de ensino nos cursos regulares, podendo ser 

presenciais ou na modalidade de Ensino a Distância – EaD – desde que prevista no Projeto 

Pedagógico do Curso, aprovado pelo Conselho Superior, conforme regulação de cada 

modalidade.  

São consideradas atividades de organização do ensino: planejamento de aulas teóricas 

e práticas; elaboração de material didático e roteiro de aulas práticas; elaboração e correção de 

instrumentos de avaliação; elaboração e programação de experimentos didáticos; manutenção; 

aferição; teste e projeto ou construção de equipamento didático, devendo cada Coordenação 

de Curso ou de Área realizar reuniões mensais ordinárias, de caráter pedagógico, e 

extraordinárias quando se fizerem necessárias. São consideradas atividades de apoio ao 

ensino: as ações docentes, realizadas preferencialmente nas dependências do IFPB, 

diretamente vinculadas a programas e matrizes curriculares dos cursos regulares do IFPB, 

e/ou que incidam diretamente na melhoria das condições de oferta de ensino, compreendendo 

orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou outra modalidade prevista no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC); orientação de estágio curricular supervisionado, 
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orientação de atividades complementares curriculares; orientação de monografia de 

especialização; orientação de dissertação de mestrado; orientação de tese de doutorado; 

atendimento ao discente nos Núcleos de Aprendizagem; aulas de reforço e atividades de 

recuperação e participação em reuniões de planejamento pedagógico, de Departamento, de 

área/curso. 

Ainda compete aos docentes/IFPB o desenvolvimento das atividades de pesquisa, que 

se caracterizam por ações do docente realizadas em Grupo de Pesquisa e/ou Programa de Pós-

Graduação do IFPB e/ou de outras instituições de ensino, desde que haja anuência da Direção 

Geral do Campus de origem, com parecer da área ou curso, sem vínculo empregatício, 

compreendendo: Orientações em Programas Institucionais de Iniciação Científica e/ou 

Tecnológica; Coordenação de Grupos ou Projetos de Pesquisa; Participação em Grupos ou 

Projetos de Pesquisa cadastrados junto ao CNPq e certificados pela Instituição; Outras 

atividades correlatas de interesse institucional, acordadas com o(s) superior(es) imediato(s), e 

atividades de extensão, consideradas ações de caráter comunitário, não remuneradas, salvo 

quando haja previsão legal, de iniciativa do docente e/ou de interesse institucional, 

compreendendo: ordenação de programa/projeto de extensão institucional (social, 

tecnológico, artístico-cultural, esportivo, entre outros); orientação de estagiários/bolsistas em 

projetos/programas de extensão registrados na Pró-Reitoria de Extensão; outras atividades 

correlatas de interesse institucional e acordadas com o(s) superior(es) imediato(s) (PDI-2015-

2019) (PPC/BAP/IFPB, 2015). 

Deve-se considerar, neste contexto, que as Atividades de Extensão, propostas por 

iniciativa do docente, deverão estar de acordo com o interesse institucional e registradas na 

Pró-Reitoria de Extensão, não podendo comprometer as atividades desenvolvidas por estes no 

campus de origem.  

Ainda podemos destacar as atividades complementares, que são as ações docentes em 

Conselhos, Colegiados, Câmaras, Comitês, Núcleos e Comissões do IFPB ou de outras 

instituições, compreendendo participação em comissões para elaboração de projetos de 

implantação de cursos e acompanhamento de cursos regulares; participação em projetos 

institucionais de cunho social; participação na Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

Participação em Conselhos, Colegiados, Câmaras, Comitês e Núcleos; Participação em 

Comissões de Sindicância; Participação em Comissões de Licitação; Participação em 

Comissões específicas designadas pela Reitoria e Direção Geral dos Campi; Representação 

institucional, designada pela Reitoria e/ou Direção Geral dos Campi em Conselhos, 
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Colegiados, Câmaras, Comitês, Núcleos e Comissões de outras instituições; Outras atividades 

correlatas de interesse institucional, acordadas com o(s) superior(es) imediato(s) e 

referendadas pelas Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e de 

Extensão.  

Em relação especificamente às atividades docentes a serem desenvolvidas no âmbito 

do curso de Bacharelado em Administração Pública/PNAP, deve-se registrar que estes têm 

autonomia para a distribuição dos conteúdos e aplicação de seus métodos, não prescindindo 

da legislação educacional, adequação ao PPC e regulamentos do curso, orientadores de todos 

os componentes curriculares adotados no BAP. Na elaboração do plano instrucional e de 

trabalho, devem ser seguidos os procedimentos da UAG e do curso, atendendo aos requisitos:  

I. Conformidade com a ementa da UAB e do PNAP, sendo constantemente 
revisada e alterada pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, conforme 
exigências legais e do mercado;  

II. Bibliografia disponibilizada pelo PNAP e armazenadas em diretório virtual;  
III.  Utilização de artigos científicos publicados em renomados congressos e revistas 

da área de Administração;  
IV.  Cumprimento da carga horária da disciplina, a qual, conforme Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, não contabiliza exames finais para contabilização 
da referida carga horária (PPC/BAP/IFPB, 2015). 

 
A respeito da atuação do professor, encontra-se registrada, no Portal UAB/CAPES, 

menção ao Professor-pesquisador (nomenclatura utilizada do IFPB para o curso de BAP), 

conforme segue: 

[...] é um professor ou pesquisador designado ou indicado pelas IPES vinculadas ao 
Sistema UAB, que atua nas atividades típicas de ensino, de desenvolvimento de 
projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados por sua 
instituição no âmbito do Sistema UAB. 

São atribuições do Professor-pesquisador: 

• Elaborar e entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo do curso 
no prazo determinado; 

• Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia utilizados para o 
desenvolvimento do curso à linguagem da modalidade a distância; 

• Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 
modalidade a distância; 

• Adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o material didático nas 
diversas mídias; 

• Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na instituição 
de ensino; 

• Desenvolver as atividades docentes da disciplina em oferta na modalidade a 
distância mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no projeto 
acadêmico do curso; 

• Coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em disciplinas ou 
conteúdos sob sua coordenação; 
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• Desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores, 
professores e tutores mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no 
plano de capacitação; 

• Desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos recursos e 
metodologia previstos no plano de curso; 

• Apresentar ao coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada, relatório do 
desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da disciplina; 

• Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e 
materiais didáticos para a modalidade a distância; 

• Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 
modalidade a distância; 

• Participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do curso; 
• Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, a metodologia de 

avaliação do aluno; 
• Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino 

desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância; 
• Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de suas 

atribuições, para encaminhamento à DED/CAPES/MEC, ou quando solicitado. 
 

Dando prosseguimento à classificação das atribuições no contexto das nomenclaturas 

apresentadas, tem-se a classificação das atribuições dos tutores, cujo teor, na visão de Preti 

(1996, p. 41), encontra-se assim descrito: “tutores presenciais” e “tutores a distância” e 

segundo informações do MEC/SEED/2007, quando aponta alguns referenciais de acordo com 

essa classificação. Segue abaixo o que se entende, nestas duas visões, quanto ao que deve 

estar presente num sistema de tutoria de qualidade e na composição do termo tutor: 

• Os tutores a distância:  

aqueles que mantêm contato com os estudantes apenas por meio de tecnologia – 
ambiente virtual de aprendizagem, telefone, e-mail, etc. Essa mesma classificação é 
utilizada pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) (PRETI, 1996, p.41). 
 

• A tutoria a distância de qualidade: 

- atua a partir da instituição, mediando o processo pedagógico junto a estudantes 
geograficamente distantes.  
- deve esclarecer dúvidas por meio de recursos tecnológicos, promover espaços de 
construção coletiva de conhecimento e participar dos processos avaliativos (SEED, 
2009). 
 

• Os tutores presenciais: 
 
são aqueles que desenvolvem funções de tutoria em cursos nos quais os alunos se 
encontram em um espaço físico e têm acesso aos conteúdos por meio de 
transmissões televisivas ao vivo e/ou gravadas ou em situações presenciais de um 
curso desenvolvido, em sua maior parte, a distância (PRETI, 1996,p.41). 
 

• A tutoria presencial de qualidade: 
 

- atende os estudantes nos polos presenciais.  
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- o tutor deve conhecer o projeto do curso e o material didático, a fim de auxiliar os 
estudantes em suas atividades individuais e em grupo, fomentando a pesquisa e 
esclarecendo dúvidas específicas e sobre as tecnologias usadas.  
-deve participar dos momentos presenciais, como avaliações e aulas práticas, e se 
manter em comunicação com os alunos e com a equipe do curso (MEC/SEED, 
2007). 

Torna-se importante destacar, pelo exposto, que o papel do tutor apresentado nas duas 

dimensões emerge para uma interpretação na qual esse profissional, interagindo tão 

fortemente com os alunos, provendo, inclusive, recursos para dar assistência ao processo de 

ensino aprendizagem e dentre tantos outros apontamentos, articula teoria e prática e avalia a 

aprendizagem. Pode-se, assim, aferir que este profissional está exercendo a função docente. 

Face a esta constatação, a SEED optou pela terminologia professor-tutor. 

Na concepção exposta no Portal UAB/CAPES, assim encontra-se definido o Tutor: 

Tutor é o profissional selecionado pela IPES vinculada ao Sistema UAB para o 
exercício das atividades descritas a seguir. No entanto, cabe às instituições de ensino 
determinar, nos processos seletivos de tutores, as atividades a serem desenvolvidas 
para a execução dos Projetos Pedagógicos, de acordo com as especificidades das 
áreas e dos cursos. 

São atribuições do Tutor: 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 
• Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 
• Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 
• Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e 

responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 
• Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 
• Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 
• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

instituição de ensino; 
• Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria; 
• Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 

responsável; 
• Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos 

polos, em especial na aplicação de avaliações. 

  
Quanto à discussão dos termos professor e tutor acima expostos, há de se considerar 

que, no projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração Pública do 

IFPB, contemplam-se as nomenclaturas de professores pesquisadores e tutores presenciais e a 

distância.  

Em termos operacionais que visem ao desenvolvimento destas funções, com destaque para 

a função docente, numa lógica de oportunizar professores, tutores e alunos ao compartilhamento 

de informações na plataforma AVA, de modo a otimizar o trabalho docente e a interação discente, 
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os envolvidos nessa cadeia podem se utilizar de diversos recursos didáticos, a exemplo; arquivos 

de apostila; casos de ensino; artigos científicos; slides de apresentação dos conteúdos; planilhas 

eletrônicas; filmes, entre outros. Também é possível o compartilhamento de páginas da Internet 

(URL), com vídeos de interesse da disciplina e vídeo aulas expositivos.  

Na concepção do PPC/BAP/IFPB, está presente a categoria de aulas expositivas, que 

prevê a realização de encontros presenciais, nos quais os discentes têm a oportunidade de 

esclarecer dúvidas pessoalmente com os docentes das disciplinas, além das contínuas 

interações no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), cuja operacionalização ocorre através 

da plataforma moodle. As principais discussões a respeito de temas inerentes a cada disciplina 

ocorrem por meio dos fóruns, sempre de forma contextualizada, de modo a promover o 

desenvolvimento da capacidade crítica dos estudantes, o que também pode ser realizado por 

meio de chats, sendo, neste caso, maior a interação por ser instantânea ou síncrona. 

A organização curricular contempla, além dos conteúdos disciplinares nas dimensões 

estipuladas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, o estágio supervisionado, as atividades 

complementares e o Trabalho de Conclusão de Curso, todos integrados e detalhados nas 

seções seguintes e com a carga horária apresentada no quadro abaixo. 

 

Quadro 9 – Composição curricular BAP/IFPB 

Componentes Curriculares CH 

Estágio Supervisionado 300 

Atividades Complementares 120 

Trabalho de Conclusão de Curso 60 

Demais componentes 2.670 

Total 3.030 

Fonte: IFPB/PPC/BAP (2015). 

 

Para a operacionalização da proposta de oferta de disciplinas contida no PPC do curso 

de Bacharelado em Administração Pública, encontram-se cadastrados 43 docentes, numa 

perspectiva de atendimento à oferta de 53 disciplinas. A matriz curricular do curso 

Bacharelado em Administração Pública (IFPB/PPC/ BAP) está assim esquematizada: 
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Quadro 10 – Matriz curricular BAP/IFPB 

 

Fonte: IFPB /PPC/BAP (2015). 

Observa-se, a partir da análise da matriz curricular apresentada no Quadro 10, que esta 

foi concebida a partir da concepção do curso de BAP quando foram definidas Linhas de 

Formação Específica (LFEs), com suas respectivas atividades acadêmicas articuladas ao 

ensino por meio de Seminários Temáticos nas áreas de concentração: Gestão de Pessoas; 

Finanças/Contabilidade; Marketing e Operações. A partir dessas áreas de concentração e 

conforme perfil do curso e perfil do egresso, foram trabalhadas as Linhas de Formação 

Específica: Desenvolvimento Estratégico Corporativo (Gestão de Pessoas); 

Auditoria/Controladoria no Setor Público (Finanças/Contabilidade); Valor da Prestação de 

Serviço Público (Marketing); Gestão de Processos e Projetos no Setor Público (Operações). 

A estrutura pedagógica para funcionamento do curso de BAP é promovida pela 

Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios – UAG – do Campus João Pessoa do IFPB, 

responsável pela oferta, também na modalidade a distância, do curso de Especialização em 

Gestão Pública, caracterizado como pós-graduação lato sensu. 

Em conformidade com as projeções do PDI, no período de 2014 a 2024, o curso de 

Bacharelado em Administração Pública atende ao planejamento de interiorização do ensino 

superior no estado da Paraíba, muito embora não esteja prevista nesse documento a expansão 

Disciplina CH

Filosofia e Ética 60

Teorias da Administração I 60

Introdução à Economia 60

Psicologia Organizacional 60

Metodologia de Estudo e de Pesquisa em 
Administração

60

Seminário Integrador 30

Matemática Básica (Nivelamento) 60

TOTAL 390

Ciência Política 60

Teorias da Administração II 60

Macroeconomia 60

Contabilidade Geral 60

Matemática para Administradores 60

Seminário  Integrador I 30

Informática para Administradores (optativa) 60

TOTAL 390

Teorias da Administração Pública 60

Sociologia Organizacional 60

Economia Brasileira 60

Contabilidade Pública 60

Instituições de Direito Público e Privado 60

Seminário  Integrador II 30

Redação Oficial (optativa) 60

TOTAL 390

Teorias das Finanças Públicas 60

Organização, Processos e Tomada de 
Decisão

60

SIC para o Setor Público 60

Estatística Aplicada  à Administração 60

Direito Administrativo 60

LIBRAS (optativa) 60

Seminário  Integrador III 30

TOTAL 390

1º 
MÓ

DU
LO

 
2º 

MÓ
DU

LO
3º 

MÓ
DU

LO
4º 

MÓ
DU

LO

Disciplina CH
Planejamento e Programação na 
Administração Pública

60

Gestão de Pessoas no Setor Público 60

Gestão de Operações e Logística I 60

Matemática Financeira e Análise de 
Investimentos

60

Direito Empresarial 30

Seminário Temático (Pessoas) LFE I 30

Estágio Curricular Supervisionado I 50

TOTAL 350

Orçamento Público 60

Administração Estratégica 60

Gestão de Operações e Logística II 60

Elaboração e Gestão de Projeto 60

Direito e Legislação Tributária 30

Seminário Temático (Operações) LFE II 30

Estágio Curricular Supervisionado II 50

TOTAL 350

Auditoria e Controladoria 60

Negociação e Arbitragem 60

Tecnologia e Inovação 60

Empreendedorismo Governamental 60

Gestão da Regulação 30

Seminário Temático (Financeira) LFE III 30

Estágio Curricular Supervisionado III 100

TOTAL 400

Políticas Públicas e Sociedade 60

Relações Internacionais 60

Gestão da Qualidade no Setor Público 60

Seminário Temático (Marketing) LFE IV 30

Estágio Curricular Supervisionado IV 100

TOTAL 310

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 60

Licitação, Contratos e Convênio 60

TCC 60

TOTAL 180

7º 
MÓ

DU
LO

8º 
MÓ

DU
LO

9º 
MÓ

DU
LO

5º 
MÓ

DU
LO

 
6º 

MÓ
DU

LO
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de cursos de bacharelados na modalidade a distância. Oportunamente, observa-se, ainda, 

nesse documento, que estão previstas, no cômputo de atendimento às demandas por educação 

superior, as atividades de EaD e que estas seriam desenvolvidas em parceria com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – e com a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB – , devendo ser articuladas entre os entes federativos e 

as instituições de ensino, exatamente o que ocorre com a oferta do Curso de Bacharelado em 

Administração Pública ofertado pelo IFPB parcerias MEC/UAB/PNAP. 

No âmbito institucional, observa-se que o curso de BAP ofertado pela modalidade a 

distância possibilitou a expansão e o acesso dos alunos ao ensino superior e mudou a cultura 

organizacional do IFPB. No tocante à mudança na cultura organizacional, faz-se prudente 

destacar o processo de onde esta mudança parte, e este diz respeito e se torna mais presente no 

seu setor de abrangência, ou seja, no âmbito da oferta da educação superior, em que a EaD 

vem buscando seu espaço num cenário que, até 110 anos atrás, não existia no contexto 

institucional, de modo que não havia um planejamento formal focado para expansão de cursos 

superiores especificamente pela modalidade a distância. A tradição da oferta de cursos 

predominantemente presenciais, com metodologias e práticas pedagógicas consolidadas são 

aspectos relevantes nesse processo de mudança cultural, posto que a EaD trata de uma 

modalidade de ensino com característica de operacionalização completamente diferente da 

oferta do ensino presencial, quer no âmbito de atendimento às questões administrativas, quer 

no âmbito pedagógico, indo além, atingindo o trabalho do docente do IFPB, que, tendo que 

atuar na EaD, vê-se na condição de ter que buscar as competências exigidas para esse fim, 

contribuindo sobremaneira para a observância das questões que envolvem a intensificação e a 

precarização do trabalho docente.  
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6 MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS NO IFPB NO CONTEXTO DA EXP ANSÃO 

DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA: A VISÃO DE GESTORES QUE 

ATUARAM NO BAP/PNAP/IFPB 

 

A implementação da educação a distância no IFPB provocou grandes modificações no 

âmbito institucional, uma vez que essa modalidade apresenta características próprias, 

diferentes da modalidade presencial, no que se refere ao uso de metodologias, redefinição da 

função e do trabalho do professor, uso das tecnologias da comunicação e da informação. 

Essas características redefiniram os espaços e o tempo da formação e instituíram modelos e 

materiais diversificados, mudando, assim, a relação do ensino-aprendizagem.  

O capítulo propõe-se a analisar, na perspectiva dos gestores do IFPB que atuaram no 

curso do BAP/PNAP, como essa nova modalidade de educação passou a influenciar a cultura 

organizacional do IFPB, tomando como referência o Curso de Administração Pública a 

Distância, em parceria com o IFPB/UAB/PNAP, tendo em vista que, tradicionalmente, a 

instituição mantinha como foco central o ensino presencial de níveis médio e técnico, situação 

que só foi sendo modificada pela aprovação do Decreto nº 6.096/2007, que estabeleceu as 

diretrizes para o processo de integração de Instituições Federais de Educação Tecnológica 

para a Constituição dos Institutos Federais.  

O capítulo estrutura-se em três subseções, tomando como referência o 

BAP/PNAP/UAB. A primeira analisa a expansão da educação a distância no Instituto de 

Educação Tecnológica da Paraíba, com destaque para a implantação do Bacharelado de 

Administração Pública/IFPB e suas repercussões na estrutura organizacional do IFPB; a 

segunda investiga as implicações desse curso nos aspectos administrativos e pedagógicos da 

instituição; a terceira analisa o acompanhamento e a avaliação do BAP/PNAP/UAB.  

 

6.1 A Expansão da EaD nos cursos superiores e as mudanças na organização do IFPB:  
a visão dos Gestores 

 

 

A expansão da Educação Superior no Brasil pela modalidade a distância vivenciada no 

século XXI emergiu, dentre outros fatores, pela diversificação da modalidade de ensino 

ocorrida face às políticas públicas vigentes no Brasil a partir da década de 1990. Estas 

políticas de cunho neoliberal e orientadas pelos organismos internacionais delinearam a 
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expansão do ensino superior via diversificação institucional e diferenciação das modalidades 

da oferta de ensino, com destaque para a educação a distância. Esse contexto foi alicerçado a 

partir da evolução do cenário político, econômico e social, em um contexto global, que passou 

a exigir maior nível de qualificação em todos os setores sociais, desencadeando a necessidade 

de expansão da educação superior.  

Dessa forma, a expansão do ensino superior nos Institutos Federais tornou-se uma 

estratégia relevante para a expansão desse nível de ensino. Considerou-se que, para uma 

melhor compreensão do objeto de estudo, era importante entrevistar os gestores do IFPB com 

a finalidade de conhecer melhor aspectos como: as primeiras iniciativas do ensino superior a 

distância no IFPB; o papel indutor do Ministério da Educação na implementação da EaD e das 

TICs e a avaliação dos gestores sobre o processo de expansão dos cursos superiores de 

graduação a distância 

 

6.1.1 Primeiras iniciativas do ensino superior a distância no IFPB 
  

 As falas dos gestores apontaram vários elementos norteadores desse caminho, 

inclusive, que, antes do período da implementação dessas políticas no IFPB, já havia 

nacionalmente uma discussão em nível do ministério para expandir a rede federal, utilizando a 

EaD, política que foi desenhada nos programas institucionais na SETEC, por meio da 

participação de grupos de trabalho no MEC.  

Na fala do gestor 01, fica evidente, que: 

Inicialmente, pensou-se em capacitar um grupo de pessoas na Rede para que 
pudessem ser responsáveis pela ação dos primeiros cursos, e depois pensar uma 
cultura institucional que pudesse passar a ofertar cursos nessa modalidade. [...] Os 
trabalhos dessas comissões resultaram na criação da Escola Técnica Aberta do Brasil 
para oferta de cursos técnicos na modalidade EaD, assim como atualmente a UAB 
faz com as universidades (Gestor 01). 

A Expansão da Educação a Distância nos Institutos Federais, integrada à Rede e-Tec5 

Brasil, teve como objetivo promover a integração e a ampliação da oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. Para tanto, várias ações foram contempladas, tais como: 

interiorizar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica (EPT), ampliar as 

                                                           
5 Rede e-Tec – Lançado em 2007, o sistema Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação profissional e 
tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, 
públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos 
serão ministrados por instituições públicas. Resolução em vigor: Resolução nº 36, de 13 de julho de 2009, com 
alterações da Resolução nº 18, de 16 de junho de 2010 (fonte http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil. Acesso 
em 01 de Jan/2016).  
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ofertas de cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada (FIC) e cursos de 

formação de profissionais para a EPT, integrar a educação a distância e a educação presencial 

e expandir o uso das TICs, como forma de inclusão digital e difusão do uso das tecnologias 

educacionais nos cursos presenciais, exatamente o que consta descrito nos documentos 

oficiais tanto da Rede e-Tec Brasil (2009), como nos documentos institucionais do IFPB, a 

exemplo do PDI 2010-2014, documento norteador de todas as ações para este quadriênio.  

A fala do gestor 01 é reveladora de que, antes da iniciativa da UAB, já havia estudos 

de viabilidade para a expansão nos Institutos Federais da modalidade a distância. No entanto, 

somente no ano de 2012, atendem ao edital n°19/2012 para oferta do curso superior de 

BAP/PNAP que não iniciou nesse ano. Os gestores informam que institucionalmente sob a 

responsabilidade única do IFPB a expansão começou “inicialmente com Curso de Letras e, no 

ano de 2013, a expansão continuou com a implantação do Curso de Bacharelado 

Administração Pública por meio do programa PNAP/UAB, seguido da implantação de um 

curso de Especialização em Gestão Pública, também em parceria com a UAB, e em 2014 

ofertando o curso de licenciatura em computação também pela UAB”.  

A experiência de oferta de cursos pela Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) 

consistiu numa ação do Ministério da Educação, ligada à Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC), com foco na oferta de cursos técnicos a distância, além de formação 

inicial e continuada de trabalhadores egressos do ensino médio ou da educação de jovens e 

adultos e de cursos superiores, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil em outros 

Institutos Federais, a exemplo do Instituto Federal de Santa Catarina. No entanto, no IFPB, as 

experiências de oferta em parceria com a Rede e-Tec e do BAP/PNAP ofertado pelo 

programa Universidade Aberta do Brasil ainda não se constituem em um alicerce para o 

processo de institucionalização da EaD no Instituto Federal da Paraíba. Pelos relatos dos 

gestores, observa-se que existem discussões, nas quais foi citada a ideia de “viabilizar a 

estruturação de um Campus para EaD, onde se pudesse contemplar as políticas e 

procedimentos específicos para a modalidade, isso numa visão de longo prazo”, como dito 

pelo Gestor 01.  

Ainda não se pode dizer que o IFPB detém experiência acumulada para este fim, posto 

ter sido declarado que “as experiências dos gestores e docentes foram sendo adquiridas a 

partir da oferta destes cursos e que não houve um planejamento formal para essa oferta em 

nível superior principalmente” (Gestor 03). 
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Muito embora a oferta do BAP/PNAP tenha sido a primeira experiência na oferta da 

educação superior em parceria IFPB/CAPES/UAB, há de se destacar a importância dessa 

parceria no contexto da expansão no IFPB por essa modalidade. E, para dar respaldo às 

iniciativas empreendidas pelo IFPB para a oferta de cursos de graduação a distância em 

parceria com a UAB, destaca-se a relevância do sistema UAB nesse contexto, que, segundo 

Sousa (2012, p.128): 

[...] é apresentado como política pública de formação de professores inicial e 
continuada, instituída pelo Decreto n°5.800, de 08 de junho de 2006, com a 
finalidade de expandir e interiorizara oferta de cursos e programas de educação 
superior e, ainda, fomentar a modalidade de educação a distância nas Instituições de 
Educação Superior (IES) públicas em parceria com os três níveis governamentais 
brasileiros (federal, estadual e municipal), além de viabilizar [...] mecanismos 
alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e 
pós-graduação de forma consorciada. 

  A consolidação do sistema UAB também é citada como ação importante no 

que diz respeito à promoção da expansão de cursos pela modalidade a distância nas 

Instituições Federais de Ensino Superior, conforme dito por Dourado (2009, p. 899): 

[...] Outra ação em curso, envolvendo as IFES, é a expansão de seus cursos por meio 
da modalidade de educação a distância, que se consubstancia em níveis articulados: 
a redefinição das ações da CAPES no campo da formação de professores, visando a 
busca de maior organicidade dos programas de formação inicial e continuada, e a 
consolidação das UAB. 

Das citações acima, apreende-se que o IFPB apropria-se de duas situações pertinentes 

às orientações da política de expansão pela EaD, quando se propõe a ofertar o curso de 

Bacharelado em Administração Pública e a ofertar Pós-Graduação em Gestão Pública, ambos 

em parceria com a UAB. 

Há de se destacar que, mesmo com respaldo legal para inserção da EaD nos cursos 

superiores no IFPB, a expansão por essa via tornou-se uma discussão em pauta nas reuniões 

de diretoria do IFPB. E é importante ressaltar que, dentre os gestores entrevistados, nem todos 

tinham a mesma opinião sobre o assunto da expansão dos cursos superiores pela modalidade a 

distância. Algumas falas realçam aspectos positivos, e outras, aspectos negativos dessa 

expansão no IFPB.  

Como aspectos positivos, destacamos as falas dos Gestores 01 e 02: 

A expansão pela EaD se torna positiva a partir do momento que se coloca de certa 
forma a atender as necessidades das pessoas que, pelas longas distâncias percorridas 
entre trabalho e universidades/faculdades, ou até mesmo sem nenhum acesso a esta 
oferta de ensino em sua região, ou ainda por falta de tempo, optam por este tipo de 
ensino. O IFPB através de seus campi e polos distribuídos na PB poderá vir a suprir 
essa demanda, e isso está previsto na concepção da EaD (Gestor 01). 
 
A modalidade EaD era uma possibilidade de alcançar novas localidades, com ofertas 
de cursos e também levar o ensino a um número maior de pessoas, sem que 
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ocupasse mais espaços de sala de aula da nossa instituição, então essa foi a maior 
motivação inicial que levou um grupo de pessoas, de professores a pensar nessa 
modalidade (Gestor 02). 

As falas dos Gestores 01 e 02 justificam a adoção da EaD como modalidade de ensino 

que possibilita o atendimento a um grande contingente de alunos e também como uma forma 

de interiorizar o ensino superior, demonstrando que o efeito das políticas públicas que 

orientam tal adoção estão claras na visão dos gestores. 

Cabe refletir, no entanto, sobre as condições destes campi e polos do IFPB ou das 

prefeituras (como o caso da parceria com a UAB), instalados nos municípios da Paraíba, e 

suas condições de infraestrutura administrativa e tecnológica para atendimento às 

necessidades dessa modalidade. Razão pela qual o atendimento à demanda, considerado um 

ponto forte ou uma característica citada como positiva para o uso da EAD, pode vir a se 

transformar num ponto fraco ou aspecto negativo, se tomada a estrutura dos polos como uma 

arquitetura de apoio, não se prestando este a promover a eficácia do ensino por essa 

modalidade.  

Observa-se, em algumas falas, que as especificidades regionais nem sempre 

oportunizaram o bom andamento do curso de BAP ofertado em parceria com a UAB. A fala 

do Gestor 05 evidencia que ambos (BAP/UAB) remetem a critérios de democratização, o que 

também é apontado pelo Gestor 02, que destaca como aspectos positivos o critério de 

democratização do acesso em evidência por possibilitar atender a um número significativo de 

pessoas em localidades diferentes, além do espaço da sala de aula, o que não impactaria na 

estrutura existente no IFPB, interiorizando, dessa forma, o ensino superior em localidades 

onde antes não seria possível a atuação do Instituto.  

Esses posicionamentos corroboram com a opinião de Aquino (2007) para quem a EaD 

minimizou barreiras que possam impedir o acesso ao conhecimento e à educação continuada e 

permanente. Já Vianna (2009) expõe sobre o processo de democratização a partir da oferta de 

EaD, salientando que a educação a distância apresenta-se como um poderoso instrumento para 

a otimização do processo de ensino-aprendizagem e para a diminuição das desigualdades das 

oportunidades escolares, dentre outros aspectos. Por sua vez, Preti (2005, p. 32) coloca que a 

EaD “é tida como uma alternativa viável à democratização das oportunidades educacionais no 

país, compreendendo a democratização como acesso, permanência e qualidade de ensino”. 

É oportuno destacar que, contraditoriamente ao discurso das políticas públicas que 

orientam e, de certa forma, induzem a utilização da EaD como forma de expandir a oferta da 

educação superior numa lógica de democratizar e interiorizar, não está havendo a percepção 
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de que também essa modalidade pode reproduzir outra forma de seletividade regional já 

latente no ensino presencial, oportunizada, na atualidade, com o uso contínuo de TICs, que, de 

certa forma, ainda não estão disponíveis à grande massa da população de baixa renda que 

demanda a necessidade de formação de nível superior, quando a EaD se apresenta como uma 

alternativa para essa demanda. Utilizando-se de uma nova nomenclatura, NTIC (Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação), neste texto utilizado apenas como TICs, Santos 

(2008) discorre sobre a expansão da educação superior numa lógica da expansão do capital e 

analisa sua interface com a proposta da EaD, evidenciando o discurso ideológico do modelo 

de EaD que o Brasil vem implementando. Assim, a autora se coloca: 

[...] aliado à internacionalização da educação e, particularmente, da educação 
superior vem acontecendo um movimento de apologia à democratização desse nível 
de ensino por meio da oferta da modalidade de educação a distância, ao mesmo 
tempo em que ocorre um investimento em novas tecnologias da comunicação e 
informação. [...] apesar de contraditória e possível, a democracia é violentada 
naquilo que ela tem de mais nobre: a promessa de igualdade social como 
responsabilidade do Estado. [...] o processo expansionista da educação superior, no 
Brasil ocorre sob a égide da defesa da diversificação e diferenciação das instituições 
superiores, se coloca como dinâmica crucial e base legal para ampliação das 
oportunidades educacionais (SANTOS, 2008, p.12). 

A questão do uso das tecnologias para utilização na EaD e o grande investimento que 

esta demanda gera para sua utilização nas instituições de ensino no Brasil tornam-se uma 

variável bastante preocupante: de que tecnologia se está falando? Para qual fim? Sabe-se que 

a tecnologia no contexto da EaD está intrinsecamente relacionada à transmissão do 

conhecimento numa relação de ensino-aprendizagem, e não simplesmente sua existência em 

laboratórios de informática.  

O relato do Gestor 01 mostra uma visão bastante positiva, destacando a ação de um 

grupo de professores do IFPB que se mobilizou no sentido de buscar condições propícias na 

instituição, para contribuir com a expansão da educação superior pela oferta da EaD. Essa 

trajetória foi assim explicitada pelo gestor supramencionado: 

[...] A expansão pela EaD pode ser considerada por grupo de colegas como uma 
ação positiva para ser implementada no IFPB. Um grupo começou a discussão sobre 
a oferta de cursos superiores pela EaD, este grupo se estruturou numa coordenação 
que depois passou a ter status de departamento, hoje já temos uma diretoria ligada a 
uma Pró-Reitoria importante na nossa instituição ou seja esse grupo foi criando 
estrutura, promoveu alguns treinamentos e buscando adquirir expertise, estimulando 
a criação de diretrizes que pudessem vir a subsidiar a oferta dessa  modalidade que 
hoje  está começando a amadurecer na instituição concomitante com a oferta de 
cursos (Gestor 01). 

O relato do processo de institucionalização da EAD citada por esse gestor mostra 

como esse processo partiu de iniciativas de grupos de professores no IFPB, para somente 

depois as ações irem sendo incorporadas no planejamento institucional. Posteriormente, as 
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ações de institucionalização da EaD expressas nos documentos institucionais, como o PDI 

2010-2014, bem como no relatório de gestão do ano de 2012, foram se tornando estratégicas. 

Vale salientar, pelas falas dos gestores analisadas nesta pesquisa, que esse movimento ainda é 

muito incipiente. Os relatos demonstraram que as ações previstas a serem desenvolvidas por 

esses setores, criados em função da expansão, ainda não surtiram o efeito desejado, e o 

planejamento anteposto à oferta foi citado como um agravante, não tendo havido, na visão do 

Gestor 05, um planejamento para a oferta desses cursos. Da mesma forma, o mesmo gestor 

citou que, “para consolidar a criação desses setores, tem que ter uma decisão de cima, precisa 

ser tomada uma decisão em nível institucional, sair dos documentos legais e passar para o 

cotidiano do IFPB”. 

Sobre a necessidade de um planejamento mais efetivo para a implantação da 

modalidade da educação a distância no IFPB, o Gestor 05 complementa: 

[...] para oferecer a educação a distância a gente precisa de planejamento específico 
para EaD [...] com a educação a distância esse planejamento ele tem que ser mais 
presente, não pode ser improvisado (Gestor 05). 

 

É fato que os gestores do IFPB sensibilizam-se e posicionam-se positivamente em 

alguns momentos, até usam em seus textos a defesa teórica da inserção da EaD. No entanto, 

algumas falas remetem a aspectos negativos que envolvem essa expansão e estão visíveis 

nesse momento de implantação. Os Gestores 02, 03 e 06 expressaram, no mesmo sentido, 

preocupação com a expansão via EaD e a sua dependência dos usos das tecnologias, 

principalmente o computador e a internet, e assim se posicionaram:  

[...] O uso das TICs está intrinsecamente ligado às pessoas (usuários e operadores do 
sistema de aprendizagem pela EaD), princípio ativo neste processo. E, em meio ao 
desconhecimento, nesse ponto, o Instituto vem implementando capacitações para 
nosso pessoal, principalmente os docentes. Quanto ao alunado, percebemos que este 
não domina completamente as tecnologias para EaD, e os polos não ajudam na 
oferta da internet (Gestor 02). 
 
[...] encontramos, no percurso da implantação desse curso, alguns casos de 
desconhecimento de docentes e tutores quanto às potencialidades das TICs como 
recurso primordial para o processo de ensino-aprendizagem (Gestor 03). 
[...] além do fato de muitos dos envolvidos no projeto da oferta do BAP/PNAP 
terem expressado pouco ou nenhum conhecimento até mesmo do manuseio do AVA 
através da plataforma moodle, muito preocupa a condição dos alunos e dos polos das 
prefeituras, que, como vimos em algumas visitas, deixa muito a desejar (Gestor 06). 

Os depoimentos evidenciam a necessidade da capacitação dos profissionais para que 

possam atuar com qualidade em processos de EaD. Vários são os problemas que podem ser 

detectados no despreparo para o uso das tecnologias tanto para os docentes como para os 

discentes. Estamos considerando que o computador e a internet são os elementos 

indispensáveis para o sucesso desses cursos, no entanto, nem todos sabem utilizar 
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adequadamente as ferramentas tecnológicas, sem contar que nem em todos os municípios os 

polos dispõem desses equipamentos para os alunos e professores, muitas vezes não contando 

também com a internet banda larga, essencial para o desenvolvido do curso, que não funciona 

adequadamente em muitos municípios. Nesse processo, exige-se, de alunos e docentes, o 

domínio destas tecnologias para a eficácia da aprendizagem. Pelas falas dos Gestores, 02, 03 e 

06, verificamos que estas vão ao encontro do que diz Kenski (2003, p.74) quando coloca que: 

[...] o grande desafio inicial, em termos de realidade brasileira, é a formação de 
professores capazes de lidar com alunos e situações extremas: dos alunos que já 
possuem conhecimentos tecnologicamente avançados e acesso pleno ao universo de 
informações disponíveis nos múltiplos espaços virtuais aos que se encontram em 
plena exclusão tecnológica, sem oportunidade para vivenciar e aprender  nesta nova 
realidade; das instituições de ensino equipadas com as mais modernas tecnologias 
digitais aos espaços educacionais precários e com recursos mínimos para se 
trabalhar. 

A exposição da autora, de certa forma, foi desvelada, em alguns momentos, nas falas 

dos gestores ouvidos nesta pesquisa, e, no transcorrer da adoção da modalidade a distância em 

cursos de educação superior no IFPB, outras reflexões foram apontadas, remetendo ao 

enfrentamento dessas mudanças desde quando se tratava do CEFET/PB (nos anos 1999 a 

2008), período que antecedeu ao processo de Ifetização. Essas mudanças provocaram 

transformações em toda a estrutura organizacional que predominava naquele momento 

histórico. 

Sabe-se que, dentre os argumentos passíveis, a sustentação de uma cultura 

organizacional, está o fato de essa cultura ser consolidada por meio das pessoas que 

interferem de maneira subliminar no contexto organizacional. Considerando a cultura 

organizacional do IFPB, é importante fazer com que os profissionais que nele atuam 

assimilem a nova realidade do IFPB, como ter que desenvolver pesquisa e extensão, 

assumindo o compromisso com a EaD. Essas atividades incorrem diretamente nas 

interferências de interpretação culturais que dizem respeito a como essas pessoas vão se 

comportar mediante a união às regras, aos hábitos, às crenças e aos valores que são por eles 

compartilhados, bem como por todos que fazem o IFPB. 

Para consolidar uma cultura organizacional na nova concepção de Instituto Federal, há 

de se considerar uma longa trajetória, de 1909 a 2008, demarcada por modelos e concepções 

vinculadas e conduzidas pelas políticas públicas emanadas pelo Governo Federal à Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que, por ordenamento legal, veio, ao longo 

de sua trajetória, enfrentando distintas concepções. 
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Posto isso, espera-se que docentes e gestores sejam capazes de interagir com o 

ambiente institucional que ora atende a uma política expansionista e governamental, quando 

coloca a educação a distância como uma oportunidade de democratização e acesso à educação 

superior, apresentando um comportamento coerente entre suas ações no contexto dessa 

expansão em atendimento aos novos desafios adquiridos na concepção de Institutos Federais. 

O depoimento a seguir deixa muito clara a grande dificuldade que os profissionais que 

presenciaram a transição de CEFET/PB para IFPB tiveram para se submeter à incorporação 

de novas diretrizes, novas competências e novas práticas para atendimento não só no que diz 

respeito à educação superior presencial, como também no que tange à educação a distância. 

[...] Enfaticamente, no período de 2009, quando a gente passou de CEFET para IF, 
essa mudança foi muito dolorosa, digamos assim, nem bem nos colocamos como 
CEFETPB chegamos a IFPB (Gestor 01). 
 
[...] estávamos ainda com cara de Escola Técnica, sobrevivendo, tentando ainda 
enraizar alguma coisa de ensino Técnico Federal e de repente a gente se transformou 
em Instituto Federal. Totalmente sem amadurecimento dessa perspectiva. A 
educação superior presencial estava se iniciando (Gestor 02). 
 
[...] eu diria que as discussões sobre expansão por cursos superiores continuam 
muito no âmbito das áreas e não se pensou no início como expandir por essa via de 
um modo mais sistêmico, não ...não houve discussões mais efetivas, principalmente 
sobre a oferta da educação superior a distância (Gestor 03). 

 

As falas dos gestores apresentam sinais da necessidade de uma ‘reorganização da 

cultura organizacional’ (CHINELATO FILHO, 2011), tomando como marco a inserção da 

educação a distância, em atendimento a uma demanda externa a uma política pública de 

expansão pela oferta de cursos superiores por essa modalidade, muito embora há de ser 

notado que essa cultura vem sendo moldada ao longo desses cem anos com fortes indícios de 

preocupação com a perda da identidade da instituição nos moldes da ‘Escola’, como ainda é 

designada por muitos o IFPB. Assim o Gestor 01 se posiciona:  

[...] é preciso criar uma cultura de EaD no IFPB e essa cultura ela é muito recente. É 
preciso fortalecer todas essas discussões em todos os aspectos.  O tempo que poderia 
ser o grande sabedor, ele para nós é restrito, nesse aspecto como nós vamos 
direcionar toda essa questão complexa, eu vejo como um desafio. (Gestor 01). 

Quando o Gestor 01 se refere ao tempo restrito para abrigar um planejamento que 

incorpore todas as concepções numa mesma estrutura, está se reportando, por exemplo, ao 

fato de terem vivido 31 anos de Escola Técnica (1967 a 1998), período em que, de fato, houve 

um planejamento, focado, consolidando um conhecimento institucional do que era para ser 

feito e estava se fazendo e obtendo resultados satisfatórios. No momento de CEFET (1999-

2008), apenas nove anos, não foi possível mensurar os resultados em menos de uma década. 

E, imediatamente, em 2008, incorpora a concepção de Institutos Federais – IFPB, daí a razão 
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de se ter notado menção em muitas falas dos gestores que ainda não se tinha amadurecido 

sequer da concepção de CEFET e se passou para IF. 

A categoria administrativa “Institutos Federais” é recente no sistema educacional 

brasileiro, fazendo parte dele há apenas 08 anos (2008-2016). Os IFs, bem como o IFPB 

objeto deste estudo,  foram criados e implantados para atender a uma faixa muito grande de 

oferta de cursos, também em duas modalidades, presencial e a distância, num momento em 

que ainda não tinha sedimentado sequer as características de CEFET (1999-2008), que pelo 

Decreto nº 5.225, do ano de 2004, tinha elevado os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs) para instituições de ensino superior (BRASIL, 2004).  

Essas novas características e o novo modelo institucional presenciado no IFPB 

materializam-se com o ensino técnico profissional, articulando a educação superior com a 

básica e a profissional, de forma pluricurricular e multicampi, em diferentes níveis e 

modalidades, expondo a cultura organizacional, de modo a se ter necessidade de empreender 

outros posicionamentos de ordem administrativa, pedagógica e do trabalho docente, tornando 

possível alcançar eficácia a partir desse novo arranjo institucional proposto.  

Analisando a diversificação da oferta do ensino superior, Chinelato Filho (2011) 

apontou que, considerando o modelo centenário de cultura, como o caso do IFPB, deve-se 

ficar atento ao fato de que as organizações não são estáticas, e por serem constituídas por 

pessoas, estando presentes num mercado flexível, as mudanças são iminentes, e a 

reorganização da cultura faz-se necessária, devendo, para tanto, estar atenta para uma 

adaptação permanente quer por motivações internas à organização, quer sejam de origem 

externas à organização – como as emanadas pelas políticas públicas que orientam a expansão 

da educação superior no Brasil, com destaque para orientação à oferta da EaD.  

No entanto, o Gestor 03 se posiciona no sentido de que não houve, de fato, uma 

mudança na cultura organizacional da instituição. Vejamos o depoimento: 

[..] a cultura organizacional eu acho que ela ainda se mantém muito original naquela 
coisa da Escola Técnica, ela ainda é muito cuidadosa, ainda muito assistencialista, 
tem muito zelo pelo aluno, muita aproximação com o aluno. Talvez na educação 
superior a distância isso não consiga ser atingido, vamos tentar... (Gestor 03). 

Em vários momentos históricos que narram a trajetória pregressa, no que tange à 

constituição do IFPB, cita-se, de modo muito marcante, a forte característica assistencialista 

no âmbito institucional, originária da proposta inicial de oferta de ensino de formação 

profissional em atendimento aos necessitados e menos favorecidos economicamente, com o 

objetivo de lhes proporcionar uma formação que lhes desse oportunidade de ingresso imediato 

ao mercado de trabalho. Ao longo do tempo, as várias concepções foram absolvidas, e essas 



212 
 

 

 

características foram mantidas.  Enquanto Escola Técnica e Centro Federal de Educação 

Tecnológica ainda se matinha uma comunicação concentrada num diálogo e em um 

planejamento institucional entre instituição (corpo docente, dirigente e servidores), pais e 

alunos. 

A oferta de cursos superiores e a oferta desses cursos pela modalidade a distância 

impõem ao IFPB a necessidade urgente de promoção de novos diálogos entre as unidades 

acadêmicas que constituem o eixo de oferta de cursos no âmbito do IFPB, por entender que a 

manutenção de determinados comportamentos institucionais, tais como o citado pelo Gestor 

03 (“ela [a instituição IFPB] ainda é muito cuidadosa, ainda muito assistencialista, tem muito 

zelo pelo aluno, muita aproximação com o aluno”), careça de uma nova interpretação do que 

deverá se constituir  “atendimento ao aluno”, em atendimento à nova arquitetura proposta, que 

inclui cursos superiores, e pela modalidade a distância. 

As falas dos gestores abaixo expressam de certa forma esse contexto: 

Dentro do Instituto Federal como um todo, nossa cultura organizacional ela precisa 
ainda ser bastante trabalhada, ela precisa ser conversada, dialogada. Ela tem que ser 
inserida, percebida, sentida mesmo por todas as pessoas daqui. Não estou falando só 
das chefias, só do diretor, dos chefes de departamentos ....não... , é também dos 
professores, dos técnicos, das pessoas que operam em conjunto (Gestor 02). 
 
[...]é preciso fazer que entendam que existe hoje a necessidade de uma outra leitura 
do que vínhamos fazendo e estamos nos propondo a fazer que exige outra dinâmica 
pra isso, sem jogar fora o que somos no presencial. É uma conversa que tem que ser 
feita em conjunto, eu acho que é mais ou menos por aí (Gestor 03). 

A análise de documentos do IFPB apresenta a história do Instituto e evidencia que a 

instituição tem buscado, ao longo do tempo, construir uma cultura organizacional que tem 

variado em momentos de sua existência (SILVA et al. 2012), fato que permitiu a incorporação 

de outros valores naturalmente, sem que grandes discussões fossem levantadas naquele 

momento. Ocorre, no entanto, que tal procedimento, com aspecto de passividade, não 

permanece nos tempos atuais. No ano de 2015, autores debruçaram-se sobre estudos acerca da 

nova arquitetura dos Institutos Federais, da oferta da EaD nos cursos superiores, 

principalmente, e da ênfase dada à pesquisa, extensão e outros trabalhos incorporados pela 

equiparação às universidades, tendo já se tornado relevantes tais temas, a exemplo de Otranto 

et al., (2015), que expressaram suas preocupações, dentre as quais, apresentar, em seus 

trabalhos, algumas reflexões a respeito de como “essas instituições sem tradição no 

oferecimento de cursos de formação docente, estão cumprindo  a determinação legal de oferta 

de 20% de suas vagas para este fim” (OTRANTO et al., 2015, p.33).  
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Na atualidade, o IFPB, assumiu, segundo Otranto et al. (2015, p.33), uma “nova 

arquitetura acadêmica” (totalmente diferenciada das demais Instituições inseridas no sistema 

educacional brasileiro), sendo, assim, impulsionado a aderir a várias mudanças, para atender à 

dimensão da oferta de educação que está sob sua responsabilidade – do ensino médio, técnico, 

superior, pós-graduação (pesquisa e extensão) nas modalidades presencial e a distância. É 

notório que a modalidade educacional a distância (que está sendo oferecida nos cursos 

superiores) trata de uma oferta complementada, diferenciada da modalidade presencial 

consolidada, e, neste aspecto, não há como comparar as experiências consolidadas do 

ambiente presencial como pressupostos iniciais para a inserção na EaD.  

No âmbito do IFPB, não se pode esconder que existem muitas limitações para a 

eficácia da oferta pela EaD, essa é uma situação que não é exclusiva da instituição, mas pode 

ser considerada de âmbito nacional. Assim, tem-se a exclusão digital, que não pode ser 

ignorada quando se consideram as diferentes regiões do Brasil, principalmente a sua inclusão 

em regiões mais pobres, como o Nordeste. E a falta de pessoal qualificado para o uso das 

TICs. Tal cenário está presente na Paraíba, podendo ser constatado a partir dos depoimentos 

dos gestores e docentes sobre as condições tecnológicas encontradas nos polos de apoio 

presencial de responsabilidade dos municípios, bem como a oferta da internet, também de 

reponsabilidade dos municípios, que não atendem às especificidades da modalidade, ou não 

existem. 

 No âmbito do IFPB, o desafio de implementar as políticas direcionadas pelo MEC 

apresenta um duplo desafio: o primeiro relaciona-se à pouca tradição da instituição na oferta 

de cursos de graduação em nível superior, e o segundo diz respeito à implantação dos cursos 

superiores e pela modalidade a distância. Nesse sentido, a adesão da instituição a essas 

diretrizes implicou refletir nas mudanças significativas que essa medida provocaria, uma vez 

que a estrutura organizacional do IFPB foi criada e pensada para atendimento à educação 

presencial predominantemente. E, além dos aspectos legais de percentuais regidos pela lei de 

ifetização como meta dessa expansão, tem-se a oferta da EaD, cujos aspectos administrativos 

e pedagógicos inerentes para sua operacionalização requerem planejamento diferenciado. 

Essas foram algumas das preocupações mencionadas e que se apresentam nas falas dos 

Gestores 02 e 04:  

[...] De fato, a partir de 2008, nós passamos a ser uma instituição de ensino superior 
com alguns diferenciais. Nosso compromisso aponta para as ofertas sob a ótica da 
legislação vigente, e temos que ofertar percentual de 50% de vagas para ensino 
técnico, prioritariamente na forma integrada, 20% para as licenciaturas e 30% para 
cursos de bacharelados, tecnológicos e pós-graduação, tudo isso faz com que nossa 
instituição hoje ela seja uma instituição bastante diferenciada em relação as demais, 
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o desafio de um Instituto é muito grande, sem contar da preocupação de como 
vamos expandir os cursos pela EaD na faixa desses percentuais (Gestor 02). 
 
[...] A EaD deverá estar contemplada na educação superior respeitando os 
parâmetros legais, o que está sendo um desafio, uma vez que nossa estrutura foi 
criada para atendimento presencial, e a EaD demanda outros investimentos (Gestor 
04). 

Pelas falas dos Gestores 02 e 04, o IFPB passou por grandes transformações em 

poucos anos de sua criação, tendo sido necessário, nesse sentido, fazer uma reflexão e uma 

adaptação das práticas institucionais vigentes, diante de sua nova função e da sua missão 

enquanto instituição multicampi e pluricurricular, pois, nem bem incorporava os desafios 

postos pelas políticas governamentais enquanto CEFET/PB, outras atribuições já lhe eram 

demandadas, ou seja, ainda estava se preparando para a oferta da educação pela modalidade a 

distância em seus cursos regulares (educação profissional de nível médio, técnico e 

tecnológico), quando responde à proposta do Governo Federal por meio de edital para a 

transformação de CEFETPB para IFPB. Naquela oportunidade, dois momentos importantes 

que antecederam a criação do IFPB foram registrados nas falas dos gestores: a possibilidade 

de oferta de cursos superiores (situação já presente na legislação do CEFET, mas não 

plenamente concretizada nos cursos presenciais) e a IFETIZAÇÃO, que, além de reeditar o 

compromisso da expansão dos cursos superiores, também aponta para expandir essa oferta 

pela modalidade a distância. 

Pode-se observar nos documentos legais, a exemplo do PDI 2010-2014 e recentemente 

o PDI 2014-2024, que, institucionalmente e de forma regular, só existia até o ano de 2012 o 

curso de licenciatura em letras ofertado nessa modalidade EaD. Dois outros cursos foram 

ofertados em parceria com a UAB, um de bacharelado em administração pública e outro em 

licenciatura em computação, cursos que estão sendo ofertados dentro da margem dos 20%, 

considerando as diretrizes datadas de dezembro de 2008 Lei Nº 11.892 numa lógica voltada 

para atender aos cursos de licenciatura, bem como a programas especiais de formação 

pedagógica.  

 A retórica em torno da consolidação da oferta da educação superior a distância e o 

respeito às diretrizes da Lei nº 11.892/2008 são preocupações para os gestores entrevistados, e 

a possibilidade de manutenção da oferta do curso de bacharelado em administração pública 

foi observada nas falas de todos os gestores, conforme se verifica a seguir no depoimento do 

gestor 02: 

[...] Temos 50, 30, 20%... onde é que nós vamos inserir dentro desse contexto os 
cursos superiores de Bacharelado na educação a distância? Estaríamos hoje dentro 
desse percentual? É preciso que ao mesmo tempo em que nós estamos afeitos à 
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oferta da educação superior pela EaD, temos que atender ao aspecto legal bem 
regrado dentro desses percentuais. Eu diria que, de certa forma, nós teríamos de 
pensar se nós vamos estar dentro desse contexto (Gestor 02). 

 

É importante chamar a atenção, no que concerne à fala do Gestor 02, o papel de 

ingerência do MEC que, ao estabelecer políticas que não são geradas no contexto da criação 

dos Institutos Federais, sacrifica o planejamento de suas ações quando tem que assumir 

compromissos com a expansão pela EaD por meio de outros recursos que viabilizem a oferta, 

a exemplo de atendimentos a editais de fomento para viabilizar a EaD por meio do MEC e em 

parceria com a Rede e-TEc e UA. Tal exposição fica clara na fala do Gestor 03, quando 

expressa sua preocupação, dizendo: 

[...] Precisamos ampliar no âmbito institucional as discussões sobre EaD e de que 
forma vamos atender a esse legado (Gestor 03). 
 

Tal posicionamento toma vulto, ao nos depararmos com as colocações do Gestor 02, 

quando aponta que o IFPB, ao assumir o compromisso com a expansão da educação superior 

pela modalidade a distância, tem o seu quadro de matrículas invertido, considerando a lógica 

de atendimento da instituição, conforme dito a seguir; 

[...] Às vezes eu me vejo preocupado, porque, particularmente no Campus João 
Pessoa, temos invertido essa oferta: nós temos 14 cursos superiores, 3 cursos de pós-
graduação, 7 cursos técnicos subsequentes e 8 integrados. Como fazer isso? Então 
está invertido, o maior número de matrículas está no nível superior e não no ensino 
técnico, como deveria. E como fazer essa expansão no ponto de vista legal? (Gestor 
02). 
 

Essa é uma das mudanças mais significativas que está ocorrendo na instituição. Os 

gestores entrevistados atribuem essa nova dinâmica que o Instituto está assumindo à nova 

geração de docentes (os chamados docentes ingressantes no IFPB) que têm chegado com 

muito entusiasmo para atuar na educação superior, e, em reuniões de diretoria ocorridas entre 

as áreas que compõem o IFPB, bem como em algumas decisões colegiadas trazidas para estas 

reuniões (no âmbito dos cursos), sempre chegam com propostas de expansão pela oferta de 

cursos superiores na modalidade bacharelados e tecnólogos, numa concepção também de 

oferta destes cursos na modalidade a distância.  

As políticas educacionais de expansão do ensino superior têm possibilitado a 

contratação de novos docentes, que ingressam abertura de novos concursos, chegando e 

aceitando novos desafios. No entanto, o grande contingente de docentes do IFPB tem entre 20 

e 30 anos ‘predominantemente’ trabalhando com a educação presencial, referendando, com 

muita ênfase, que foram contratados para o ensino presencial. 
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Esse é um desafio que o IFPB vem tentando administrar. Segundo o Gestor 01, com os 

concursos públicos, há um ingresso significativo de novos docentes, o que remete à chegada 

de um “novo contingente docente [...] gente nova na casa”, e muitos destes docentes trazem 

consigo experiências das IES privadas com um perfil de alta competitividade e outra cultura. 

Tem-se, então, hoje, no IFPB, duas realidades na estrutura organizacional: os docentes e/ou 

servidores que trazem consigo enraizadas a cultura original ‘da escola’ e os que chegam tendo 

que conhecer a ‘cultura da escola’ e a necessidade de participar da reorganização dessa 

cultura.  

 Algumas falas demonstram tal intento: 

[...] percebe-se que o desafio que vem sendo proposto pelos colegas recém-ingressos 
é que eles estão muito afeitos a expandir pelo ensino superior (Gestor 02). 
 
[...] nas falas, nas discussões sempre se abre a possibilidade de criação de um novo 
curso superior (Gestor 04). 

 Verifica-se que há uma postura diferenciada entre os gestores que já estão no IFPB há 

mais tempo, conhecem bem a história da instituição, sua missão e sua função social e os 

docentes recém-contratados. Eles se posicionam de forma cautelosa sobre a inserção da 

modalidade a distância no IFPB, conforme pode ser observada nos depoimentos a seguir:  

[...] No que diz respeito a ofertar novos cursos superiores presenciais ou a distância, 
ou institucionalizar o BAP, não vejo como impossível, mas entendo que será uma 
decisão de longo prazo. Precisamos esperar um pouco e ver o processo de conclusão 
desses dois cursos em andamento. Vamos com cautela, professora (Gestor 02). 
 
[...] é preciso nós pensarmos, rediscutirmos todas essas possibilidades para 
podermos estar fortalecidos nas futuras decisões sobre implantação de cursos 
superiores bem como a oferta de cursos superiores pela EaD (Gestor 05). 
 
[...] A questão é que precisamos planejar efetivamente como se dará a expansão dos 
cursos superiores aqui no Instituto (Gestor 06). 

Verifica-se, nos depoimentos dos gestores, que há uma preocupação com a inserção 

da modalidade a distância no IFPB: não se desconsideram as possibilidades oferecidas pela 

modalidade, mas se considera a importância de a instituição poder ter momentos para refletir 

melhor como essas novas mudanças têm repercutido no papel social e de credibilidade que a 

instituição foi construindo ao longo do seu tempo de existência.  

 

6.1.2 O papel indutor do Ministério da Educação na implementação da EaD e das 
TICs 

 

Nos últimos anos, o Ministério de Educação tem adotado, dentro dos novos 

princípios de gestão gerencial, a lógica dos Editais para operacionalização da sua política 
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educacional. Esse mecanismo tem estimulado as instituições a participarem efetivamente das 

determinações provenientes do MEC. A participação em Editais financiados pelo MEC foi, na 

ótica dos gestores, um dos aspectos fundamentais para a implementação e a expansão da 

Educação a Distância no Instituto, o que pode ser evidenciado na fala dos Gestores 01 e 05, 

refletindo essa tendência: 

[...] Em 2011, a discussão sobre EaD tomou um rumo mais efetivo quando da 
participação em edital MEC de algumas áreas daqui do Instituto no projeto 
UAB/TICS (Uso das Tecnologias da Informação de comunicação) em resposta ao 
edital CAPES (Gestor 01). 
 
[...] Depois do edital das TICs, respondemos ao edital do BAP/PNAP e, a partir de 
então, passamos a ofertar, além do curso de Letras (regular do IFPB), o BAP, em 
parceria com a UAB. Ambos se constituíram num grande desafio, ofertar um curso 
cuja modalidade é tão recente dentro da instituição, que carrega consigo 100 anos de 
ensino presencial. Essa oferta na modalidade EaD ainda está muito embrionária 
(Gestor 05). 

Destacam-se, nesses depoimentos, no âmbito do IFPB, o fato de uma instituição 

secular, consolidada, com uma metodologia tradicional, ingressar na modalidade EaD 

mediante as inovações tecnológicas, como metodologias de ensino-aprendizagem totalmente 

diferenciadas da modalidade presencial. Segundo autores, como Simões (2002) e Pretto 

(2003), as TICs se constituem o sustentáculo da oferta da modalidade de educação a distância, 

encontrando-se consubstanciada sobre ela a essência da EaD.  

Pelo exposto, e considerando a missão de ensinar na era da informação, há de se levar 

em consideração o que dizem os autores Lepeltak e Verlindem (2005) sobre essas aspirações 

com o uso da tecnologia da informação: 

A introdução de tecnologias da informação no ensino suscitou de início muitas 
esperanças. Mas tarde, alguns observaram que era perigoso considerar o computador 
como uma panacéia capaz de resolver todos os problemas da escola. Ao preconizar 
um exame crítico do potencial desses novos meios de ensino, julgamos que essas 
tecnologias podem e devem desempenhar um papel determinante na área da 
educação, com o ensino ocupando uma posição central (LEPELTAK; 
VERLINDEM, 2005, p. 208). 

Considerando o posicionamento dos autores acima sobre a introdução das tecnologias 

da informação e suas perspectivas, percebe-se, claramente, por que o MEC e os organismos 

internacionais têm apostado no uso das TICs e da EaD para absolver a grande demanda de 

alunos fora do ensino superior. Segundo o Banco Mundial (1995) dificilmente a educação 

presencial, com espaços físicos, alunos e professores atuando em tempo real, dariam conta de 

suprir a demanda por esse nível de ensino, nesse sentido a educação a distância é a 

possibilidade mais concreta e que deve ser posta em prática. Essa situação é percebida nas 
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falas dos Gestores 01, 02 e 04, cujos depoimentos indicam fortemente que só a partir do 

conhecimento das TICs a modalidade EaD teve impulso no IFPB.  

[...] Efetivamente, nós passamos a trabalhar com educação a distância a partir das 
TICs (Gestor 01). 
 
[...] Como as TICs está utilizando-se de uma nova roupagem para implantação desse 
novo sistema de educação a distância no IFPB, isso há quatro anos atrás num 
contexto de mudanças aqui no IFPB então esse foi um dos grandes desafios (Gestor 
02). 
 
[...] A capacitação para uso das TICs,foi o trabalho inicial para o IFPB partir para a 
EaD, assim foi com a Unidade Acadêmica de Formação Geral com a coordenação 
de Linguagens e códigos, ofertando 20% nas disciplinas presenciais e depois 
ofertando o curso de Letras,  e com a Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios 
(UA 5), com  a utilização de 20% da carga horária do curso de administração 
presencial em EaD, depois se propõe a responder ao edital PNAP (Gestor 04). 

 
O contexto apontado pelos gestores acima se referem às primeiras iniciativas no 

âmbito do IFPB posteriores a 2009, direcionados à preparação para a oferta de cursos a 

distância, quando a ifetização estava ainda sendo entendida pela comunidade institucional em 

termos da abrangência de atendimento à educação profissional de nível médio, técnico e 

tecnológico, conjugando, a partir daí, a oferta da educação superior (licenciaturas, 

bacharelados e pós-graduação) e a possibilidade da oferta desses cursos pela modalidade de 

educação superior a distância, para atender às novas diretrizes.  

Atrelado a isso, o MEC iniciava um trabalho de expansão pautado na diversificação da 

modalidade de ensino EaD por meio de chamadas públicas (edital) e convocatórias para a 

capacitação docente e discente para o uso das novas tecnologias da informação TICs, 

atreladas à oferta da educação superior a distância com a oferta das licenciaturas e outras 

demandas, tais como licenciatura, bacharelados e pós-graduação por essa modalidade, quando 

o IFPB, efetivamente, tem contato com as TICs, conforme relatado pelos Gestores 01, 02 e 04 

supramencionados. 

Cabe mencionar que os IFs apresentam hoje uma estrutura diferenciada, o que, para 

Otranto (2010), significa dizer que essa diferença expressa nitidamente que a atual política de 

educação profissional brasileira tem mudado significativamente seu cotidiano, não só quanto 

ao contexto de atendimento às mudanças empreendidas no sistema educacional brasileiro, 

como no enfoque histórico da oferta da educação profissional no Brasil.  

Chama a atenção, nesse momento histórico (2008-Ifetização), o fato de que o Brasil 

vem implementando o modelo de universidade de pesquisa nos Centros Universitários e IFs. 

No entanto, especificamente os IFs, “em sua grande maioria, não estavam preparados para 

essa transformação em instituições de educação superior plurimulticampi, com todas as 
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funções direitos e deveres de universidade” Otranto (2011, p.13). Percebe-se, na exposição da 

autora, que essas inquietações dizem respeito às atribuições incorporadas aos IFs quando 

equiparadas às universidades, tendo que ofertar ensino superior, pesquisa e extensão nos 

padrões de qualidade das universidades. Acrescentando a oferta da educação superior na 

modalidade a distância, os IFs materializam os fortes desafios ao enfrentar a diferenciação e a 

diversificação em atendimento às recomendações das políticas públicas para consolidar o 

processo de expansão do ensino superior no Brasil. 

 

6.1.3 Avaliando o processo de expansão dos cursos superiores de graduação a distância 

no IFPB  

 

A avaliação de uma política torna-se uma necessidade no sentido de identificar se os 

objetivos foram atendidos e para se redimensionar ações que não foram realizadas de maneira 

apropriada. Embora haja certo consenso no entendimento sobre à importância de avaliar as 

ações das políticas públicas e particularmente daquelas que envolvem um grande investimento 

financeiro, isso não é uma prática frequente. 

O ato de avaliar articula diversos sujeitos e contextos, confrontando múltiplos 

conhecimentos que perpassam não só pensamento, como ações, emoções, desejos e opiniões. 

Avaliar é um movimento, cujos resultados realimentam uma incessante articulação de saberes 

necessários à ressignificação da ação. 

Assim, foi considerado importante para a compreensão do nosso objeto de estudo 

saber como os gestores avaliam o processo de expansão dos cursos superiores de graduação a 

distância no IFPB, considerando que essa é uma tendência das políticas nacionais e já se 

encontra em consolidação na instituição, tendo sido alcançada, porém, pela conjugação de 

esforços de apenas um grupo de pessoas.  

Os Gestores 01, 02, 03 e 04 apresentaram vários depoimentos, demonstrando a 

dimensão dos desafios da implantação da EaD nesse processo de ifetização, no entanto, ficou 

expresso claramente na fala do gestor 01 o sentimento otimista  quanto à inserção da 

modalidade  EaD no IFPB, assim se posicionando: 

[...] ser um gestor enquanto tudo isso acontecia foi muito gratificante você ver 
aquelas ideias iniciais, aquelas primeiras reuniões que aconteceram com duas, três 
pessoas ainda um pouco assombradas de como seria o tamanho desse desafio (gestor 
01). 
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O Gestor 01 realça o pioneirismo do desafio da EaD nos cursos superiores no Instituto. 

No entanto, não considerou que, para o BAP/PNAP, pano de fundo desta análise, houve uma 

supressão de papéis no trâmite de resposta ao edital, quando não houve conhecimento nem 

participação de diretorias diretamente relacionadas aos assuntos que envolvem a educação 

superior no IFPB, a exemplo da diretoria de ensino superior (DES) que, conforme declarado 

na entrevista, não tinha conhecimento sequer do Edital 19/2012 do MEC. Não houve 

discussão no âmbito das diretorias para resposta ao edital, tendo a iniciativa de inserção por 

essa via partido da unidade acadêmica com anuência apenas da diretoria de EaD, o que 

causou alguns atropelos e problemas de comunicação entre os diversos setores que passariam 

a ser envolvidos na operacionalização do curso, tais como os setores administrativos e 

pedagógicos, principalmente.  

Vejamos as falas que seguem nesse mesmo alinhamento: 

[...] avaliando a EaD nos cursos superiores do IFPB, eu acho que tivemos aqui 
alguns professores que colocaram isso nas costas pra levar pra frente, em todo canto 
existe os que são chamados os carregadores de piano, tivemos isso aqui também, eu 
não me incluo entre eles, mas eu tive a oportunidade de estar com eles (Gestor 01). 
 

As falas do Gestor 01, em vários momentos, expressam, particularmente, uma atitude 

de solidariedade e apoio ao grupo da unidade 5, que ingressou nesse projeto, posto que seria 

indispensável sua participação no contexto de resposta ao citado edital, bem como dos demais 

diretores ouvidos nesta pesquisa. No entanto, observa-se que isso não ocorreu, e a 

concorrência ao Edital ficou sob a responsabilidade de um grupo de professores. Em uma 

Instituição Pública, com funções e hierarquias definidas, essas atitudes devem partir de um 

coletivo, ouvindo-se os setores da instituição, uma vez que resultaria em contrapartida de 

recursos humanos e financeiros envolvidos. Frisa-se, por oportuno, a surpresa deles quando 

da resposta positiva de que o IFPB tinha sido habilitado a ofertar o curso de BAP/PNAP, e 

não escondendo o desconforto de não terem participado deste momento.  

[...] é preocupante nossa inserção no ensino superior pela EaD, mas veja bem, 
nenhuma das outras faculdades ou universidades públicas que a gente particularize, 
são instituições de ensino profissional ou instituto de tecnologia, fora que tem 
muitas, mas nenhuma delas incorpora tudo que os nossos institutos incorporaram 
então é uma coisa que tem pouco tempo implantado apenas vai fazer 6 anos instituto 
implantado no Brasil e a gente tá com uma faixa  muito grande de atendimento e 
corre  o risco de não se especializar em nada (Gestor 01). 
 
[...] Essa abrangência de oferta de cursos e modalidades, eu acho que essa é nossa 
grande dificuldade de se fazer as coisas dentro do instituto, nesse cenário que é um 
jogo muito aberto, vamos dizer assim, de faixa muito larga a nossa instituição ela 
vem tentando se estruturar ao longo desses 105 anos de oferta da nossa instituição e 
apenas 06 com projetos novos que incluem a oferta da EaD nos cursos superiores, 
estamos passando por vários momentos de mudanças (Gestor 06). 
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No nosso entendimento, os Gestores 01 e 06 apresentam uma visão mais realista do 

fenômeno da expansão da educação superior pela EaD no IFPB e, considerando que a 

aprendizagem por EaD, em geral, está destinada a ser ofertada a uma população diferente da 

que frequenta a educação presencial, os alunos que se habilitam a estudar pela modalidade a 

distância necessitam de tipos diferentes de suporte para conseguir engrenar o ensino-

aprendizagem por esse caminho. Sobre isso, consideram-se as falas dos Gestores 01 e 06, que 

tratam das características pluricurriculares a serem enfrentadas pelo IFPB diante desse cenário 

de adaptação à oferta pela EaD, fazendo-se pertinentes as considerações de Kearsley (2013, 

p.2), quando chama a atenção para o fato de que: 

[...] à medida que as instituições, e mesmo estados e nações, tentan encaixar o 
ensino a distância em seus sistemas preestabelecidos ou criar novos sistemas, 
constatam que as políticas tradicionais sobre a educação precisam ser adaptadas ou 
carecem de novas políticas. 

 
A EaD trata de uma modalidade de aprendizado que deve ser conscientemente 

planejada, ocorrendo em lugar diferente do ensino presencial. Tal realidade requer 

comunicação diferenciada, trata-se de uma modalidade mediada, prioritariamente, pela 

utilização de tecnologias e, portanto, para ofertá-la, fala-se da necessidade de uma 

organização institucional bastante diferenciada do modelo tradicional ou modelo de ensino 

presencial como elemento de comparação plausível a este estudo. As características das 

competências requeridas para uma instituição ofertar a EaD estão pautadas em aspectos que 

dizem respeito à infraestrutura, a equipamentos, a tecnologias, a recursos humanos, recursos 

financeiros, etc. 

Tendo sido reconhecido que a EaD possui identidade própria, como dito por Rosini 

(2007), há de se destacar que sua oferta compreende a concepção de criação do curso (PPC) e 

o conjunto de disciplinas e conteúdos a serem oferecidos na modalidade a distância, tudo isso 

requerendo uma administração diferenciada, igualmente uma linguagem, acompanhamento, 

avaliação, recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos diferenciados, não havendo como 

conceber uma reprodução das experiências do ensino presencial para uma coerente oferta 

dessa modalidade, posto não ser recomendado que um cursos em EaD seja uma mera 

transposição de um curso presencial com uso de tecnologias mais avançadas.  

O documento ‘Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância’, apresentado 

nos anos de 2003 e 2007 (BRASIL, 3003/2007), estabelece diretrizes para garantir à EaD 

qualidade e condições para seu desenvolvimento e consequente subsídio a sua 

institucionalização pelas IES, quando decidido incorporar em suas atividades essa modalidade 

de ensino por esse caminho. Essas condições abrangem os elementos pedagógicos (que dizem 
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respeito à concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem EaD, aos 

sistemas de comunicação, ao material didático, à avaliação), os recursos humanos (que dizem 

respeito à equipe multidisciplinar) e a infraestrutura, desmembrada em infraestrutura de apoio, 

gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. Acrescente-se a estas 

colocações a obrigatoriedade das IES em dispor de núcleos de documentação e informação e 

demais aportes para prover estudantes, tutores e professores de condições mínimas para 

desenvolver suas atividades.  

Pelas considerações apontadas pelos autores e documentos legais, no sentido do 

compromisso com a implementação da EaD, chamam a atenção as falas dos gestores que se 

posicionaram quanto à responsabilidade do IFPB em expandir pela modalidade a distância e a 

intrínseca relação dessa expansão com a infraestrutura e outros aspectos levantados suscitados 

pelos autores acima mencionados e pelas normativas de regulação do MEC. 

Quando se perguntou aos gestores como estavam avaliando a expansão dos cursos 

superiores pela modalidade a distância e os requisitos necessários para que essa expansão 

ocorresse adequadamente, foi consenso entre os Gestores 01, 02, 03, 04, 05 e 06 a posição de 

que a educação a distância no IFPB não poderia se expandir enquanto não se fizesse um 

grande investimento em infraestrutura, principalmente no que tange à tecnologia. Alguns 

depoimentos são esclarecedores dessa tendência, merecendo destaque as falas dos Gestores 

06, 02 e 03: 

[...] hoje aqui no IFPB, quando você compara com outros Institutos Federais do 
Brasil em termos de infraestrutura de T.I ele é um dos mais atrasados do Brasil, nós 
não temos hoje aqui investimento em infraestrutura de TI pra comportar expansão da 
educação a distância (Gestor 06). 

 
[...] não seria prudente na atual condição ampliar a expansão de cursos superiores 
pela EaD (Gestor 02). 
 
[...] não se sente segurança para ampliar esses cursos em EaD hoje, porque a gente 
vivencia a necessidade de atender a expansão da oferta dos nossos cursos em 
paralelo a necessidade de investimento no setor de T.I, que já é muito utilizado no 
ensino presencial essa TI deverá também atender e dar suporte a EaD (Gestor 03). 
 

Como o processo de inserção da EaD é muito novo nas instituições, as mesmas não 

se sentem seguras para expandir sua oferta de educação superior por essa modalidade, sem ter 

um planejamento bem elaborado, uma estrutura adequada para que o processo seja 

desenvolvido com qualidade. No panorama das condições inerentes à inserção da EaD nas 

Universidades, Gonçalves (2012) se junta a outros autores, como Litto (2012) e Buarque 

(2012), quando expõem que as dimensões que mais chamam a atenção na adoção desta 

modalidade estão relacionadas à “dimensão cultural [...] a normas e procedimentos 
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acadêmicos e administrativos [...], à dimensão pedagógica tecnológica [...], à dimensão 

econômica e financeira [...] à dimensão afetivo-social [...], à dimensão das relações de 

trabalho” (GONÇALVES, 2012, p. 298-299). Essa constatação realça a preocupação dos 

gestores do IFPB de expandir a matrícula nessa modalidade sem uma avaliação completa 

sobre os cursos que já estão em implantação no IFPB. 

 Com entendimentos que seguiam o mesmo caminho sobre as dificuldades apontadas 

pelos gestores acima, percebe-se que existe uma tendência de colocar “o pé no freio com essa 

expansão” (Gestor 06), quando se enxerga que os recursos estão escassos, sejam eles 

financeiros ou de ordem administrativa e pedagógica, não se podendo apostar numa expansão 

de modo acelerado. Os Gestores 01 e 06 assim complementam esse relato: 

[...] a gente precisa ainda consolidar essa Cultura da EaD dentro do Instituto 
precisamos também pensar muito como é que a gente vai organizar do ponto de vista 
administrativo, que instrumento de gestão que a gente precisa formular pra gerir os 
cursos que já estão funcionando na instituição (Gestor 01). 
 
[...] TI ...a gente não tem infraestrutura para armazenar vídeo aulas por incrível que 
pareça (Gestor 06). 
 

No que diz respeito à expansão de cursos superiores pela modalidade a distância no 

IFPB, faz-se presente, concomitantemente a essa discussão, o discurso dos gestores quanto à 

adoção dessa modalidade ter como suporte o aproveitamento da arquitetura montada para o 

ensino presencial. Os gestores, entendendo que as competências consolidadas entre os 

docentes, corpo técnico, administrativo e pedagógico, bem como da estrutura física existente, 

subsidiaram a implantação da EaD adequadamente. Teoricamente, esse posicionamento foi 

mencionado por outros autores, como, por exemplo, por Gonçalves (2012), quando reporta as 

universidades bimodais e dificuldades e vantagens na utilização desse conceito para alavancar 

a inserção da modalidade a distância nas instituições.  

Esta autora amplia a discussão sobre o modelo de universidades bimodais na oferta de 

cursos presenciais e a distância, o que merece destaque face a direcionar o posicionamento 

dos gestores à medida que tal fenômeno está acontecendo no âmbito do IFPB: 

A EaD tem se inserido nas universidades convencionais, com grande experiência na 
oferta de cursos presenciais, principalmente de duas formas: descentralizada – a 
partir do esforço individual, ou de grupos, de professores e/ou da atribuição pela 
universidade, dessa atividade às unidades, departamentos e faculdades; centralizada 
– por meio da constituição de um modelo institucional de EAD, gerenciado por um 
setor central de suporte às atividades de unidades acadêmicas e de professores 
(GONÇALVES, 2012, p. 297). 

É interessante recorrer ao explicitado pela autora, face às falas dos gestores que se 

posicionaram à medida que esse assunto foi abordado na entrevista, por estar acontecendo 

exatamente este fenômeno no âmbito do IFPB. A oferta do BAP/PNAP no IFPB e a do curso 
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de Licenciatura em Letras são exemplos de um formato descentralizado (GONÇALVES, 

2012), ou seja, foram idealizados por um grupo de professores cujo projeto foi abraçado pelo 

IFPB, sem, no entanto, poder ser considerada uma oferta criada a partir de um modelo 

institucional criado para EaD no planejamento do IFPB. Este fato pode se evidenciado 

conforme segue: 

[...] fomos informados a partir de uma colega aqui do curso, que ouviu comentários 
do lançamento desse edital na UFPB e perguntou e porque a gente não concorre? 
[...]o percurso foi basicamente esse, a informação nos chegou, a partir de conversas 
de corredor, em grupos, compartilhou-se com alguns de nós e começou a pesquisa 
do sites, baixar documentos, lê documentos e revisa e fomos atrás do departamento 
diretoria de educação a distância e projetos especiais mostramos interesse, fomos em 
frente, apresentamos a proposta e fomos contemplados para ofertar o BAP (Gestor 
04). 
 
[...] Nós vencemos muitas barreiras e a gente sabe pra uma antiga Escola Técnica, 
hoje um Instituto, está sendo difícil, a oferta de cursos de graduações já foi um 
desafio, imagina o ensino superior a distância? (Gestor 02). 

Cabe mencionar que a literatura que trata do estado da arte da EaD especificamente 

nas obras organizadas por Litto e Formiga (2009 e 2012) remetem, dentre as várias 

colocações pertinentes, à implantação da EaD nas IES, que não existe uma boa relação ou 

uma justificativa plausível para o aproveitamento da estrutura de oferta dos cursos presenciais 

em garantia preliminar dessa oferta pela modalidade EaD. No entanto, nas falas de alguns 

gestores, pode-se observar a sustentação dessa oferta, contando com a estrutura utilizada nos 

cursos presenciais e na experiência advinda da oferta dos próprios cursos do IFPB, conforme 

segue: 

[...] a estrutura do IFPB comporta de certa forma a absorção de um curso a distância 
(Gestor 02). 

 
 [...] A implantação do BAP/PNAP foi uma modalidade que poderá se consolidar - 
porque nós já temos uma oferta de curso de administração presencial e aí 
aproveitamos a nossa expertise na área e a nossa capacidade principalmente em 
termos de docentes para que a gente pudesse ofertar esse curso (Gestor 04). 
 
[...] Como era uma necessidade, vamos dizer, assim, de Estado, então, a gente foi 
chamado a contribuir como um órgão de Estado. Eu acho que foi uma oportunidade 
para a instituição ofertar esse curso, não foi um fardo, foi uma oportunidade, e a 
gente tem que aproveitar as oportunidades e também crescer em cima disso (Gestor 
03). 
 

As práticas pedagógicas adotadas no ensino a distância requerem ambiente 

diferenciado, estudiosos do planejamento para a oferta da EaD, como Pretto (2003), Kensky 

(2003), Belloni (2009), Litto e Formiga (2009 e 2012), Moore e Kearsley (2013), dentre 

outros autores, que discutem o planejamento para a oferta da EaD como sistema de ensino-

aprendizagem, chamando a atenção a esse respeito o alinhamento de pareceres de Litto (2009) 
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e Belloni (2009) quanto à conceituação de ensino-aprendizagem em EaD. Estes dois autores 

corroboram os demais citados e argumentam que o processo de construção do conhecimento 

na EaD ocorre de maneira diferenciada, por meio de recursos de mediatização que utilizam 

linguagens variadas, da correspondência tradicional à internet, e que há urgente necessidade 

de internalizar essa nova modalidade com diferentes formas de comunicação.  

As questões que permeiam a comparação ou junção intencional dos pressupostos da 

EaD com o ensino presencial chegam às fronteiras física, de compartilhamento de estrutura e 

demais suporte a oferta da educação pela EaD, no IFPB esse assunto foi levantado pelos 

Gestores 01,02 e 05, e, no decorrer da aplicação da entrevista com os demais gestores, essas 

inquietações foram compartilhadas, como pode ser notado a seguir: 

[...] Uma coisa que observei e que nos outros institutos a gente tem acompanhado 
pra trazer um pouco dessa experiência, é que o ensino presencial e o ensino a 
distância dentro da mesma instituição ele precisa de estruturas diferentes pra ofertar 
os seus cursos (Gestor 01). 
 
[...] Sempre fazemos sem premeditar comparação da nossa oferta presencial e o que 
dela podemos aproveitar para oferta da EaD, e vice-versa (Gestor 02). 
 
[...] Na oferta da EaD e no presencial, a gente se depara com algumas coisas que 
aparentam ser comuns, porém, quando vamos resolver, não se resolve do mesmo 
jeito. Umas são comuns outras são particulares e a gente vai aprendendo (Gestor 
05). 

 
Ainda, considera-se realçar a fala do Gestor 06, quando complementa criticamente, 

apontando o despreparo do IFPB para aderir à educação superior a distância, valendo-se das 

conquistas da oferta do presencial, pondo em questão a expansão por esse caminho, como 

dito: 

[...] Interessante que a quem você conversar, sobre a expansão da educação a 
distância, principalmente no âmbito da gestão, todos vão dizer que é maravilhoso, 
que é benéfico e tem que ser feito. Mas vem o ditado popular quem vai colocar o 
chocalho na onça? Aí eu uso das alegações que entram no discurso, não tem recurso, 
o recurso chega depois, não tem possibilidade, o trâmite não pode ser assim, a 
licitação não foi feita. Então as negativas estão se somando de uma forma tal, que o 
desejo de fazer também tornou-se negativo. Ainda ouve-se de servidores que a 
educação a distância não está no meu íntimo, não está nas minhas veias, não está 
comigo, eu não tô com ela, eu não trato ela com bons olhos, então ... ? É dizer: eu 
gosto do ensino presencial (Gestor 06). 

 
A fala do Gestor 06 remete à dimensão cultural nos moldes apresentados por 

Gonçalves (2008, p. 298) quando coloca que “a universidade tem demonstrado, ao longo dos 

tempos, dificuldades de aceitar inovações, o que se reflete também na aceitação dessa nova 

realidade”. Para a autora, aderir à oferta da EaD exige o compartilhamento de docentes com 

profissionais de outras especialidades e linguagens, posto que a modalidade introduz maior 
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flexibilização, e os parâmetros acadêmicos convencionais, não sendo adequados para a EaD, 

introduzem um fator de insegurança nas práticas institucionais e docentes já consolidadas.  

Todas essas ocorrências que envolveram o IFPB em grandes transformações podem 

vir a provocar modificações de toda ordem, e as modificações estruturais estão tendo maior 

impacto. Otranto et al. (2015, p. 33) referem-se aos IFs como “exemplo de uma nova 

arquitetura acadêmica”, num cenário de expansão em todas as regiões do Brasil. Souza (2015, 

p. 65) corrobora com as colocações da autora quando afirma que “a proposta pelo governo 

brasileiro em reconfigurar a estrutura organizacional da Rede Federal de ensino médio, 

técnico e tecnológico deu origem a um a um novo tipo de instituição educativa no país”. Para 

o autor, essa nova configuração, não se apartando dos problemas já existentes, adquire novos 

problemas e agrava os anteriores, destacando, dentre outros, os que dizem respeito à “[...] 

infraestrutura, perpassando a organização do trabalho pedagógico e atingindo, inclusive, a 

identidade profissional dos docentes remanescentes das instituições reconfiguradas e dos 

recém-contratados” (SOUZA, 2015, p. 65). 

 De certo, pode-se dizer que a adoção da EaD no IFPB, como tem ocorrido em outras 

universidades também convencionais, com tradição na educação presencial, está sendo 

marcada, com efeito, diante da evolução por que passou a universidade ao longo do tempo e 

da interferência das políticas públicas de cunho neoliberais no seu ordenamento. Essa 

constatação faz com que as IES passem a refletir com maior rigidez sobre o papel da 

educação a distância no seu espaço enquanto instituição de ensino superior. No caso do IFPB, 

essa reflexão tem um efeito mais intenso, dada a abrangência e rumos que tomou a partir do 

processo de ifetização.  

 A descrição do ambiente organizacional do IFPB, marcado por uma arquitetura 

diferenciada, como dito por Otranto et al. (2015), vem trabalhando no sentido de promover 

uma gestão de seus cursos com vistas à manutenção da qualidade e eficácia reconhecida não 

só pela sociedade paraibana, como pelos instrumentos de avaliação instituídos pelo MEC, que 

hoje atribui conceito 04 no índice geral de cursos (IGC), tendo, em seu quadro de avaliações 

de cursos, conceito 5 tanto no exame nacional de cursos, ENADE, quanto na avaliação 

institucional por curso. Os demais cursos superiores detêm conceitos 04 e 03, o que, no 

ranking de controle social, significa uma grande conquista para uma instituição com tão 

pouco tempo na oferta da educação superior. 

Neste aspecto, retomamos alguns referencias importantes que destacam o processo de 

avaliação de cursos em EaD como de suma importância para a garantia de qualidade do 
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ensino a ser ofertado, a exemplo da própria criação da SEED, que apresentava no contexto de 

suas finalidades cumprir a política do MEC de investir fortemente na educação a distância e 

na tecnologia, como estratégia para alçar a qualidade do ensino público no Brasil 

(MEC,1996). No âmbito do IFPB, tanto as finalidades da EaD quanto o uso das TICs ainda se 

encontram em construção, destarte ter-se consciência destas duas condições fazerem parte 

imprescindível ao sucesso da implantação da EaD, quer pelo pleno domínio da concepção de 

EaD no IFPB, quer pleno domínio do uso das tecnologias tanto pelo docente quanto pelos 

discentes. 

 

6.2 As implicações da EaD na organização do IFPB: aspectos administrativos e 

pedagógicos  

 

A expansão de cursos superiores pela modalidade a distância no IFPB provocou uma 

série de modificações no “modus operandis” da instituição, que teve que se reestruturar nos 

aspectos administrativos e pedagógicos para acompanhar as novas mudanças no seu interior. 

Para isso, utilizou-se da arquitetura institucional montada para o ensino presencial, 

aproveitando a sua estrutura administrativa, tecnológica, docentes e estrutura física existente. 

Essa forma de operar é questionada, por autores, como Gonçalves (2012), quando revela que 

as universidades bimodais (que ofertam ensino presencial e a distância) apresentam 

dificuldades e vantagens na utilização desse conceito, e, para alavancar a inserção da 

modalidade a distância em instituições convencionais, muitas adaptações deverão ser feitas, o 

que requer um planejamento institucional coerente com a realidade do IFPB.  

Todas essas ocorrências provocaram modificações de toda ordem, e as estruturais 

tiveram maior impacto no âmbito do IFPB, o que chama a atenção para o que diz Otranto et al 

(2015, p. 33), quando se referem aos IFs como “exemplo de uma nova arquitetura acadêmica” 

num cenário de expansão em todas as regiões do Brasil. Souza (2015, p. 65) corrobora as 

colocações da autora quando afirma que “a proposta pelo governo brasileiro em reconfigurar a 

estrutura organizacional da Rede Federal de ensino médio, técnico e tecnológico deu origem a 

um a um novo tipo de instituição educativa no país”. 

 Para o autor, essa nova configuração, não se apartando dos problemas já existentes, 

adquire novos problemas e agrava os anteriores, destacando, dentre outros, os que dizem 

respeito à “[...] infraestrutura, perpassando a organização do trabalho pedagógico e atingindo, 

inclusive, a identidade profissional dos docentes remanescentes das instituições 
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reconfiguradas e dos recém-contratados” (SOUZA, 2015, p. 65), exatamente o que vem 

ocorrendo com o IFPB, que, já estando com uma estrutura carente de investimentos, 

principalmente de atualização tecnológica e de pessoal no âmbito técnico, administrativo e 

pedagógico, adere à oferta da educação a distância, absorvendo não só toda a estrutura 

utilizada no ensino presencial, como docentes que ingressaram no IFPB em seus primórdios 

exclusivamente para atuar na educação presencial de nível técnico predominantemente, em 

que a educação superior não se constituía numa proposta visível à realidade da então Escola 

Técnica, atingindo a identidade docente construída ao longo do tempo. 

 

6.2.1 Mudanças nos aspectos Administrativos do IFPB para inserção da modalidade 

EaD: a visão dos gestores 

 

Para considerar os aspectos administrativos referentes à inserção da modalidade a 

distância do ensino superior do IFPB, há de se destacar as características de gestão do próprio 

Instituto, uma vez que, no uso de sua autonomia no que se refere à criação de cursos, 

empreende expandir as matrículas da educação superior por essa via, compartilhando os 

aspectos de operacionalização com Polos cedidos pelas prefeituras credenciadas pela UAB, 

bem como com recursos oriundos da UAB para este fim, posto que estamos aqui nos 

referindo a uma análise no curso de Bacharelado em Administração Pública ofertado em 

parceria UAB/PNAP/CAPES. 

Destaca-se nessa parceria, segundo o edital n° 19/2012 CAPES, que o financiamento 

deste curso por parte do MEC/CAPES se restringe: 

Para a execução das propostas selecionadas, a Capes investirá recursos próprios, no 
período de até cinco anos de execução das propostas, nas seguintes categorias de 
fomento: a) custeio: diárias de pessoal civil; passagens; material de consumo; serviços 
de terceiros – pessoa física; serviços de terceiros – pessoa jurídica; e b) bolsas, nos 
termos da Resolução CD/FNDE Nº 08, de 30 de abril de 2010, e Resolução CD/FNDE 
Nº 26, de 5 de junho de 2009.  
 
Não serão custeadas despesas para aquisição de material permanente; contratação ou 
complementação salarial ou quaisquer outras vantagens a servidor ou empregado 
público, em qualquer esfera administrativa; pagamento de tributos não relativos à 
execução da proposta, ônus monetários, taxa de administração, gerência ou similar; 
manutenção, tais como: energia elétrica, água e saneamento ou serviços telefônicos; 
obras civis; realização de eventos, tais como: comemorações, festas, recepções, coffee 
break, locação de espaços; ou quaisquer outras ações não relacionadas à execução da 
proposta.  

 
Partindo destas recomendações, coube ao IFPB, instituição proponente nos termos 

deste edital, habilitar-se e, tendo sido contemplada, passou a entrar em contato com os Polos 
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municipais, também credenciados a UAB e cujas declarações de interesse foram anexadas ao 

formulário de proposição enviado a CAPES.  

Essa iniciativa tem, no seu contexto, aspectos positivos e negativos a serem 

contemplados no processo de gestão desse projeto. Teoricamente, chamam a atenção os 

cuidados que uma IES deve ter em relação à articulação de um projeto de oferta de educação a 

distância em parceria com a UAB, e, nesse aspecto Mill (2012, p.288), expõe que “A UAB 

trouxe uma situação completamente nova as IEs – tratar um ambiente estranho ao campus 

universitário como parte da instituição”. Este autor complementa, ressaltando que, 

geralmente, as IEs que aderem à parceria com a UAB iniciam seu projeto durante o processo 

de implantação da EaD na instituição, estando, portanto, em processo de aprendizado sobre a 

modalidade a distância, não estando preparadas para atender apropriadamente às demandas 

exigidas pela modalidade. Exatamente o que ocorreu com a implantação do curso de 

bacharelado em administração pública PNAP no IFPB. 

O conhecimento desse edital por parte da UAG ocorreu na segunda quinzena do mês 

de maio, e o último dia de envio das propostas seria 06 de junho de 2012, período em que o 

IFPB estava passando por um movimento de greve, momento em que não se pode contar com 

um contingente maior de colaboradores. Tudo ocorreu muito rapidamente, e, quando os 

professores retornaram ao trabalho, já se estava preparando o edital de vestibular, as aulas 

presenciais estavam sendo retomadas, e a organização da oferta do curso BAP/PNAP estava 

num estágio avançado, propondo abertura do curso para 2013.1, mas o curso só foi iniciado 

em 2013.2. 

Como argumento positivo a esta adesão, tem-se, na interpretação do gestor que, 

compartilhada pelos demais gestores entrevistados, 

A expansão do ensino superior pela EaD no IFPB, no sentido amplo, teve do PNAP 
uma ajuda financeira de suporte, e eu não sei se esse suporte financeiro para EaD ele 
se tornou suficiente para as demandas de um projeto dessa natureza.  O IFPB como 
instituição ofertante ela não tem como se distanciar da disponibilização de alguns 
recursos pra poder fazer um projeto dessa natureza acontecer, então eu diria que há 
muita necessidade da contrapartida institucional (Gestor 01). 
 

Como parte integrante da participação ao edital, foi necessária uma consulta prévia aos 

polos credenciados pela UAB na Paraíba, quanto ao interesse do município na oferta do curso 

BAP. Esse documento constituiu-se em um anexo à resposta ao edital 19 CAPES, 

denominado “Declaração de Interesse de Polo à Proposta PNAP” (Anexo IV), concedida pelo 

mantenedor de cada um dos polos propostos, para fins de anuência, como requisito à 

participação do edital. 
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Na discussão sobre a gestão dos polos municipais credenciados pela UAB que se 

tornaram parceiros do IFPB para dar apoio presencial aos discentes matriculados nessa 

modalidade, notou-se que essa parceria tornou-se alvo de constantes inquietações tanto 

teóricas quanto de interpretação por parte dos gestores do IFPB.  De cunho teórico, tem-se os 

estudos de Mill (2013, p. 288), apontando que “O polo de apoio presencial é mantido por uma 

instância municipal, e sua dinâmica de funcionamento exige certas iniciativas por parte das 

IEs, por não estar dentro do seu domínio geográficos e jurídicos a relação entre a instituição 

universitária e o polo fica comprometida”. No que se refere à estrutura organizativa do curso, 

os polos se apresentam de competência dos municípios e são responsáveis pelo atendimento 

presencial aos alunos, razão pela qual algumas inquietações foram pautas das primeiras 

reuniões entre os participantes desse projeto no âmbito dos gestores envolvidos naquele 

instante, o diretor da UAB/IFPB, o chefe da unidade acadêmica de Gestão e Negócios e o 

possível coordenador do BAP, entendendo que os alunos do BAP/PNAP serão cerificados 

pelo IFPB, e as condições dos polos se constituíam numa variável importante na 

operacionalização do curso, refletindo sobremaneira no processo de ensino aprendizagem pelo 

acesso às tecnologias e os laboratórios de responsabilidade de manutenção das prefeituras 

municipais, sob a coordenação de profissionais deste município alocados nos polos de 

atendimento UAB.   

Sobre essa temática, assim se posicionam os gestores entrevistados: 

[...] Eu vejo como uma dificuldade essa questão dos polos a distância porque 
envolve outros atores, que não são servidores do IFPB (Gestor 01). 
 
[...] Os polos, eles dependem muito da estrutura administrativa local, da prefeitura 
municipal então você pode ter uma prefeitura que dá um suporte muito bom aos 
polos, mas pode ter uma que é negligente e acaba inclusive provocando a 
inabilitação do polo pra continuar ofertando, isso é uma das dificuldades (Gestor 
02). 
 
[...] O que nos preocupa são os polos municipais nessa parceria ou contra partida, 
em relação às condições de oferta que o polo apresenta e que não está muito na mão 
do ofertante (IFPB) do curso estruturar os polos para que você tenha a oferta 
adequada dos cursos, realmente isso preocupa um pouco (Gestor 03). 
 
[...] O que nos deixa um pouco desconfortáveis diz respeito à atenção das prefeituras 
aos polos de entendimento aos alunos. Então, o Instituto, ele vai para o Polo que já 
está credenciado pela UAB para participar da oferta do curso e o que a gente observa 
em é que estes não estão bem equipados, não estão bem estruturados, as prefeituras 
não estão fazendo os investimentos que deviam, não estão cumprido com os seus 
papéis isso reflete pra nós de forma que isso compromete a qualidade no seguinte 
aspecto os equipamentos que eles têm lá, são equipamentos bastante desatualizados, 
e os alunos não conseguem ter acesso pleno à plataforma. Às vezes, até a internet, 
fundamental para EaD, não funciona a contento (Gestor 06). 
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Os argumentos trazidos pelos gestores evidenciam a pouca estrutura dos polos 

disponibilizados pelos municípios para a realização dos cursos. Estudos realizados por Araújo 

(2014) e Macedo (2014) já evidenciam que, no Rio Grande do Norte, a estrutura dos polos 

para atendimento do curso de Administração Pública a distância também era muito precária e 

desigual entre os municípios.  

A contrapartida da oferta de polos municipais em parceria com o PNAP foi um 

agravante repetidamente citado pelos gestores, quando relatado que ficava difícil entender tal 

situação quando todos esses polos foram credenciados pela UAB. Conforme determina o 

edital, para emitir a carta de anuência, que comporia uma das etapas para participação do 

IFPB ao edital, era necessário que o credenciamento desses polos estivesse regular no sistema 

da UAB, e os que estavam com alguma pendência ou em fase de recredenciamento foram 

excluídos quando enviada sua carta em resposta ao edital n° 19/2012. 

 Foi verificado, no decorrer das visitas aos polos, que, quando a equipe gestora do 

IFPB chegava a alguns desses municípios para conversar com o secretário de educação do 

munícipio, notava-se precariedade na estrutura física e tecnológica, na manutenção das 

instalações em geral, muito embora houvesse interesse do gestor municipal na realização do 

curso. Percebia-se que, no credenciamento desse polo junto à UAB, com certeza, ele seria 

excluído até tomar as devidas providências. 

 Na fala do Gestor 03, é possível evidenciar o que se está tentando elucidar; “[...] foi 

notado ser uma questão de não ter condições mesmo, a comunidade está precisando da oferta 

do curso e o polo está credenciado pela UAB”. Então, resta acompanhar e ver o que o IFPB 

poderá fazer para minimizar os impactos dessa oferta no âmbito do IFPB. Para ampliar esse 

relato, segue detalhamento do depoimento do Gestor 03, conforme segue: 

[...] às vezes eles até querem fazer alguma coisa pra melhorar, e a gente viu em 
outras visitas que, em alguns polos, houve mudança; houve ampliação de salas, 
construção de salas, melhorias nos equipamentos, alguns computadores foram 
trocados, quer dizer, a ideia que eu tinha ano passado, de que esse polo era o pior e 
que não tinha atendimento, quando eu fui visitar esse ano, pelo contrário, ele 
mostrou uma resposta positiva. Só que outras coisas não puderam atender, por 
exemplo, a climatização está comprometida, eles não têm como atender (Gestor 03). 

Pelo depoimento do Gestor 03, nota-se que, no decorrer da oferta do curso BAP, 

alguns polos municipais se comprometeram a fazer melhorias por ocasião das visitas iniciais 

antes do curso começar, e o fizeram, o que foi animador para o grupo gestor. Por oportuno, 

menciona-se que tais acontecimentos, do ponto de vista de gestão dos aspectos 

administrativos, podem vir a acarretar fortes transtornos ao processo de ensino-aprendizagem 
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pela modalidade a distância ofertado no IFPB, e essa tem sido uma preocupação recorrente 

nas falas dos gestores e docentes entrevistados. 

Os gestores concordaram que, à medida que os municípios ofertantes dos polos não 

cumprem com as condições mínimas de acesso, por exemplo, a internet e o fornecimento de 

energia elétrica, numa proposta de ensino que se baseia em materiais didáticos virtuais, as 

perdas serão significativas, incorrendo no não atingimento da qualidade do ensino que está 

sendo ofertado, comprometendo a imagem do IFPB, sendo este ofertante do curso e 

responsável pela diplomação nessa modalidade, bem como do corpo docente e demais 

envolvidos no projeto PNAP.  

Como já mencionado neste estudo, ancorados no documento do MEC intitulado 

“Referenciais de qualidade para educação a distância” (BRASIL, 2007), vários pontos 

merecem destaque nesse documento, podendo-se, nitidamente, destacar a importância do 

processo de gestão para o desenvolvimento de um sistema voltado para a oferta da educação a 

distância. Nesse documento, os procedimentos administrativos e pedagógicos, atrelados ao 

sistema de comunicação, têm destaque, uma vez que nestes se concentram as particularidades 

inerentes à oferta da modalidade de educação a distância, considerado de extrema importância 

para se compreender o conjunto do processo de ensino-aprendizagem por esta concepção de 

ensino.  

Ainda no que se refere aos aspectos administrativos, foram considerados os esforços 

empreendidos pela instituição nas diferentes etapas do projeto PNAP na implantação, no 

acompanhamento e na avaliação. Um dos primeiros desafios da implantação diz respeito à 

normatização do curso no contexto da estrutura organizacional do IFPB. Na ótica dos 

gestores, o Edital do MEC 19/2012 normatizava a operacionalização do curso, no entanto, a 

inserção do mesmo no sistema gerencial do IFPB (QA – Q. Acadêmico) demandou a criação 

de um sistema de gestão para EaD.  

O Gestor 05 se pronunciou sobre as dificuldades geradas pela a inclusão da EAD no 

sistema acadêmico tradicional, utilizado no sistema presencial, com a chegada dos alunos do 

BAP/EaD: 
 

Outro entrave administrativo diz respeito as matrículas. O aluno EaD usando o Q 
Acadêmico, software Institucional, conseguia fazer matrícula sem ter tido aprovação 
nas disciplinas anteriores. No sistema da UAB, o coordenador pela plataforma 
moodle consolidava as notas, era automático, Mas no Q. Acadêmico não, no nosso 
programa não, a gente tinha essa permissão. Então começou a dar conflito, tinham 
alunos que estavam matriculados, por que eles tinham se auto gerenciados, se 
matriculados por ele mesmo no nosso software do instituto, tendo sido reprovados 
no moodle. Então pra UAB/moodle eles não estavam aptos a fazer matrícula, mas 
pro Instituto estava ok. E os alunos começaram a protocolar processos querendo 
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esses direitos e foi horrível pra gente, a gente teve que realmente fazer reunião, se 
sentar explicar que a forma com que o software QA daqui estava sendo trabalhado 
estava em construção/adaptação, razão do problema (Gestor 05). 

 
Acompanhando a importância das dimensões citadas por Gonçalves (2012) que dizem 

respeito ao panorama da inserção da EaD, encontramos as questões que dizem respeito 

exatamente a normas e procedimentos acadêmicos administrativos, e as falas dos Gestores 01, 

02, 03, 04, 05 e 06 demonstram que educação a distância no IFPB não poderá expandir sem 

um bom planejamento nessa dimensão, posto que a autora considera que a questão das normas 

e padrões específicos para EaD são fundamentais para o atingimento dos propósitos de 

universidades que, ao longo de sua história, tiveram suas normas e procedimentos internos, 

consolidando sua prática presencial, o que não garante que estas normas sejam adequadas 

para serem adaptadas  aos ensino flexível, como trata a modalidade EaD. 

 Em vários outros momentos dessa análise, pode-se notar a preocupação com a urgente 

necessidade de implementação de normas e procedimentos especificamente para a EaD, 

cabendo destacar a fala dos gestores que potencializam a importância dessa dimensão. 

[...] a gente precisa ainda consolidar essa Cultura da EaD dentro do Instituto e a 
gente precisa também pensar muito como é que a gente vai organizar do ponto de 
vista administrativo, que instrumento de gestão que a gente precisa formular pra 
gerir os cursos de EaD que já estão funcionando na instituição (Gestor 01). 
 
[...] no âmbito do processo da execução da nossa dinâmica digamos assim mais 
cartorial de todos esses processos acadêmicos para atender a EaD é também 
desafiador porque são questões que nos remetem a situações que antes nós não 
vivenciarmos. [...] algumas diretrizes já existem, mas nós precisamos fortalecer em 
todas as instâncias, nos nossos documentos regimentais, para se tornarem mais 
normativos em todas suas particularidades do exercício docente as práticas 
pedagógicas, a gestão enfim... todas as instâncias (Gestor 02). 
 
[...] precisamos inserir na nossa, no âmbito dos nossos objetivos da expansão pela 
EaD, instrumentos reguladores internos a modalidade de educação à distância, esse 
de fato será um desafio que nós precisamos urgentemente enfrentar (Gestor 03). 

A estrutura administrativa adotada no regime presencial, por oportuno, vem a reboque, 

influenciando a criação dos documentos institucionais norteadores da oferta pela EaD, e, 

considerando que os gestores são responsáveis pelo planejamento dos processos de 

implantação pela modalidade EaD, há de se chamar a atenção das implicações advindas da 

dependência da EaD às práticas administrativas adotadas pela modalidade presencial, que, 

necessariamente, não se aplicam à modalidade a distância, ou não servem de parâmetros 

devido ao fato de se tratar de uma modalidade que possui arquitetura própria para ser 

operacionalizada. 

A esse respeito, destacam-se, a seguir, algumas falas referentes aos aspectos 

administrativos observados no período de implantação da EaD no IFPB, posto que, desde a 
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implantação dessa modalidade, relataram-se grandes dificuldades que culminaram na 

inexistência de documentos legais, de modo a permitir melhor operacionalização desse curso, 

que, na opinião dos respondentes gestores, se iniciava completamente desprovido de 

instrumentos norteadores, conforme segue:  

[...] Nosso PDI já prevê alguma coisa de oferta desses cursos, só que o PDI precisa 
se articular com outros instrumentos/documentos (Gestor 01). 
 
[...] Nós não temos ainda funcionando uma política de EaD institucional, agora é 
que está desenhando a nível do instituto (Gestor 02). 
 
[...] A primeira política que norteia a oferta de ensino via EaD acabou de ser 
apresentada agora em 2015 para ser encaminhada ao nosso conselho superior em 
breve eu acredito que nos próximos 3 meses já deve estar em funcionamento ou até 
implantada essas políticas (Gestor 03). 
 

Como visto nas falas dos gestores, a pressa do governo federal em atingir as metas 

postas nos planos de desenvolvimento da educação no Brasil, apontados a exemplo do PDI 

2014-2024, demonstra que as IES estão passando por momentos difíceis para cumprir tal 

chamamento público, principalmente o IFPB, que não tem tradição na oferta da educação a 

distância e, principalmente, a oferta de cursos superiores. A falta de sensibilidade do MEC no 

trato com essas questões no âmbito dos IFs e, no caso deste estudo, do IFPB, trava a 

operacionalização dessas políticas que são delineadas em nível central, atropelando as 

decisões de política local, nas instituições que são obrigadas a assumir políticas para as quais 

não estão preparadas, como o IFPB, podendo vir a comprometer, inclusive, a credibilidade da 

instituição. 

Para efeito de garantia de, minimamente, superar os primeiros entraves no âmbito 

administrativo, assim se posicionaram os gestores: 

 [...] é preciso e urgente a gente inserir sistematicamente nos nossos regulamentos 
internos, a modalidade de educação a distância, este é um desafio que nós 
precisamos urgentemente dar conta, pois tratam de diretrizes que aparecem 
pontualmente em nosso PDI por exemplo, mas que nós precisamos fortalecer 
(Gestor 01). 

[...]  quando eu falo em inserir a educação a distância nos nossos documentos 
regimentais, isso diz respeito a torná-los  mais normativos, contemplando todas as 
suas particularidades, do exercício dos docentes, dos aspectos pedagógicos e da 
administração (Gestor 02). 

[...] Logicamente que outros documentos devem vir, porque são complementares, 
são includentes sob a ótica da infraestrutura, sob a ótica tecnológica, então assim, se  
eu consigo inserir de certa forma, atuação docente , atuação dos técnicos 
administrativos , atuação da pedagogia dentro desse legado, conjunto de regras a 
gente vai buscar de fato o fortalecimento de toda aquela base que é a base infra 
estrutural e tecnológica necessária  para tal e aí vem a reboque as competências já 
consolidadas no ensino presencial, e isso não está sendo suficiente (Gestor 04). 
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Além da normatização, a parte operacional também demandou uma série de ações que 

deveriam ser empreendidas para a consolidação da inserção da modalidade de EaD nos cursos 

superiores.  

[...] As principais mudanças enfrentadas nesses quatro anos para implantação da 
EaD no ensino superior do IFPB reside além de formulação de diretrizes, criar uma 
Matriz orçamentária, planejar a contratação de novos técnicos administrativos e 
professores com expertise na EaD e Reestruturar toda a estrutura de tecnologia 
(Gestor 02). 

Na ânsia de entender em qual o modelo de EaD que o IFPB pretende se firmar, 

depara-se com o fato da descrença, em parte do âmbito institucional, sobre a modalidade EaD 

e, em grande parte, dos servidores – gestores, técnicos e docentes.  Conscientizar todos os 

servidores de que o IFPB está vivenciando uma nova etapa dentro das políticas públicas que 

trataram da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica não será tarefa 

fácil. Se trabalhada isoladamente entre as unidades acadêmicas, isto trata de uma decisão em 

âmbito da gestão em nível estratégico. Refiro-me aqui ao fato de esta ação estar diretamente 

ligada à aspiração da hierarquia superior – a Reitoria. Muito embora não tenha sido foco da 

pesquisa, identificar tal aspecto entre os servidores, docentes e técnicos, pode-se apreender 

pelas falas dos gestores entrevistados que existe uma grande resistência dos docentes e alguns 

gestores mais antigos quanto a enveredar pela expansão de cursos superiores e, 

principalmente, curso pela modalidade a distância. Quando qualquer modificação institucional 

requer mudanças de hábitos e atitudes e novas competências são exigidas para o trabalho, a 

resistência se instala, e o processo da expansão pela EaD fica prejudicado. 

Como prática inerente à atividade de EaD, tem-se fortemente a utilização das novas 

tecnologias, e, no contexto do IFPB, constitui-se uma mudança de hábitos que requer grande 

esforço para aderir aos programas de capacitação, sem contar a precariedade da TI, como já 

foi comentado pelos gestores, e recorrentemente foi citada.  

[...] Em termos de mudanças, percebe-se que as coisas estão começando a se 
estruturar, por exemplo, as capacitações para uso das tecnologias têm sido ofertadas 
para doentes e técnicos administrativos. Pensamos em reformatar toda nossa 
estrutura de tecnologia da informação de T.I aqui no IFPB  ela não foi  estruturada  
pensando na oferta dos cursos a distância.[...] Como desafio em âmbito mais 
específico eu colocaria que nós estamos travando discussões sob a ótica da matriz 
orçamentária no que diz respeito a relação do número de  matrículas de estudantes 
que estão sendo inseridos, sob a ótica do gerenciamento desse  número de 
matrículas, sob a ótica  da contratação de  professores e técnicos administrativo 
(Gestor 01). 
 
[...] A expansão via EAD tem provocado muitas modificações que induzem a 
mudanças de hábitos não só nos aspectos administrativos quanto na organização 
acadêmica, pedagógica e no trabalho docente do IFPB, eu diria que são muitas as 
mudanças e os desafios que nos esperam. [...] Tem-se pensado na contratação de 
pessoas, principalmente para atender essas novas demandas da EaD. Eu creio que 
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num futuro de médio e longo prazo estes cursos deverão ser institucionalizados nas 
próprias áreas, sob a ótica de que as áreas estão se fortalecendo quanto a perspectiva 
de ofertas de cursos superiores EaD pela instituição (Gestor 02). 

Constata-se, a partir dos depoimentos dos gestores, que várias ações vêm sendo 

realizadas no sentido de incorporar a modalidade de EaD aos procedimentos existentes no 

IFPB. Várias ações já foram empreendidas, mas a consolidação de mudanças para este fim 

prescinde de ações de longo prazo, e estas mudanças perpassam várias instâncias, todas 

consubstanciadas na cultura organizacional fortemente enraizada no âmbito do IFPB. Essas 

instâncias dizem respeito, a priori, à decisão institucional de se reestruturar ou atualizar os 

elementos inerentes à cultura organizacional vigente, a de determinar que modelo de EaD 

estará se penando para institucionalizar no IFPB. Tudo isto atrelado ainda à cultura 

internalizada nas pessoas que fazem o instituto – docentes, gestores e servidores. Acredito, 

que sem uma concepção clara do que se pretende, em termos de expandir pela educação a 

distância, pouco ou nada avançará. 

Apreende-se, no contexto dessas falas, uma visibilidade de longo prazo para se 

criarem as condições necessárias para a oferta de cursos superiores pela EaD no IFPB. Nas 

falas dos gestores, ficaram claras as expectativas com a conclusão das duas turmas ofertadas, 

uma do BAP/PNAP e outra do curso de Licenciatura em Letras institucional, para poder 

enxergar os resultados face às dificuldades já mencionadas, como se deu a consolidação 

dessas demandas, para que se possa proceder a uma análise criteriosa desse percurso, de modo 

a subsidiar argumentações para a implantação de novos cursos. O curso de Letras já vem 

ofertando novas turmas, regularmente desde sua primeira oferta no ao de 2012, porém não 

houve turma concluinte.  

Com esse pensamento, tem-se, nas falas dos Gestores 01, 02, 03, 04, o entendimento 

de que há grande expectativa na conclusão desses dois primeiros cursos. Entende-se, pelos 

depoimentos, que, a partir do momento em que houver turmas formadas pela modalidade 

EaD, as questões de criação de cursos pelas áreas já estejam amadurecidas, e alguns 

resultados possam ser tabulados para fomentar novas discussões. Posta essa fase de 

compilação de resultados, pós-conclusão desses cursos, acreditam que novas demandas vão 

surgir, dando margem pela própria dinâmica já vivenciada e pela característica recém-

identificada da aceitação de novos desafios por algumas áreas no IFPB. Notou-se que é 

possível se pensar na institucionalização do BAP/PNAP a partir do momento em que, estando 

finalizado, permaneça comprovadamente a existência de uma demanda que justifique a 

necessidade da permanência desse curso. 
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No que diz respeito à necessidade de uma oferta diferenciada para EaD, encontra-se 

descrita, claramente, no documento “Referenciais de Qualidade para a EaD” (2003 e 2007), 

referendado por Rosini (2007), a distinção entre a oferta da educação presencial e a oferta da 

educação a distância. Nesse documento, também se apontam as características autônomas de 

aprendizado desse aluno, que vão desde a forma da construção do conhecimento ao tempo e 

local que lhe são convenientes, sem haver obrigatoriedade da presença integral em sala de 

aula com professor, mas com a intermediação de professores e tutores a distância (BRASIL, 

2003). 

Mesmo considerando o acelerado processo de expansão na modalidade a distância, 

isso não exime as instituições educacionais de repensar as atuais políticas e de se debruçar a 

buscar alternativas que possam até vir de experiências bem-sucedidas na adoção da 

modalidade, “mas supõe também a busca de ações que contribuam para a expansão, 

articuladas à melhoria das condições de oferta” (DOURADO, 2008). 

Tendo se reconhecido que a EaD possui identidade própria, como dito por Brasil 

(2003/2007) e por Rosini (2007), e, especificamente, no documento “Referenciais de 

Qualidade para a Educação a Distância” (BRASIL, 2007), já mencionado, também se 

estabelecem diretrizes para garantir à EaD qualidade e condições para seu desenvolvimento e 

consequente subsídio a sua institucionalização pelas IES quando decidido migrar por esse 

caminho. Essas condições abrangem os aspectos: pedagógicos (que dizem respeito à 

concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem da EaD), sistemas 

de comunicação, material didático, avaliação; recursos humanos (que dizem respeito à equipe 

multidisciplinar) e questões que envolvem a Infraestrutura: desmembrada em infraestrutura de 

apoio, gestão acadêmico-administrativa, e sustentabilidade financeira dentre outros. 

Acrescente-se a estas colocações a obrigatoriedade das IES em dispor de centros de 

documentação e informação e demais aportes para prover suporte a estudantes, tutores e 

professores.  

No documento intitulado Referências de Qualidade para EaD (2003), também se 

descrevem alguns requisitos básicos norteadores dos processos pedagógicos inerentes a essa. 

Neste documento, fica clara a recomendação com o trato dos materiais a serem utilizados na 

modalidade EaD, tanto no que diz respeito à elaboração de materiais em atendimento a 

programas especiais e oferta de cursos, quanto à composição de disciplinas e outros conteúdos 

a serem utilizados pela modalidade. Por esse documento, prescindem a organização de 

material didático, uma administração, desenho, lógica e linguagem, bem como avaliação dos 
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recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos, para este fim, enfatizando sempre que a 

educação a distância tem sua identidade própria, não havendo de ser compreendida nos 

mesmos pressupostos teóricos ou modelo utilizado do ensino presencial (BRASIL, 2003). 

 

6.2.2 Os aspectos pedagógicos do PNAB/PAB na percepção de gestores do IFPB 

 

No que diz respeito aos aspectos pedagógicos e à oferta de cursos superiores a 

distância, enfaticamente no bacharelado em administração pública ofertado em parceria com o 

PNAP/UAB, é importante considerar alguns aspectos que têm influenciado diretamente na 

concepção desse curso em função, inclusive, dos critérios de qualidade do ensino e sua 

expectativa. Diante da consolidação da oferta do curso de administração e demais cursos 

ofertados no ensino presencial, ressaltamos: a) o material didático do curso do BAP; b) O uso 

das tecnologias da no curso; c) atendimento ao aluno; d) metodologias de ensino. 

 

a) O material didático do curso do BAP 
 

Dentre os múltiplos aspectos importantes ocorridos para o desenvolvimento de 

programas de educação a distância, a produção de material didático tem destaque por ser um 

elemento mediador que traz, no seu contexto, a concepção pedagógica voltada à orientação do 

processo de ensino-aprendizagem (BELISÁRIO, 2003).  

A opção por utilizar materiais didáticos impressos pela EaD implica na visão de 

Fernandez (2009, p. 393): “decidir como realizar sua inclusão, tanto em termos de suas 

possibilidades de uso como de sua tipologia”.  

Tal posicionamento materializa-se quando se observa que existem várias 

possibilidades de uso do material didático que podem ou não se prestar a oportunizar a melhor 

condução do ensino aprendizagem pela EaD. Tal exposição vem ao encontro da preocupação 

de Fernandez (2009), quando indica que se devem encontrar, nas possibilidades de uso desse 

material, aquelas que se prestem a superar problemas mediante a proposta pedagógica 

assumida para oferta do curso, posto, ao que indica Arétio (2002), que existem situações de 

uso de material didático impressos, cujas escolhas deverão contemplar as possibilidades 

favoráveis de utilização, considerando, para tanto, a realidade da IES ofertante do ensino pela 

modalidade a distância, a exemplo: 
 

Utilização de materiais existentes não produzidos para EaD; utilização de materiais 
desenvolvidos por instituições especializadas em desenvolvimento de material para 
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EaD; Adaptação de materiais não projetados para EaD por meio da utilização de 
materiais de orientação didática específica para essa modalidade educacional; 
elaboração de materiais para utilização específica em EaD, constituindo o que 
chamamos de elaboração dedicada (ARÉTIO, 2002, p.192). 

No que se refere à elaboração do o material didático, “livro texto” a ser utilizado pelo 

BAP/PNAP, este foi elaborado a partir de uma concepção de Projeto Pedagógico do Curso 

numa lógica para oferta do curso em nível nacional. Na concepção de Arétio (2002), esses 

materiais são desenvolvidos por instituições especializadas em material para EaD de forma 

generalizada e homogênea para ser desenvolvida em qualquer país ou região, deixando as 

adaptações a serem feitas pelas IES, ofertantes que empreenderiam as adaptações, respeitando 

a regionalidade (essa é uma das recomendações do PDI e PPC do IFPB) e outros aspectos que 

aos olhos dos conselhos-colegiados entendam como necessários, considerando as 

especificidades de cada disciplina e suas ementas.  

Sobre isso, cabe considerar a colocação de Belisário (2003), por exemplo, quando 

aponta para o fato de que o planejamento e a constituição do material didático mediarão 

situações de ensino e aprendizagem e estão intimamente relacionados à concepção pedagógica 

muito clara dos produtores deste material, que, no caso, não foram docentes do IFPB. Esta 

condição foi amplamente discutida pelos gestores, logo no início da oferta do BAP, quando 

em reunião com os docentes que participariam do curso lhes foi entregue um CD com o 

material didático – livro texto, que estaria para chegar impresso, no entanto, já estava à 

disposição nas salas virtuais por disciplina, para que tomassem conhecimento e depois 

voltassem a discutir em outra reunião. Só que o curso já estava para iniciar, a disciplina já 

deveria estar sendo montada e posta no AVA, e essas discussões não aconteceram. 

Vejamos os depoimentos dos Gestores 03 e 04 a esse respeito: 

[...] Quanto ao material didático (exemplo, o livro impresso), esse demorou a chegar, 
então fizemos cópia em CD a partir do material recebido do PNAP. Na fala dos 
primeiros docentes que contatamos para os primeiros módulos, a impressão sobre 
este material vinda destes docentes nos preocupou. As inquietações sobre o 
desconhecimento da concepção pedagógica sobre a oferta desse curso foi 
preocupante (Gestor 03). 
 
[...] Foi muito complicado solicitar aos professores organizar a sala, quando o livro 
estaria anexado no AVA -sala virtual, tendo em vista que o docente ainda estava se 
apropriando do contexto deste livro, muitos sem conhecer o PPC, e mais complicado 
quando as ementas das disciplinas que estavam no documento do PNAP nem sempre 
estavam contempladas no contexto do livro (Gestor 04). 

 

Por isso é que concordamos com Belisário (2003) quando dá ênfase para que a 

construção do material seja planejado à luz da concepção pedagógica norteadora dessa oferta, 
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até mesmo o fato de este esforço estar intrinsecamente ligado também à definição do tipo de 

mídia a ser utilizada. 

Nesse sentido, e em contradição ao dito por Belisário (2003), a CAPES apresenta uma 

justificativa para a produção dos materiais didáticos, a exemplo do livro texto, ocorrer de 

forma coletiva e antecipada à oferta dos cursos pelas IES, alegando como positiva a medida 

que libera o corpo docente para dedicar-se a outras atividades envolvidas na oferta do curso, 

com vista a oportunizar melhor gestão e uniformizar o padrão de qualidade entendido por eles 

no que se refere à oferta de conteúdos para o curso.  

Destas falas, o argumento de Belisário (2003) sobre a produção de materiais didáticos 

foi a que se aproximou mais da realidade do IFPB. De acordo com o gestor 01, os aspectos 

que envolveram a produção do material didático à luz da ausência de uma proposta 

pedagógica conhecida e discutida foi uma preocupação de muitos dos docentes envolvidos 

nesse projeto PNAP, e, nesse aspecto, assim se referiu o Gestor 01: “sentimos, que essa foi 

uma preocupação recorrente não só nossa enquanto gestores, mas, principalmente, dos 

docentes de uma maneira geral”. 

Para Andrade (2003, p. 137), “produzir um material didático capaz de provocar ou 

garantir a necessária interatividade do processo ensino-aprendizagem” constitui-se num 

grande desafio para a oferta da EaD. Esse autor se posiciona, dando ênfase ao contexto para o 

qual ele chamou a atenção, principalmente quando o docente assume o que chamou de: 
 

[...] condutor de um conjunto de atividades que procura levar a construção do 
conhecimento; daí a necessidade de esse material apresentar-se numa linguagem 
dialógica que, na ausência física do professor, possa garantir um certo tom 
coloquial, reproduzindo mesmo, em alguns casos, uma conversa entre professor e 
aluno, tornando sua leitura leve e motivadora (ANDRADE, 2003, p. 138). 

Sobre a citação de Andrade acima exposta, pode-se observar nas falas dos Gestores 

01,03 e 04 que, no tocante à responsabilidade na construção do conhecimento pela EaD, ficou 

claro que os docentes internalizaram essa perspectiva. No entanto, o pouco conhecimento da 

própria plataforma moodle e dos recursos midiáticos possíveis a este fim apresentaram-se 

como elementos fragilizadores desse processo, por terem assumido pouco ou nenhuma 

habilidade com essas ferramentas.   

Certamente, o material didático para a EaD não se restringe unicamente à mídia 

impressa – o “livro texto, manuais, guias de estudo, texto auto-instrucional, publicações 

técnicas” (FERNANDEZ, 2009, p. 396) publicados em forma física e disponibilizados tanto 

no ambiente virtual – AVA, quanto distribuídos materialmente ao discente. 
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Na visão dos autores Arétio (2002) e Fernandez (2009), considerando-se qualquer que 

seja a mídia a ser utilizada para a elaboração do material didático de EAD, é notório que esta 

cumpra o objetivo de se constituir num instrumento de aprendizagem, cujas características 

atendam aos critérios de qualidade estabelecidos nos documentos norteadores da oferta da 

EaD, a exemplo do citado documento ‘Referenciais de Qualidade para EaD’, principalmente 

por estarem estes expostos aos critérios de avaliação do curso, por ocasião do reconhecimento 

do curso pelo MEC. 

 
b) O uso das tecnologias no curso: as diferentes possibilidades e funcionalidades 

 

As potencialidades advindas da era digital são declaradamente impulsionadoras da 

modalidade de EaD. Dessa forma, é pertinente analisar a visão dos gestores sobre o uso das 

tecnologias da comunicação e seu papel no processo de ensino-aprendizagem pela modalidade 

a distância. Os estudos mostram que as mesmas se apresentam oportunizando a criação de 

várias estratégias educativas, perfeitamente harmônica ao contexto da educação a distância.  

O grande desafio que se percebe por relatos de estudiosos como Arétio (2002) 

Fernandez, Litto, Formiga (2009) diz respeito à reprodução do material impresso em uso na 

modalidade presencial para uso, na íntegra, no AVA, sem respeito ou conhecimento da 

linguagem e pressupostos da comunicação com vias à transmissão do conhecimento de 

formação à luz do PPC do curso ofertado pela EaD. Tal preocupação se materializa na fala 

dos gestores do IFPB quando lhes chegam, repetidamente, em reuniões, docentes inquietos 

pela pouca ou nenhuma intimidade com essas tecnologias educacionais, tomando vulto, neste 

particular, a problemática, como apresentada nas falas dos Gestores 03, 04 e 06: 

[...] é complicado aqui no IFPB perceber a possibilidade de utilização na EaD de uso 
de materiais e práticas que apenas replicam os modelos de material usado 
cotidianamente no presencial, numa tentativa de transpor conteúdos para o ambiente 
AVA sem se ter certeza que se estará atingindo os objetivos de ensino pretendidos 
(Gestor 03). 
 
[...] temos que evitar que o AVA venha a funcionar como se fosse o QA – (sistema 
acadêmico do presencial) com outra cara, e pior com uma cara errada. Pra isso 
estamos promovendo capacitações, para instrumentalizar o pessoal da EaD de modo 
a possibilitar trabalhar na plataforma moodle e usar algumas ferramentas, de modo a 
não prejudicar a formatação da sala, a exposição pública dos materiais didáticos, de 
modo a atingir pelo menos as concepções pedagógicas teóricos da EaD, uma vez que 
ainda estamos construindo nossa concepção daqui do Instituto (Gestor 04). 

 
[...] devemos ser muito cautelosos com os materiais didáticos disponibilizados para 
os nosso discentes, pois seu processo de comunicação não ocorre como no 
presencial. Vamos tentar não correr o risco de permitir que a tecnologia e suas 
ferramentas sejam desconsideradas ou ineficazes pelo desconhecimento de seu 
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potencial. Daí nossa preocupação também com a evasão e até mesmo nem interesse 
as capacitações (Gestor 06). 
 

O ritmo acelerado das mudanças que vêm sendo impostas ao IFPB, e considerando-se 

a proposta de oferta de cursos a distância, que exigem cada vez mais investimento em 

tecnologia, tem chamado a atenção dos gestores do IFPB face à necessidade de grandes 

investimentos que devem ser realizados na área, para que se possa conseguir uma educação de 

qualidade. É certo que não se podem utilizar matérias presencias em cursos de EaD sem a 

devida adaptação para a área. Isso demanda o desenvolvimento permanente de ferramentas, 

materiais diferenciados que possam suprir a distância entre professores e alunos. A má 

utilização dos recursos tecnológicos pode levar à evasão do curso e a uma avaliação negativa 

da modalidade, daí a preocupação do Gestor 06. Os usos das tecnologias e sua repercussão 

nos aspectos pedagógicos do curso têm feito com que os gestores reflitam sobre as condições 

da EaD na instituição. Esse fato leva ao questionamento do Gestor 01, no sentido de “que sala 

de aula está se falando para a EaD no Instituto”. Essa inquietação também é compartilhada 

entre outros gestores, os quais destacam ainda as variáveis que envolvem a nova estrutura de 

ambiente para a transmissão de aprendizagem em atendimento às especificidades da EaD, o 

que torna relevantes as falas dos Gestores 04 e 05, quando, enfaticamente, expuseram que: 

[...] a sala de aula da EaD não tem quadro branco, nem 50 cadeiras num espaço 
físico único. Juntos, professor, alunos, data show, alguns textos, interferência 
compartilhada em tempo real (Gestor 04).  
 
[...] No tempo destinado pra aula do docente colocado no calendário acadêmico, 
espera-se que o que foi previsto no plano de aula seja atingido naquele momento, até 
o próximo encontro previsto também no horário das aulas. Na EaD, não funciona 
assim (Gestor 05).  

Foi comum entre os gestores a preocupação de que o docente do IFPB, principalmente 

no que diz respeito ao uso das tecnologias, precisa ter maior apoio e incentivo às capacitações.  

A esse respeito, podemos nos reportar ao posicionamento de Buarque (2012, p.145), 

quando coloca que as modernas técnicas de programação visual transformaram o quadro-

negro em um monitor, completando:  

[...] esta revolução de equipamento pedagógico ocorrida nos últimos vinte anos está 
inventando um novo profissional, que ainda continuará a ser chamado de professor, 
mas já não se encaixa no tipo anterior. Mesmo assim ele continuará sendo o centro 
do processo pedagógico. Diante disso, entendemos, então, que o mais importante 
desafio da educação contemporânea é formar o professor, ou, melhor inventar um 
novo tipo de educador. 

A colocação do autor realça a necessidade de se ter na EaD um corpo docente com 

cultura da EaD, com identidade para EaD, da mesma forma como foi o processo de inserção 

da EaD e a necessidade de reorganizar ou atualizar a cultura organizacional, como foi tratado 
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pelos autores, a exemplo de Chinelato Filho (2011). Nesse sentido, os Gestores 04, 05 e 06 

relatam que, em reunião com docentes, foi possível identificar que há um estranhamento dos 

docentes em relação às suas funções na EaD, salientando que: 

[...] É interesse notar que passados os três primeiros semestres do BAP, ainda se 
esteja discutindo que com o aluno a distância a gente tem que falar diferente porque 
ele não tá vendo a gente (Gestor 04). 
 
[...] o trabalho no virtual, no computador não tem a resposta pedagógica que estamos 
acostumados, o tempo do aluno é outro e às vezes o tempo de resposta entre as 
partes não ocorre, isso considerando o aprendizado a partir da comunicação e uso 
eficiente das tecnologias, tem-se muitas perdas (Gestor 06). 

Esse último depoimento, do Gestor 06, incorre diretamente na falta de conhecimento 

de docentes e discentes sobre a proposta da EaD, o que já é grave, mas sobretudo sobre o 

desconhecimento da potencialidade das tecnologias da educação e comunicação no processo 

de ensino aprendizagem. Já fora mencionada a importância do docente nesse processo da 

EaD, cabendo, no entanto, lembrar que o discente – aluno EaD – também apresenta muitas 

dificuldades, que estão sendo tratadas no decorrer na oferta do curso BAP, cujo 

desconhecimento refletirá sobremaneira no trabalho do docente e nos resultados de sua 

formação, tudo isto ocorrendo mediante a característica de estranhamento entre os envolvidos 

de um modelo de educação na modalidade a distância, com caraterísticas fortes de 

flexibilidade e autonomia docente e discente. 

Litto (2009) refere-se ao aluno virtual como sendo um cidadão adulto que busca 

atender ao mercado de trabalho, vislumbrando, na educação online, uma alternativa para 

prosseguir seus estudos. Para esse autor, essas características se apoiam ainda na facilidade de 

acesso à internet, a flexibilidade de horários, que lhes proporciona autonomia para 

desenvolver suas atividades de acordo com seu planejamento e sua disponibilidade de tempo 

para dedicar-se aos estudos.  

Ocorre que esses alunos EaD no IFPB, cujo perfil vem sendo tratado tão igualmente 

entre os autores, como Litto (2009) e Loyolla (2009), que chegam até a denominá-los de 

aprendizes virtuais, na sua grande maioria, são aqueles que não têm acesso fácil à internet e 

não dominam as tecnologias da informação e comunicação. Esses carecem de saber  usar o 

tempo quando for conveniente, têm dificuldades em ter  autonomia discente, e tudo isto está 

amarrado a um cronograma no sistema educacional ao qual este aluno aderiu quando prestou 

seleção para ingresso no curso e que necessariamente tem tempo e hora para finalizar.  

Sobre isto, Moore e Kearsley (2007) argumentam que o ideal de se buscar nesse 

cenário é o aprendizado planejado, que implica no caráter intencional, no qual professor, tutor 
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e aluno adotam outros papéis. Posto esse entendimento, o professor e o tutor auxiliam e criam 

intencionalmente meios para ajudar o aluno a aprende. Em contrapartida, caberá ao aluno EaD 

estar intencionalmente disposto a aprender.  

          Esse processo de entrosamento e vontade deliberada de ensinar e aprender, levantada 

pelo autor, que envolve aluno, tutor e professor, é de suma importância no contexto do 

ensino-aprendizagem pela modalidade a distância, devendo se constituir numa variável 

importante de reflexão por parte da gestão do IFPB, quanto aos requisitos de ingresso desse 

discente nos programas e cursos ofertados pela EaD no Instituto. Sobre isso, os Gestores 01, 

02 e 03 citaram casos em que o aluno compareceu ao campus João Pessoa, na aula inaugural 

do BAP/PNAP, e depois em seus polos municipais, como dito pelos coordenadores de polos, 

expressando suas angústias de não saber utilizar minimamente o computador. Deve-se 

considerar que esse aluno ingressou por um processo seletivo que não foi preciso demonstrar 

necessariamente conhecimento ou habilidades no uso das tecnologias da informação e 

comunicação, como também não lhe foi questionado sobre suas habilidades para uso da 

plataforma em ambientes virtuais. 

A fala do Gestor 01 aponta algumas possibilidades relevantes a serem adotadas no 

IFPB em face das conquistas advindas da parceria UAB/PNAP: 

[...] Depois da capacitação das TICs, estamos estudando a possibilidade da 
institucionalização dos 20% na carga horária da disciplina de cursos superiores 
presencial (Gestor 01). 

A fala do Gestor 01 alude ao fato da aprovação da portaria n° 2.253/2001 do MEC 

(que faz menção à oferta de disciplinas que, no todo ou em parte, utilizem método não 

presencial), depois substituída pela portaria nº 4.059, de 2004, quando foram oficializadas as 

possibilidades de incentivo à educação a distância, mediante a oferta de 20% de disciplinas, 

na modalidade explícita semipresencial (SEGENREICH; CASTRO, 2012). As autoras 

complementam, informando a substituição de uma portaria pela outra, elucidando definições 

mais específicas e uma clara opção pela alternativa semipresencial, avaliações presenciais e a 

presença de tutores qualificados. 

Para tanto, apenas os cursos que já passaram pelo processo de reconhecimento pelo 

MEC poderiam usufruir desse direito. Cabe mencionar o cuidado que se deve ter com o uso 

desse percentual não presencial, entendendo-se a importância dessa utilização como suporte 

às atividades acadêmicas que já se encontram notadamente prejudicadas para cumprir o 

calendário acadêmico de 100 dias letivos e a carga horária das disciplinas num contexto de 
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muitas interrupções, por eventos, ou por ordem externa, como no caso de empréstimo das 

instalações para concursos, congressos e outros fins.  

A estruturação do BAP/PNAP também possibilitou ao IFPB visualizar o grande 

desafio, bem como os problemas que perpassam a oferta de um cursos em EaD, preparando-se 

para superar alguns desses desafios quando pensado na institucionalização de cursos pela EaD 

no IFPB, dos quais merecem destaque: a qualificação de pessoal para atuar na EaD, podendo-

se implementar, por meio dos recursos financeiros MEC/CAPES, um cronograma de 

capacitações, e o suporte tecnológico, pela possibilidade da utilização dos polos nos 

municípios onde o curso está sendo ofertado, dentre outras possibilidades previstas no teor do 

edital de adesão disponibilizado em rede aberta para todo Brasil e nos estudos de Demarco 

(2015). 

 
c) Assistência estudantil ao aluno BAP/PNAP: o desafio do IFPB 

 

No Projeto de Desenvolvimento Institucional do IFPB (2015-2019, p. 166), consta, na 

sessão 06, menção a programas de apoio pedagógico e financeiro ao discente do IFPB, sendo 

destinado prioritariamente aos estudantes em condições de vulnerabilidade social, 

característica essa marcante do alunado, cuja política foi instituída nos primórdios de criação 

que antecedem à nomenclatura IFPB, mantendo-se e sendo ampliada a cada ano. Este 

programa ainda visa a promover o estímulo à permanência por meio de programa de 

nivelamento, atendimento psicopedagógico, da organização estudantil (em termos de espaço 

para participação e convivência estudantil) e acompanhamento dos egressos. 

Tal ação tem levantado alguns questionamentos de como e se este programa se 

aplicará à oferta dos cursos superiores ofertados a distância no âmbito do IFPB, quer seja ele 

um curso de oferta regular (o caso do curso de Letras), quer tenha sido oferecido por 

programas especiais, como o caso do BAP/PNAP, objeto desse estudo, e o curso de 

licenciatura em computação IFPB/UAB. A visão dos Gestores 01, 02, 03, 04 e 07 é que todos 

sendo diplomados pelo IFPB são alunos do IFPB, e, portanto, caberá uma urgente criação de 

uma comissão no IFPB, para que esse assunto seja estudado, diante das situações já 

apresentadas no cursos de Letras e no BAP/PNAP, conforme segue:  

O programa de atendimento a discente constante no PDI do IFPB, não faz menção a 
modalidade presencial ou a distância – cita aluno do IFPB, daí a provocação, se o 
aluno da EaD diplomado pelo IFPB requer esse benefício, não temos documentos 
normatizados para dizer que não tem direito. E tendo direito, como vamos tratar esse 
atendimento, hoje não sabemos (Gestor 01). 
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A oferta de cursos em EaD aqui no Instituto, tem suscitado muitas dúvidas mediante 
no PDI e regimentos internos, é tudo muito recente, as dúvidas são muitas e estão 
atualmente postas em mesa de discussão no âmbito do trabalho dos pedagogos 
(Gestor 07). 

Uma das questões evidenciadas nas falas dos gestores diz respeito ao atendimento aos 

discentes e aos direitos que estes têm no IFBP na modalidade presencial, e o fato de estes 

direitos passarem a ser extensivos ou não aos discentes dos cursos a distância. A fala do 

Gestor 03 retrata muito bem essa situação, quando menciona um diálogo entre ele e um aluno 

durante uma visita a um Polo municipal. Sobre essas questões, seguem alguns 

posicionamentos dos gestores: 

[...] só a título de exemplos: eu fui a uma visita a um dos polos parceiro na oferta do 
curso de bacharelado em administração/ PNAP, e lá em Araruna um estudante me 
questionou: Professor, nós podemos pedir um carro para realizarmos visitas 
técnicas? Aí você se depara numa situação que você para pensa e diz: esse estudante 
é estudante do Instituto Federal da Paraíba - Campus João Pessoa, então, ele tem 
todas as possibilidades que o estudante na modalidade presencial tem, então, isso aí 
é um desafio, independente do convênio PNAP contemplar ou não essa demanda 
(Gestor 03). 

A situação relatada suscitou uma discussão da problemática, e foram marcadas 

algumas reuniões com o gestor da UAB no IFPB, para elucidar se esse convênio contemplava 

o atendimento estudantil para a oferta do BAP, e se outras questões desta ordem estariam 

contempladas na planilha financeira, anexo importante ao termo de convênio com o PNAP.  

O Gestor 05 se posicionou mencionando que, pelos aspectos organizacionais e de 

cunho financeiro, essa situação se torna bastante desconfortável, posto que esses alunos 

tenham seu curso financiado pela UAB e, na planilha orçamentária, não se tem clareza da 

utilização de recursos para este fim, mesmo sendo uma atividade acadêmica inerente ao curso. 

O fato é que as instituições ampliam o seu número de aluno, mas não os recursos para o 

atendimento estudantil, tendo, então, que redistribuir esses recursos para atender à nova 

demanda que se instala na instituição. 

Para atendimento à oferta de cursos superiores pela modalidade a distância, a ideia que 

permeia o Instituto é que o atendimento ao aluno dos cursos presenciais deva ser estendido ao 

aluno a distância. Mas existem muitas dúvidas quanto à atuação da UAB nesse quesito. Para 

Mill (2012), é fato que existem muitas dificuldades das IES em lidar com o sistema UAB, 

dentre elas, as mais evidentes, apontadas pelo autor: as questões que envolvem a assistência 

estudantil e a iniciação científica (auxílio estudantil e as experiências de pesquisa). Segundo 

este autor, o Sistema UAB prevê vários benefícios, o material didático gratuito é um deles, no 

entanto, existem demandas do aluno da EaD que ainda não são atendidas pelo Sistema UAB: 



247 
 

 

 

[...] é difícil atender as demandas para auxílio estudantil para transporte, alimentação 
moradia, entre outros; e por bolsas de iniciação científica (BIC). Geralmente, os 
alunos de EaD podem concorrer à BIC das IES, mas a quota de bolsas é muito 
pequena para a quantidade de alunos (MILL, 2012, p. 290). 

Por oportuno, a possibilidade de tratamento não institucional ao aluno de EaD, que 

está na IES através de parceria com a UAB, também foi prevista dentre as dificuldades de se 

trabalhar com o Sistema UAB nessa proposta. Sobre isso, Mill (2012, p. 288) argumenta 

conforme segue: 

O trabalho dos grupos envolvidos com a modalidade nas IEs parceira da UAB fica 
muito difícil quando a instituição não dá tratamento similar entre educação 
presencial e EAD. Em geral as IEs vinculadas a UAB estão ainda fomentando o 
processo de institucionalização da EAD e, por enquanto, passam por um árduo 
período, pois os setores da universidade, via de regra não estão preparados para 
atender adequadamente as demandas dessa modalidade. 

No que diz respeito ao atendimento aos discentes do curso do BAP, entendem os 

gestores que este deva acontecer conforme está descrito no PDI na seção de programas de 

apoio pedagógico e financeiro ao discente do IFPB, independente do Polo onde ele esteja 

matriculado. Ele sendo aluno do IFPB e atendendo aos requisitos de condições de 

vulnerabilidade social, como trata o programa, caberá grande discussão sobre esse assunto no 

âmbito das práticas pedagógicas no IFPB. Para isso, torna-se imperativo repensar o curso para 

a sua institucionalização e envolver outros profissionais do IFPB que foram alijados do 

processo de planejamento do curso. Entre os profissionais que foram elencados como 

necessários à discussão do curso em todos os seus aspectos, estão os pedagogos da instituição. 

Foi possível identificar, nas falas dos gestores, que a atuação dos pedagogos começou 

a ser requeridas quando o curso de Bacharelado em administração Pública já estava sendo 

ofertado, conforme as falas que seguem: 

[...] começamos a ter problemas, um aluno que não acompanhava a metodologia da 
EaD e assim como muitos dos nossos alunos eles vêm do interior, eles vêm de lá... 
longe, seu Zezinho sem nenhuma informação do que ela precisava para estar ali, e 
também não sabia que tinha que saber usar computador e internet (Gestor 04). 
 
[...] Uma realidade quando se chegava no polo, e via-se aquele homem chegando 
com a enxada e na bicicletinha, eu crente que era o moço que ia ajeitar a escola, não 
era .... era o nosso aluno... e dizia: ah, professora... (e me conhecia) eu dizia quem é 
esse? (Gestor 05) 
 
[...] Nós deixamos bem claro que ele é aluno da instituição ele tem direito de usar 
biblioteca, tem direito de usar os serviços médicos, que eles tem direito de usar o 
serviço de orientação pedagógica, serviço de atendimento psicológico dos alunos 
(Gestor 07). 
 

A preocupação dos gestores com o aluno que ingressa no IFPB, seja em qualquer 

modalidade de educação, considerando o nível socioeconômico da clientela que 



248 
 

 

 

tradicionalmente tem procurado o IFBP, é pertinente, no sentido de que o aluno passa a ter 

uma série de exigências que devem ser supridas pela instituição. Esse entendimento se 

coaduna com as orientações de Moore e Kearsley (2013), para quem: 

As universidades tradicionais oferecem uma variedade de serviços para ajudar os 
alunos que enfrentam problemas, como; centros de atendimento com 
aconselhamento personalizado, unidades de ajuda financeira, aulas de recuperação, 
unidades de desenvolvimento de carreira e de colocação profissional, e instalações 
planejadas para aumentar a interação dos colegas na interação social. Esta é uma 
área geralmente bem menos organizada na educação a distância e menos bem 
organizada que os subsistemas de criação do curso e de instrução. Trata-se de uma 
área que merece mais atenção, pois existe uma relação direta entre o fracasso dos 
alunos e a desistência de um programa e a falha de um sistema de apoio ao aluno. A 
necessidade de orientação e aconselhamento pode surgi em qualquer estágio da 
experiência de aprendizado a distância [...] (MOORE; KEARSLEY, 2013, p. 235).  

Ocorre, a partir destas constatações, a grande necessidade do envolvimento da equipe 

pedagógica com a modalidade EaD, pós-atendimento ao edital,  a começar pela concepção 

pedagógica contida no Projeto Pedagógico desse Curso, que, tendo vindo num formato padrão 

PNAP/UAB, passou por uma adequação que não teve a participação deste setor, tendo sido 

encaminhado como anexo à resposta do edital para oferta desse curso. Ao retornar, precisou 

de várias modificações até seguir para aprovação pelo conselho superior do IFPB.  Tudo isso 

acontecendo com o curso já em andamento. 

Nos depoimentos dos Gestores 01 e 03, uma grande constatação foi a necessidade de 

incorporar a equipe pedagógica a essa discussão, tendo em vista que, nos programas oriundos 

desses Editais, como pode ser notado nas falas dos gestores, foi preciso muito diálogo, 

conforme segue: 

[...] Os nossos pedagogos precisam trabalhar de agora pra frente pensando na nossa 
nova estrutura que abriga a metodologia da oferta da educação a distância, ou seja, 
existe um conjunto de ações de capacitação e de formação que se complementam e 
que precisam ser levado adiante pela instituição para que essas coisas venham 
acontecer de forma natural, fazendo com que a EaD faça parte da oferta de catálogo 
de cursos do IFPB e na instituição como um todo (Gestor 01). 
 
[...] Muita coisa ainda falta se estruturar aqui, eu acho que nós não temos, por 
exemplo, o apoio pedagógico devido a EaD, por que a gente ainda não tem pessoas 
que pensem e entendam do ponto de vista pedagógico da EaD, e pra dar um suporte 
aos docentes e discentes nessa área a gente precisa discutir muito esse assunto aqui 
dentro do IFPB (Gestor 03). 

 
Pelas narrativas acima extraídas das entrevistas com os gestores, um fato foi recorrente 

em muitos momentos: as falas eram interrompidas, e estes se autoquestionavam se a lacuna no 

quesito ‘aspectos pedagógicos’ estava sendo tão fortemente atropelada, em razão de não ter 

havido nenhuma discussão antes da adesão ao programa, ou se os envolvidos no atendimento 
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ao edital não procuraram o setor da pedagogia, ou até mesmo se não havia iniciativa de 

nenhuma das partes institucionais.  

Quando se discutiu esse assunto, os gestores argumentaram que alguns fatores 

dificultaram o não envolvimento de profissionais à resposta do edital PNAP, alegando, entre 

esses fatores, acerca do curto espaço para responderem ao Edital, estando o IFPB em greve à 

época de concorrer ao Edital. E, ainda, que havia o interesse da unidade acadêmica em ofertar 

novos cursos. Nesse descompasso, os poucos envolvidos trouxeram um grande desafio para o 

IFPB, pois a abrangência de sua operacionalização envolveu muito mais que a Unidade 

Acadêmica, que trouxe o curso para o instituto.  

Na concepção de Spanhol (2009, p. 412), “o planejamento é o fio condutor da EAD, 

pois nessa modalidade de ensino aprendizagem, o estudante é o centro do processo, obrigando 

a um planejamento detalhado das etapas de pré-produção, produção e pós-produção do 

curso”. Diante dessa recomendação, e considerando as características dessa oferta no contexto 

do IFPB, onde o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias ainda se 

encontrava em forma embrionária, há de se considerar que um bom planejamento 

participativo e compartilhado seria o ideal, no entanto, há de se considerar, da mesma forma, 

o tempo e as características culturais norteadoras das práticas pedagógicas vigente no IFPB. 

Vale ressaltar alguns depoimentos dos gestores, que destacam as lacunas deixadas por 

um curso implementado sem a devida discussão e avaliação dentro da Instituição: 

[...] Eu fico me perguntando essa lacuna nos aspectos pedagógicos é porque não 
houve iniciativa da equipe pedagógica pra chegar perto desses alunos e docentes?  
Ou é porque os que estão envolvidos não cobraram dessa equipe pedagógica essa 
presença (Gestor 03). 
 
[...] Eu cheguei à conclusão de que foi a equipe do ensino a distância que não se 
aproximou, não buscou ajuda dessa equipe pedagógica suporte. Então, essa é outra 
frente nossa, é outro objetivo que nós pretendemos cumprir e imediatamente integrar 
o departamento de pedagogia mais fortemente nas discussões da oferta da EaD 
(Gestor 04). 

 
Partindo do princípio de que não houve um planejamento institucional, no qual os 

sujeitos pudessem participar desde a concepção dos cursos, pode-se dizer que houve quebra 

do ideal teórico para inserção em projetos em EaD no IFPB pelas condições em que o BAP 

foi ofertado, já que não houve maiores discussões com os envolvidos do processo de 

concepção do curso, o que seria muito mais interessante e menos desgastante. Quanto ao não 

envolvimento de outros gestores, docentes e pedagogos, há de se entender a razão pela qual as 

grandes dúvidas ocorridas no decorrer da oferta desse curso ainda estejam sem respostas. 
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Faz-se mister, no entanto, destacar que, no que se refere aos aspectos pedagógicos em 

função do atendimento aos cursos superiores pela modalidade a distância, tendo como pano 

de fundo a experiência da parceria com a UAB, foi consenso entre os gestores a fala de que, 

mediante o desafio da proposta UAB/PNAP em nível superior, o IFPB necessita de uma  

urgente reestruturação de suas práticas pedagógicas. Tal menção toma corpo quando estes 

admitem ter que criar urgentemente uma agenda de reuniões entre as áreas ofertantes e a 

diretoria, criação de momentos de discussões sobre essa nova realidade no IFPB, procurando 

reunir o maior número de docentes, técnicos administrativos e demais envolvidos com essa 

oferta, de modo a divulgar amplamente como o Instituto Federal está trabalhando a oferta de 

cursos nessa nova realidade, principalmente pós-ifetização.  

Uma vez colocadas as inquietações apresentadas, observa-se que, dentre os 

argumentos passíveis à sustentação de uma cultura organizacional, está o fato de essa cultura 

ser consolidada por meio das pessoas que interferem de maneira subliminar no contexto 

organizacional. Tal referencial levado ao âmbito da cultura organizacional do IFPB diz 

respeito à premente necessidade de se fazer com os profissionais assimilem a nova realidade 

do IFPB. No âmbito docente, destaca-se o fato de incorporar mais fortemente o 

desenvolvimento da pesquisa, e extensão, além de assumir o compromisso com a EaD. Para 

consolidar uma cultura organizacional na nova concepção de Instituto Federal, há de se 

considerar uma longa trajetória de 1909 a 2008, demarcada por modelos e concepções 

vinculadas e conduzidas pelas políticas públicas emanadas pelo governo federal à Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que, por ordenamento legal, veio, ao longo 

de sua trajetória, enfrentando distintas concepções. 

Posto isso, espera-se que docentes e gestores sejam capazes de interagir com o 

ambiente institucional que ora atende a uma política expansionista e governamental, quando 

coloca a educação a distância como uma oportunidade de democratização e acesso à educação 

superior, apresentando um comportamento coerente entre suas ações no contexto dessa 

expansão, em atendimento aos novos desafios adquiridos na concepção de Institutos Federais. 

Cada organização tem história própria, padrões de comunicação, sistemas e 

procedimentos próprios, e tudo isso constrói uma identidade. O IFPB reconhece sua trajetória 

e tem buscado sustentação dos seus valores ao longo de todas as concepções que a ele vêm 

sendo impostas. 

As falas dos gestores a seguir apresentam sinais da necessidade de uma ‘reorganização 

da cultura organizacional’ (CHINELATO FILHO, 2011), tomando como marco a inserção da 



251 
 

 

 

educação a distância, em atendimento a uma demanda externa a uma política pública de 

expansão pela oferta de cursos superiores por esse modalidade, muito embora se note que essa 

cultura vem sendo moldada ao longo desses cem anos com fortes indícios de preocupação 

com a perda da identidade do docente nos moldes da ‘Escola’, como assim ainda chamam os 

gestores. 

[...] é preciso criar uma cultura de EaD no IFPB e essa cultura ela é muito recente. É 
preciso fortalecer todas essas discussões em todos os aspectos.  O tempo, que 
poderia ser o grande sabedor, ele, para nós, é restrito. Nesse aspecto, como nós 
vamos direcionar toda essa questão complexa? Eu vejo como um desafio (Gestor 
01). 

Quando o Gestor 01 se refere ao tempo restrito para abrigar um planejamento desse 

vulto, para abrigar todas as concepções numa mesma estrutura, está se reportando, por 

exemplo, ao fato de terem vivido 31 anos de Escola Técnica (1967 a 1998), onde, de fato, 

houve um planejamento, focado, consolidando um conhecimento institucional do que era para 

ser feito e estava se fazendo e obtendo resultados satisfatórios. No momento de CEFET 

(1999-2008), apenas nove anos, não foi possível mensurar os resultados da mesma forma em 

menos de uma década, e, imediatamente, em 2008, incorpora-se a concepção de Institutos 

Federais – IFPB, daí a razão de se notar menção, em muitas falas dos gestores, de que ainda 

não se tinha amadurecido sequer da concepção de CEFET e se passou para IF.   

Os gestores entrevistados não têm uma clareza sobre se existe ou não mudança na 

cultura organizacional no IFPB. O Gestor 03 se posicionou dizendo que a cultura original 

ainda se mantém, principalmente quando se refere ao conceito de antiga Escola Técnica, cuja 

credibilidade já estava consolidada. No entanto, os demais gestores entendem que há um novo 

cenário no Instituto, isso é fato e precisa ser cautelosamente contemplado. A criação dos 

cursos de educação superior e a oferta pela modalidade a distância acrescentaram novos 

objetivos institucionais, entre os quais se destaca o de manter o padrão já consolidado no 

ensino presencial, e isso tem gerado uma série de debates, repercutido numa avaliação dos 

valores pessoais e institucionais vigentes em função de lograr êxito também nesses novos 

objetivos apresentados.  

O Gestor 01 amplia essa discussão e coloca mais um elemento importante que tem 

impactado na forma de organização do IFPB, que é o fato de que a instituição, ao assumir o 

status de universidade, tem que ampliar suas funções e o compromisso social que se espera de 

uma instituição de nível superior, o desenvolvimento de ações considerando o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. A expansão pela EaD e a Ifetização atrelada à necessidade de 

desenvolver trabalhos de pesquisa e extensão na realidade do IFPB já se constituem variáveis 
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importantes a serem contempladas na reorganização da cultura organizacional, posto terem 

sido elementos includentes a uma nova realidade proposta/imposta pelo sistema de educação 

brasileiro para Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Enfaticamente, no PPC 

do BAP/PNAP, essa preocupação já foi objeto de discussão, e foram criadas, nesse 

documento, atividades integradas em função das políticas do curso, das políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, redefinindo as linhas de pesquisa, associando-as ao perfil da região, do 

próprio IFPB e em alinhamento à proposta da gestão pública. 

 

6.3 O Bacharelado em Administração Pública (BAP): acompanhamento e avaliação 
 

6.3.1 Acompanhamento ao projeto EaD/BAP/PNAP no IFPB 
 

Como não houve tempo hábil para um planejamento da oferta do BAP pela UAG, 

ficou claro que não havia também um documento formal indicando como esse curso seria 

acompanhado, bem como a quem competia essa atribuição. Pelas falas dos gestores, pode-se 

notar que a equipe gestora (tanto da UAG quanto do IFPB) passou a se reunir com maior 

frequência para tentar minimizar o impacto dos problemas que estavam ocorrendo quando da 

implantação do curso. Nessas reuniões, pensou-se em acompanhar mais de perto o andamento 

do curso, de modo que os gargalos que estavam ocorrendo pudessem ser tratados, tendo como 

padrão como o curso seria avaliado, uma vez que não se tinha nada planejado para esse fim. 

As falas dos Gestores UAG 03, 04 e 05 refletem posicionamento no sentido de 

acompanhamento do BAP, quando expressam: 

[...] Desde que o curso foi iniciado tem sido um intenso aprendizado. Estamos 
aprendendo fazendo (Gestor 03). 
 
[...] dados os problemas ocorridos, pretendemos acompanhar esse curso bem de 
perto, de modo que as ações corretivas tenham eficácia no tempo em que o curso 
está sendo ofertado (Gestor 04). 
 
[...] O acompanhamento vem sendo feito meio que dia a dia, focando principalmente 
nas ações em que alunos e docentes possam sentir melhorias do tipo fluxo de 
informação, parte tecnológica, os aspectos administrativos e pedagógicos dentre 
outros (Gestor 05). 

Tomando-se a proposta de acompanhamento por esse caminho, os gestores da UAG 

poderiam se apropriar da recomendação de Barry Wills, pesquisador da Universidade de 

Idaho, citado nos estudos de Carline e Ramos (2012), no que ele julga  necessário ser 

analisado para este fim, elencando itens para foco de análise como uso das tecnologias; 
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formato das aulas, atmosfera das aulas na condução do aprendizado, quantidade e qualidade 

da interação dos estudantes; conteúdo do curso; atividades; testes; estrutura de suporte; 

produção dos estudantes, atitudes dos estudantes e, por fim, contribuição dos instrutores. Tal 

menção torna-se oportuna, tendo em vista a necessidade premente de o IFPB instituir um 

documento norteador formal, que se preste a subsidiar o acompanhamento do BAP/PNAP no 

IFPB.  

Em termos de parceria com a UAB, algumas ações de acompanhamento à oferta do 

curso já se apresentam descritas no edital CAPES, tais como visita aos polos, reuniões com 

docentes e tutores, técnicos e demais envolvidos nas etapas de desenvolvimento do curso. 

Nesse direcionamento, assim se colocam os gestores: 

[...] quem acompanha diretamente os cursos superiores a distância é a Coordenação 
da Universidade Aberta do Brasil. Funciona assim no IFPB:  tem o diretor de 
educação a distância e tem o   coordenador da Universidade Aberta do Brasil. O 
coordenador da UAB no IFPB é quem faz os encontros mais frequentes com os 
coordenadores de curso. Quando tem questões mais gerais, questões orçamentárias, 
questões para discutir diretrizes, cabe ao diretor da educação a distância no IFPB 
promover os encontros. Mas no dia a dia o encontro mais frequente ocorre entre a 
coordenação da UAB e a coordenação do BAP/PNAP (Gestor 04). 
 
[...] pensando no acompanhamento dessa oferta, chamou mesmo atenção quais as 
condições dos polos municipais, a gente não conhecia, aí fizemos uma comissão 
composta pela coordenação do curso e de tutoria do BAP juntamente com alguns 
docentes, para fazer visitas aos polos, a coordenação da UAB do IFPB também 
participou dessas visitas (Gestor 02). 
 
[...] As visitas aos polos permitiram acompanhar mais de perto as condições de 
atendimento aos alunos, as questões que envolvem o acesso desses alunos aos 
laboratórios e acesso à internet, local para aulões presenciais e realização das 
avaliações presenciais (Gestor 05). 
 

Pela fala dos gestores no âmbito do IFPB e da UAG, ficou claro que o 

acompanhamento às ações de operacionalização do BAP não existiam formalmente, foram 

acontecendo de acordo com as demandas, ficando muito comprometidas pelas falhas no 

processo de comunicação entre parte dos envolvidos nesse projeto. A experiência do PNAP 

foi narrada pelos gestores como uma experiência importante para fortalecer e até mesmo 

buscar institucionalizar um modelo de fluxo de informações que atenda às necessidades da 

oferta da modalidade EAD.  

Essa preocupação pode ser entendida pelas falas dos gestores, conforme segue: 

[...] Quanto ao acompanhamento do BAP/PNAP, considerando o processo de 
comunicação falho ocorrido na implantação do curso, hoje eu tenho grande cuidado 
com tudo que acontece, em passar imediatamente ao conhecimento da direção geral 
e da diretoria de ensino, pra não sofrer o que eu sofri, ignorância total do curso 
(Gestor 03).  
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[...] Já houve caso da disciplina terminar, e o aluno não saber quem era o professor, 
a não ser pela foto que estava na plataforma. Então, o aspecto do acompanhamento 
pedagógico em si, no termo, na raiz do termo, é muito falho (Gestor 04). 

 
As falas dos Gestores 03 e 04 expõem a gravidade da falta de acompanhamento ao 

BAP/PNAP e reforçam a indicação das falas dos demais gestores no sentido de que se está 

agindo em função da ocorrência de situações cotidianas enquadradas nos âmbitos 

administrativos, pedagógicos e do trabalho do docente na condução do BAP/PNAP. 

Uma análise mais aprofundada das entrevistas, no sentido de identificar o 

acompanhamento às ações de operacionalização do BAP, que se encontrava na oferta entre o 

terceiro e quarto módulo, observou-se, nas falas dos gestores do IFPB, grande preocupação 

quanto ao melhor acompanhamento dos aspectos administrativos e pedagógicos fundamentais 

para o desenvolvimento do curso, posto que estes aspectos já sinalizassem a necessidade de se 

empreender significativas mudanças para atender ao BAP. Mais uma vez, os gestores citaram 

a utilização das instalações do IFPB, que já está inchado, e a estrutura da UAG, que aloca, nas 

suas instalações, várias coordenações, enquanto unidade acadêmica, a receber mais um curso. 

Não se citou a possibilidade de contratação, nem remanejamento interno para dar suporte à 

UAG, para melhor acompanhar a implantação desse curso.  

No que se refere à utilização do espaço físico da UAG, foi possível entender que este 

não comportaria a chegada de mais um curso, com especificidades completamente diferentes 

do ensino presencial. Sobre isso, a professora que aceitou a coordenação do BAP falou que, 

inicialmente, não foi disponibilizado um espaço para que a coordenação se instalasse, tendo 

que ficar alojada na UAG, compartilhando todos os equipamentos e pessoal. Tal inquietação 

pode ser mais bem entendida pela fala da coordenadora incluída nesse estudo no grupo de 

gestores da UAG: 

[...] nós não tínhamos uma sala para atendimento, nós não tínhamos uma sala de 
coordenação, nós não tínhamos computadores à disposição, não tínhamos 
administrativo, secretário, nós não tínhamos os TIs, nós não tínhamos nada. 
 
[...] Passei a ter um cantinho na UAG. Eu tinha já fisicamente local pra eu me 
acomodar e dizer: olha, a coordenação do Curso de Bacharelado em Administração 
Pública existe, ela está lotada nessa sala, e, realmente, aqui eu vou começar a me 
arrumar administrativamente.  
 

Ainda sobre o acompanhamento da oferta do BAP, chama a atenção como foi tratada a 

necessidade de capacitação das pessoas para trabalharem nesse projeto, tendo em vista que 

essas questões são inerentes ao ensino aprendizado pela modalidade EaD, que impõe uso de 

tecnologias TICs, principalmente no âmbito docente. Tal menção justifica-se por ter sido 
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amplamente mencionado nas falas de gestores e docentes pouco ou nenhum domínio das 

ferramentas para atuar nesse curso. 

[...] Iniciadas as capacitações, aí foi o problema porque alguns professores 
desistiram logo nessa época. Alguns começaram na primeira semana ótimo, na 
segunda semana começaram as fugas, porque parecia que ele estava conhecendo a 
plataforma e me dizendo ‘ai como é difícil’. Aí eu comecei a ouvir assim: ‘mas 
quanto é que eu vou ganhar pra isso?’, eu  vou trabalhar tudo isso, eu vou preparar 
sala, vou pegar um material pronto, mas eu tenho que preparar os slides,  tenho que 
preparar meus relatórios eu tenho que  preparar prova eu tenho que preparar minha 
semana de atividades, e eu vou ganhar quanto? (Gestor 05) 

A fala do gestor 05 apresenta relato de que as capacitações que tiveram início com o 

curso em andamento não lograram êxito. Pelo dito, alguns docentes foram para a sala de aula 

virtual não sabendo utilizar o potencial da plataforma moodle no processo de ensino-

aprendizagem, tampouco tinham noção da dimensão desse desafio. 

 

6.3.2 Avaliação do curso BAP/EaD/PNAP e a possibilidade de sua institucionalização 
pelo IFPB 
 

A oferta da educação superior pela modalidade a distância tem sido alvo de grandes 

expectativas, principalmente no que se refere à avaliação dos cursos oferecidos. Para as IES 

brasileiras, essa oferta se tornou um grande desafio por estar exposta não só pelos índices 

apontados pelos instrumentos de avaliação aplicados pelo sistema educacional brasileiro, 

mediante o ENADE (Exame Nacional de Cursos), como pela análise dos educadores e da 

sociedade civil. Este último se movimenta a partir dos índices nacionais que prospectam seus 

próprios conceitos numa lógica de pouca credibilidade do ensino por essa via. 

Carline e Ramos (2012) apresentam a necessidade de desmistificar a compreensão 

equivocada, baseada na avaliação popular ou leiga da EaD. As autoras consideram que um 

curso ofertado pela EaD envolve múltiplos componentes, tais como professores, alunos, 

ambiente virtual, material bibliográfico, dentre outros, e que cada componente tem infinitas 

variações. Para tanto, a avaliação deve ser contínua, em processo, orientada por instrumentos 

que posam possibilitar visualizar os erros e acertos, facilidades e dificuldades que envolvem 

cada um destes citados componentes.  

Nesse esforço, buscando demonstrar a importância do processo de avaliação de um 

curso, Carline e Ramos (2012) apresenta o conceito de avaliação numa perspectiva 

diagnóstica, formativa e somativa rumo à compreensão, aperfeiçoamento, qualificação e 
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quantificação no que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem para dar-lhe 

significado. 

Não se observou a clareza e o foco dos gestores à luz das informações dos autores 

acima mencionados sobre a importância da avaliação de um curso, por não terem um 

instrumento formal com este fim. As falas dos gestores que atuaram na oferta desse curso 

fazem uma avaliação do mesmo, apresentando aspectos positivos e negativos dessa 

experiência. 

São narrados como aspectos positivos: 

O BAP/PNAP/UAB foi uma experiência boa porque leva aos docentes da área uma 
experiência nova da oferta de curso nessa modalidade que a gente pode depois 
aproveitar em ofertas regulares também do nosso campus. Por que, na minha visão, 
e isso foi discutido na época, esse era um programa, e o programa ele tem tempo pra 
começar e tempo pra terminar dentro daquele edital específico, e ele pode vir depois 
a ser um curso regular do instituto se a gente criar as condições e tiver realmente 
demanda pra que isso aconteça (Gestor 02). 
 

O aspecto citado pelo Gestor 02 remete à primeira experiência proposta pelo primeiro 

edital CAPES n°18 voltado à capacitação para o uso das TICs, cujo impacto foi bastante 

positivo entre os docentes, que pensaram em se apropriar desse conhecimento para uso no 

ensino presencial, numa iniciativa de incrementar as suas práticas pedagógicas e depois em 

âmbito institucional, encontrando outras formas de utilização de uso dessas tecnologias no 

IFPB nos vários cursos ofertados. 

A fala que segue menciona aspectos não tão visíveis numa avaliação, a princípio, e diz 

respeito a possíveis virtudes e dificuldades de se ofertar um curso em parceria com a UAB, 

conforme segue:  

Avaliando a implantação do BAP/PNAP, inclusive eu tenho que elogiar a iniciativa 
a coragem que tiveram de ofertar um curso quando a gente não tinha maturidade 
suficiente para enfrentar um desafio desse. E vale considerar outra coisa: os cursos 
PNAP eles são fomentados pelo programa UAB da CAPES, não há grande interesse 
da CAPES em continuar alimentando financeiramente esses cursos, o interesse é 
começar e depois eles se tornarem institucionalizados, fomentados pela matriz 
orçamentária do próprio instituto (Gestor 03).  

 
A fala do Gestor 03 torna-se pertinente num processo de avaliação, pois se encaixa 

perfeitamente para reflexão à luz do que colocou Carline e Ramos (2012) quando expõe que a 

avaliação deve se prestar a ter um uma perspectiva diagnóstica, formativa e somativa com fins 

de aperfeiçoar. Então, nessa lógica de que forma o IFPB, que vem sofrendo vários cortes 

orçamentários pelo governo federal, vai conseguir manter os investimentos necessários para 

dar continuidade a essa oferta. O IFPB já tem hoje condições de dimensionar as necessidades 
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da implantação de um curso pela modalidade EaD, no entanto, a questão orçamentária se 

torna extremamente relevante com a saída da UAB. 

O Gestor 03 apresenta, em sua fala, uma preocupação com a continuidade do curso, 

apesar de todos os problemas que tiveram que enfrentar com a sua implementação. Nesse 

sentido, também o Gestor 04 defende a institucionalização do curso, conforme pode ser 

observado nas falas dos mesmos: 

[...] tal preocupação veio no sentido de se ter percebido que o curso não pode parar 
de ser ofertado, não deve parar, pois foi um curso que teve uma procura enorme, 
teve uma resposta social muito boa, mas ainda precisa de muita articulação da gestão 
e da própria direção do campus João Pessoa (Gestor 03). 
 
Na atualidade, acredito que toda essa discussão do PNAP foi propícia em termos de 
buscar atender à expansão pela EaD, e foi promissora para se pensar na 
institucionalização do curso BAP pelo IFPB que na minha visão deixa de ser uma 
oportunidade e passa ser uma necessidade para nós enquanto Instituição, Estado e 
Nação. Eu não só vejo a possibilidade, mas eu diria e vou mais além, a necessidade 
de um corpo docente específico para institucionalização deste curso no âmbito do 
Brasil (Gestor 04). 

 
 Nas falas dos gestores, observou-se que a experiência adquirida a partir do PNAP se 

constituiu num percurso importante rumo à consolidação da expansão da educação superior a 

distância no IFPB. A fala do Gestor 03 elucida esse sentimento: 

[...] estamos juntando as forças com a diretoria de educação a distância da reitoria 
pra gente construir um bloco pra ver se daí a gente realmente cria, sedimenta o 
ensino a distância. Depois que isso tiver com o acesso prontinho, aí sim, pronto cada 
um vai cuidar do seu exército (Gestor 03). 

 A fala do Gestor 03 acima vem ao encontro de percepções que remetem a outras 

discussões, além da necessidade de um amadurecimento maior dessa proposta, a de se pensar 

os impactos de serem criados espaços físicos separados para EaD numa arquitetura como a 

que hoje abriga o IFPB, com uma oferta diversificada, considerando ainda as fortes 

características da Instituição na oferta do ensino médio, técnico e profissional, 

predominantemente ofertado pela modalidade presencial e que vieram se desenvolvendo 

todos juntos, compartilhando o mesmo ambiente ao longo de um século. 

Notoriamente, faz-se necessário mensurar todos os esforços empreendidos para que se 

possa cultivar a crença do que pode dar certo nas reais condições em que o curso está sendo 

ofertado.  

[...] existem docentes que simplesmente ignoram a modalidade de educação superior 
a distância no IFPB, outros acreditam, mas não reagem. Há aqueles que 
desacreditam e há aqueles que, como eu, acreditam e vão brigar enquanto for 
possível porque a gente sabe que vale a pena. Agora precisa ser levado mais a sério, 
precisa ser tratado com mais rigor, com mais carinho (Gestor 04). 
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A fala do gestor apresenta um problema complexo e que não pode ser desconsiderado, 

que é perfil dos docentes que devem assumir a EaD no Instituto. É notório que existem, na 

instituição, docentes que fazem apologia à EaD, e aqueles descrentes e/ou indiferentes sobre a 

oferta da modalidade EaD no IFPB.  No entanto, os gestores não creditam a estes 

depoimentos razão para desistir da oferta, chamando a atenção para aqueles que apostam na 

eficácia dessa modalidade que o façam com planejamento e rigor no que diz respeito a atender 

às especificidades da educação a distância. Pelos estudos realizados, percebe-se que o 

trabalho docente tem sido bastante modificado pela EaD, e, no âmbito do BAP/IFPB, essa 

constatação fica mais evidente, merecendo, assim, uma melhor discussão da reconfiguração 

do trabalho docente nesse âmbito. 
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7 A CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DO 

BAP/PNAP/UAB: A PERSPECTIVA DE GESTORES E DE DOCENTES  

 

O mundo capitalista na atualidade tem sido marcado por transformações que têm 

provocado a reestruturação do mundo do trabalho com influência para os trabalhadores de 

todas as áreas. No contexto da reestruturação produtiva, destaca-se o modelo pautado na 

“acumulação flexível”, que consiste em um sistema produtivo mais enxuto e flexível. 

Segundo Cortella (1997), o novo modelo produtivo implica uma outra modalidade de 

organização da produção e do trabalho, uma nova lógica de utilização da força de trabalho, 

quando em comparação com o Taylorismo/fordismo. Entre as novas características do modelo 

de produção flexível, podemos elencar: a divisão menos acentuada do trabalho; a integração 

mais pronunciada de funções; a centralidade das dimensões subjetivas e intersubjetivas do 

trabalho e da atividade humana. Esse novo modelo de regulação passa a influenciar as 

atividades de todos os profissionais que vivem do trabalho e, em especial, o trabalhador 

docente. 

Nos últimos anos, têm sido observadas novas formas de organização do trabalho 

docente em consequência de reformas educacionais implantadas a partir da década de 1990, 

as quais indicam que o sistema educacional incorporou um modelo de regulação educativa 

frente a um mundo globalizado, implicando, assim, uma nova organização das instituições, 

com modificações na sua forma de gestão e de funcionamento.  

As mudanças ocorridas no trabalho docente, principalmente no contexto das reformas 

educacionais, passaram a exigir um profissional que estivesse em sintonia com as 

necessidades derivadas dos avanços tecnológicos e do processo de globalização e que 

atendesse o desenvolvimento do capitalismo. O docente, além das suas atividades específicas, 

como ministrar aulas, agora precisa lidar com os recursos de comunicação e informação em 

favor da educação e do processo de ensino-aprendizagem, da gestão democrática, da 

participação em conselhos escolares, da responsabilização pelos resultados obtidos por meio 

dos exames de avaliação, requerendo tais competências um profissional cada vez mais 

capacitado. 

Com o objetivo de analisar a configuração do trabalho docente no curso de 

Administração Pública, implementado no IFPB em parceria com o Programa Nacional de 

Administração Pública (PNAP) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), consideramos 

importante analisar os seguintes aspectos: a) a necessidade de aprendizagem dos docentes 
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para as novas exigências do trabalho; b) a flexibilização, a intensificação e a precarização do 

trabalho; c) as condições de realização do trabalho docente na EaD; d) como os docentes 

avaliam  a implantação do PAB/PNAP no IFPB. 

 

7.1 Capacitação docente: uma nova exigência para o trabalho docente com a EAD  

 

Considerando o trabalho docente concebido em um contexto de globalização e da era 

do conhecimento e da informação, vem tendo destaque a necessidade de formação para o 

ensino com as tecnologias digitais e virtuais utilizadas em larga escala na educação a 

distância. Esse enfoque passa a exigir dos docentes alto grau de comprometimento com a 

busca de capacitação para atuar nessa modalidade de educação. Tal esforço incorrerá em uma 

mudança da sua prática pedagógica, posto que, ao longo da trajetória acadêmica, a maioria 

dos docentes foi se capacitando para atuar no ensino pela modalidade presencial. 

O direcionamento que impõe ao docente a necessidade de buscar esses novos 

aprendizados, de forma continuada, com destaque para atuar na EaD, veio, ao longo do 

tempo, sendo delineado à luz das orientações dos organismos internacionais, dentre os quais, 

o Banco Mundial, que apresenta a educação como fundamental para a redução da  pobreza. 

Este aspecto pode ser observado nas publicações sobre a formulação de políticas educativas 

para a América Latina: la Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiência 

(1995). No documento La educación en los países en desarrollo: peligros y promesas (2000), 

o BM enfatiza, dentre outros aspectos, que o professor tem um papel relevante na educação, 

cabendo aos governos a criação de políticas favoráveis a desenvolver os conhecimentos e as 

competências destes. Notadamente, o BM tem grande influência nas configurações das 

políticas educacionais brasileiras, em especial, na política de formação docente, cuja 

concepção e ênfase no tocante à Educação a Distância abrangem tanto a formação inicial 

quanto para a formação continuada. 

À luz do documento do BM, observa-se que este preconiza que a política de formação 

docente deve potencializar a EaD em detrimento da modalidade de Educação Presencial, na 

relação custo-benefício.  

Por outro lado, a UNESCO, busca, em suas orientações, a valorização e a qualificação 

dos professores. Na ótica dessa organização, essa qualificação é considerada fundamental para 

a melhoria da qualidade da educação, “o professor não pode estar isento às transformações, 

precisa acompanhá-las, modificando seu papel docente com a consciência de que ‘os saberes 
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penetram e enriquecem os outros” (UNESCO, 1996, p. 104). Entende que aperfeiçoar a 

formação profissional dos professores é uma medida de suma importância e qualquer esforço, 

visando a melhorar a qualidade da educação deve ser recompensado. Nesse sentido o relatório 

da UNESCO refere-se à necessidade de melhorar o recrutamento, a formação, o estatuto 

social e as condições de trabalho dos professores, de modo que possam assumir tal 

responsabilidade na busca de conhecimentos e competências, bem como suas próprias 

qualidades pessoais. 

Os dois organismos, BM e a UNESCO, veem, na educação a distância, uma 

modalidade capaz de formar docentes para suprir todas as deficiências do sistema 

educacional. No entanto, reconhecem que os profissionais, para trabalhar com as novas 

tecnologias e a EaD, devem ser capacitados para esse fim e aprender novas metodologias de 

ensino, assimilando o que deve ser realizado ao longo da vida. Fica explícita, à luz desses 

organismos internacionais, a necessidade de novas aprendizagens para os docentes que vão 

atuar na EaD. Os gestores do IFPB também compartilham desse posicionamento e apontam 

para mudanças significativas no trabalho docente com a inserção da modalidade a distância no 

ensino superior da instituição em atendimento a essas diretrizes. A educação a distância é uma 

modalidade com características próprias, flexível, nas quais professores e alunos se encontram 

em uma situação de ensino/aprendizagem, em espaços e tempos que não compartilham 

fisicamente, utilizando-se da mediação propiciada por diferentes tecnologias, principalmente 

pelas tecnologias digitais, o que demanda uma prática pedagógica e uma metodologia 

diferente da utilizada no ensino presencial.  

Nesse sentido, Moore (2011) entende que a EaD deve fazer parte de um planejamento 

realizado para que o aluno aprenda estando em lugar diferente do local onde ocorre o ensino, 

tendo como pré-requisito a utilização de técnicas especiais de criação do curso e de instrução, 

além da comunicação realizada através das tecnologias que na atualidade estão à disposição 

das estruturas organizacionais. O critério de flexibilidade, existente na oferta de cursos a 

distância, permite às instituições investir no capital humano por meio dessa modalidade, sem 

diminuir a sua produtividade, combinando-se formas adequadas de estudo com as obrigações 

profissionais.  

Essa nova forma de entender o processo ensino-aprendizagem exige um professor com 

capacitação e habilidades para utilizar as tecnologias que estão à sua disposição, como é a o 

caso da Plataforma Moodle, utilizada para veicular o curso. O Moodle é um sistema de 

gerenciamento da aprendizagem, criado nos anos de 1999, que exige dos professores uma 
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série de aprendizagem para utilizá-la com propriedade, tais como: compartilhar materiais de 

estudo, manter discussões ao vivo, aplicar testes e avaliações, pesquisas de opinião, coletar e 

revisar tarefas e notas. Na modalidade da EaD, o conhecimento e a destreza com o uso da 

plataforma moodle são condições primordiais para que os docentes possam iniciar a 

disciplina, de modo a tornar o ambiente virtual de aprendizagem dinâmico e interessante, 

capaz de motivar os alunos.  

Por meio das entrevistas, foi possível identificar que alguns professores à frente das 

disciplinas no Curso de Administração Pública no IFPB tinham pouco ou nenhum 

conhecimento da plataforma, ou de como exercer sua prática docente na modalidade a 

distância. Isso gerou momentos de tensão, para a instituição, pois havia a necessidade de ter 

professores capacitados para ministrar as disciplinas do curso ou disponíveis para participar 

das capacitações. O desejo de participar do curso e a necessidade de se capacitar para a nova 

modalidade de educação gerou nesses docentes uma ansiedade e uma preocupação, posto que 

os mesmos não disponibilizavam de horário para participar das capacitações, inviabilizando a 

busca de novas competências e aquisição de novas aprendizagens, para poder realizar com 

sucesso o seu trabalho. 

Os gestores entrevistados são unânimes em afirmar que a EaD é uma modalidade nova 

no IFPB e que a necessidade de capacitação dos docentes para realizar essa tarefa era 

condição essencial para o desenvolvimento e sucesso do curso, porém essas capacitações 

foram oferecidas quando o curso já estava acontecendo. Esse posicionamento pode ser 

evidenciado nos depoimentos dos gestores, conforme segue: 

[...] quanto à capacitação docente, de certa forma, a gente procurou atender essa 
demanda inicial que foram para os dois primeiros cursos, o de Letras e o 
BAP/PNAP (Gestor 01). 
 
[...] principalmente o curso de Letras – primeiro curso a ser ofertado – a gente 
promoveu algumas capacitações e algumas pessoas então mudando a sua trajetória 
acadêmica em função das necessidades institucionais para ofertas futura desse curso 
(Gestor 02). 

Pelas falas dos gestores, pode-se entender que as capacitações para atendimento ao 

BAP/PNAP realmente aconteceram tardiamente, ou seja, aconteceram concomitante à oferta 

do curso, o que veio a juntar-se a outros compromissos já assumidos pelos docentes, 

comprometendo sua participação ao cronograma proposto, como assim declararam alguns 

docentes. A formação para trabalhar no BAP caracteriza-se como uma capacitação 

continuada, que, no discurso dos organismos internacionais, deve ser uma exigência para 

todos os profissionais da educação, defendendo que a mesma deve ser realizada em serviço, 
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de forma instrumental, voltada para a prática e, preferencialmente, com o uso dos recursos da 

educação a distância. 

Essa tendência é reforçada pelos docentes, pois, em meio a tantas tarefas que são 

obrigados a desempenhar nas suas funções, não conseguem realizar a formação desejada, 

gerando um sentimento de angústia e de fracasso. Os depoimentos dos professores 04 e 06 

registram essa tendência: 

Realmente não consegui fazer todas as capacitações, quando foram ofertadas 
presenciais, estava em sala de aula, quando foram on-line, perdi os prazos (Docente 
04). 
 
Não dei conta que estava inscrito na primeira capacitação, pois a inscrição foi feita 
pela coordenação do BAP, acho que foi pelo registro dos professores que iam atuar, 
então, quando soube, já tinha perdido muita coisa e não concluí. Só na segunda 
turma que eu fiz (Docente 06). 

As falas, tanto dos Gestores 01 e 02 quanto dos docentes 04 e 06, evidenciam que as 

iniciativas de capacitação para atuar no BAP/PNAP ocorreram após o início do curso, e, nesse 

contexto, muitas dificuldades foram apontadas pelos gestores e docentes que, para iniciar o 

primeiro módulo das disciplinas, necessitavam de docentes capacitados para atuar na EaD. 

A ausência de um corpo docente preparado para atuar no BAP na modalidade EaD 

consistiu em uma grande  dificuldade para conseguir a adesão dos docentes para  participar 

das capacitações e das reuniões que tinham como objetivo discutir a operacionalização desse 

curso no IFPB. Não havia como os docentes atenderem à demanda da agenda de trabalho 

focada para EaD, que incluía capacitação, reuniões e atuação na modalidade presencial. 

Destaca-se que a grande maioria de docentes atuantes no BAP continuava suas atividades nos 

diversos cursos ofertados pelo IFPB na modalidade presencial – os cursos técnicos, 

bacharelados e outros serviços que provocam uma considerável sobrecarga de trabalho. Esses 

docentes não tinham disponibilidade para assumir uma agenda específica para formação na 

EaD. 

As questões de capacitação envolveram preocupações mais diretamente com os 

professores e tutores, face às questões que vão desde a utilização da plataforma ao processo 

de comunicação para consolidação do ensino-aprendizagem por essa modalidade. É possível 

dizer que as tecnologias redimensionaram o espaço da sala de aula pela possibilidade de 

acesso virtual a outros locais de aprendizagem, como (bibliotecas, museus, centros de 

pesquisas, outras escolas), modificaram também as rotinas e o próprio espaço físico da sala de 

aula. Nesse cenário de mudanças e evoluções, o docente precisava se sentir capacitado para 
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lidar com o ensino e a aprendizagem de forma contextualizada, dando sentido ao que é 

ensinado para o aluno. Essas preocupações são evidentes nas falas dos gestores: 

[...] O trabalho docente para EaD tem sido um desafio. A capacitação tem sido um 
ponto crucial, tanto para professores como para tutores (Gestor 01). 
 
[...] a capacitação vai muito além do uso da plataforma moodle ...deve-se alcançar 
inclusive qual a linguagem que se vai usar para se aproximar do aluno. [...] O uso da 
linguagem para EaD, como capacitar docentes e tutores pra isso? (Gestor 02) 
 
[...] o cuidado com a linguagem é essencial, na EaD então ... extremamente relevante 
exemplo a capacitação tem que tratar do processo de comunicação on-line, não trata 
de uma capacitação só técnica ela tem que ser uma capacitação mais abrangente 
(Gestor 03). 

Postas essas colocações, torna-se cada vez mais notório que a capacitação dos 

profissionais para desenvolver suas práticas pedagógicas em cursos de EaD era um desafio 

para os gestores do IFPB. E, para os professores, era uma condição para que eles aderissem ao 

Programa, considerando que precisariam mudar suas práticas, adquirir novos conhecimentos, 

mudar hábitos e habilidades, não estando, muitas vezes, dispostos, tampouco com tempo 

suficiente para isso. As falas dos gestores sinalizam para o fato de que a procura pela 

capacitação ficou focalizada para a utilização da plataforma moodle, de modo que os 

processos de comunicação que envolveram a oferta de capacitação para a EaD foram 

buscados durante o processo de inicialização do curso, conforme relato de gestores a seguir: 

[...] Dada a importância do trabalho docente, há de se considerar alguns aspectos 
relativos a capacitação para atuar na EaD, não só docentes como de todos 
envolvidos na oferta do BAP (Gestor 01). 

[...] é interessante a história da capacitação, porque eles sabem que precisam, mas 
não encontram tempo para participar (Gestor 03). 

[...] nós sabemos e os docentes demonstram e sabem que precisam de capacitação, 
isso tem sido um conflito, porque são excelentes professores, e aderiram à causa 
para trabalhar com EaD e encontram sérios problemas (Gestor 04). 

Pelas falas dos gestores, pode-se apreender que a ausência dos docentes às 

capacitações não se tratou de um ato de insubordinação de âmbito pedagógico, considerando-

se as condições em que estes docentes aceitaram ministrar as disciplinas e ainda o fato de as 

capacitações terem ocorrido com o curso inicializado. Para o gestor 04, tudo isso tinha uma 

explicação: 

[...] estávamos ficando sem professores para ministrar as disciplinas. Quando um 
aceitava, era um alívio. Mesmo com as dificuldades com a plataforma, estes 
docentes fizeram grandes esforços para buscar a capacitação (Gestor 04). 

Quando os gestores foram questionados sobre a oferta da capacitação ser estendida 

também aos tutores e professores temporários e questionados quanto à responsabilidade destes 

no programa PNAP/IFPB para garantir a qualidade do serviço a ser prestado, eles informaram 
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que essa era uma situação menos complicada, tendo como pressuposto que, para  estes tutores 

e professores temporários que ingressavam por concurso público simplificado, os editais 

podem exigir as competências que serão necessárias para o trabalho docente direcionado à 

EaD. A fala do gestor 02 comenta as expectativas quanto à capacitação dos tutores e 

professores contratados em regime temporário: 

Quanto à contratação de docentes e tutores temporários (atendimento ao PNAP por 
exemplo), é organizar o edital de contratação com essas competências, então se eu 
precisasse de parceiros externos para ofertar um determinado nível de curso aqui 
dentro, não teria condição de controlar a capacitação desse outro agente, porque eu 
não tenho como investir no treinamento deles, eu não tenho como exigir outras 
coisas para controlar a qualidade do seu trabalho. Eu acho que oferta nossa de 
capacitação para esse tipo de programa tem que ser baseada na nossa capacidade de 
oferta para nossos docentes, como se fosse um curso do nosso catálogo, um curso 
regular nosso para nosso corpo docente (Gestor 02). 

A fala do gestor 2 é reveladora no que diz respeito ao fato de não existir, no IFPB, 

pessoal qualificado para o desenvolvimento do curso à época da implementação do PNAP. 

Esse fato é uma constatação de que, na opinião do Gestor 02, a capacidade instalada da 

instituição para atendimento a essa demanda deveria ter sido contemplada e aponta que esse 

tipo de curso deveria constar no planejamento do IFPB. No que se refere aos docentes e à 

necessidade de capacitação para atuarem na EaD e, em especial, no curso de Administração 

Pública, dos 08 docentes entrevistados, apenas 02 informaram ter experiência comprovada 

para atuar na EaD anterior ao IFPB. Os outros 06 docentes só tiveram contato com a 

metodologia para EaD a partir da oferta da disciplina.  

Outro ponto a ser destacado é que a necessidade de capacitação vem sendo resolvida 

entre os pares, nas ocasiões informais, nas instalações do IFPB, ou por iniciativa autodidata. 

Essa é uma tendência da formação continuada atual, que, no entender de Estrela (2003), tem 

sido provocada pela rápida evolução dos conhecimentos nas diferentes áreas do saber, o que 

faz com que o professor necessite sempre estar atualizado, Esse fato leva os professores a uma 

busca pela autoformação, não só dentro do espírito de aprendizagem permanente ao longo da 

vida, mas também como procura de desenvolvimento pessoal e profissional e de afirmação de 

profissionalismo face à deterioração da imagem social da profissão. 

Os docentes entrevistados, em grande maioria, tiveram receio em aceitar 

imediatamente o convite para atuar no BAP em função da pouca experiência com o uso das 

tecnologias da informação e comunicação, habilidade essencial para a condução da disciplina. 

No entanto, o domínio dos conteúdos agregados ao compromisso de fazer o melhor na oferta 

do curso foi determinante na decisão de aceitar. 

Seguem as falas dos docentes a esse respeito: 
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Inicialmente eu tive receio em trabalhar com essa nova modalidade porque não 
entendia muito bem como se comportava a dinâmica em si. Não sou resistente ao 
uso das tecnologias, participei da primeira capacitação na tentativa de formatar 
minha sala no AVA na plataforma no moodle, fui utilizando o que aprendia 
(Docente 01). 

A primeira capacitação de que participei foi um curso bem básico, mas, na questão 
da construção da sala, foi muito útil, mas não foi suficiente. Criou-se uma oficina, e 
a ideia era que, a cada oficina, se fosse construindo parte da sala (Docente 02). 
 
Foram ofertadas outras capacitações posteriormente, com o BAP já iniciado, eu 
percebo que tem evoluído muito essa preocupação da coordenação do BAP em 
relação à capacitação. De início, eu vi muitos entraves porque o moodle mudou a 
versão, então, eles possibilitam uma oportunidade de capacitação para falar dessas 
atualizações (Docente 03). 
 

As falas dos docentes 01, 02 e 03 convergiram para o mesmo entendimento sobre as 

expectativas iniciais de capacitação não serem suficiente para dar garantia de um bom 

andamento da construção de suas salas, bem como do processo de comunicação entre eles e 

os alunos num fluxo de aprendizagem on-line. Estes docentes informaram que tiveram as 

capacitações concomitante à oferta da disciplina. Dessa forma, argumentaram que o reduzido 

tempo para capacitação e o desconhecimento de como atuar com a modalidade de EaD foram 

motivos que os levaram a se questionar e a suscitar inúmeras dúvidas sobre o processo de 

ensino-aprendizagem pela EaD. Para eles, o aceite ao convite para participar do curso se 

tornou um grande desafio.  

Sobre a necessidade da capacitação para os profissionais que trabalham com a EaD, 

Formiga (2009, p. 39) argumenta que “trabalhar com EAD requer profissionais e atores 

sensíveis e dispostos à inovação, porque atuam em um setor de transitoriedade, no qual a 

única certeza é a permanente mudança [...]”. Reportando para os docentes do IFPB, essa 

necessidade de capacitação fica muito visível, e, nas primeiras falas, pode-se notar que não 

havia, por parte destes docentes, resistência ao uso ou aprendizado com as novas tecnologias, 

o que se constitui numa característica positiva dentre os que aceitaram ministrar a disciplina 

em situação tão desconfortável que poderia ter forte repercussão na forma como estes 

conduziriam sua disciplina.  

Nesse contexto, é importante considerar como fragilidade na implementação do curso 

a falta de tempo dos docentes para participar das capacitações. Esse fato tornava-os 

extremamente vulneráveis, tanto no que diz respeito à performance docente quanto à 

continuidade da oferta do curso no âmbito do IFPB. A falta de capacitação dos docentes para 

atuarem na EaD, com certeza, contribuiu para não se ter assegurada a garantia da eficácia no 
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ensino-aprendizagem, considerando a não utilização adequada das tecnologias de informação 

e comunicação (TICs), ferramentas estas intrinsicamente ligadas à modalidade EaD. 

Os docentes que continuam no curso apontam ter participado de capacitação 

antecedente à oferta de suas disciplinas. No entanto, as características de capacitação em 

serviço, em dupla modalidade presencial e a distância atrelada à falta de tempo, também 

foram citadas como momentos de grandes incertezas quanto à melhor forma de atuar na 

disciplina.  

Antes de assumir a disciplina eu participei de algumas capacitações, mas só 
consegui concluir uma e na segunda tentativa – tipo na reoferta. Porque foram várias 
capacitações e de acordo com os períodos ofertados eu não tinha tempo para 
participar e não concluía (Docente 04). 
 
Participei de um treinamento no próprio IFPB para capacitar os docentes a 
utilizarem a ferramenta moodle, me inscrevi em 02 treinamentos. No entanto, esses 
treinamentos davam choques de horários com minhas atividades presenciais no 
campus e só conclui um (Docente 05). 
 
Minha carga horária não foi dividida entre o ensino presencial e a distância, ou seja, 
ministrei simultaneamente as atividades presenciais e a distância talvez por isso os 
choques tenham sido constantes e tenham prejudicado minha participação nas 
capacitações (Docente 06). 

Os depoimentos dos docentes evidenciam a ênfase na formação continuada, uma das 

tendências para a formação dos profissionais da educação. Os autores, como Formiga (2009) e 

Estrela (2003), apontam que há uma supervalorização da política de formação continuada em 

serviço que ocorre, na maioria das vezes, a distância. O objetivo central das propostas de 

formação continuada em serviço é a qualificação docente, visando à melhoria da sua prática 

por meio do domínio de conhecimentos e métodos de seu campo de trabalho.  

Essa necessidade de qualificação do profissional docente pode estar articulada às 

seguintes necessidades: superar os problemas ou as lacunas existentes na prática docente e/ou 

promover a introdução de um novo repertório de conhecimentos de natureza teórica ou 

prática, decorrentes da produção de novos saberes nas diferentes áreas de conhecimento. Essa 

situação justifica-se plenamente na capacitação para atuar na plataforma Moodle e 

desenvolver programas de EaD. 

Sem uma capacitação adequada, de início, os docentes do IFPB começaram a imaginar 

cenários para atuar na EaD a partir de seu trabalho no ensino presencial e, fazendo 

comparações, relatam ‘ter sido um choque’ porque, verdadeiramente, consideram que o 

comportamento e as práticas pedagógicas do professor para a EaD é bem diferente do 

comportamento e das práticas pedagógicas do professor no modelo presencial. Os docentes 

citam recorrentemente que o cenário principal do seu trabalho é a ‘sala de aula’ e relatam que 
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todo impacto teve início justamente da incerteza de como seria sua performance na sala de 

aula virtual. Entendem que a apresentação das aulas e assistência aos alunos demandou, nesse 

novo modelo, muito mais trabalho do que se pensa.  

Sobre a concepção narrada por alguns docentes de que a EaD implica muito mais 

trabalho, há de se destacar o que, possivelmente, justifique esse relato docente, se considerado 

o que está descrito na menção de alguns autores sobre os obstáculos para os professores 

adotarem a educação a distância: 

[...] a insensatez de ser expectativa do corpo docente se comprometer com um 
método de ensino diferente sem qualquer período de experiência[...] a percepção por 
parte dos professores de que a educação a distância não estava integrada no âmbito 
dos programas e planos da universidade[...] (BLANCH (1994) apud MOORE; 
KEARSLEY, 2013, p. 204).  

A citação dos autores se presta, oportunamente, para um alerta aos gestores e docentes 

do IFPB para o fato de que a não observância desses obstáculos incorrerá, com certeza, em 

algum dano na trajetória dessa oferta, quer de ordem pedagógica quer institucional. 

Observou-se, ainda, pelas falas dos docentes, que, além de a proposta de ministrar as 

disciplinas no BAP ter exigido muito mais trabalho, as questões que envolviam a necessidade 

de capacitação tomaram uma dimensão muito grande. Isso é demonstrado em algumas falas. 

Está explícito o sentimento do docente de declinar de um novo convite para participar desse 

projeto, por ter consciência de não haver tempo para dedicar às capacitações que estavam se 

formalizando. 

[...] não considero provável assumir outra disciplina, outro módulo, até que me 
fortaleça na modalidade EaD. [...] a própria concepção do curso em EaD aqui no 
IFPB não está consolidada, a exposição é muito grande e sem dominar as 
ferramentas não... não faço mais isto (Docente 06). 
 

Este e outros docentes expressam que, no momento da oferta do curso, não se 

permitiram pensar a respeito, tendo sido do grupo a decisão para montar e ofertar o curso. Os 

relatos realçaram o sentimento de incertezas dos docentes ao iniciarem os módulos com pouco 

conhecimento das ferramentas do ambiente virtual que iniciaram suas aulas por 

comprometimento a um projeto da unidade acadêmica ofertante, incorrendo nos riscos de 

insucesso, como já mencionados pelos autores Litto e Formiga (2009; 2012) e, dentre outros 

autores, Motta (2013, p. 131), quando salienta que “a gestão dos cursos a distância deve ser 

realizada com vistas à qualidade e eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Isso implica 

em profissionais qualificados desde a administração, a produção do material didático”. Os 

estudos desses autores evidenciam ser de fundamental importância a capacitação docente para 

atuar na EaD. No que se refere ao curso do BAP/PNAP, esse critério não atingiu a eficácia 
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nesses primeiros módulos iniciados, pois não existiam ainda, no IFPB, professores 

suficientemente capacitados para lidar com a EaD. Tal entendimento foi observado a partir 

das falas dos docentes, conforme segue: 

[...] o treinamento ajudou muito como ferramenta e o aprendizado como professor 
da disciplina. [...] mas foi com o próprio desenrolar da disciplina que as coisas foram 
aparecendo, e se mostraram desafiadoras (Docente 01). 
 
[...] o modo de exposição das aulas, a rotina na plataforma, as críticas dos alunos, as 
intervenções exasperadas, as solicitações por cima de solicitações tanto dos alunos 
quanto da coordenação sobre capacitações, informes, correção de provas, informe de 
notas, etc... num tempo curto, no BAP tive que desenvolver várias competências 
(Docente 03). 

As falas dos docentes fazem referência a como foram aprendendo na prática. O apoio 

dos colegas e a troca de experiências, no que diz respeito às práticas a serem utilizadas no 

desenvolvimento das aulas virtuais, foram pontos bastante recorrentes nas entrevistas, 

demonstrando que o aprendizado para a EaD foi sendo construído no decorrer da oferta das 

disciplinas. Nessa perspectiva, concordamos com autores, como Alarcão (2003) e Porto 

(2000), quando se referem que a formação continuada é um processo dinâmico pelo qual o 

profissional vai adequando sua formação às exigências de sua atividade profissional ao longo 

da vida. Essa concepção de formação que acompanha o indivíduo ao longo da vida, levando 

em consideração os conhecimentos adquiridos antes da formação inicial e por toda a carreira 

profissional, é definida pelo relatório Jacques Delors como uma construção contínua da 

pessoa humana, do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir 

e agir.  

A fala do docente 03 remete às diversas competências requeridas ao docente que atua 

em um programa da UAB. Sobre isso, Kato et al. (2010, p.27) salientam que: 

Pode-se observar uma grande burocratização e racionalização na organização e 
gestão do trabalho docente na UAB. Contraditoriamente, apesar da necessidade de o 
professor e o tutor desenvolverem variadas competências, eles não têm controle 
pleno do processo de trabalho que realizam, já que são apenas executores, inserindo-
se na lógica da proletarização docente. 

As falas dos docentes que seguem expressam a fragilidade da oferta do BAP/PNAP no 

que diz respeito ao domínio das tecnologias como premissa básica e o ledo engano dos 

docentes em levar suas práticas e textos do ensino presencial para a sala de aula virtual, 

conforme se pode constatar a seguir: 

[...] Na primeira semana de aula, já pude sentir que aquela ideia de se querer/ou 
poder aplicar o mesmo comportamento na disciplina na EaD como se fosse uma 
decorrência do que se tinha preparado para sala de aula presencial, tipo aproveitar 
algumas coisas que já se tem...foram desfeitas (Docente 03). 
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[...] Em conversa com outros colegas, percebemos que fizemos muitas adaptações ao 
material, o livro-texto, que foi entregue [...] verdadeiramente, entende-se que o 
professor que aderiu ao projeto da EaD com pouca ou nenhuma capacitação, e 
domínio das tecnologias, para atuar nessa modalidade, sofreu um pouco. Eu fui 
aprendendo durante o processo, o que não foi bom, porque a gente se expõe, e só 
depois que passa pela primeira experiência é que fica sabendo que não é fácil ser 
professor em EaD (Docente 04). 

Foi possível identificar, a partir das falas dos docentes 03 e 04, que os docentes 

assumiram os módulos das disciplinas com pouca ou nenhuma experiência no ensino a 

distância, como também ficou clara a não adesão aos programas de capacitação oferecidos 

pelo IFPB, na grande maioria das respostas, por acúmulo de atividades. Observou-se também 

que a maioria dos docentes envolvidos nestes quatro primeiros módulos não participou da 

primeira capacitação das TICs em atendimento ao edital 15 CAPES/UAB. Essa capacitação 

está sendo utilizada para os cursos presenciais, conforme narrado pelos gestores. 

Teoricamente, as situações colocadas pelos docentes foram constatadas em outros 

trabalhos, a exemplo dos estudos de Moore e Kearsley (2013, p. 179), quando enfatizam que: 

Um número crescente de instituições fornece pelo menos um grau mínio de 
formação, e, em muitos casos, disciplinas sobre a utilização de tecnologias são 
obrigatórias, mas ainda é comum que a maioria das pessoas que se tornam 
professores de educação a distância tenha de aprender no próprio ambiente de 
trabalho, com pouca ou nenhuma orientação. Os instrutores precisam usar um 
método de erro e acerto para descobrirem por si mesmos as limitações e o potencial 
da tecnologia e as melhores técnicas de comunicação por meio dessa tecnologia. 

Observa-se, entre a maioria dos professores, uma grande dificuldade em planejar para 

a EaD, bem como utilizar as novas tecnologias em favor da educação, confirmando-se, com 

isso, a necessidade da oferta de formação continuada para professores, tendo em vista a 

complexidade da atividade docente. A formação continuada passa a ser um meio de 

minimizar as dificuldades encontradas pelos professores no início da carreira, como também 

capacitar para desenvolver um trabalho em sintonia com as evoluções tanto dos métodos de 

ensino como na utilização de recursos que subsidiarão o desenvolvimento da prática docente. 

No que diz respeito à evasão dos docentes às capacitações, os Gestores 06 e 07 assim 

se posicionaram: 

A ausência dos professores na capacitação tem sido um problema que nos deixa 
bastante preocupados porque nós sabemos que os efeitos da ausência do professor na 
capacitação se desdobram em problemas de não entender como é que funciona a 
plataforma, de não concluir o planejamento das aulas na plataforma, então, isso 
acaba gerando improvisação, e a improvisação de sala de aula, seja ela presencial ou 
virtual, é um desastre. Assim do ponto de vista da diretoria, estamos tentando fazer 
um trabalho para que os coordenadores convençam seus professores, da importância 
da capacitação de fazer o seu planejamento (Gestor 06). 
 
Do ponto de vista dos docentes, uma dificuldade com que a gestão se deparou foi 
com o não comparecimento à demanda da agenda de trabalho para a EaD. Tem 
convocação de reunião, tem curso de formação que você precisa fazer para se 
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reciclar em relação ao moodle e outras práticas, e muitos docentes já têm muitos 
outros compromissos aqui mesmo dentro do Instituto (Gestor 07). 

Pelos relatos dos gestores, fica evidente que havia problemas para os professores 

participarem das atividades de capacitação do moodle, por motivos variados, entre eles, 

acúmulo de atividades, quer seja dentro do instituto ou fora dele com outras atividades. Os 

depoimentos dos gestores e dos docentes evidenciam que a oferta da capacitação no âmbito 

institucional do IFPB, especificamente para atendimento ao BAP/PNAP, foi tardiamente 

implementada, porém foram planejadas e programadas algumas capacitações, sem êxitos nas 

convocações aos docentes. Essa situação é típica de ações implementadas sem o planejamento 

adequado. Entende-se que a atividade do planejamento é inerente à ação docente. O 

planejamento é a forma do docente organizar o trabalho que irá realizar junto com os alunos, 

estabelecendo assim uma sintonia entre o currículo, conteúdo a ser trabalhado, sequência 

didática como também os recursos didáticos ou tecnológicos a serem utilizados.   

Como o planejamento do curso não foi feito previamente, e as capacitações foram 

realizadas posteriormente, a maioria dos professores sentiu uma grande dificuldade em 

utilizar as novas tecnologias, e sobre isto, chamou atenção a fala do Gestor 06 que, 

enfaticamente, narrou perceber resistência dos docentes quanto às capacitações ofertadas, 

conforme segue: 

Nós identificamos no PNAP que alguns professores resistem a participar da 
capacitação. Infelizmente, a gente observa uma certa resistência ao uso das 
tecnologias, parece que o professor ainda não se convenceu de que há necessidade 
de capacitação constante pra que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento 
aos alunos inseridos nessa modalidade de ensino. A Diretoria de Educação a 
Distância faz o chamamento para as capacitações, é feita uma programação, os 
professores são convidados, geralmente essa capacitação tem duração de 30 dias 
com alguns encontros presenciais e atividades na plataforma, mas, infelizmente, o 
que a gente está observando é que a participação tem sido mínima, o que nos deixa 
bastante preocupados com o resultado da qualidade que vai estar disponível pro 
aluno na plataforma (Gestor 06). 
 

A inserção das tecnologias da comunicação e da informação no cotidiano do trabalho 

do professor provocou mudanças substantivas, uma vez que, antigamente, o seu trabalho era 

subsidiado, na sua maioria, pelo livro didático. Ao conviver com essa diversidade de 

informações na atualidade, o professor tem seu trabalho completamente modificado. Para 

atender adequadamente a essas novas demandas, é necessário haver formação, para que o 

mesmo possa dominar o saber relativo a seu benefício, tendo clareza de como integrá-las ao 

processo educativo. 

Observou-se, nas falas dos docentes, e comprovou-se, pelos gestores, a forte tendência 

de transpor práticas e metodologias utilizadas na modalidade presencial para a modalidade a 
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distância, o que é completamente contrário ao que recomenda os autores, como Teles (2009, 

p.72), que diz: “O ensino presencial e o ensino on-line parecem requerer técnicas de ensino 

diferentes, devido a essa nova noção de tempo e de espaço, da mídia e também da pedagogia 

apropriada aos ambientes colaborativos on-line”.  

Pelo exposto, apreende-se a partir das respostas dos gestores e dos docentes que a 

necessidade de capacitação para a EaD é fundamental para que o curso desenvolva-se com 

sucesso, no entanto, essa exigência para a prática pedagógica com a EaD tem provocado 

momentos de tensões e desafios tanto para os gestores como para os docentes. Essas novas 

exigências têm provocado mudanças significativas no trabalho docente, que têm procurado 

responder às demandas, investindo cada vez mais em horários de formação, além daqueles 

nos quais o docente deve atuar no IFPB, aumentando, assim, a sua jornada de trabalho. 

 

7.2 Flexibilização, intensificação e precarização do trabalho docente no Curso de 

Administração Pública/PNAP no IFPB 

 

As mudanças no processo produtivo repercutiram de maneira geral em todas os 

profissionais, redimensionando suas práticas. Algumas tendências estão mais presentes na 

configuração do trabalho docente na atualidade e podem ser percebidas muito mais 

facilmente, como é o caso da flexibilização, intensificação e precarização. Essas tendências 

podem ser caracterizadas pelas mudanças na forma de executar o trabalho, nas relações de 

trabalho e na redução do tempo de lazer e intensificação do processo de trabalho. O uso das 

tecnologias da comunicação e da comunicação pela possibilidade de serem utilizadas em 

qualquer ambiente e em qualquer lugar e horário permitem que essas características sejam 

ampliadas e levadas, às vezes, ao extremo, com prejuízo para a saúde do trabalhador. 

Como parte integrante desta pesquisa, consideramos importante investigar como os 

gestores e os próprios docentes do IFPB que trabalham no curso percebem as mudanças que 

ocorrem no âmbito do trabalho docente, abordando os critérios de flexibilização e a 

ocorrência dos fenômenos da intensificação e precarização no seu trabalho. Esse esforço se 

justifica, considerando as transformações ocorridas no sistema educacional brasileiro, que 

mudou a configuração do ensino superior e transformou os CEFETs, passando este a 

incorporar, na atualidade, uma arquitetura acadêmica que, visivelmente, oportuniza a 

ocorrência dos citados fenômenos. Especificamente no âmbito dos IFs e de sua nova 

arquitetura acadêmica, cabe salientar que: 
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A criação desse novo tipo de instituição de ensino trouxe consigo o agravamento de 
problemas antigos e surgimento de novos problemas que se estendem desde aqueles 
relacionados com a infraestrutura, perpassando a organização do trabalho 
pedagógico atingindo, inclusive, a identidade profissional dos docentes 
remanescentes das instituições reconfiguradas e dos recém contratados (SOUZA, 
2015, p.65). 

Essa nova realidade presente no IFPB vem incorporar as mudanças na divisão do 

trabalho educativo, reflexo da flexibilização, no âmbito da educação superior, onde se pode 

observar a presença de intensificação e precarização do trabalho docente, uma vez que a nova 

arquitetura que assume o IFPB na atualidade, de ministrar ensino superior tanto presencial 

quanto a distância, não foi acompanhada do suporte necessário para o desenvolvimento das 

novas funções que a instituição teve que assumir. Dessa forma, registram-se alguns fatores 

que têm contribuído para a reconfiguração do trabalho docente, entre eles, a escassez de 

recursos materiais e humanos, a dificuldade de realização da formação continuada em serviço, 

o aumento do controle do trabalho, o que vem causando incertezas no futuro do profissional 

docente (SOUZA, 2015). 

 

7.2.1 Flexibilização do trabalho docente no âmbito do PAB/PNAP/IFPB 

 

A flexibilização é um conceito muito usado no campo empresarial e tem muitos 

sentidos. No entender dos autores como Oliveira e Hoffmann (2004), pode ser definida como 

a aptidão de qualquer sistema ou subsistema de reagir à adversidade e à perturbação do meio 

ambiente, e é justificada pela necessidade das instituições se adaptarem às constantes 

mudanças do sistema social e econômico. Para Kovács (1992), algumas características estão 

presentes na flexibilização do trabalho: a) uma estrutura hierárquica simples e 

descentralização das responsabilidades; b) uma melhoria da comunicação e cooperação dentro 

das empresas e entre as diversas unidades, c) um desenvolvimento do espírito coletivo pela 

diminuição da separação entre os níveis técnicos, sociais e culturais, pelos processos de 

informação/comunicação, participação e outros. No nível operacional, deve-se primar pela 

capacidade de aprendizagem coletiva de novas práticas, e um investimento em pessoa, 

organização e cultura.  

Segundo os autores Oliveira e Hoffmann (2004), a flexibilização do trabalho é 

concretizada em meio a concepções e práticas de organização e gestão, pela legislação 

trabalhista, sindical e social, condicionantes econômicas, tecnológicas, socioculturais e 

políticas. Estas formas flexíveis do trabalho estão relacionadas às terceirizações, 
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subcontratações, ao trabalho temporário, ao banco de horas, à utilização de serviços de 

cooperativas de trabalho, entre outras formas, que acabam apresentando um novo perfil de 

trabalhador. 

No caso específico do trabalho docente, pela sua própria especificidade, essas 

características da flexibilização se tornam muito presentes. O fato de a legislação permitir que 

o docente possa trabalhar em diferentes instituições de ensino, em diferentes níveis e através 

de diversas funções, tais como professor, coordenador, diretor, entre outras, tem permitido 

uma maior flexibilização no trabalho docente. Ao assumir diferentes funções, os docentes 

ficam com o tempo de lazer reduzido, considerando que passam a demandar uma maior 

dedicação ao trabalho. Dessa forma, ao mesmo tempo em que se flexibiliza o trabalho, 

permite-se uma maior intensificação e precarização do trabalho docente. 

O trabalho docente vem sendo redefinido sob a ótica de novas relações econômicas e 

políticas que, ocorrendo na sociedade em âmbito macro, atingiu o sistema educacional 

brasileiro. Nesta redefinição, observa-se a adoção da flexibilização da legislação trabalhista, 

que oportunizou a contratação de professores substitutos e temporários, permissão para o 

docente atuar 20 horas a mais em outras atividades que sejam remuneradas por bolsa, horário 

flexível de trabalho (ALVES, 2013), o que serviu perfeitamente para que as instituições de 

educação superior da Rede Federal começassem a ofertar cursos pela modalidade EaD, a 

princípio, em parceria com a UAB, exatamente o que ocorre no IFPB com a oferta do 

BAP/PNAP.  

Dentre tantos aspectos que possam ser analisados face às grandes transformações por 

que passou o trabalho docente, chamam à atenção as questões voltadas à jornada de trabalho 

desses docentes a ser empreendida nessa nova conjuntura. E, analisando as respostas dos 

docentes sobre essa temática especificamente no IFPB, verificou-se que todos os docentes 

envolvidos nesse curso estão lotados na UAG (ou Unidade Acadêmica 5), como consta no 

organograma institucional, estão contratados sob o regime de trabalho de dedicação exclusiva, 

o que não os impede de assumir as atividades no BAP em função de a remuneração ser por 

bolsa, estando prevista essa possibilidade por lei, como visto nos documentos legais 

norteadores da oferta do ensino superior pela modalidade a distância, em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil.  

Nesse sentido, torna-se relevante fazer menção às considerações de Lappa e Preto 

(2010) quanto ao incremento da Bolsa CAPES/UAB, num contexto de sobreposição de carga 

horária num ambiente da rede pública de educação. Os autores fazem a seguinte afirmação: 
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Um dos primeiros aspectos a se considerar nesse processo de implantação da EaD 
no sistema público de educação superior diz respeito, justamente, à sua não 
institucionalização em termos do trabalho docente. O professor da carreira do 
magistério superior, lotado em seu departamento de origem, conforme os concursos 
públicos realizados para essa lotação, tem o seu salário regulado pelo princípio da 
isonomia nacional. O envolvimento dos docentes universitários nos programas de 
EaD se dá, portanto, a partir de uma nova figura que se institui na universidade. [...] 
a do professor-bolsista, que passa a receber uma complementação salarial por meio 
do mecanismo de bolsa  associado às atividades de extensão e não às atividades de 
ensino. As cargas horárias de atividades didáticas de graduação registradas nos 
departamentos permanecem, portanto, inalteradas, como também o salário ao longo 
dos últimos anos. Assim, a carga horária dedicada às atividades de ensino na 
modalidade a distância passa a ser computada como extra – configurando-se, 
claramente, um mais trabalho comum plus de salário, não necessariamente numa 
ordem direta (LAPPA; PRETO, 2010, p.89-90). 

Posto isto, acrescente-se ainda, à luz dos termos colocados pelo autor, o que está 

disposto no anexo 1 da Resolução nº 26/2009 CD/FNDE, que expõe cláusulas que tratam, 

além da remuneração por bolsas, a regulamentação das atividades inerentes à função assumida 

pelo docente. Nesta resolução, consta, dentre outros termos contratuais CAPES/UAB, como 

as atribuições gerais do professor, quer seja ele pesquisador, ou tutor, participar e/ou atuar nas 

atividades de capacitação desenvolvidas na Instituição de Ensino. 

Sobre a incorporação da bolsa CAPES/UAB ao salário do docente, verificou-se que 

quase todos os entrevistados, de alguma forma, mencionaram que a bolsa CAPES não deixou 

de ser um acréscimo na sua renda, no entanto, por alguns, foi mencionado o propósito de não 

permitir essa dependência, posto não terem interesse em continuar ministrando disciplinas no 

BAP/PNAP: 

[...] a bolsa foi um acréscimo na minha renda, mas sempre tive o cuidado de não ter 
essa renda como algo permanente ou como se fosse efetivamente um salário, porque 
a qualquer momento o projeto/curso vai acabar (Docente 5). 

[...] essa remuneração acabou sendo incorporada aos meus rendimentos, [...]já estou 
há mais de seis meses com a bolsa mensal do BAP/UAB, então, a gente 
mentalmente não quer incorporar, mas, na prática, a gente acaba incorporando essa 
remuneração ao salário (Docente 06). 

[...] recebi bolsa para participar do BAP a distância, porém julgo que o valor é 
insuficiente para o trabalho realizado, pois, apesar da carga horária da minha 
disciplina ser de 60h, no final acabei dispensando mais horas do que o previsto 
(Docente 07). 

No que diz respeito ao gerenciamento do fluxo de participação docente envolvidos no 

programa BAP/PNAP/ IFPB, a flexibilização se caracteriza por meio da contratação de 

professores substitutos, e, nesse aspecto, algumas considerações são relevantes. Para alguns 

gestores, essa flexibilidade na contratação põe em questão também a capacitação para atuar na 

EaD, no entanto, no entendimento desses gestores, esse não é um problema muito relevante, 

posto que essa capacitação pode ser exigida por ocasião do edital de concurso. Para outros 
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gestores, esse é um ponto importante e deve ser problematizado no interior na instituição, pois 

pode-se estar contratando professores que não estejam alinhados com a cultura organizacional 

do IFPB por estarem provisoriamente alocados em um programa específico. 

Nesse sentido, considerando a flexibilidade de contratação docente para o BAP/PNAP, 

os gestores entrevistados justificam que não está havendo contratação de profissionais que 

não tenham compromisso com a qualidade da oferta de ensino para o estudante do IFPB, pois 

os editais abrem a possibilidade de que as competências desses docentes estejam estabelecidas 

de forma clara para aqueles que vão se submeter ao processo seletivo. Dessa forma, achamos 

pertinente analisar na ótica dos gestores os seguintes aspectos, que são elucidativos da 

flexibilização do trabalho docente: a) contratação dos professores substitutos ou temporários e 

b) distribuição da carga horária dos docentes. 

 No que se refere à contratação dos professores substitutos ou temporários para 

integrarem no âmbito do IFPB, essa contratação ocorre por meio de edital, cujas prerrogativas 

e atos legais são expressamente colocados à disposição do candidato no texto inicial do edital, 

conforme segue no excerto do edital. 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
nomeado pela Portaria MEC nº 902/MEC, de 09/07/2010, publicada no DOU de 
12/07/2010, torna pública a ABERTURA DE INSCRIÇÕES para o PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO , com vistas à contratação de PROFESSOR 
TEMPORÁRIO , por tempo determinado, para atender às necessidades de 
excepcional interesse público dos Campi do IFPB, nos termos da Lei No 9.394, de 
20/12/1996, da Lei No 8.112, de 11/12/1990, e suas alterações posteriores, em 
especial da Lei No 11.784, de 22/09/2008, da Lei No 8.745, de 09/12/1993, e da Lei 
No 9.849, de 26/10/1999, e alterações posteriores, Lei nº 12.425, de 17/06/2011, bem 
como o Decreto No 6.944, de 21/08/2009, Portaria MF No 2.578, de 13/09/2002, e a 
Portaria MEC nº 1.134, de 2/12/2009. 

No curso do BAP/PNAP, entre o terceiro e quarto módulos, as disciplinas foram 

ministradas por professores do IFPB, em regime de contratação em tempo integral, com 

dedicação de 40 horas semanais, o que também determinou o universo e a amostra dessa 

pesquisa, na intenção de nivelar as variáveis que seriam analisadas no âmbito do trabalho 

docente. No entanto, ao longo do desenvolvimento do curso, a desistência desses profissionais 

gerou a necessidade de contratação de novos profissionais para ministrar aulas no curso. Por 

ocasião da entrevista realizada com os gestores, o Gestor 01 fez menção à necessidade de 

contração de professores substitutos para atender à demanda desse curso, em função de ter 

conhecimento de que alguns docentes já tinham sinalizado para a impossibilidade de não 

poder assumir novas disciplinas no BAP/PNAP. 

Assim se posicionou o gestor: 
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Caso não haja professor disponível no IFPB e tenha uma outra disciplina que possa 
ter problemas no cronograma do módulo, aí, sim, a gente poderia pensar em abrir 
para um professor externo mas com todo o cuidado para você manter a qualidade do 
que está sendo ofertando eu acho que isso é uma discussão primordial para oferta 
dos cursos pela modalidade EaD para o instituto, e, portanto os critérios de 
capacitação para atuar na EaD serão contemplados em edital (Gestor 03). 

A fala do Gestor 03 remete ainda a duas questões que são importantes para a 

instituição: manter a credibilidade e a qualidade que a mesma sempre teve na realização da 

sua missão. Destaca-se o fato de que a incorporação de professores com tempo determinado 

para atuar apenas um determinado curso na instituição, não gera os sentimentos de 

pertencimento nem o compromisso adequado com as atividades que serão realizadas, podendo 

comprometer o bom desenvolvimento do curso e a imagem da instituição. Outra questão que 

pode ser ressaltada é a preocupação com a capacitação docente de atores externos ao IFPB 

envolvidos num projeto dessa importância. O Gestor 03 amenizou essa situação, quando se 

posicionou, informando que, no tocante a se abrir edital externo, essas competências docentes 

seriam exigidas em edital, o que, de certa forma, imprime maior garantia dos serviços que 

serão prestados nessa oferta por esses professores substitutos, os temporários. 

Em se tratando das características, habilidades e competências inerentes ao trabalho 

docente na EaD, Buarque (2012) aponta que, quando se refere à EaD, é importante considerar 

a necessidade urgente de um novo modelo de professor. Essa assertiva vem provocando 

algumas reflexões no âmbito do IFPB, principalmente no que se refere ao ingresso destes 

docentes no Instituto até o ano de 2009. Quando se concentrou a amostra para a entrevista 

desta pesquisa, não havia, nos editais, menção à atuação na modalidade EaD, conforme segue: 

INSTITUTO DEEDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
COORDENAÇÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS 
 EDITAL Nº 24/2009 CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO 
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
1 – DAS UNIDADES CURRICULARES, PERFIL/ HABILITAÇÃO EXIGIDOS, 
VAGAS E CONDIÇÕES GERAIS:  
1.1. Será realizado Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de 
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para as áreas detalhadas no 
quadro a seguir: 
 - Unidade Acadêmica/Modalidade ou Nível de Educacional/ Unidades Curriculares 
(UCs): faz menção a Unidade Acadêmica, Modalidade ou Nível Educacional: 
Educação Profissional e Tecnológica Educação Superior e ao número do código de 
vagas. 
 

Outros processos seletivos para docente vieram com a mesma redação do edital do ano 

de 2009, repetiu-se no ano de 2010 e em 2011, quando o IFPB realizou quatro editais de 

ingresso, 03 para docentes, sendo um edital para professor efetivo, e outros dois editais para 

professor substituto e professor temporário, além de 01 edital para técnico administrativo. 

Mais uma vez, nenhum destes editais, passados 03 anos de ifetização, fizeram menção ao 
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desenvolvimento de atividades no IFPB pela modalidade a distância, quer docente, quer para 

técnico administrativo (TA).  

No ano de 2012, efetivamente, houve uma nova abertura de concursos, e estes, na 

própria chamada do edital, contemplaram a modalidade a distância e suas especificidades, a 

exemplo da chamada para processo seletivo de professor temporário para atuar na EaD, 

seleção simplificada de tutores presenciais, seleção simplificada de tutor a distância e 

presencial, seleção simplificada de professores conteudistas. 

Data do ano de 2013 a nova redação dos editais no IFPB, apresentando, no contexto, 

chamada para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor Efetivo de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para atuar na Educação Básica, na Educação Superior, 

na Educação Profissional e Tecnológica e na Educação de Jovens e Adultos, nas formas 

presencial e/ou a distância, para os perfis/habilitações detalhados, conforme edital.  

Como docentes e gestores entrevistados que atuaram no BAP/PNAP ingressaram no 

IFPB antes de 2013, não havia, na composição do Edital a que se submeteram, menção ao 

trabalho com a EaD, portanto, podia-se supor que não havia a preocupação de estes 

profissionais estarem devidamente qualificados para atuar no curso de EaD, pois era de se 

esperar que não lhes fosse exigida essa competência. Esse fato justifica a série de problemas 

que surgiram quando esses professores foram atuar no curso.  

 Os Gestores 03,04 e 05 referem-se às resistências à modalidade EaD: 

[...] O trabalho para EaD não foi contemplado de início aqui no IFPB de forma 
positiva pelos professores e pedagogos, houve certa resistência (Gestores 03 e 04). 
 
[...] a falta de diretrizes foi desestimulante, nós não tínhamos determinações que nos 
guiassem como que a gente podia fazer. E a gente estava fazendo meio que 
assim...eu faço no presencial, me deixa ver se dá certo no a distância. Esse foi um 
grande equívoco (Gestor 5). 

Como o IFPB passou a atuar muito recentemente com a EaD, os gestores citaram o 

problema de falta de profissionais especializados para dar sustentação à oferta dos cursos 

superiores a distância que estavam sendo ofertados. O BAP, por ter parceria com a UAB, 

através de recursos financeiros para contratação e capacitação de pessoal, pôde, de certa 

forma, ser contornado ao longo de sua oferta, porém com grande dificuldade. No entanto, ao 

permitir a flexibilização na contratação do emprego, permite também, na perspectiva de 

Harvey (2011), a supressão dos direitos sociais. Essa situação pode ser identificada no IFPB, 

quando lança mão de editais para a complementação de seu corpo docente. Essa é uma 

tendência já posta no mundo do trabalho: a redução de trabalhadores efetivos e o aumento de 

trabalhadores temporários, com tempo determinado de trabalho, podendo ser demitido com 
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mais facilidade, sem maiores custos para o empregador. Essa tendência também se aplica ao 

setor público, na medida em que uma das formas de valorização do trabalhador docente é a 

sua contratação por processo seletivo porque lhe garante a estabilidade e os direitos 

trabalhistas.  

Quanto à carga horária de trabalho assumida pelos docentes no curso do PAB/PNAP, é 

importante analisar como ela está dimensionada, não só para os docentes, mas também para 

outros participantes, que exercem diferentes funções no curso, tais como tutores, que também 

são professores nas modalidades presencial e a distância. Nesse sentido, verificou-se, tanto na 

análise do documento institucional PPC (Projeto Pedagógico do Curso) quanto no contrato 

com a UAB/CAPES, que estes participantes, quer na condição de docente, tutor, coordenador 

ou outra função, têm contrato remunerado por bolsa, definidas 20 (vinte) horas para 

desenvolvimento das atividades pertinentes à função. A fala do Docente 01 é elucidativa 

dessa temática: 

[...] Sou professor T40 com dedicação exclusiva e dedico 20 horas em contrato 
UAB/CAPES com Bolsa – incorporando todas as atividades da dedicação exclusiva 
para o ensino presencial (Docente 01). 

Cabe destacar que os 08 docentes entrevistados ingressaram no IFPB pós Ifetização, 

ou seja, a partir de 2008, perfazendo, até o momento da entrevista, entre 05 e 07 anos de 

docência no IFPB. Tal informação corrobora as falas dos gestores quando mencionaram que a 

ideia de oferta da educação superior era um discurso constante na fala dos docentes recém-

ingressos, bem como 100% desses docentes têm forte experiência docente advinda de IES 

privada ou de outros ambientes mercadológicos privados, cujos critérios de produtividade e 

competitividade são bastante requisitados. 

Nos recém-ingressos do IFBP, a concepção da produtividade e competitividade é 

muito presente, e estas características talvez expliquem a atitude destes docentes quanto ao 

enfrentamento de ministrar disciplinas numa nova modalidade até então pouco conhecida, 

tanto na sua concepção quanto na sua metodologia de ensino-aprendizagem. Nas condições de 

incertezas, a diversidade foi vencida mediante um perfil de aceitação de desafios desses novos 

docentes ingressantes, conforme descrevem os gestores 01 e 02 a seguir: 

Uma característica que a gente da gestão tem notado nos novos professores que 
estão ingressando no IFPB é que eles têm chegado com uma forte bagagem das IES 
privadas e também são de mercado, que exigem deles muita produtividade. Aí a 
gente entende um pouco esse comportamento de inquietação e de querer respostas 
rápidas, da mesma forma com que eles topam as coisas que desafiam o novo. Mas 
numa instituição de ensino público tem que seguir o regimento, o PDI, esperar 
decisões colegiadas e se torna mais lento, mas tem que ser assim (Gestor 01). 
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Acredito que as bolsas ofertadas pela UAB também pesaram na decisão dos 
professores para atuar no BAP/PNAP, dada a oportunidade de se poder ter uma 
outra fonte de renda, sem ferir o estatuto de professor de dedicação exclusiva, como 
permite a lei, somando-se ao perfil de produtividade eles aceitaram (Gestor 02). 
 

As falas dos gestores 01 e 02 remetem à menção da Lei 12.863/2013, que permite aos 

docentes em dedicação exclusiva das IFEs assumirem outras atividades remuneradas. Estas 

concessões foram introduzidas por essa Lei originada da conversão da MP n°614/2013, 

contemplando, no seu texto, dentre outros destaques, outras funções remuneradas pelos 

docentes com dedicação exclusiva. É textual na Lei: 

Lei 12.772/2012: Dispõe sobre a regulamentação de outras atividades 
remuneradas permitidas em DE; receber CD, FG, FCC (Função Comissionada de 
Coordenação de Curso; Retribuição por participação em comissões julgadoras, bolsa 
para formação de professores no âmbito da UAB ou de outros programas oficiais, 
bolsa para qualificação, paga por agências oficiais de fomento ou organismos 
nacionais e internacionais, direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, 
ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica (previstos na Lei 
de Inovação – art. 13 da Lei 10.973/2004);Outras,  tais como  bolsas de ensino, 
pesquisa e extensão, pagas pelas IFE.  

Quanto ao tempo permitido para dedicação a outras atividades remuneradas, o 

documento refere-se a 120 horas anuais, isoladamente ou em conjunto (retribuição pecuniária, 

em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão, pagas por fundação de apoio (Lei 8.958/1994 - art. 4º, que estava sujeita 

pela Lei 12.772/2012 apenas às regras da IFE) – cabendo ainda dobrar para 240 horas anuais 

em caso excepcional, justificado e previamente aprovado pelo Conselho Superior da IFE, 

exclusivamente para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Foi acrescida a 

possibilidade de retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou 

tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação 

tecnológica, devidamente autorizada pela IFE, de acordo com suas regras.  

Face à permissão expressa nesta Lei, esses docentes dessa nova geração do IFPB, bem 

como os demais, têm buscado participar em vários projetos, no âmbito da diversidade de 

ofertas, em que o IFPB se encontra hoje para atendimento, e o projeto UAB/PNAP é apenas 

um exemplo desse esforço em atendimento à expansão proposta à Rede Federal de Educação 

Profissional. 

Compreende-se que a EaD permite aprofundar a flexibilização de vínculos e espaços 

temporais. Por esse aspecto, e, diante das regras permitidas por Lei de se expandir o horário 

dos docentes das IFEs além das suas 40 horas de dedicação exclusiva com remuneração, os 

docentes do IFPB puderam assumir em outros horários as atividades a serem desenvolvidas 
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no BAP/PNAP. De certo, ficou muito claro na entrevista realizada com os docentes o 

propósito de fazer o melhor trabalho, com sistemática de autoavaliação, por estarem assumido 

um projeto novo de ministrar disciplinas numa modalidade recém-assumida pelo IFPB. 

Observa-se, por oportuno, o surgimento de um aprendizado construído a partir do 

compartilhamento de experiências vividas nessa oferta do BAP, o que contribuirá para a 

construção de um modelo que possa ser institucionalizado para a EaD.  

A flexibilidade do trabalho no contexto da reestruturação produtiva tem norteado todas 

as relações de trabalho na atual fase do sistema capitalista, sendo bastante criticada por 

Antunes (2008) e Meszáros (2007). No entendimento dos autores, essa flexibilização se fez 

acompanhar de novas divisões no trabalho e levou à ocorrência de um período de 

informalização, fazendo surgir novas características no processo de trabalho como a 

terceirização, a precarização, a subcontratação do ingresso, flexibilização do trabalho em 

tempo parcial, dentre outros aspectos. Nesse contexto, as práticas de trabalho estão sujeitas a 

vários tipos de desregulamentação, induzindo a possibilidade de precarização da força de 

trabalho. 

 

7.2.2 A intensificação e precarização do trabalho docente 

 

A intensificação do trabalho é um tema em evidência na atualidade e vem ganhando 

novos contornos no contexto da reorganização do mundo do trabalho. No Dicionário do 

Trabalho Docente, Duarte (2010) utiliza-se das ideias de Apple (1995) para explicitar o seu 

significado. Para esse autor, 

[...] a intensificação do trabalho docente representa uma das formas pelas quais os 
privilégios de trabalho dos(as) trabalhadores(as) da educação são deteriorados.  Isso 
ocorre de forma trivial e mais complexa, pois inclui desde a falta de tempo de tomar 
um cafezinho e relaxar, ou seja, a falta de tempo para o descanso, que cada vez mais 
se comprime, até uma ausência total de tempo para se manter em dia com o próprio 
campo profissional, como atualizar-se (APPLE, 1995, p. 48).  

Vários fatores podem ser indicativos de intensificação, como o fato de esse trabalho 

ser realizado em mais de uma instituição de ensino, fora do local do trabalho, pois leva ao 

trabalhador docente ter que distribuir seu tempo em mais de uma instituição. O fato de o 

docente no PAB ser contratado por edital e não ter o vínculo permanente com o IFPB, pode 

levá-lo a assumir outros compromissos, comprometendo o seu desempenho no curso e lhe 

proporcionando acúmulo de trabalho, além da carga horária que assumiria se fosse efetivo na 

instituição. Para Oliveira (2008), existem diversas formas de se aferir a intensificação do 
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trabalho, e uma delas seria a ampliação da jornada individual de trabalho em razão de o 

docente assumir mais de um emprego. 

Ainda, discutindo a temática da intensificação, alguns estudiosos, dentre os quais, 

Fanfani (2007) e Oliveira (2006), entendem que a intensificação repercute no trabalho docente 

e pode se apresentar da seguinte forma: a) intensificação do trabalho docente, que se 

desenvolve com o aumento da jornada de trabalho em mais de uma escola, em geral, para 

complementar o salário; b) pela extensão da jornada de trabalho no próprio estabelecimento 

de ensino, sem remuneração extra e incorporação de novas funções no interior do próprio 

trabalho. 

Neste mesmo direcionamento, complementam Tardif e Lessard (2008), assinalando 

que a organização das instituições repercute, ainda, na precarização das relações de emprego 

como decorrência de sua flexibilização e do contrato provisório, da ausência de um piso 

salarial e de um plano de cargos e salários e as perdas de garantias de trabalho. Assim, a 

precarização do trabalho docente não é algo recente, mas historicamente crescente, face às 

novas exigências para poder acompanhar as profundas mudanças políticas, econômicas e 

sociais ocorridas no âmbito do sistema educacional brasileiro. 

As formas de repercussão de intensificação citadas pelos referidos autores foram 

largamente mencionadas pelos gestores entrevistados, quando, em suas falas, observou-se que 

as principais questões que envolviam sua atuação na gestão do BAP de forma mais intensa 

foram determinadas pelo aumento da jornada de trabalho, posto que o acréscimo de 20 horas 

pelo contrato UAB/PNAP não era suficiente para a organização do trabalho no BAP, ao 

tempo em que lhes eram incorporadas outras funções no âmbito do ensino no projeto BAP, a 

exemplo de, além de ministrar aulas, os  docentes fazerem  parte dos conselhos, tais como: 

colegiado do curso, NDE, comissões para alinhamento do PPC do BAP, reuniões para 

desenvolver a concepção pedagógica do curso e comissões para organizar a logística para 

aplicação das provas presenciais. Todo esse esforço acontecendo concomitante ao 

compromisso com o ensino presencial, como dito pelo Gestor 05, conforme segue: 

Foi um trabalho complicado, eu cansei de empacotar caixa de provas, cansei de eu 
mesma tirar a cópias, eu cansei de tá preparando as coisas para o treinamento para os 
alunos como eu também perdi até documentos! Cheguei a perder documentos 
porque eram tantas coisas que eu sufocava, não tinha pessoal para compartilhar, não 
tem condições, a quantidade de alunos é muito grande para você gerenciar tudo, ter 
que parar para ir pra sala de aula no presencial. Sem contar que a remuneração por 
bolsa não compensa (Gestor 05). 

O gestor 05 complementa sua fala, narrando que entregou seu cargo de gestor no BAP 

antes de concluir o terceiro módulo e aponta como principais agentes desencadeadores desse 
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processo de desgaste o somatório de vários problemas de ordem administrativa e pedagógica 

para a condução do curso, a exemplo: ter iniciado as aulas sem as salas virtuais estarem 

prontas pelos docentes e ter tido conhecimento durante a aula inaugural de que alguns alunos 

não sabiam usar a plataforma, nem conheciam a sistemática da modalidade EaD; quando as 

salas virtuais ficavam prontas para aquele módulo, já não tinha docente para o próximo.  

No que se refere especificamente ao uso da plataforma moodle, levantou-se a questão 

do planejamento para abertura da sala virtual, que aconteceu no decorrer da oferta da 

disciplina, tendo sido todas as atividades postas dentro de uma proposta de calendário para 

execução da disciplina, contemplando conteúdos e datas das atividades avaliativas, incluindo 

a avaliação presencial, reposição e final. No entanto, vários problemas impuseram a 

necessidade de empreender medidas saneadoras com certa urgência, tais como: problemas no 

sistema de TI do IFPB, que saía do ar sem avisar com antecedência; alunos que perdiam 

prazos de envio das atividades e solicitavam abertura para reenvio com várias justificativas; 

alunos que faltavam às avaliações presenciais, dentre outras, e tudo isso estava preocupando 

muito os gestores e docentes que foram induzidos a promover mudanças no planejamento 

inicial das disciplinas. Tais acontecimentos levaram à necessidade de se intensificarem as 

reuniões com docentes e tutores para resolver vários problemas emergentes, como: a 

reabertura no AVA para envio de atividades; mudanças no calendário das provas, para dar 

tempo de haver a correção das atividades reenviadas, dentre outros fatos que aconteciam 

especificamente em uma disciplina em um Polo, e não necessariamente em outra disciplina no 

mesmo polo ou em outro. O fato é que esses problemas poderiam acontecer em qualquer 

disciplina em qualquer outro Polo, levando os docentes à tarefa de reorganizar o calendário 

das atividades, já divulgado, devendo este ainda atender a um caráter democrático, posto se 

ter que expandir às novas diretrizes para todos os Polos e para todas as disciplinas, 

entendendo-se que não se pode fazer exceções particularizadas, o que poderia incorrer  em 

numa repercussão negativa do ponto de vista pedagógico e na descrença da comunidade 

acadêmica que havia cumprido seus trabalhos nos prazos estabelecidos inicialmente.  

 Os Gestores 03 e 05 complementam e ampliam esse cenário, apontando outras formas 

de intensificação no âmbito do trabalho dos gestores: 

O gestor que está enfrentando esse início de oferta do PNAP, tem feito um bom 
trabalho, apesar das dúvidas, problemas e infinitas negociações.  É fato também que 
tomou pra si muita coisa, se não emparrava, a gente do outro lado percebe que não 
tem sido fácil (Gestor 03). 
 

[...] não tivemos apoio administrativo nem pedagógico, faltou pessoal para ajudar a 
enfrentar esse início de curso. Tivemos que levar as provas aos polos, trazer a prova 
de volta, o que foi muito desgastante, porque nós não tínhamos, da direção de 
Educação a Distância, autorização para liberar transporte, postas as questões de qual 
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verba se utilizaria para transporte, pela UAB ou pelo IFPB. A remuneração para 
tudo isso não compensa, sem contar o desgaste no relacionamento entre os colegas e 
o desgaste emocional, as expectativas frustradas, dentre tantas, ver os alunos 
querendo estudar sem conhecer como funciona a modalidade. É por aí, professora 
(Gestor 05). 

A fala do Gestor 05 protagonizou exatamente o tipo de intensificação do trabalho 

entendido a partir do conceito elaborado por Dal Rosso (2008, p. 23) de que “processos de 

quaisquer naturezas que resultam em um maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e 

emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar quantitativamente ou melhorar 

qualitativamente os resultados” podem ser entendidos como intensificação do trabalho. Os 

gestores evidenciam as inúmeras tarefas que tiveram que assumir para que o curso pudesse ser 

iniciado, foram funções que extrapolaram suas atribuições cotidianas. 

Os docentes que aturam no curso também comprovam que houve uma intensificação 

no seu trabalho. Apresentam-se, na sequência textual, alguns depoimentos docentes que 

apontam para esse caminho: 

Com certeza, a EaD exige maior dispêndio de capacidade física, porque muitas das 
coisas da EaD a gente acaba fazendo também de madrugada, assim, sem formalizar 
os horários. Seguimos trabalhando dias de festas, feriados, finais de semana, férias, 
até nos horários de almoço. Quando ouço o sinal do telefone, se for aluno da EaD, 
quero logo saber do que trata, dar feedback pra mim é importante, e na EaD fica 
quase em tempo real (Docente 01). 
 
[...] eu trabalho no final de semana, na hora do almoço, e isso, claro, graças às 
tecnologias, pois temos acesso muito fácil, eu estou no meu celular chega uma 
mensagem de um aluno com dúvida, então, eu já fico preocupado em dar aquela 
resposta, então, eu paro tudo que eu tô fazendo e já vou dar resposta, porque eu já 
penso no aluno que tá lá no outro lado que depende da minha comunicação para ele 
dar continuação a atividade e aí vai... (Docente 02). 

Ficou evidente pelas falas dos docentes, além da característica da flexibilização, a 

intensificação do seu trabalho. O fato de o curso ser desenvolvido em uma plataforma digital 

que fica on-line durante todo o tempo tem permitido que o trabalho do docente possa ser 

realizado durante as 24 horas do dia, exatamente o que propõe a modalidade da EaD, ter um 

calendário de ‘24h’, atendendo a um contingente de aproximadamente 200 alunos, 

matriculados no primeiro módulo ofertado pelo BAP, tornando a relação professor-aluno 

extremamente ampliada, mesmo com a atuação compartilhada dos tutores em descompasso: 

no âmbito docente, a remuneração não acompanha a responsabilidade do atendimento a um 

número tão grande de alunos; no âmbito compartilhado com os tutores, ‘que também são 

docentes à luz da literatura’, atendem a um número reduzido de alunos (de 25 a 40) e que são 

desvalorizados ao receber uma baixa remuneração por seu trabalho. 
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Para os autores Medeiros e Reis (2012), essa é uma das formas mais comum de 

intensificação do trabalho no campo educacional. E assim se posicionam: 

[...] a intensificação do trabalho docente tem sido caracterizada pela sobrecarga de 
tarefas que o professor vem assumindo. Uma das evidências disso é o conjunto de 
tarefas que o professor leva para fazer em casa, que invadem seu tempo privado 
concorrendo para a subtração do tempo para a convivência familiar, para dormir o 
mínimo de 8 horas por dia, para participar de atividades de lazer, enfim, para cuidar 
de si mesmo (MEDEIROS; REIS, 2012, p. 84). 

 

Tal situação vivenciada pelos gestores e docentes entrevistados pode ser entendida 

como consequência das exigências postas no contexto da regulação educativa derivada, 

principalmente, da reforma educacional iniciada nos anos 1990, que, segundo Assunção e 

Oliveira (2009, p. 351), “[...] parecem pressupor maior responsabilização dos trabalhadores, 

demandando maior autonomia (ou heteronomia) destes, capacidade de resolver localmente os 

problemas encontrados, refletir sobre sua realidade e trabalhar de forma coletiva e 

cooperativa”. Com isso, seu tempo para descanso torna-se reduzido, já que passa a demandar 

uma maior dedicação ao trabalho, caracterizando, com isso, uma das formas de intensificação 

do trabalho docente. 

A inserção da EaD no ensino superior, por meio do atendimento ao edital n°19/2012 

CAPES/UAB para oferta do curso de Bacharelado em Administração Pública, criou uma 

grande expectativa sobre seu resultado, em face, principalmente, ao desafio do trabalho 

docente pela modalidade a distância. Essa é uma outra tendência das políticas educacionais da 

atualidade, é a responsabilização dos gestores e docentes pelo sucesso ou fracasso das suas 

atividades. Os gestores sentiam-se responsáveis pela ação da implementação dos cursos, 

mesmo sem as condições adequadas para a sua realização.  

Assim, os docentes ingressantes no IFPB Campus João Pessoa, que assumiram o 

projeto sem novas contratações de docentes específicos para o trabalho pela modalidade EaD, 

tiveram que se desdobrar com uma sobrecarga do seu trabalho como professor do IFPB, 

considerando que, além dessas funções de colocar o curso em funcionamento, ele ainda tinha 

que lecionar nos cursos de nível médio, técnico, tecnológico, graduação e/ou pós-graduação e 

ainda assumir disciplinas no BAP/PNAP/IFPB. Ressalta-se, ainda, um agravante, o fato de 

que o curso teve início assim que os docentes retornaram da greve, o que correspondeu 

exatamente aos meses finais de encerramento das aulas nos cursos presenciais que haviam 

sido interrompidos pela greve, adentrando as férias docentes, posto o calendário do BAP não 

estar alinhado aos dos cursos presenciais.  
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É sabido que o calendário de um curso ofertado na modalidade EaD funciona durante 

as férias, recessos e feriados, em regime integral, não havendo obrigatoriedade de seguir o 

calendário do ensino presencial, portanto, o professor do IFPB, assumindo este desafio, estará 

aumentando a sua jornada de trabalho. A princípio, instigado por uma complementação 

salarial, isenta de imposto de renda e permitida pela lei para os que estão em regime de 

dedicação exclusiva. O termo jornada de trabalho dos docentes do IFPB aqui está sendo posto 

compilando os conceitos dos autores já mencionados, dizendo respeito ao tempo dispendido 

pelo docente para o desenvolvimento de suas atividades durante todo um calendário 

acadêmico que perpassa dias, meses e anos, sendo compartilhado junto a outras atividades, 

quer dirigidas a sua formação, quer de âmbito pessoal.  

Especificamente no que se refere ao trabalho para docência no IFPB, verificou-se a 

extensão da jornada de trabalho por assumir novos contratos, a exemplo do PNAP, aumento 

de horas para realizar todas as atividades propostas em concomitância com as atividades 

presenciais.  Há de se destacar que o novo docente do IFPB, neste instante, está tendo um 

aumento de carga horária por sua decisão no que se refere a atender ao BAP, tendo, por 

comprometimento com o projeto, um acréscimo financeiro, que poderá ou não justificar o 

dispêndio físico e mental, por estar submetendo-se a processos exaustivos de trabalho, 

excedendo seus limites. 

As nuances que envolvem o processo de precarização e intensificação do trabalho do 

docente do IFPB podem ser analisadas à luz da extensiva jornada nas suas atribuições 

docentes na modalidade presencial, que, além de sala de aula, possuíam outras atividades 

acadêmicas e/ou cargo de gestão, somadas às atividades docentes na EaD no BAP, com as 

mesmas características. Verificou-se ainda que só nas atividades docentes de sala de aula, 

todos os entrevistados participavam de algum conselho do tipo colegiado de curso, NDE, ou 

estavam envolvidos em outras comissões no âmbito do IFPB, também com orientação de 

alunos em trabalho final de curso, ou estágio supervisionado na graduação. Além disso, atuam 

na extensão e/ou na pós-graduação, atuam como docentes também no ensino médio integrado, 

no PRONATEC, nos cursos técnicos e tecnológicos que o IFPB oferece. Essas informações 

podem ser comprovadas nas falas de todos docentes, dos quais evidenciamos os seguintes 

depoimentos: 

Quer na modalidade presencial quer na EaD, além de ministrar aulas, participo de 
colegiados, programa de extensão, Pós-graduação institucional, reuniões de 
departamento, projetos institucionais e da unidade, orientações, s, organização de 
eventos institucionais e da nossa unidade, Pronatec, atividade de pesquisa e extensão 
aqui no IFPB, suporte ao projeto BAP EaD, capacitações e outras atividades que vão 
chegando (Docente 01). 
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[...] tenho muitas outras atividades no curso presencial e tenho outras atividades na 
EaD no BAP, faço parte do NDE também do BAP e outras atividades (Docente 02). 
 
Temos muitas outras atividades, quer na EaD quer no ensino presencial, a UAG tem 
muitos projetos e todos os docentes têm envolvimento com algum deles (Docente 
03). 

A intensificação do trabalho vem contribuindo para estimular uma nova característica 

que permeia o trabalho na sociedade capitalista com repercussões no trabalho docente, a 

precarização. Segundo Antunes (2011), a precarização do trabalho pode significar o desmonte 

dos direitos trabalhistas, como o caso do trabalho temporário que não garante ao trabalhador a 

estabilidade no emprego e exige o mesmo rigor na execução das tarefas do trabalhador 

contratado em regime efetivo. Portanto, o termo precarização caracteriza o conjunto de 

mudanças econômicas e sociais no mundo do trabalho, geralmente observado pela 

desqualificação nas relações de contrato trabalhista. Esse processo de precarização do 

trabalho transcorre, pois, da identificação de que é provável o crescimento econômico, sem a 

ampliação do número de empregados, exatamente o que define a política da oferta da 

educação pela modalidade a distância, empreendida pelo Governo Federal por meio, 

inclusive, de financiamento com parcerias. Essa realidade deve-se aos avanços das 

tecnologias, principalmente da informação e da comunicação que, ao mesmo tempo em que 

favorecem a modernização do sistema, necessita de um número reduzido de mão de obra.   

Nas falas dos docentes, foram expressas algumas das atividades para as quais, na 

atualidade, os docentes estão sendo chamados a participar nas instituições em que trabalham. 

Para esses docentes, essas atividades extrapolam a ação docente em uma instituição, que é 

ministrar aulas. Além de exercer o seu trabalho em uma sala de aula, presencial ou a distância, 

são chamados a participar da gestão da instituição, participando de colegiados e de outras 

comissões, desenvolvendo ações de extensão junto à comunidade e mais outras atividades que 

extrapolam o fazer pedagógico. 

A amplitude e a abrangência das atividades desenvolvidas pelos docentes no âmbito 

das instituições públicas federais, acrescidas de outras demandas ofertadas pelo MEC, como 

colocado por Otranto et al. (2015), ocorrem na intensificação e/ou precarização do trabalho 

docente. Essa mesma tendência é registrada no depoimento dos gestores do IFPB, na 

entrevista. 

[...] O curso de administração Pública como é um curso ofertado pelo PNAP, com 
toda a carga horária fora da carga horária do professor daqui dentro. Mas isso é uma 
regra externa à nossa instituição, não é uma regra nossa, é uma regra do programa, 
agora que, do ponto de vista da instituição, ele pode também aproveitar não só oferta 
a remuneração que o professor recebe, mas a capacitação que o professor teria que 
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ter pra atuar nesses programas. Então, eu acho que é isso que a instituição teria que 
controlar, controlar melhor, então, a gente deve oportunizar que o professor possa 
ter acesso a essa bolsa (Gestor 01). 
 
Temos observado um trabalho intensificado, então, muitos vão com a ajuda de um 
ou de outro, e o coordenador é quem geralmente acaba dando as orientações, e as 
pessoas vão aprendendo no fazer do dia a dia. [...] Os coordenadores, apesar de 
muito sobrecarregados, têm se aproximado muito mais dos docentes, tutores, 
técnicos e outros (Gestor 02). 

 
O Gestor 01 acrescenta sua preocupação com a intensificação e precarização no que 

diz respeito especificamente aos docentes do IFPB, que atuam concomitante no ensino 

presencial e a distância, no sentido de mão dupla, ou seja, existe a possibilidade de priorizar 

uma modalidade em detrimento da outra. No entanto, no conjunto, todos são cursos e 

docentes do IFPB. O fato de receberem uma bolsa para realizar as atividades do curso tem 

contribuído para intensificar a carga horário de trabalho docente. Na atualidade, com os 

salários defasados, sem aumento real nos últimos anos, os docentes têm-se utilizado da bolsa 

oferecida pela CAPES como uma complementação salarial e assumiam, inicialmente, mais de 

uma bolsa, tendo sido necessário um controle mais rigoroso da CAPES, para que os 

professores recebessem apenas uma bolsa. Essa problemática é realçada na fala do Gestor 01: 

Logicamente que para os profissionais docentes da casa nós temos que ter um certo 
cuidado porque esta oferta está além da sua carga horária, mais atenção se faz 
necessário, sendo observado de que forma de fato esse profissional está sendo 
efetivo dentro desse processo de qualidade do ensino pra se manter com os níveis de 
qualidade que nós já temos, então como se dá esse compromisso esse 
comprometimento nessa organização da sua carga horária , pra que de fato as coisas 
não se interceptem  porque eu tenho que trabalhar as 40 horas porque eu sou 
professor dos cursos presenciais mas  eu posso também, a partir do que me permite a 
legislação, receber bolsa para atuar nessa modalidade, também como docente ou 
gestor, o docente que decide (Gestor 01). 

 As condições adversas ocorridas na oferta desse curso oportunizaram aos docentes a 

reflexão e a avaliação de sua atuação também com um olhar sobre os critérios que pudessem 

ter incorrido na precarização e na intensificação do seu trabalho na oferta do BAP, e, sobre 

isso, assim se reportaram os docentes: 

[...] Então, para o BAP eu tenho tentado dessa vez, pois estou na segunda disciplina 
e consegui uma coisa que eu não tinha conseguido nas outras disciplinas que era 
formatar a sala por completo no início do curso. Na primeira disciplina que 
ministrei, não consegui. Dessa vez, eu consegui me organizar de uma forma mais 
tranquila, talvez por estar num momento de férias, o BAP pegou nossas férias do 
presencial, aí foram também os finais de semana as noites, mais consegui formatar a 
sala de aula antecipado (Docente 01). 

 
O cenário final apresentado na fala do Docente 01 foi recorrente nas falas dos demais 

docentes que atuaram no início do curso, enfaticamente na oferta do primeiro e segundo 

módulo de disciplinas. Teoricamente, esses fatores foram amplamente discutidos como 
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indutores de precarização e intensificação do trabalho docente, pois o professor refere-se ao 

aproveitamento das férias para organizar sua turma de EaD, quando, na verdade, as férias são 

legalmente um direito do trabalhador. É o tempo necessário para que ele se recupere do dia a 

dia do trabalho, do desgaste da sua ação. Trabalhando nos horários que seriam de lazer, há um 

desagaste físico e emocional do trabalhador, o que, com certeza, vai repercutir no 

desenvolvimento do seu trabalho. 

As falas dos docentes ampliam esse contexto quando mencionam, quase 

unanimemente, que sua participação no BAP excedeu, e muito, a carga horária proposta no 

contrato de 20 horas com a UAB. Notou-se, nas falas, que eles não conseguiam quantificar 

esse excedente, mas citaram que davam conta às custas da invasão de espaços, na jornada 

diária com o ensino presencial, feriados, finais de semana, conforme seguem alguns relatos: 

[...] Não tenho como mensurar as horas trabalhadas, vou dando conta, acredito que 
possa comprometer, sim, nosso trabalho final, entre o presencial e a EaD. Na nossa 
vida pessoal também, pois entra final de semana e feriados e noite a dentro, etc. 
(Docente 03). 

[...] Além de exceder as horas, mexe também um pouco na questão emocional, pelo 
comprometimento que tenho com minhas atividades docentes e pessoais. [...] Sou da 
mesma forma extremamente comprometido com meus alunos EaD, e, quando a 
plataforma não funciona, aí pronto, fica tenso [...] (Docente 05). 

O BAP tem sacrificado de alguma forma meu trabalho docente, porque trata de um 
tempo que a gente destina a uma atividade num espaço completamente diferente e a 
gente pode dar resposta até na hora do almoço quando o celular dá um sinal [...] a 
atenção com a turma é maior e mais condensada, a gente tem que dar maior 
acompanhamento nas turmas a distância e a disciplina, pois há compartilhamento 
das responsabilidades com o tutor, mais o professor sou eu (Docente 06). 

 Num contexto de apontamento das condições que podem gerar precariedade na função 

docente, ainda se pode notar entusiasmo pelo trabalho que está sendo desenvolvido, como 

segue a fala do Docente 04, muito embora ele reconheça que o excesso do volume de trabalho 

pode trazer prejuízos para a saúde do trabalhador: 

[...] Passo muitas horas em atendimento ao BAP, mas aprendi a gostar ficou 
prazeroso, quando se gosta, ai termina valendo a pena. [...] dedico mais de vinte 
horas semanais para o BAP, compreendo que compromete minhas atividades 
presenciais desenvolvidas no IFPB realmente há uma intensificação e aí aparece o 
desconforto físico e emocional, porque corremos atrás dos melhores resultados nesse 
projeto (Docente 04). 

A fala do Docente 04 remete a um ponto positivo do trabalho docente, que é o prazer 

de realizar a ação de ensinar. É importante que, nas ações da prática docente, o sujeito se 

reconheça como sujeito e procure realizar sua atividade com compromisso e dedicação. No 

entanto, o próprio professor não desconhece que o acúmulo de horas de trabalho é 

extremamente prejudicial a sua saúde, mas, pelo compromisso com a instituição e com sua 

equipe de trabalho, procura superar esses desafios, em uma atitude que é muito estimulada e 
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cobrada nas políticas atuais, que é a responsabilização pelo sucesso ou fracasso da ação que 

foi empreendida. 

A configuração do trabalho docente, no contexto da reforma educacional, tem 

incorporado características de mudanças que se assemelham ao trabalho desenvolvido nas 

empresas. No âmbito das instituições educacionais, essas características têm enfatizado a 

maior participação dos trabalhadores nas tomadas de decisão. E, no controle da qualidade, a 

separação entre o trabalho manual e o intelectual vem sendo sistematicamente substituída por 

formas mais cooperativas, flexíveis e participativas de produção. Essa nova configuração tem 

exigido que novas condições de trabalho sejam ofertadas aos docentes para que possam 

exercer seu trabalho de forma mais organizada e com a qualidade necessária. 

 

7.3 As condições de trabalho no Curso do BAP: implantação e avaliação 

 

As mudanças ocorridas no trabalho docente, principalmente no contexto de utilização 

da educação a distância, passaram a exigir um profissional que estivesse em sintonia com as 

novas exigências da modalidade, que são diferentes do modelo presencial de educação. O 

docente, para exercer sua função, agora precisa lidar com os recursos de comunicação e 

informação em favor da educação e do processo de ensino-aprendizagem, da gestão 

democrática, da participação em conselhos escolares, da responsabilização pelos resultados 

obtidos através dos exames de avaliação, e tais competências requerem um profissional cada 

vez mais capacitado. Essa é uma tarefa complexa, que, para ser realizada com sucesso, precisa 

de condições de trabalho adequadas. 

As novas exigências postas aos docentes e, em especial, aos professores não devem ser 

analisadas dissociadas da análise também das condições de trabalho a que esses profissionais 

são submetidos. Oliveira e Assunção (2010, n.p.) definem condição de trabalho como um 

[...] conjunto de recursos que possibilitam a realização do trabalho, envolvendo as 
instalações físicas, os materiais e insumos disponíveis, os equipamentos e meios de 
realização das atividades e outros tipos de apoio necessários, dependendo da 
natureza da produção. 
 

A condição de trabalho é essencial em qualquer modalidade de ensino no qual o 

docente vai atuar, sendo necessário planejamento da ação docente, de forma a prever todos os 

insumos necessários para uma efetiva ação educativa. Em especial, em projetos específicos, 

com tempo determinado de execução, a previsibilidade das condições do trabalho docente 

passa a ser fundamental. 
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No que se refere ao planejamento para a implantação do PAB/PNAP, observou-se, no 

IFPB, a partir das falas dos docentes, que esse não foi discutido com o coletivo da escola, a 

forma como foi encaminhado o curso desconsiderou questões básicas para o bom 

funcionamento dele. O planejamento realizado foi superficial e insuficiente para uma prática 

pedagógica eficiente, a preocupação foi apenas de responder ao edital, configurando um 

planejamento a curto prazo, que não considerou um diagnóstico da situação da instituição 

nem se a mesma tinha condições para executar uma ação desse tipo. A partir do planejamento, 

seria possível definir estratégias e as condições mínimas de trabalho que seriam necessárias 

para o desenvolvimento do curso. Na opinião dos docentes, as condições de trabalho ficaram 

a desejar no que se refere minimamente ao rigor com a preparação do material a ser utilizado 

nas disciplinas, os equipamentos disponíveis e os resultados em termos do ensino-

aprendizagem pela modalidade de EaD. A falta de planejamento incidiu também no que se 

refere a identificar quais docentes possuíam um perfil para realizar a programação do curso. 

No BAP/PNAP, isso chamou a atenção, por ser considerado um deslize administrativo que 

incorreu em fatores de risco para a gestão da EaD.   

Estudos realizados por Rocha (2012) sobre a importância da pesquisa de intenção da 

comunidade acadêmica (professores, alunos e gestores), para que haja um processo de difusão 

do projeto da EaD em nível institucional, salientam que a proposta de implantação de um 

curso na modalidade a distância deve  mapear os profissionais candidatos e a formação destes 

para uma oferta de educação a distância de qualidade, destacando que existem “professores 

que querem e os que podem participar do programa de EaD” (ROCHA, 2012, p.308). 

Destaca-se, nessa citação, a natureza delicada da gestão de pessoas em EaD, uma vez que não 

é suficiente a alegação de não poder deixar de colaborar com o projeto, “é preciso clareza da 

complexidade do orientador da aprendizagem a distância” (ROCHA, 2012, p. 308). 

Pelas falas dos docentes, pode-se perceber que vários fatores contribuíram para que as 

condições de trabalho fossem inapropriadas para o trabalho com a EaD, entre eles, os 

recorrentes reajustes, conflito entre o papel do docente e do tutor, superposições de funções, o 

que terminou com uma excessiva carga de trabalho para os docentes, quer seja por vontade 

própria, quer tenha sido oportunizada por falta de planejamento da Unidade acadêmica que 

demandou o curso, ou, ainda, por questões de ordem institucional, pelas poucas condições 

ofertadas pelo IFPB para a realização do curso. O fato de o curso ter sido iniciativa de um 

grupo de docentes, não tendo sido previsto no Plano Institucional, pode ter contribuído para 



292 
 

 

 

que problemas de ordem administrativa, financeira e pedagógica prejudicassem a evolução do 

curso.   

Tal discussão torna-se relevante, tomando como base as falas dos docentes sobre as 

questões que envolveram as condições de trabalho durante a oferta dos quatro primeiros 

módulos do BAP. Os docentes destacaram as que dizem respeito à melhoria das condições de 

trabalho, entre estas, evidenciamos, principalmente, as que se referem aos investimentos na 

infraestrutura tecnológica e na ampliação dos laboratórios. No entanto, os docentes 

reivindicam laboratórios específicos para o atendimento aos cursos de educação a distância, 

aumento do número de colaboradores de suporte tecnológico (sendo capacitados para atuar 

como tal) e mais agilidade quanto à entrega do material didático. A falta dessas condições de 

trabalho não favorece a realização de uma prática pedagógica capaz de propiciar aos alunos 

uma formação crítica e contextualizada, voltada para a cidadania. 

Os depoimentos dos docentes foram unânimes quanto à precariedade das condições de 

trabalho, no curso do PAB, principalmente no que se refere à condução dos trabalhos do 

núcleo de tecnologia da informação para atendimento às necessidades do BAP/PNAP.  

Acredito que o curso começou atropelado, o fluxo de informação foi de início muito 
precário, talvez pela falta de tempo para o planejamento antes da oferta, porém tinha 
algumas coisas que dava para planejar com o curso em andamento, desligar a 
subestação sem avisar aos que faziam parte da EaD, foi demais. Com agendamento 
do Chat marcado com antecedência, então não tive como usar a ferramenta nesse 
dia, nem cumprir o agendamento, o que já havia sido um transtorno chegar num 
consenso com os alunos sobre o melhor dia e hora para realizar esse chat de modo 
que o maior número de alunos pudesse participar (Docente 01). 

Não tivemos muito amparo tecnológico, algumas vezes, ficamos sem ter acesso à 
plataforma e era por causa de manutenção da subestação do IFPB que desligava toda 
a energia do instituto. Nas primeiras vezes, pegou todos nós de surpresa. Foi um 
problema (Docente 02). 

Sobre as condições de trabalho, por exemplo, aqui no espaço do IFPB, a gente tem 
um laboratório, que a gente percebe muito a utilização dos tutores, e aí pela 
indisponibilidade de estação de trabalho e pela EaD me dá possibilidade de trabalhar 
na minha residência, faço muito trabalho em casa, ou às vezes aqui na UAG,  fica 
um pouco corrido, mas é assim ( Docente 03). 

As falas dos docentes põem em evidência que as condições de trabalho na implantação 

do curso não foram as ideais, e muitas chegaram a comprometer as atividades, destacando-se, 

entre elas, a falta de informação sobre o curso, ausência de material didático para o início do 

curso, falta de local apropriado de trabalho e atraso com a chegada do livro didático e de 

laboratórios apropriados para o curso.  

Como os docentes, na sua maioria, são lotados na categoria ‘tempo integral, na opinião 

dos professores que responderam às entrevistas, teria sido prudente ter planejado um ambiente 
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(laboratório exclusivo) para que esses docentes pudessem desenvolver com maior 

tranquilidade as atividades mínimas de atendimento ao aluno pela plataforma moodle, pelas 

condições aligeiradas de oferta desse curso no âmbito do IFPB. Muito embora não haja 

delimitação de espaço físico e temporal na EaD, a disponibilização de um espaço 

oportunizaria um transcorrer com maior tranquilidade em função da eficácia pretendida. 

Como não havia essa disponibilidade, os docentes se viam obrigados a procurar locais fora do 

ambiente do IFPB para realizar as atividades do curso.  

Entende-se que, no que se refere à lógica do curso, essas atividades não teriam que ser 

realizadas em laboratório exclusivo para o curso, uma vez que a própria lógica do MEC é 

aproveitar a infraestrutura das instituições, reduzindo, assim, os recursos a serem investidos 

no curso. Ressalta-se que, para a instituição que faz adesão a um curso dessa natureza, ao 

dividir a infraestrutura existente com outras atividades já em desenvolvimento (que são 

próprias da sua missão e do seu Planejamento institucional), ocorre uma fragmentação dos 

recursos físicos, financeiros e humanos, deteriorando as condições do trabalho docente. 

A falta de condições de trabalho também aparece na fala do Docente 04, referindo-se 

ao material impresso do curso, que, no caso, é o livro didático. 

[...] O material – livro didático – para ser entregue ao aluno, chegou com um certo 
retardo. Isso atrapalhou um pouco na minha leitura quanto a análise do 
desenvolvimento do alunado, essa indisponibilidade do material em tempo, fez com 
que os alunos, entre eles e alunos EaD de outras instituições, conversassem do tipo - 
olha lá na instituição X tem material sempre disponível logo no início do curso, e 
aqui o processo retardou um pouco.... mesmo considerando que esse alunado teve a 
disposição um material online, mas eles reclamavam muito essa parte 
material/físico/tangível.[...] existe muita gente, como esse entrevistado aqui está 
incluso, que gosta muito de pegar na página, de sentir o prazer de manusear o livro 
(Docente 04). 

A fala do Docente 04 remete às considerações que dizem respeito à importância da 

interação e do papel dos tutores e professores em tornar profícuo o uso dos materiais de 

ensino distribuídos. Para que isso aconteça, os docentes entendem que, no caso da distribuição 

física do livro-texto, a cada oferta de disciplina, deve ser feita uma discussão acerca do 

material, residindo aí uma dinâmica importante de EaD, a possibilidade de encontros 

presencias com alunos e tutores. Isso é papel de docentes e tutores, auxiliar os seus alunos a 

transformarem todas essas informações em conhecimento. Tal menção torna relevante o que 

dizem os autores, conforme segue: 

Em comparação à fase de ‘apresentação’ do ensino a distância, quando os materiais 
do curso são criados e, posteriormente distribuídos, a fase interativa do ensino a 
distância é igualmente significativa. A natureza e a extensão da interação 
considerada apropriada variam de acordo com a filosofia organizacional e a dos 
criadores, a natureza da matéria de ensino, a maturidade dos alunos, sua localização 
e a tecnologia usada no curso (MOORE; KEARSLEY, 2013, p.23). 
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Como exposto pelos docentes no decorrer da pesquisa, suas falas referem-se muito às 

questões que envolvem espaço físico e amparo tecnológico no que diz respeito, 

especificamente, ao uso da plataforma além da carência dos materiais a serem usados em suas 

disciplinas. O atraso na entrega do livro-texto (concretamente), numa conjuntura em que os 

alunos valorizam esse recurso didático, foi relevante no início da oferta do BAP, posto que, 

durante muito tempo, alguns professores tiveram que responder à mesma pergunta “Quando 

chega o livro, professor?”. Em alguns momentos, os docentes se ressentem da falta de suporte 

técnico, da saída repentina da plataforma do ar, de manutenções de rede ou do sistema em 

manutenção no final de semana, quando aluno de EaD mais consulta a plataforma. 

De um modo geral, nas falas dos docentes que ministraram a segunda disciplina no 

projeto BAP/PNAP, já se percebe alguma evolução no trato dessas questões, como segue: 

[...] eu percebo que a coisa está evoluindo pra melhor gradativamente, mas ainda 
está precário. [...] Nesta segunda disciplina em relação ao suporte, a gente tem tido 
meio que de imediato algumas respostas, por exemplo, houve a mudança no moodle, 
tive um problema no fórum, por ter passados  três dias no caos plataforma fora do ar, 
e logo se percebeu que foi uma questão técnica de programação mesmo da 
plataforma pela mudança que houve das versões do moodle (Docente 01). 

[...] quanto à comunicação com o suporte, eu tenho conseguido de uma forma 
tranquila nessa minha segunda oferta de disciplina (Docente 04). 

De um modo geral, foram recorrentes as seguintes falas entre os docentes:  

[...] as condições de trabalho proporcionadas para o desenvolvimento do trabalho 
docente via EaD no IFPB podem ser classificadas ente razoáveis/boas (Docente 02). 
 
[...] sempre que possível, tivemos apoio no que precisava [...]. Saliento o fato de não 
haver carga horária exclusiva para atuar na EaD, ou seja, a carga horária total que já 
desenvolvia no IFPB foi acrescida com o da EaD, fato esse previsto e aceito por 
quem participa (Docente 06). 

 Percebe-se que há uma evolução na sistematização do curso, embora os problemas 

tecnológicos sejam os que mais se sobressaiam, apesar de o ambiente virtual, colocado à 

disposição do aluno cursista e do docente, tenha apresentado problemas de vez em quando. 

Mudanças na plataforma, problemas com as ferramentas, como o fórum e o chat, são 

extremamente prejudiciais para o curso, podendo colaborar para a desistência e a evasão no 

curso. Deve-se primar pelo ambiente de aprendizagem de ensino, a fim de favorecer a 

interação entre os professores, tutores e colegas de disciplina e a equipe docente responsável, 

que tratará dos assuntos relacionados ou externos à aprendizagem.  

Na educação a distância, o AVA deve ser sempre dinâmico e funcionar 

adequadamente, daí a importância dos suportes tecnológicos tão solicitados pelos professores. 

Utilizando-se dos recursos metodológicos próprios do ambiente virtual, como chats, fóruns, 



295 
 

 

 

glossários, o aluno cursista minimiza a sua ida à universidade, podendo utilizar a sua própria 

casa para fazer uso deles, associados à tecnologia para a educação, os materiais de estudo, ou 

a própria ida do aluno cursista ao polo de apoio para atendimento individualizado presencial, 

no intuito de tirar dúvidas surgidas nos seus processos de aprendizagem. 

Neste último bloco de respostas, os docentes se reportam às condições de trabalho e 

comentam a carga horária destinada para a EaD com remuneração por bolsa e necessidade de 

haver docentes que atuem somente em EaD, considerando a especificidade da modalidade.  

No que se refere à avaliação do curso do BAP, os respondentes se posicionaram 

avaliando o percurso e mostraram o seu desconhecimento sobre a concepção pedagógica do 

BAP. Como o curso não foi planejado no âmbito do IFPB e se tratava de uma proposta de 

âmbito nacional, os docentes desconheciam tudo que se referia ao curso. Estudos realizados 

por Araújo (2014) mostram que a metodologia para a implantação do curso de Administração 

Pública a Distância foi feita de forma vertical pelo Ministério da Educação, que concebeu um 

Projeto Pedagógico Nacional, o qual serviria de base para todos os cursos de Administração 

Pública a Distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil e do Programa Nacional de 

Formação de Administradores. Esses depoimentos mostram o sentimento dos docentes em 

relação ao curso: 

[...] O contato com as questões de concepção do BAP/PNAP, essas questões vêm 
surgindo durante a operacionalização do módulo. [...] Um grande problema foi 
entender os critérios de avaliação. [...] Não tive contato com o PPC, então, não sei 
bem como foi colocado meu módulo naquele formato de matriz (Docente 03). 

[...] me ver nessa modalidade, sem experiência na EaD, o uso da plataforma em si, 
tudo era muito novo foi uma grande dificuldade enfrentada [...] (Docente 02). 

Como prática pedagógica pessoal, persigo a meta de deixar as atividades mais claras 
possíveis para oportunizar melhor aprendizado. Nem sempre foi possível, eu diria 
que inicialmente foi uma questão de linguagem mesmo, de como eu poderia me 
colocar na plataforma e me fazer entender para aquele aluno que estava ali do outro 
lado. [...] outra dificuldade foi o próprio moodle, o próprio acesso ao sistema e a 
montagem das salas (Docente 03).  

Essa forma de implantar o curso, sem a devida discussão com o coletivo da escola, 

traz consequências incalculáveis, não apenas por cercear a autonomia das instituições públicas 

que se propõem a trabalhar com essa modalidade educacional, garantida constitucionalmente, 

mas também para docentes, que, por falta de experiência com a tecnologia e a plataforma na 

qual seria veiculado o curso, deixam de planejar, com tempo próprio, uma metodologia de 

trabalho coerente com o Projeto Político-Pedagógico elaborado por todos os interessados no 

curso. 

Considerando-se a lógica de um planejamento minimamente recomendável, no que diz 

respeito à composição do corpo docente para participar do BAP/PNAP, faz-se necessário 
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elucidar o papel do professor numa proposta da docência pela EaD. Autores como Fidalgo e 

Fidalgo (2009); Lappa e Preto (2010), dentre outros, vêm, em seus estudos, retratando o 

desafio da docência pela modalidade a distância e o compartilhamento dessas funções entre 

tutores presenciais e tutores a distância e suas responsabilidades num cenário de inserção e o 

emprego crescente das tecnologias informáticas e de multimídia nos processos de ensino e 

aprendizagem que recaem sobre as expectativas da atividade docente.  

A fala do Docente 05 reportou a um sentimento quase unânime entre os docentes 

entrevistados, o fato “de não ter havido tempo para planejarem, como de costume, suas 

disciplinas, e que tiveram, de partida, que usar um livro-texto de cujo conteúdo não tinham 

conhecimento, devendo, necessariamente, usá-lo.  

Foi narrada a grande dificuldade em fazer o planejamento das aulas e as possíveis 

adequações por meio da introdução de textos complementares, e o desgaste em ter que pensar 

as justificativas que se prestassem ao entendimento destes alunos sobre a utilização de tantos 

outros textos complementares, acrescentando-se que a disciplina já estava acontecendo, e as 

salas estavam sendo montadas semana a semana, o que não é recomendado por nenhuma 

modalidade de ensino. As falas retratam bem essas tendências: 

[...] o material trazido pelo PNAP para o BAP trouxe pra nós uma dificuldade muito 
grande, porque é um material que, muitas vezes, não representa a nossa realidade, 
pouco didático as vezes e ao mesmo tempo a gente tem que seguir como texto de 
base. Mesmo tendo liberdade para trazer novos textos, textos complementares, o 
tempo foi curto (Docente 01). 

O livro-texto entregue aos alunos do BAP/PNAP foi produzido pela UAB. Esse 

material, segundo Trimer (2012, p. 312), tem a função ser se tornar “uma ferramenta de 

autoaprendizagem de modo a permitir a construção gradual de determinado conteúdo por 

parte do leitor”. No entanto, o relato do Docente 01 indica que essa compreensão foi 

comprometida. Quando da elaboração desse livro, o professor não foi consultado quanto aos 

aspectos didáticos que competem a ele. Isto diz respeito, por exemplo, ao fato de o livro 

entregue estar simplesmente cumprindo o papel de repositório de informações, não 

oportunizando ao docente construir, a partir deste livro, o conhecimento, por não ser possível 

organizá-lo progressivamente, em função de este não contemplar de fato o seu plano de 

ensino. 

Os docentes que seguem potencializam tal preocupação: 

Percebi que o material impresso – livro-texto – anexado à sala virtual não 
correspondia à ementa da disciplina que eu ia ministrar. O fato do desconhecimento 
do projeto pedagógico do curso e pegar uma disciplina como um módulo de 60horas 
e a ementa não contemplar, ficou difícil (Docente 03). 
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[...] o livro-texto não atendendo à ementa, passamos a buscar material, e a densidade 
de material foi um problema, então, não tinha muito espaço para debater todos esses 
conteúdos e desconsiderar o livro-texto, posto que o próprio livro-texto já era denso 
(Docente 07). 

Sobre os depoimentos dos docentes acima, verifica-se que ficou comprometida a 

função pedagógica do docente de avaliar a estrutura e os conteúdos, de forma a certificar-se 

que estes atendem às inter-relações com a matriz curricular do curso e a ementa da disciplina, 

por terem sido pensadas por profissionais conteudistas contratados para desenvolver um texto 

que atendam a critérios estabelecidos, seguindo tendências nacionais, com o fim de capacitar 

gestores públicos no Brasil numa linguagem padronizada. Essa concepção de padrão ao livro-

texto foi entendida pela UAB como elemento facilitador para o professor que adere a 

programas como o PNAP, justificando que essa atividade tirada do docente permitirá maior 

tempo para trabalhar sua disciplina, o que não condiz com a realidade apresentada pelos 

docentes. 

O avanço das tecnologias faz com que os livros necessitem de constante atualização, 

as informações em rede impõem a necessidade de empreender pesquisas de mercado, de 

modo a colocar para os alunos um material que permita de fato a construção do 

conhecimento. Estando o livro-texto não cumprindo seu papel no contexto do BAP, coube a 

alguns docentes incrementar seu material através de planejamento de conteúdos 

complementares, o que requisitou maior envolvimento e apoio da equipe técnica, com vistas a 

permitir que a seleção dos materiais pedagógicos pelos docentes pudesse concretizar o 

processo de ensino e aprendizagem. Esse formato de livro-texto não permite uma visão que 

contemple as questões regionais, no entanto, para atendimento ao modelo da EaD proposto 

nos moldes da UAB, este se faz importante, cabendo ao docente buscar essa complementação, 

o que, na visão dos docentes, constituiu-se numa dependência muito grande do suporte 

técnico dado ao volume  e às diversas características de material a ser disponibilizado. 

[...] Uma dificuldade que eu tive foi um pouquinho do suporte técnico, para 
postagem do meu material para as aulas. Sobretudo considerando a carência dos 
polos nos laboratórios com as máquinas que não estavam com programas 
atualizados e não permitiam baixar algumas atividades preparadas, até os Chats as 
vezes não funcionava a internet caia e os alunos desistiam (Docente 06). 

 As condições precárias de infraestrutura tecnológica dos polos municipais foi uma 

preocupação recorrente entre os docentes, quando, inclusive, foi citado que, em alguns 

municípios, os polos fechavam às 17 horas; em outros polos, os computadores não abriam as 

mídias postas pelos docentes por incompatibilidade de programas, dentre outros aspectos, e, 

em outros municípios, a internet não dava cobertura suficiente. 
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 Nesse sentido, especificamente para um docente, uma dificuldade chamou a atenção 

que merece ser destacada, tendo em vista estar diretamente relacionada aos aspectos que 

envolvem o ensino-aprendizagem e sua efetividade, conforme segue: 

[...] tive outro desafio muito grande: normalmente os polos utilizam uma estrutura 
tecnológica que é doada pelo MEC, pela prefeitura ou outros parceiros não sei bem, 
que é baseado num sistema operacional chamado Linux, e aí pra você que está 
trabalhando com Microsoft Office, e outras aplicações, outros aplicativos que têm 
uma forte presença no mercado se constitui um grande desafio. O pessoal reclama 
muito, sobretudo aqueles alunos que precisam recorrer ao polo para poder fazer suas 
tarefas. Tem muitos alunos que não têm computador em casa (Docente 04). 

No âmbito das dificuldades mencionadas, citou-se a preocupação com a evasão nesses 

quatro primeiros módulos, e da preocupação com a proporção a que se podia chegar, como 

dito pelos gestores: 

[...] quando fomos fazer o primeiro levantamento dos alunos que deixaram as provas 
presenciais para reposição, ficamos surpresos com a quantidade, e, então, quando 
verificamos que mais da metade não foi fazer a reposição aí ficamos realmente 
preocupados (Gestor 04). 
 
Tivemos que solicitar dos docentes intervenção direta no AVA para lembrar aos 
alunos das avaliações, das atividades que estavam abertas sem envio, fazerem chats, 
tira-dúvidas, ampliar prazos de entrega das postagens das atividades e, se preciso 
fosse, mudar datas de avaliações, tudo isso para buscar esses alunos (Gestor 05). 

Tais medidas trouxeram dificuldades não só para os docentes, que tinham divulgado 

no AVA seu plano de trabalho semanal, como para os alunos que tinham cumprindo suas 

tarefas no prazo e se sentiam prejudicados quando oportunizados aos retardatários o direito de 

enviar as atividades em atraso. Essa foi uma dificuldade compartilhada entre coordenadores e 

docentes que declararam trabalhar além de suas funções quando têm que dar conta também 

dessa questão, tendo que quebrar seu planejamento, democratizar as mudanças para evitar 

descontentamentos, adaptar o plano de ensino e periodicamente estar abrindo a plataforma 

para dar retornos a essas demandas, de modo a evitar desistências causadas quer por atraso no 

envio de atividades quer tenha sido por falta aos exames presenciais, dentre outros reclames. 

Outras dificuldades apresentadas dizem respeito, principalmente, às questões 

administrativas de responsabilidade compartilhada entre o docente e o tutor.  

Cabe, nesse instante, elucidar as funções do professor on-line dos tutores. Os 

professores on-line são descritos por Bergue e citadas por Teles (2009) em quatro funções ou 

dimensões, de modo que abrangem a função pedagógica (de apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem); a função gerenciamento (que diz respeito às ações para com os estudantes); 

corpo administrativo e suporte social (diz respeito ao estreitamento e interação entre os 

participantes) e suporte técnico (que diz respeito a oportunizar a identificação das 

dificuldades técnicas citadas pelos alunos que podem vir a promover a diminuição da 
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motivação com os estudos). O tutor (presencial ou a distância), segundo Bentes (2009, p.168-

169), “garantirá o aprendizado do aluno e a construção do seu conhecimento de maneira 

integrada e participativa. [...] é agente motivador/orientador. [...] deve saber lidar com os 

ritmos individuais [...]”. 

A questão de preenchimento das cadernetas, correções de atividades e de atendimento 

a demandas individuais dos alunos foi posta com frequência nas falas dos docentes, como 

atribuições a eles conferidas. Dessa forma, entende-se que, no BAP/PNAP, a relação 

professor e tutor, em termos de amplitude de suas ações, foi bastante questionada, devendo ser 

mais bem esclarecida nos documentos legais.  

Pelas narrativas dos docentes, foi levantada a necessidade de promover reuniões mais 

frequentes com os tutores, no entanto, foi citado pelos docentes que esta iniciativa não logrou 

êxito, conforme dito: 

Tentei fazer uma reunião com todos os meus tutores e no dia em que foi marcada 
essa reunião só me compareceu um tutor [...] (Docente 03). 
 
Eu acredito que o relacionamento com os tutores, em alguns momentos, pareceu de 
grande fragilidade, porque o tutor quando ele assume essa responsabilidade ele tem 
de estar disponível, tentei fazer reuniões, mas sempre com pouca adesão (Docente 
05). 

As dificuldades foram sendo desveladas pelos docentes, mas o que, de fato, preocupou 

foram as falas que expressaram o sentimento dos docentes de que o IFPB ainda não faz 

educação a distância, posto terem assemelhado a operacionalização da modalidade EaD como 

se tivessem apenas mantendo o portal acadêmico convencional do ensino presencial com o 

uso mais intenso das tecnologias. As competências para utilização das tecnologias estavam 

emergindo aos poucos, e estes entendiam com clareza a importância da utilização das 

ferramentas de informação e comunicação para a modalidade a distância. 

Essa exposição pode ser mensurada conforme as falas que seguem:  

[...] eu acho que a gente ainda está muito distante de fazer educação a distância 
(Docente 01). 
 
[...] sinto às vezes estar participando desses cursos mais rápidos, aligeirados 
(Docente 03). 
 
[...] Parece-me que nem o discente está convicto dessa nova modalidade, e eu acho 
que nem o docente está completamente [...] acho mais, tanto o docente, quanto a 
parte da gestão em si, está um pouco deixando a desejar na concepção essencial 
quanto a EaD (Docente 05). 

 

Houve momentos nas respostas entre os docentes, que os mesmos se reportaram ao seu 

envolvimento com o BAP/PNAP por terem assumido um compromisso a priori em 
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atendimento a uma política pública, importante para o momento do IFPB, chamando a 

atenção que deveria ter sido da mesma forma prioridade da gestão, o que merecia 

intervenções urgentes e um planejamento mais eficaz. 

As prioridades internas foram levantadas em termos de melhor uso da estrutura física 

do IFPB em prol da EaD, muito embora tenha sido declarada a ciência das dificuldades de 

utilização das áreas, face ao compartilhamento com 05 coordenações de cursos na UAG já 

vivenciado, o que, na visão dos coordenadores e docentes, impactou a estrutura 

organizacional da Unidade acadêmica e, em parte, na estrutura organizacional do IFPB 

Campus João Pessoa, principalmente no tocante à estrutura tecnológica que se encontra toda 

instalada no Campus.  

Da mesma forma que os gestores colocaram o processo de comunicação entre os 

gestores institucionais no âmbito do Campus João Pessoa e os gestores da UAG como tendo 

sido um entrave na concepção da oferta do BAP/PNAP, os docentes também assim se 

posicionaram, conforme as falas que seguem: 

Na EaD acredito que precisamos fazer alguns encontros para debater a modalidade e 
outros aspectos relevantes à criação desses cursos [...], a comunicação interna é 
falha, até mesmo entre os próprios docentes, a proposta dessa oferta não foi de uma 
forma muito clara (Docente 01). 
 
[...] Entendo as prioridades do ponto de vista da gestão quanto à questão da estrutura 
física e tecnológica, mas o processo de comunicação se torna primordial nessa fase 
inicial, os setores devem se comunicar melhor, da mesma forma que deverá se 
aprimorar a comunicação do coordenador para com o professor; do professor para 
com o tutor, e daí pra frente, até alcançar o aluno da melhor forma possível (Docente 
02). 
 
[...] As falhas no processo de comunicação causaram muito desgaste físico e 
emocional por envolver docentes, alunos, coordenação, enfim, o administrativo e o 
pedagógico (Docente 03). 
 
[...] Eu acho que o trabalho em equipe precisa ser melhor implementado. [...] 
acredito que a adoção de encontros pedagógicos para EaD seria uma boa ideia para a 
consolidação dessa modalidade aqui no IFPB. [...] De certo a modalidade de 
educação a distância teve vantagens e desvantagens, devemos potencializar as 
vantagens se é que queremos fazer educação a distância (Docente 04). 

 Todos esses relatos tornaram-se extremamente relevantes para analisar a implantação 

do curso de bacharelado em administração pública ofertado em parceria com a UAB através 

do PNAP, e a análise dessa entrevista com gestores e docentes demonstrou, dentre outros 

aspectos relevantes, que a EaD trata de uma modalidade que permite a inclusão e o acesso ao 

ensino superior, considerando ser esta uma das propostas de sua adesão aqui no IFPB, porém 

ainda se encontra embrionária, não obstante ao comprometimento dos envolvidos nesse 

projeto. 
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A Implantação de um novo curso em EaD em condição regular de sua oferta no IFPB 

passa por vários estágios até sua aprovação pelo Conselho Didático Científico, o que não 

aconteceu com o BAP/PNAP, por se tratar de adesão a um projeto especial, ação contemplada 

no PDI institucional. O que trouxe, de certa forma, um grande desconforto institucional, mas 

veio a oportunizar um grande aprendizado no tocante a sedimentar a concepção do modelo de 

EaD que se pretende institucionalizar no IFPB. A falta de experiência foi recorrente nas falas 

dos entrevistados gestores e docentes em todos os aspectos da implantação a avaliação do 

curso BAP/PNAP, quer tenha sido nos aspectos administrativos, pedagógicos quer no 

trabalho docente, provocando grandes reflexões sobre a decisão de aderir à expansão dos 

cursos superiores por esse caminho. 

Outro ponto bastante discutido foi a tradição centenária do IFPB de cursos presenciais 

de qualidade, cursos bem reconhecidos, principalmente pelos instrumentos de controle social, 

tipo ENEM para o ensino médio e recentemente ENADE para os cursos superiores. Estando 

estes cursos considerados consolidados, emerge, por parte dos gestores e docentes, a grande 

preocupação com o curso de Administração Pública que está sendo ofertado e a qualidade 

final deste projeto após as avaliações cabíveis, quer em âmbito interno do IFPB quer na 

abrangência do sistema educacional brasileiro por meio dos seus instrumentos de controle. 

A fala que segue, do Docente 04, expressa essa preocupação: 

[...] Existem muitas limitações na própria modalidade EaD, pois nem todos os 
envolvidos dominam a tecnologia e a modalidade, digo isso considerando alunos e 
também alguns docentes. Classifico que o nosso trabalho tem sido de boa qualidade, 
apesar de me julgar incapaz de fazer algum julgamento no que se refere a 
efetividade desta modalidade especificamente do BAP, por não possuir dados 
necessários quanto aos resultados alcançados pelos alunos, ainda teremos avaliação 
da oferta desse curso do tipo ENADE, ainda se fará acompanhamento desse egresso, 
aí teremos como saber o resultado de todos os esforços empreendidos (Docente 04). 

No ensino do curso presencial de Administração, já existe um certo controle dessa 

demanda, por já haver turmas concluintes que participaram, inclusive, duas vezes do ENADE. 

Como primeiro índice ENADE, o curso de Administração presencial ficou com CP – 

Conceito de Curso – 04, o que indica que se está seguindo a qualidade nos moldes do IFPB. 

Igualmente seguem os demais cursos superiores, restando a expectativa que está sendo criada 

em torno do BAP/PNAP. Os critérios de avaliação externa têm sido uma preocupação quanto 

à experiência de o atendimento ao edital PNAP ter acontecido sem o devido planejamento 

institucional.  

Dentre outras preocupações de igual importância, encontra-se a política interna do 

IFPB quanto à expansão de cursos superiores pela modalidade a distância, tendo sido 
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verificado que, dentre os próprios docentes, ainda existe uma grande resistência a seguir por 

esse caminho, além do fato da premente necessidade de investimento em tecnologia, para que 

a expansão por essa via venha a se consolidar, dentre outros investimentos de igual rigor. 

Pelas respostas aqui elencadas, as inquietações acerca da utilização da modalidade de 

EaD no IFPB ainda vão persistir por algum tempo. Foi citado por várias vezes, por docentes e 

gestores, o atendimento a uma política pública, um chamamento público, e todas as 

justificativas utilizadas para a adoção da modalidade EaD no IFPB foram pronunciadas no 

tom das orientações dos organismos internacionais, enfaticamente BM e UNESCO, 

idealizadores e defensores da EaD.  

O processo histórico e a trajetória do IFPB até a oferta da educação superior a 

distância é prova das grandes transformações que ainda estão por vir no Instituto, e o trabalho 

docente é um exemplo. A intensificação e a precarização do trabalho do docente do Instituto 

aqui apresentadas, tendo como pano de fundo o BAP/PNAP, são subliminares se comparadas 

à extensão e à amplitude da oferta de cursos e matrículas do IFPB.  

A expansão pela modalidade EaD tem preocupado os que fazem o IFPB, cabendo 

destacar, nas entrelinhas desta análise, a ênfase e a preocupação de gestores e docentes com a 

qualidade da oferta desse curso, em detrimento das orientações do BM (1999), que prega, 

além da equidade, que a educação a distância no ensino superior é justificada pela melhoria da 

qualidade, e pela UNESCO (1999), para quem a educação a distância, além de cumprir o 

papel de promover maior acessibilidade ao ensino superior, oportuniza ao aluno maiores 

chances de se qualificar.  

À luz dessa análise, tais ideais devem ser mais bem discutidas no âmbito do IFPB, 

tomando como referência a experiência do BAP/PNAP, que, em sua oferta, congregou 

docentes, gestores e demais servidores em torno de um projeto novo, com grande repercussão 

não só no âmbito docente, administrativo e pedagógico, como no tocante à cultura 

organizacional sedimentada predominantemente pela oferta da educação de nível técnico e 

presencial. Esse cenário tem despertado, nos gestores e docentes, a necessidade de realizar 

uma reflexão sobre a inserção das novas tecnologias da informação e comunicação, e sua 

integração no cotidiano dos profissionais que atuam no IFPB é fundamental para que todos se 

apropriem das tecnologias e de suas diversas possibilidades como necessidade premente para 

a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho intitulado a Expansão do Ensino Superior a Distância no IFPB: um estudo 

da implantação do curso de Administração Pública no âmbito do Programa Nacional de 

Administração Pública – PNAP, visou a analisar a política de expansão do ensino superior na 

modalidade a distância no IFPB, tendo como referência a implementação do 

BAP/PNAP/UAB, para que se pudesse evidenciar as repercussões do mesmo na cultura 

organizacional e no trabalho dos docentes do IFPB do Campus João Pessoa. Entendida em um 

contexto mais amplo de expansão da educação superior, a tese procurou articular os diferentes 

aspectos que influenciaram as políticas educacionais nas últimas décadas, como o processo de 

globalização, o ideário neoliberal e o desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da 

informação. 

Como condicionantes necessárias à expansão da educação superior pela modalidade a 

distância, consideramos que as TICs possibilitaram redimensionar as formas de geração e 

transmissão de conhecimento, tornando a ‘sociedade da informação’ e o advento da 

‘sociedade do conhecimento’ como partes integrantes das políticas nacionais empreendidas a 

partir das orientações dos organismos internacionais final do século XX e início do século 

XXI, quando a EaD passou a fazer parte dos projetos  educacionais enfaticamente discutidos 

no sistema educacional brasileiro. 

Nesse contexto, as instituições de educação superior tiveram que aderir a outros 

compromissos além de suas ações cotidianas, de modo a se preparar para investir em recursos 

e informações necessárias para atuar na chamada sociedade do conhecimento, cenário 

complexo, que exigiu de professores e demais profissionais concentração de esforços para 

poder desempenhar seus novos papéis que claramente delineavam um novo perfil 

profissional.  

No que se refere à expansão da educação superior pela rede federal de educação, 

especialmente os IFs, estes tiveram suas funções redimensionadas e ampliadas e passaram a 

incorporar além das suas funções tradicionais de formação de mão de obra para o mercado, a 

formação em nível superior na modalidade presencial e a distância. Esse cenário tem 

provocado uma reestruturação na instituição, que, tradicionalmente, oferecia apenas cursos 

presenciais de nível médio que, por suas próprias características, demandavam professores e 

metodologias apropriadas a essa modalidade de educação. Com a criação dos cursos 

superiores na modalidade a distância, a Instituição vem mudando gradativamente a sua cultura 
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organizacional, tendo em vista que a modalidade a distância requer do corpo docente o 

aprendizado de novas metodologias e novas práticas pedagógicas que são realizadas fora do 

âmbito da sala de aula, acarretando sérias repercussões no trabalho docente. 

Observa-se que a expansão do ensino superior pela EaD no IFPB é uma experiência 

muito recente, não existindo no país uma trajetória consolidada que possa subsidiar a 

implantação dessa modalidade nas diversas instituições, apesar da criação da Universidade 

Aberta do Brasil, que pretende ser o órgão de assessoramento e de acompanhamento à 

implementação da política de educação a distância no Brasil. A política de expansão do 

ensino superior pela modalidade de Educação a Distância vem sendo incentivada pelo 

Ministério da Educação em articulação com as recomendações dos organismos internacionais, 

com destaque para o Banco Mundial, UNESCO e OCDE. Essas orientações vêm sendo 

gestadas em Fóruns e Conferências e assinadas em Declarações desde a década de 1990, e a 

sua materialização se dá, principalmente, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394/96 e, mais recentemente, está incorporada aos dois Planos Nacionais de 

Educação (2001-2010) e (2014-2024), este último em pleno vigor. 

Nos documentos normatizadores da política educacional, é evidente a necessidade de 

expandir a educação superior, para incorporar a grande demanda que existe para esse nível de 

ensino. Dessa forma, a diversificação institucional, prevista na LDB, ampliou as modalidades 

de instituições de ensino superior, fazendo com que a educação pública convivesse com novos 

agrupamentos de instituições de diferentes formatos jurídicos e finalidades econômicas, 

diversificados e diferenciados em suas finalidades, além da própria concepção de 

universidade, e deixando claro que uma das características do ensino superior brasileiro tem 

sido seu caráter elitista, com reconhecidas desigualdades socioeconômicas e culturais.  

No que diz respeito aos Planos Nacionais de Educação, o primeiro, PNE 2001 – 2010 

(Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001), não conseguiu atingir as metas propostas no que se 

refere à inserção da população de jovens entre 18 e 24 na educação superior, tendo em vista 

que, no final da vigência do Plano, a taxa líquida de estudantes ao ensino superior era apenas 

em torno de 14%, quando o pretendido era atingir 30%.  

A ampliação da rede federal é uma das estratégias viáveis por parte do Ministério da 

Educação para atender a um maior número de alunos no ensino superior. Dessa forma, por 

meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, as Escolas Técnicas e/ou Centros Federais 

de Educação transformaram-se em Institutos Federais de Educação, com a competência de 

ministrar o ensino superior, contribuindo com o aumento da matrícula nesse nível de ensino 
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de forma presencial. Na nova estrutura organizacional, o IFPB assume o status de 

universidade, devendo ofertar a educação superior nos parâmetros apontados nesse estudo, 

dentre os quais se encontram a oferta de cursos superiores a distância. No que diz respeito à 

nova arquitetura imposta aos Institutos Federais, que não têm a educação superior como 

serviço educacional exclusivo, como acontece com as universidades brasileiras, ela levou a 

instituição (com cem anos de oferta de cursos profissionalizantes, de nível médio e 

tecnológico, predominantemente ofertados pela modalidade presencial) a passar por inúmeras 

modificações para se adequar ao novo status de universidade, sem o devido amadurecimento. 

Posteriormente, por uma política de indução do MEC, o IFPB passou a ampliar o seu 

leque de atuação no ensino superior, utilizando a educação a distância em cursos de 

licenciatura e no Bacharelado em Administração Pública. A educação superior a distância, por 

meio do BAP/PNAP, foi apontada como uma proposta inovadora para o instituto, tendo 

deixado, no entanto, muitas inquietações no IFPB, uma vez que o instituto não tinha 

condições materiais e de recursos humanos capacitados e habilitados para desenvolver suas 

atividades na modalidade a distância. Portanto, ao ganhar o Edital para a implantação do 

Curso de bacharelado em Administração Pública pela modalidade a distância e em pareceria 

com a UAB/PNAP, a instituição enfrentou sérios desafios, de ordem administrativa, 

pedagógica e financeira. 

Ressalta-se que os condicionantes de ordem administrativa podem ser evidenciados na 

falta de docentes qualificados para ministrarem as disciplinas do curso na plataforma Moodle 

e de pessoal para provimento de apoio administrativo, apoio técnico e de suporte às atividades 

que envolvem TI. Os desafios de ordem administrativa vieram a ser supridos pela 

determinação das chefias imediatas em fazer com que o BAP obtivesse êxito. São diversas as 

atividades administrativas que envolvem a operacionalização de um curso de nível superior, e, 

em se ofertando a distância, as dificuldades são maiores porque as atividades realizadas no 

curso são estendidas a outras localidades, ou seja, fora do perímetro do IFPB.  

Destaca-se que, no período de implantação desse curso e durante os primeiros quatro 

módulos ofertados, as atividades básicas de impressão das provas, organização do material 

para os polos, envio de malote, agendamento de reuniões com docentes e tutores, emissão de 

declarações, apoio aos docentes iniciantes na modalidade EaD, atendimento direto às 

necessidades dos alunos, dentre outras, foram todas realizadas pela coordenadora do curso e 

coordenadora de tutoria, em completo deslocamento das suas funções neste período. 
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De ordem pedagógica, destaca-se a não existência de equipe pedagógica com expertise 

para atuar na EaD; a metodologia utilizada no curso; a não compatibilidade com a prática 

desenvolvida no cotidiano dos professores; a falta de docentes capacitados, naquele momento, 

para atuarem no projeto PNAP; evasão docente às capacitações ofertadas; falta de capacitação 

específica para formação de gestores e/ou chefias para atuarem na EaD e dificuldade em 

manter os requisitos institucionais de atendimento a alunos da EaD no âmbito do IFPB. 

Os desafios apontados de ordem pedagógica concentraram-se, de imediato, na falta de 

um setor de pedagogia no IFPB que dominasse a terminologia da EaD, suas especificidades e 

modo de produção dos serviços educacionais. Cabe destacar que, da mesma forma que não 

existia no edital de concurso (à época da oferta do curso) para docente menção à atuação pela 

modalidade EaD, também no âmbito da pedagogia esse assunto não havia sido motivo de 

maior envolvimento até o atendimento ao edital PNAP.  

De ordem financeira, apesar do curso ser financiado pelo MEC, apenas algumas 

atividades tinham possível financiamento, ficando o restante como contrapartida do IFPB. 

Assim, faltavam recursos para deslocamento de professores e para os tutores desenvolverem 

suas atividades nos polos; não havia veículo próprio para permitir deslocamento de 

professores e tutores – muito embora tenha havido a aquisição de um veículo com verba da 

UAB, mas este não se prestou a atender às necessidades de deslocamento; ausência de 

recursos para incentivo à pesquisa e à extensão e para a participação em eventos, como 

também de material de expediente compatível com a demanda da EaD. As questões de ordem 

financeira causaram grandes problemas à manutenção das propostas pedagógicas contidas no 

PDI e no PPC do curso do BAP/PNAP, principalmente as que dizem respeito ao 

deslocamento dos professores e tutores para os polos municipais, onde deveriam atuar em 

aulas presenciais, aplicação de provas, participação de apresentação de seminários temáticos e 

outros atendimentos às necessidades dos alunos e de acompanhamento às atividades 

desenvolvidas pelos coordenadores dos Polos. 

As atividades de pesquisa e extensão, intrínsecas à formação de nível superior, não 

puderam ser desenvolvidas no âmbito do PNAP, pois não havia recursos financeiros 

destinados a essa atividade, como não também não havia possibilidade de custear participação 

em eventos.  

A adoção da educação a distância veio sendo colocada sob a bandeira da interiorização 

e da democratização da educação pública, como direito de todos (laica, gratuita e de 

qualidade, dentre outros relevantes aspectos). Em vários documentos citados neste trabalho, 
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no tocante à oferta da educação superior a distância pelo IFPB, esse tema foi levantado no 

PDI e nos PPCs institucionais, além da grande missão de potencializar os arranjos produtivos 

locais, o que, face aos desafios apontados, requer maior atenção. No entanto, considerando-se 

as falas dos gestores e docentes, este estudo indica a necessidade de se questionar a 

democratização tão propalada nos discursos da EaD, quando da sua realização, e os seus 

beneficiários ou o público a ser atendido por essa demanda, por meio de polos de atendimento 

presencial cedidos pelas prefeituras e credenciados pela UAB, não tendo havido, no que diz 

respeito aos polos, acesso mínimo à internet no momento de implantação do BAP, e, em 

grande parte, os alunos, por sua vez, também não sabiam usar as tecnologias ou sequer o 

computador, o que comprometeu a qualidade do curso. 

Nesse sentido, emerge, por parte dos gestores do IFBP, a preocupação em garantir que 

a qualidade do ensino presencial já consolidado no IFPB deva ser estendida à modalidade 

EaD. Essa é uma preocupação muito grande dos gestores, tendo em vista os conceitos de 

qualidade apresentados na modalidade presencial, que a instituição vem mantendo ao longo 

dos anos e que lhe tem garantido credibilidade perante a sociedade na qual está inserido. Os 

conceitos atribuídos aos cursos superiores no IFPB estão entre 04 e 05, considerando, para 

tanto, as notas de ENADE, CPC – conceito preliminar de Curso e CI – Conceito Institucional. 

Estes se constituem os principais índices das avaliações do MEC, que são amplamente 

divulgados. Portanto, as dificuldades com a implantação da modalidade na instituição é uma 

preocupação.  

O uso das tecnologias causou uma euforia nos docentes e gestores do IFPB que 

concorreram ao Edital, no entanto, a implantação do curso não correspondeu às expectativas, 

e o que se observou foram dificuldades com a sua implantação. Como agravantes no IFPB, o 

inchamento da escola (como assim chamam o IFPB), limitações de infraestrutura 

educacional, falta de recursos materiais e financeiros, aspectos presentes e narrados na análise 

das entrevistas com gestores e docentes do IFPB.  

Um ponto crucial apontado nesse estudo referiu-se a não ter havido planejamento para 

promover a expansão de cursos superiores pela EaD, tornando a oferta desses cursos 

fragilizados, mesmo no caso do BAP/PNAP, subsidiado financeiramente pela UAB, 

necessitando-se de disponibilização de orçamento do IFPB, e a carência de docentes com 

competências nessa área foi um agravante nessa oferta. Observou-se, em termos de estrutura 

física e tecnológica, bem como dos aspectos administrativos, pedagógicos e do trabalho 
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docente, que o IFPB não se preparou para receber o BAP/PNAP. A EaD ‘veio se juntando’ 

aos cursos superiores presenciais já existentes, como dito por um gestor respondente.  

Como pontos positivos, observa-se alguns avanços que corroboraram a proposta 

teórica para a inserção da modalidade de ensino a distância, a exemplo das discussões que 

envolvem a estrutura administrativa e pedagógica dos cursos na modalidade EaD. Este foi um 

ponto de pauta das reuniões denominadas de ‘Estatuinte’, que deu origem a um documento 

que subsidiará o novo estatuto do IFPB. Neste encontro, discutiu-se a nova estrutura 

administrativa da instituição passados esses cinco primeiros anos pós ifetização, podendo-se 

ter a oportunidade de fazer um redesenho institucional a partir dos primeiros anos de 

experiência do IFPB e na oferta da educação superior a distância.   

De uma maneira quase unânime entre os gestores, está o pensamento em estruturar o 

que se está chamado campus EaD. Esse assunto está sendo tratado, levando-se em 

consideração a utilização de toda a estrutura e de todos os recursos de EaD já consolidados no 

âmbito do IFPB, colocando-se numa estrutura separada de todos os campi, de modo a reunir 

toda oferta e todas as matrículas de cursos no instituto por essa modalidade.  

O projeto PNAP oportunizou aos gestores visualizarem os grandes gargalos existentes 

para a consolidação da modalidade de educação a distância no âmbito do IFPB. A 

preocupação dos gestores com os polos municipais para o atendimento do aluno em EaD é 

que os mesmos estão sob a responsabilidade das prefeituras, fora do âmbito do IFPB – esta foi 

uma questão avaliada como um ponto fraco, por se tratar de uma variável externa às 

orientações do IFPB. No BAP/PNAP, alguns polos tiveram uma administração satisfatória, e 

outros deixaram muito a desejar. Alguns apresentaram um atendimento aceitável; em outros, 

percebeu-se que não há a menor condição de reofertar o curso naquele município. A 

fragilidade na oferta dos polos cedidos pelas prefeituras cadastradas e credenciadas pela UAB, 

no termo de contrapartida no PNAP, chamou a atenção dos gestores do IFPB, posto que nem 

sempre as prefeituras tiveram o mesmo cuidado com a manutenção da integridade dos polos 

em função da oferta de educação a distância pretendida, considerando que estes alunos serão 

titulados bacharéis em administração pelo IFPB.  

Em termos da Unidade Acadêmica de Gestão (UAG), que teve sua estrutura física e 

docente totalmente engajada ao projeto UAB, foi o ponto no qual se pôde observar uma maior 

mudança na cultura organizacional da instituição. Os gestores e docentes passaram a trabalhar 

com foco na eficiência e na produtividade dos serviços, observando-se, na oferta do BAP, 

uma intensificação de atividades dos gestores dessa área, posto que estes se encontram 
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envolvidos na docência, na coordenação e na operacionalização desses cursos, cumprindo, de 

forma cumulativa, suas atividades de docência e também de gestão em outros cursos 

presenciais ofertados pela UAG. 

Os gestores não consideram que tenha havido uma mudança da cultura organizacional 

do IFPB, embora reconheçam que muitas mudanças foram realizadas para adaptar a 

Instituição ao curso, mas que essas ações foram mais pontuais em setores específicos que 

lidam diretamente com o curso de EaD.  Considerando que o IFPB vem se adaptando, ao 

longo do tempo, a inúmeras novas realidades, em face de cada momento vivido no contexto 

de expansão do sistema educacional brasileiro, os gestores destacam que não entendem esse 

processo como uma ruptura de cultura organizacional, e cada novo desafio teve seu status 

dentro de um contexto histórico, cujos propósitos teriam que ser cumpridos a partir das novas 

diretrizes impostas à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no âmbito do 

sistema educacional brasileiro. 

No que se refere, especificamente, aos docentes que atuaram no PAB/PNAP, 

verificou-se que o trabalho docente foi completamente modificado. A necessidade de buscar 

capacitação para atuar na EaD, em serviço, foi um grande desafio, estando todos os docentes 

envolvidos no BAP/PNAP, mantendo suas atividades em tempo integral no ensino presencial 

nos diversos cursos oferecidos pelo IFPB. Tal procedimento impactou sobremaneira as 

atividades desses docentes, posto ter sido amplamente identificado situações que levaram a 

intensificação e precarização de suas atividades. 

O domínio das TICs apresentou-se como uma exigência incondicional à atuação na 

EaD, provocando, nos docentes deste curso, vários desafios, dentre os quais se pode destacar 

a busca da capacidade de entender e estudar a terminologia da modalidade EaD, os 

fundamentos e tantas outras informações indispensáveis para atuação nesse campo.  

A relação do professor e o tempo a ser dedicado à EaD foi outro agravante nesse 

momento de implantação do BAP, que, na ânsia de ministrar a disciplina nos padrões de 

qualidade internalizados pelos docentes, extrapolou seu tempo no atendimento aos alunos e no 

envolvimento com a disciplina e o curso. Ficou evidente o enfrentamento pessoal da falta de 

capacitação docente, intensificando ainda mais as atividades docentes, em razão da garantia 

dos resultados, em conjunto com a falta de capacitação do discente. Tudo isso impôs ao 

professor do BAP redefinir seu papel face à proposta de uma prática educativa interativa, cuja 

sala de aula perde as características físicas e presenciais e passa a ter caráter completamente 

virtual, on-line. 
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A precarização e a intensificação do trabalho tornaram-se uma preocupação entre os 

docentes que atuaram no BAP/PNAP, e ficou explícito, nas falas dos docentes, que o curso foi 

ofertado em condições aligeiradas, e eles tiveram que dedicar muitas horas de seu tempo para 

cumprir as exigências do mesmo. A remuneração por bolsa foi considerada um incentivo para 

o aceite a participar na oferta do curso como docente, no entanto, reconhecem que a bolsa é 

insuficiente como remuneração do trabalho que realizam no curso. A falta de tempo para 

participar das capacitações programadas pelo IFPB também foi uma fala extremamente 

impactante, face à ampla discussão, entre os autores, quanto à necessidade premente de 

domínio das tecnologias. 

 Outro aspecto importante a ser mencionado quanto à ocorrência de precarização e 

intensificação do trabalho docente no BAP diz respeito às questões que envolveram a 

frustração do docente pela possibilidade de não vir a atingir o desempenho desejado, o que 

repercute negativamente no seu interior, ampliando as possibilidades de tensão no exercício 

da sua profissão na modalidade EaD. 

Os docentes do BAP/PNAP foram submetidos a um grande volume de informações 

que deveriam ser internalizadas e operacionalizadas em curto espaço de tempo. O BAP exigiu 

que os docentes pioneiros nesse projeto tomassem uma atitude de pronto atendimento, tendo 

que dar respostas em tempo real, cumprir prazos, atender plenamente à proposta da disciplina, 

fazendo com que estes trabalhassem muito mais que as 20 horas determinadas no contrato 

com a UAB. Dessa forma, foi evidente, nas entrevistas, o descontentamento por parte de 

alguns docentes com o alinhamento de suas atividades a um PPC e um livro-texto que não 

tiveram contato anterior ao momento de entrar em sala virtual e que desconheciam a 

concepção pedagógica da EaD e o uso das ferramentas de comunicação de ensino e 

aprendizagem para o atingimento aos objetivos do programa PNAP.  

Os docentes questionam também o modelo padrão que apoia a concepção de EAD 

pela UAB. Isso foi bastante discutido em vários aspectos, dentre os quais, a concepção 

pedagógica, que depende exclusivamente do uso das tecnologias em um país com regiões 

longínquas a serem atendidas, mas que não têm sequer acesso à internet. O que dizer, ainda, 

das pessoas dessas regiões, no que se refere ao conhecimento dessas tecnologias, quanto a 

habilitá-las a participar democraticamente da oferta da educação superior, estando ele sujeito 

a tantas desigualdades? 

O BAP/PNAP foi ofertado em condições de carência de recursos tecnológicos 

administrativos e pedagógicos, precisando, ao longo de sua operacionalização, da intervenção 
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mediante ações corretivas, no intuito de não prejudicar totalmente o resultado da oferta desse 

curso. Os problemas levantados quanto à transposição das práticas docentes da educação 

presencial para a educação a distância e a utilização da infraestrutura e dos setores 

administrativos do ensino presencial para a oferta da modalidade a distância foram pontos 

discutidos pelos gestores, que compreendem que é urgente a necessidade da desvinculação 

dessa concepção de organização compartilhada, sob pena de não se atingir a proposta 

pedagógica da EaD no âmbito do IFPB. Obviamente, as mudanças observadas foram de 

acomodação, reestruturação, criação de normas. Não se está vivenciando um estado de 

mudança estrutural evidente em prol da institucionalização da EaD no IFPB na sua totalidade.  

A experiência do PNAP, os erros e acertos serviram para outros fins; por um lado, 

para aprimorar as práticas administrativas, pedagógicas e do trabalho docente no curso 

ofertado institucionalmente, como é o caso do Curso de Letras, e incremento às práticas 

pedagógicas aos cursos presenciais de modo a aprimorar ou inovar as práticas docentes nos 

cursos presenciais, o que também atende às orientações dos organismos internacionais; e, por 

outra parte, para retrair a expansão via EaD, até que se possa, de fato, estar preparados para 

ofertar esses cursos nas pretensões de qualidade empreendidas pelo IFPB. 

Dessa forma, entende-se que algumas iniciativas devem ser encaminhadas para tornar 

a modalidade da educação a distância mais orgânica à instituição e poder utilizá-la com os 

mesmos critérios de qualidade de outros cursos ministrados presencialmente pelo IFPB: 

a) Maior envolvimento institucional, de modo que toda a comunidade IFPB conheça 

as concepções política e pedagógica que permeiam a modalidade da educação a 

distância, para que se posicionem sobre a possibilidade de expansão de cursos por 

essa via e o desafio de sua institucionalização. 

b) Capacitação de docentes para desenvolverem suas ações na modalidade de EaD. É 

consenso que, sem uma capacitação adequada e tempo suficiente para participar 

dessas capacitações, os cursos a serem implementados terão sérios problemas de 

execução. 

c) Maior envolvimento da parte administrativa do IFPB com as questões que 

envolvem a dinâmica do curso BAP/PNAP, observou-se não ter havido interação 

que possibilitasse maior suporte da Diretoria de Educação a Distância ao curso em 

pauta. 

d) Promover discussões sobre qual modelo de EaD a experiência do PNAP 

oportunizou ser idealizada. 
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e) Intensificar as discussões sobre a situação da EaD em âmbito institucional, de 

modo a abranger programas que trabalhem a expansão de cursos pela EaD a serem 

oferecidos, envolvendo todos os docentes. 

f) Trabalhar as perspectivas de mudança ou reorganização da cultura organizacional 

vigente no IFPB, tendo em vista que não só a EaD tem provocado essa 

necessidade, mas toda a nova arquitetura acadêmica dos IFs observados no Brasil. 

 

O PNAP serviu para demonstrar que, mesmo tendo uma sustentação financeira 

apoiada pela UAB e um projeto “aparentemente” pronto para ser posto em prática, não foram 

suficientes para a garantia de um curso de administração de excelência, razão pela qual grande 

parte de docentes demonstrou não ter intenção de participar de novas turmas até que se sintam 

plenamente adaptados a essa nova modalidade. 

Como observado nos resultados da pesquisa realizada com os gestores e docentes do 

IFPB e da UAG por meio da entrevista, o cenário ideal teria sido ofertar um curso planejado, 

amadurecido, o que não ocorreu. No entanto, as discussões ocorridas concomitantes à oferta 

do curso foram profícuas, podendo-se já observar a aplicação de algumas.  

 

• Realizou-se uma avaliação do curso BAP por iniciativa da coordenação Geral 

do curso e coordenação de Tutoria, com roteiro de pesquisa aprovado pelo 

NDE, à luz das expectativas expressas no instrumento CPA (Comissão Própria 

de Avaliação institucional), envolvendo a percepção dos estudantes, 

professores e tutores quanto aos aspectos estruturais dos polos, passando pelo 

relacionamento com os professores e pela experiência do curso de uma forma 

geral. 

• A capacitação dos professores e tutores tem sido intensificada, para qualificar 

melhor no uso dos recursos. Verificou-se que as vídeo-aulas e as 

teleconferências, por exemplo, não foram bem exploradas como metodologias 

importantes a serem utilizadas. 

• Melhor apoio institucional às atividades do curso BAP/PNAP por meio de um 

maior envolvimento da Diretoria de Educação a Distância. 

Posto isso, assumo uma postura crítica a respeito da utilização da EaD nos cursos 

superiores no IFPB, entendendo que existem muitas lacunas a serem devidamente 

preenchidas. A EaD não pode consistir apenas em um apêndice no âmbito do IFPB, como 
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vem sendo tratado em âmbito nacional. Notadamente, o êxito da utilização da EaD em nível 

nacional vem sendo colocado incisivamente em torno da capacitação docente em serviço, em 

detrimento da educação presencial. Há de se destacar que cabe também, ao discente, o 

domínio das ferramentas da tecnologia da informação e comunicação e, aos Estados e 

Municípios, oportunizar os critérios técnicos que atendam às exigências mínimas para 

funcionamento dos cursos. 

O formato de educação a distância que se está fomentando no sistema educacional 

brasileiro, e que o IFPB aderiu com o PNAP, está longe de atingir os objetivos pretendidos 

nas políticas públicas atuais, bem como as pretensões de formação acadêmica com qualidade, 

no entanto, não se descarta a possibilidade de sua eficácia, considerando-se uma implantação 

planejada, coerente, dentro de uma concepção formal e modelo de EaD instituído no âmbito 

do IFPB, que, de fato, venha a promover  a eficácia na formação destes cidadãos.  

Esse estudo permitiu fazer uma análise sobre o uso da modalidade da educação a 

distância no IFPB, no entanto, nem todos os aspectos foram objeto dessa Tese – há muito 

mais a ser pesquisado. É preciso aprofundar os estudos e verificar os impactos do uso dessa 

modalidade na formação de profissionais. É preciso buscar evidências que comprovem a 

eficiência dos cursos e que venham a oferecer, de fato, subsídios para a utilização da EaD, 

minimizando as restrições que hoje se fazem presentes no cotidiano das IES, em particular, 

conforme apresentado nesse estudo de caso realizado no IFPB campus João Pessoa, a partir da 

experiência do BAP/PNAP/UAB. 
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APÊNDICE A – INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

 

 

Convidamos o(a) Sr(a) a participar, como voluntário(a) da pesquisa “A EXPANSÃO 

DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA DO IFPB : uma análise da implantação do curso 

de Graduação em Administração Pública no âmbito Programa Nacional de Administração 

Pública – PNAP, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Maria da Conceição 

Monteiro Cavalcanti, residente e domiciliada na rua Moema Palmeira Sobral, nº 79, bairro de 

Tambauzinho, cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba ,CEP: 58.042-260, Telefone: 

(83)99822612/ 32252609 (inclusive ligação a cobrar), sob orientação da professora Drª Alda 

Maria Duarte Araújo Castro PPGE/UFRN. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua, e a outra é do pesquisador responsável. 

Em caso de dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa – Avenida João da Mata, 

256, Jaguaribe, João Pessoa – PB. CEP: 58015-020 – Telefone: (83) 99184 – 4721 – E-

mail: eticaempesquisa@ifpb.edu.br 
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A pesquisa intitulada A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO 

IFPB: UM ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ADMINIST RAÇÃO 

PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTR AÇÃO 

PÚBLICA – PNAP tem o objetivo de analisar a política de expansão do ensino superior na 

modalidade a distância no IFPB, tendo como referência a implementação do BAP/PNAP, 

evidenciando as repercussões do mesmo na cultura organizacional e no trabalho dos docentes 

do IFPB Campus João Pessoa. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, dando-se o 

levantamento das informações a partir da realização de entrevistas de roteiro semiestruturado. 

As entrevistas serão realizadas nos locais escolhidos pelos respondentes. Os riscos com a 

participação nesse processo de pesquisa podem ser aqueles referentes a constrangimentos 

perante pessoas, caso a identidade dos sujeitos venha a público. Entretanto, aos respondentes 

da pesquisa, garantimos que esta situação não ocorrerá em hipótese alguma, uma vez que os 

nomes destes serão ocultados e substituídos pela representação alfabética para identificar os 

atores políticos entrevistados, por exemplo: “conselheiro A”, de modo a não identificar os 

sujeitos da pesquisa. O sigilo dos sujeitos será completamente garantido, estando isento de 

qualquer dano físico ou moral. Garantimos também a não identificação dos dados dos 

respondentes em relação a constrangimentos quanto às perguntas pessoais sobre renda, 

condições de moradia, que revelam condições de vida dos respondentes.  

Assim, a possibilidade de o instrumento de coleta de dados oferecer riscos será 

controlada pelo total e absoluto sigilo da identificação destes dados. As entrevistas serão 

realizadas apenas com a presença do pesquisador e entrevistado, em local de sua escolha e de 

modo que se sinta à vontade. Se o entrevistado não consentir o uso do gravador, a entrevista 

poderá ser manuscrita pelo pesquisador. Os dados armazenados após as entrevistas estarão 

sob a guarda da pesquisadora, que se compromete a utilizar os meios de segurança eletrônico 

(senhas) e materiais (local seguro) para salvaguardar os dados pelo período determinado pelo 

Comitê de Ética, uma vez que esta pesquisadora está ciente de que o uso do gravador poderá 

oferecer riscos aos sujeitos da pesquisa, referente a constrangimentos de informações 

armazenadas e identificação. Os benefícios os quais este projeto contempla se referem àqueles 

vinculados a análises da estrutura administrativa e pedagógica de funcionamento da 

modalidade do ensino a distancia do IFPB, ao apresentar-se como instrumento que possibilita 

aos gestores da educação uma orientação acerca dos pilares de democratização do ensino 

superior, bem como do trabalho docente por essa modalidade de ensino. Assim, identificando 

os objetivos específicos de: a) investigar como a política de expansão do ensino superior a 
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distância induzida pelo Ministério da Educação repercutiu no Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Paraíba; b) analisar como se deu a institucionalização da política de 

educação a distância no IFPB, no contexto da expansão do ensino superior e tendo como 

referência o Programa Nacional de Administração Pública; c) analisar as mudanças de ordem 

administrativa e pedagógica ocorridas no IFPB, com a expansão dos cursos superiores a 

distância e sua repercussão na cultura organizacional do IFPB; d) analisar, tomando como 

referência a concepção dos gestores do IFPB, como os mesmos avaliam as mudanças 

organizacionais ocorridas no IFPB, com a expansão da educação superior a distância  na 

instituição; e) analisar como os docentes que atuaram no Programa Nacional de 

Administração Pública avaliam as mudanças ocorridas no trabalho docente no IFPB, com a 

inserção do ensino superior a distância. 

A sua participação direta ocorrerá durante a coleta de dados, período em que a 

pesquisadora responsável realiza a entrevista. Sua participação é livre e voluntária, o (a) Sr(a) 

pode se recusar a participar, retirar o seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento, sem que ocorra nenhum prejuízo pessoal. Declaro que ficará assegurado o 

sigilo da sua identidade e as informações que forem prestadas, não serão identificadas em 

nenhuma publicação que resulte deste estudo. Fica a guarda dos dados sob responsabilidade 

da pesquisadora, em seu computador pessoal, localizado em sua residência, conforme 

endereço anteriormente apresentado, por um período de cinco anos a contar da data de defesa 

da tese, previsto para dezembro de 2015. 

Em caso de dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa – Avenida João 

da Mata, 256, Jaguaribe, João Pessoa – PB. CEP: 58015-020 – Telefone: (83) 99184 – 4721 – 

E-mail: eticaempesquisa@ifpb.edu.br 

 

 

______________________________________________________ 

Maria da Conceição Monteiro Cavalcanti 

CPF 195610754-15 

Mat. UFRN 2013103680 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

Eu,____________________________________________________________________RG/C

PF_________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo DE 

TESE “A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO IFPB: UM 

ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚB LICA NO 

ÂMBITO PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –  PNAP” , 

como voluntário(a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a 

pesquisa, os procedimentos nele envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento. Faz-se necessário esclarecer que o conteúdo deste 

termo está em consonância com as determinações da resolução 466/12 do CNS, que trata da 

pesquisa com seres humanos. 

 

João Pessoa, _____ de  __________________ de 2015. 

 
 ______________________________________ 
           Assinatura do Participante da Pesquisa  
 
______________________________________ 
                Assinatura da Testemunha 

 
Contato com o Pesquisador Responsável: Maria da Conceição Monteiro Cavalcanti – Contato 
– (83) 999822612 – E-mail: mcmcavalcanti2012@gmail.com – Unidade Acadêmica de 
Gestão e Negócio – Av. João da Mata, 256, Jaguaribe, João Pessoa – PB - CEP: 58.015-020 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, Campus João Pessoa – Avenida João da Mata, 256, Jaguaribe, João Pessoa/PB. CEP: 
58015 - 020 – Telefone: (83) 99184 – 4721 – E-mail: eticaempesquisa@ifpb.edu.br 

Atenciosamente, 

______________________________________________ 
       Assinatura do Pesquisador 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 
todas as folhas do TCLE, apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA A SER APLICADA AOS GESTORES DO IFPB CAMPUS 
JOÃO PESSOA QUE PARTICIPARAM DO PROPJETO BAP/PNAP/UAB, PARA 
OFERTA DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA. ESTA PESQUISA TEM O OBJETIVO 
DE COMPREENDER AS CONFIGURAÇÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES 
ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E DO TRABALHO DOCENTE, PARA A 
EXPANSÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA NO IFPB. 

A) Contextualizar a trajetória acadêmica do Entrevistado: Quanto a sua formação e 
experiência de gestão 

  

B) ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
1ª. Dimensão: da IMPLANTAÇÃO do ensino a distância no IFPB – ÊNFASE AO 

BAP/PNAP/UAB/IFPB 

1- A cultura organizacional e a expansão Via EaD, os cursos superiores e o 
BAP/PNAP/UAB/IFPB. 

2- Questões enfrentadas durante a gestão no período de implantação do CURSO DE 
ADM. PÚBLICA na modalidade a distância. 

3- Diretrizes que norteiam a política de expansão via EaD enfrentada pelos IFPB. 
4- Criação e funcionamento inicial dos cursos a distância, no período de gestão.  

5- Como se deu o percurso de implantação do curso de bacharelado em Administração 
Pública modalidade EaD, Como se realiza o financiamento do curso de bacharelado em 
Administração Pública, Repercussão na carga horária do professor. 

 
2ª Dimensão: do ACOMPANHAMENTO do ensino a distância no 

BAP/PNAP/UAB/IFPB: 

1- Sobre a cultura organizacional – Que mudanças foram notadas na Instituição com a 
implantação da EaD nos cursos superiores. Comportamento da organização da estrutura 
acadêmica. 

2- Comportamento das práticas pedagógicas. 
3- Questões enfrentadas durante a gestão no período de acompanhamento das atividades do 

ensino superior na modalidade a distância. 
4- Problemas existentes no setor de abrangência (do entrevistado) e para o funcionamento 

deste curso. 
5- Como se configura o trabalho docente via EaD no que se refere à Equivalência de carga 

horária dos professores da EaD (remuneração) e a atuação docente no 
BAP/PNAP/UAB/IFPB com carga horária 20h concomitante às 40h de atuação no ensino 
presencial 
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3ª Dimensão: AVALIAÇÃO  do BAP/PNAP/UAB e no IFPB: 

1- Implantação desta modalidade de ensino EaD Bacharelado em Administração Pública para 
o sistema de educação superior no IFPB. Como esses cursos têm modificado a organização 
acadêmica do IFPB. 
2- Participação da comunidade acadêmica docentes no processo de expansão desses cursos 
superiores por EaD e Participação da comunidade administrativa no processo de expansão 
desses cursos superiores por EaD. 
3-Visualização desses cursos modalidade a distância como mecanismo de democratização do 
ensino superior no âmbito de ação do IFPB.  
4-Impacto da expansão da modalidade de ensino EaD nos Polos dos cursos (Arranjos 
produtivos locais). 
5-O curso de bacharelado em Administração pública (MEC/PNAP/UAB), como o curso de 
bacharelado em Administração Pública (MEC/PNAP/UAB) impactou na estrutura do IFPB e 
no Trabalho docente. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A SER REALIZADA COM OS 
DOCENTES QUE ATUARAM NA OFERTA DO BAP/PNAP/UAB/IFPB COM FINS DE 
IDENTIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE MEDIANTE A 
OBSERVÂNCIA DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E 
PEDAGÓGICO, INTENSIFICAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

1) Perfil do entrevistado (nome, idade, nível de formação, outras qualificações); experiência 

com cursos de EaD anteriores à oferta do BAP/PNAP/UAB/IFPB. Tempo de permanência 

no IFPB e na EQUIPE de EaD. 

2) Concepção do desenho institucional da EaD no IFPB, cultura organizacional e da proposta 

de oferta do BAP/PNAP/UAB/IFPB 

3) Atribuições da função docente na equipe EaD; Carga horária específica para a EaD 
(coordenar/ministrar aulas, outras atribuições no curso). Incremento financeiro (bolsa). 
Quando remunerado por bolsa, existência de impacto no seu salário. 

3) Definição das propostas, prioridades e localização das ações a serem implementadas no 
âmbito docente via EAD; qual a concepção pedagógica do curso. Promoção de eventos 
específicos da modalidade EAD; Capacitação para o trabalho docente via EaD. 

4) Concepção do PPC do curso - O IFPB. Ocorrência de discussão para a implantação do 
curso de bacharelado em Administração Pública. Sugestões apontadas para a melhoria da 
relação ensino-aprendizagem e/ou resolução dos problemas específicos à EaD. 

05) Avaliação e Sugestões apontadas para a resolução dos problemas específicos que 

envolveu a participação do docente no BAP/PNAP/UAB/IFPB. 

 

 

 

 

 

 


