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RESUMO 

 

 

A tese intitulada “Cantos, encantos e desencantos na educação a Distância: uma análise da 

concepção e da implementação do curso de Administração Pública a distância”, objetiva 

analisar a concepção e a implementação do curso de Administração Pública a distância da 

UFRN no contexto da expansão do ensino superior e da necessidade de formação de gestores 

públicos para a implementação de um novo modelo de gestão. De iniciativa do Fórum das 

Estatais, o curso Piloto de Administração a distância visava atender, inicialmente, a 

qualificação dos funcionários do Banco do Brasil. Essa experiência se consolidou depois 

como um curso regular de Administração Pública a distância, condição que deu suporte à 

institucionalização da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A Tese parte do pressuposto de 

que essas iniciativas estão articuladas às mudanças ocorridas no cenário internacional e 

nacional no qual as tecnologias da comunicação e da informação possibilitaram o 

redimensionamento da educação a distância e a sua utilização em larga escala. Como método 

de análise optou-se pelo materialismo histórico dialético, pela possibilidade de identificar, 

analisar e explicar o movimento do real face às contradições sociais inerentes ao modo de 

produção capitalista. Para a realização da pesquisa, utilizou-se como procedimentos técnicos: 

a pesquisa bibliográfica, como forma de aprofundar os conhecimentos, precisar e objetivar o 

aspecto conceitual do objeto pesquisado; a pesquisa documental possibilitou complementar 

informações e desvelar novos aspectos do objeto pesquisado. Utilizou-se a entrevista 

semiestruturada, fase que permitiu inferir as percepções dos sujeitos envolvidos sobre a 

concepção e a avaliação do curso. A análise dos dados evidencia que apesar de se utilizar uma 

metodologia inovadora, no que concerne a EAD e ao uso dos recursos tecnológicos, o curso 

mantém uma proposta pedagógica pouco apropriada à modalidade a distância, o que dificulta 

a realização do mesmo ocasionando desistências. Verifica-se que o projeto político 

pedagógico (PPP) do curso de Administração Pública a distância foi concebido por uma 

equipe do MEC, de forma verticalizada, sem a participação dos professores, do próprio curso, 

no processo decisório. Tal ação incidiu sobre a autonomia e a democracia da universidade. 

Concluiu-se que a estrutura do curso está organizada com momentos presenciais de forma a 

reduzir a distância entre professores e alunos, no entanto, a opção pelo modelo de EAD com 

foco na tutoria, em detrimento da mediação pedagógica dos professores, reforça o caráter 

racionalista técnico-instrumental do curso. O estudo revelou, ainda, que o curso mantém uma 

gestão centralizada na Secretaria de Educação a distância/UFRN (SEDIS) e os professores 

cumprem uma função limitada, fato que não os permite elaborar os conteúdos, os quais são 

repassados para os alunos em forma de módulos previamente concebidos pelo MEC/PNAP. 

Por fim, conclui-se, que a educação a distância, apesar de contribuir para a expansão dos 

cursos de graduação no país, apresenta limitações na sua organização tanto administrativa 

como pedagógica. Todavia, registram-se possibilidades em melhorar a mediação dos 

professores do curso de Administração Pública a distância da UFRN, de modo que se 

oportunize avançar para uma concepção capaz de promover mais interação no âmbito do 

processo ensino-aprendizagem.  

 

 

Palavras-chave: Política educacional. Ensino superior. Educação a distância. Administração 

Pública. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The thesis entitled "Chants, Charms, and disenchantment in distance education: an analysis of 

the design and implementation of the course in Public Administration from a Distance", aims 

to analyze the idea and implementation of the course in Public Administration from a 

Distance at UFRN in the context of the expansion of scholarhip teaching and the need for 

training of public managers to implement a new model of management education. From an 

initiative of the Forum das Estatais, the pilot course aimed, initially, the qualification of the 

employees of Banco do Brasil. This experience was consolidated later as a regular course of 

Public Administration for Distance Learning, condition that supported the institutionalization 

of the Open University of Brazil (UAB). The thesis assumes that these initiatives are linked to 

changes in the national and international scenario in which the technologies of 

communication and information enabled the resizing of distance education and its use in large 

scale. As a method of analysis chosen by the dialectical historical materialism, the ability to 

identify, analyze and explain the movement of the real in contrast with the social 

contradictions inherent in the capitalist mode of production . To guide the survey it was used 

as technical procedures: a literature review, in order to deepen knowledge, to clarify and to 

objectify the conceptual aspect of the researched object; a documentary research which 

allowed additional information to reveal new aspects of the researched object. Finally, we 

used a semistructured interview, stage that allowed us to infer the perceptions of those 

involved on the design and evaluation of the course. Data analysis shows that despite using an 

innovative methodology, with regard to ODL and the use of technological resources, the 

course remains a pedagogical proposal be inappropriate to distance mode, which hinders its 

fulfillment causing withdrawal. It appears that the Distance (PPP) Policy Project of Public 

Administration course was designed by a team of MEC, in a vertical manner, without the 

participation of teachers, from the course itself, in the decision-making process. Such action 

focused on autonomy and democracy of the university. It was concluded that the structure of 

the course is organized in order to provide in-class moments aiming to reduce the distance 

between teachers and students, however, the choice of the DL model with focus on mentoring 

at the expense of pedagogical mediation of teachers, strengthens the rationalist technical-

instrumental course. The study also revealed that the course maintains a centralized 

management at the Registry of Distance Education/UFRN (SEDIS) and teachers serve a 

limited function , a fact that allows not to draw up the contents , which are passed on to 

students in the form previously designed by MEC/PNAP modules. Finally, it is concluded 

that distance education, although contributing to the expansion of undergraduate courses in 

the country, it has limitations in its administrative organization both as a pedagogical. 

However, the authors recorded up possibilities to improve the mediation of professors of 

Public Administration Distance UFRN aiming to xreate an opportunity to move to a design 

able to promote more interaction within the teaching- learning process. 

 

Keywords: Educational Policy. Higher education. Distance education. Public Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas para o ensino superior no Brasil, gestadas a partir da década de 1990, 

devem ser compreendidas no contexto das mudanças ocorridas no cenário internacional nas 

últimas décadas, influenciadas pela reestruturação produtiva, pela globalização da economia e 

pelo redimensionamento das funções e do papel do Estado.  Essas mudanças incidiram 

decisivamente na definição das políticas públicas em educação. 

No plano econômico, a crise do modelo de acumulação fordista da década de 1970 

provocou mudanças significativas na forma de produzir dos países desenvolvidos e daqueles 

em desenvolvimento, dando início a um processo de reestruturação da economia mundial com 

características bem diferentes do modelo taylorista/fordista, apresentando alta instabilidade e 

interdependência das economias regionais e nacionais.  

Essas mudanças marcaram, para a maioria dos países, o esgotamento do modelo de 

industrialização orientada ao mercado interno e geraram políticas tendentes a reestruturar a 

ordem econômica para um mercado em escala planetária. Dessa forma, o modelo 

taylorista/fordista de produção foi sendo substituído, gradativamente, por um modelo mais 

flexível de produção pautado na microeletrônica. 

No que diz respeito ao processo de globalização, esse processo foi se intensificando 

pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, constituindo-se em um 

dos fatores que impulsiona as mudanças na sociedade. A globalização não é um fenômeno 

novo, embora na atualidade, assuma uma nova configuração. Para Ianni,  

a globalização do mundo expressa um novo ciclo de expansão do 

capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório de alcance 

mundial. Um processo de amplas proporções envolvendo nações e 

nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes 

sociais, economias e sociedades, culturas e civilizações. Assinala a 

emergência da sociedade global, como uma totalidade abrangente, complexa 

e contraditória. (IANNI, 2004, p. 11). 
 

A globalização se mostra como uma estratégia para enfrentar a crise do capitalismo, 

como forma de construir uma nova economia mundial, uma economia sem fronteiras e que, 

cada vez mais, se entrelaça aos mercados comuns e aos blocos econômicos. No entanto, 

embora não seja possível precisar a data de surgimento da globalização, é possível afirmar 

que isso não é novo, visto que o modo de produção capitalista sempre impulsionou processos 

de internacionalização do capital. Importa ressaltar, contudo, que esses processos são 

desiguais, e nem todos podem inserir-se de forma igualitária. 
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Para o atual sistema econômico, as novas tecnologias da informação e comunicação 

constituem um suporte indispensável para superação de barreiras espaciais. A lógica do 

sistema econômico se estrutura em torno dos fluxos de informação e de decisão, pois o 

sistema produtivo tende a desligar-se, cada vez mais, do seu entorno imediato, adquirindo, por 

sua vez, uma lógica estruturada às regras do sistema econômico globalizado.  

Nessa perspectiva, Castells (1999) evidencia que, com a tecnologia da informação, as 

mudanças organizacionais e o crescimento da produtividade passam pela questão da 

concorrência global e que os agentes políticos, voltados para a maximização de suas 

economias, para não perderem a competitividade e a lucratividade, buscam essa 

modernização. Isso significa dizer que a tecnologia de gerenciamento, desenvolvida para 

aumentar a lucratividade do capital, tenderá a ser transposta para as políticas públicas, visando 

melhorar o desempenho estatal e aumentar as possibilidades de adequação dos Estados aos 

parâmetros do mercado mundializado. 

Nesse contexto, a gestão burocrática, inspirada no modelo burocrático weberiano, 

amplamente centralizada e autoritária, a quem cabia o papel de manter a impessoalidade, a 

neutralidade e a racionalidade do aparato governamental, passou a ser questionada como 

ineficiente por alguns setores da sociedade, provocando novas diretrizes organizacionais.  

 Essa redefinição passa pela reorganização das funções do Estado: de um modelo de 

Estado pautado em políticas Keynesianas garantindo políticas públicas na área social 

(educação, saúde, previdência, social, habitação), inspirado no modelo burocrático weberiano, 

ao qual cabia o papel de manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato 

governamental, para um Estado arquitetado no modelo neoliberal, baseado na lógica do 

mercado, tido como eficiente, ágil, capaz de oferecer serviços de qualidade à população e 

organizado dentro de um modelo gerencial que privilegia a ótica da eficiência, da eficácia e 

da produtividade. 

O modelo gerencial, aplicado à gestão pública, tem sido utilizado não somente como 

mecanismo para reduzir o papel do Estado, mas também como meio de viabilizar a qualidade 

dos serviços, a descentralização de suas ações e a avaliação dos serviços públicos oferecidos 

pelo Estado, impondo-o como resposta à crise ao modelo de Estado e da gestão burocrática 

weberiana.  

A gestão pública gerencial caracteriza-se pela busca da eficiência, pela redução e 

controle dos gastos, pela demanda de melhor qualidade dos serviços públicos, pela 

descentralização administrativa dando maior autonomia às agências e departamentos 
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organizacionais. Exige dos gerentes habilidades e criatividade para encontrar novas soluções, 

sobretudo para aumentar a eficiência, com base nos modelos de avaliação do desempenho.  

Segundo Paramio (2004), para que o Estado conseguisse atingir esses objetivos, 

necessitava da existência de um governo com capacidade reguladora real e que contasse com 

gestores tecnicamente bem qualificados e com uma administração, capaz de fazer cumprir a 

regulação. Isso só seria possível com uma reforma da administração pública, no sentido de 

profissionalizá-la e dotá-la de gestores da mais alta qualificação.  

Isso quer dizer que as reformas implementadas com o objetivo de atender à 

reestruturação produtiva, principalmente, no campo da educação, a partir da década de 1990, 

não foram ações pontuais, próprias do Estado brasileiro, mas um elemento de engrenagem de 

um movimento internacional articulando educação e desenvolvimento. Tal processo visava, 

naquele momento, sintonizar o sistema produtivo em crise às bases da engenharia da 

microeletrônica que se materializava, destacadamente, nas tecnologias da informação e 

comunicação. 

Esse movimento internacional influenciou o governo brasileiro a adotar estratégias 

para superação de alguns problemas, tanto no âmbito das empresas estatais, com a 

qualificação dos servidores públicos, quanto no seio da sociedade, por meio da proposta de 

ampliação do acesso ao ensino superior pela educação a distância. As reformas educativas em 

desenvolvimento no Brasil devem ser vistas como partes integrantes desse novo projeto de 

sociedade que tem como uma das suas principais diretrizes o projeto neoliberal que coloca 

como central a necessidade de reduzir o papel do Estado, situando-o no âmbito de um 

movimento que inclui a liberalização, a privatização e a desregulamentação (FRIGOTTO, 

1996; ANTUNES, 2001).   

Nessa perspectiva, a crise educacional vivenciada pelos sistemas de ensino foi, 

predominantemente, traduzida como uma crise de eficiência, eficácia e produtividade do 

sistema, sugerindo-se para a sua superação a adoção de mecanismos corretivos baseados no 

mercado, de modo que a educação deixa de ser compreendida como direito para ser tratada 

como oportunidade de mercado. Nesse contexto, essas transformações trouxeram novos 

desafios para a organização do aparelho administrativo do Estado.  

Nessa perspectiva, é importante destacar as orientações do Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación de Buenos Aires (1998), ao mencionar, em seus documentos, 

que os ministérios nacionais tinham começado um processo de formulação de objetivos e de 

reestruturação de sua estrutura orgânica, para se adaptar a seu novo papel.  
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Nesse aspecto, o contexto da década de 1990 se caracterizou pelo surgimento de novas 

funções para os ministérios e para as diferentes instâncias governamentais como estados e 

municípios que permitissem imprimir coerência interna à totalidade dos sistemas 

organizacionais e à nova forma de condução dos serviços públicos.  

No marco das metas acordadas com os organismos internacionais de financiamento, o 

novo rol de funções e de atividades nas diferentes instâncias governamentais precisava se 

adequar ao novo modelo de gestão. Os organismos públicos necessitavam, então, de 

atualização e capacitação de recursos humanos para atuar no marco da ação gerencial com 

uma nova cultura organizacional. 

Todavia esse processo de mudança não foi instantâneo, mas um processo de transição 

visto que a implementação de novas funções supõe romper com culturas organizacionais já 

existentes e dotar os recursos humanos de capacidade de gestão suficiente para gerenciar as 

atividades em todas as instâncias e níveis.  

Estudos efetivados pelo Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de 

Buenos Aires (1998) mostra que as novas funções adotadas pelos ministérios nacionais se 

baseiam em eixos de intervenção prioritários a serem desenvolvidos por meio de programas 

desenhados a partir das instâncias centrais e com uma maior participação dos administradores 

públicos na execução. Entre esses eixos, estariam: a) geração de um sistema nacional de 

melhoria da qualidade dos serviços; b) formulação de estratégias compensatórias para atender 

a situações de inequidade; c) reestruturação global do sistema de formação de recursos 

humanos. 

A necessidade de fortalecimento da gestão pública era então fundamental para o 

processo de reforma. A mudança de um paradigma centralizador de gestão para uma gestão 

mais descentralizada se encontra condicionada a restrições técnicas, políticas e financeiras.  A 

escassa experiência dos recursos humanos dos estados e municípios para cumprir funções 

ampliadas, mais complexas e qualificadas geram problemas administrativos que 

potencializam a ineficiência e a deterioração da qualidade dos serviços. Por outro lado, 

estudos constatam, também, a pouca existência nos estados e municípios de tecnologias 

administrativas imprescindíveis à gestão e à inexistência de processos de planejamento 

estratégicos, considerados fundamentais para melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços; 

Esse cenário evidencia que os processos de transformações deveriam fortalecer a 

capacidade de gestão em níveis regionais e locais, pois, sem esse reforço, a reforma que já 

vinha sendo implementada tenderia a fracassar. Assim, a formação do administrador e, 

especificamente, a do administrador público tornou-se uma prioridade nas agendas 
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governamentais. A urgência pela formação de quadros e a necessidade de dotar os municípios 

mais distantes de uma mão de obra qualificada fez com que os recursos tecnológicos e a 

modalidade da educação a distância fossem utilizados como um instrumento capaz de formar, 

adequadamente, os recursos humanos, necessários à melhoria dos serviços públicos. 

            A educação a distância, no contexto da sociedade do conhecimento, assume um novo 

relevo, em face das crescentes e aceleradas disponibilizações dos recursos tecnológicos e das 

possibilidades que estes oferecem às exigências de formação da sociedade contemporânea. No 

Brasil, essa lógica vem orientando os planos e as estratégias da política educacional 

implantada no país. Em particular, o uso da educação a distância é recomendado por 

organismos internacionais entre eles o Banco Mundial, a Unesco – Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura e a Cepal – Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe – que contam com essa possibilidade para reduzir os déficits educacionais dos 

países periféricos do capital.  

As políticas para educação a distância vêm se consolidar, no contexto da expansão do 

ensino superior brasileiro, por influência do novo modelo de produção, ancorado pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação, a partir da década de 1990. Esse período esteve 

marcado por um momento de crise estrutural, com profunda recessão, baixas taxas de 

crescimento e altas taxas de inflação.  

Esses fatores foram decisivos para que o governo do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1996) alinhasse o seu projeto político de governo às ideias impulsionadas 

pela burguesia internacional, com elaboração de estratégias para enfrentamento da crise que, 

articulada à reestruturação da esfera produtiva, ao reordenamento dos Estados nacionais e a 

difusão de um novo projeto burguês de sociabilidade, colocasse em marcha um conjunto de 

reformas estruturantes que fundamentassem o projeto hegemônico da globalização econômica 

e da sociedade da informação pelos sujeitos políticos do capital. (LIMA, 2007). 

É nessa conjuntura que a educação a distância se evidenciou como elemento 

estratégico para atender às demandas da globalização, consubstanciadas nas reformas 

educacionais para educação superior.  

Nesse contexto de racionalização dos gastos públicos, inspirado no modelo gerencial 

de administração, é que a modalidade de educação a distância se apresenta como estratégia 

para expansão do ensino superior brasileiro, apontada como alternativa democrática para 

acesso a esse nível de ensino e, economicamente, viável, pelas suas potencialidades do 

atendimento em massa, da redução do investimento do governo na área da educação, de 

possibilitar o estabelecimento de programas focalizados e descentralizados. A falta de uma 
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regulamentação consistente e a existência de uma legislação bem geral propiciaram a 

investida da iniciativa privada em setores antes considerados públicos. Isso, provavelmente, 

em função do seu alto potencial de uso pelo mercado. 

No campo das políticas educacionais direcionadas pelo discurso neoliberal, a 

conjuntura política e tecnológica tornou-se favorável à implementação da educação a 

distância. Ela passou a ocupar uma posição instrumental estratégica capaz de contribuir com a 

diminuição dos déficits do sistema, de ampliar o acesso da população à educação superior, de 

democratizar o ensino e de reduzir os gastos nas áreas de serviços educacionais. Nos últimos 

anos, ela vem sobressaindo como uma das mais importantes ferramentas do sistema 

educacional de divulgação do conhecimento, da informação, da cultura, e da capacitação de 

recursos humanos.  

Os programas e os cursos de educação a distância implementados contam ainda com o 

redimensionamento do seu uso e da sua amplitude proporcionada pelos meios de 

comunicação e de informação, que têm despontado como alternativas valiosas para se 

conseguir atingir os objetivos determinados para a educação na nova sociedade do 

conhecimento
1
. Nesse contexto, a educação a distância passa a integrar a atual agenda 

brasileira de reformas educacionais visando à universalização e equidade do acesso; à 

melhoria da qualidade do ensino e, ainda, à prestação de serviços educacionais mais eficientes 

e eficazes. 

Em face do cenário nacional, influenciado pelas novas transformações que estão 

ocorrendo na sociedade, que reconhece a educação como fator preponderante na 

modernização do país, é preciso refletir sobre essa nova concepção de educação que está 

subjacente aos novos processos de mudanças, exigindo que a ação educativa transcenda os 

parâmetros do ensino tradicional, para incluir, nesse processo, qualquer cidadão que necessite 

de acesso à informação, à escolaridade em todos os níveis, graus e modalidades.  

A prática da educação a distância, como forma de educação continuada, tem sido 

utilizada em grande escala, em vários países, e tem-se apresentado, quando utilizada 

adequadamente, como uma solução eficaz para a solução de problemas, tais como: grandes 

distâncias geográficas, indisponibilidade de tempo dos indivíduos, deslocamento, falta de 

recursos financeiros, entre outros.  

Nesse contexto de mudanças no mundo do trabalho, que exige formação permanente, 

visto que na sociedade do conhecimento há uma necessidade de aprendizagem rápida, 

                                                 
1
Esse assunto será mais bem desenvolvido a partir da página 36. 
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continuada e ao longo da vida, a modalidade educacional a distância tem sido difundida como 

alternativa para atender a essas necessidades com eficiência.  

O que se evidencia, segundo Castro (2004), é a tendência de substituição dos modelos 

baseados na rígida divisão de trabalho, na prescrição individual de tarefas e na falta de 

autonomia dos operários na definição dos métodos de trabalho por novos princípios pautados 

pela flexibilidade e pela capacidade de oferecer respostas rápidas e eficientes em contextos 

marcados por mudanças e incertezas. 

Pires (2002), analisando o documento Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da 

Vida (2000), em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa, destaca 

que a aprendizagem, ao longo da vida, é entendida como “toda e qualquer atividade de 

aprendizagem, empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões 

e competências”; os seus principais objetivos são a promoção da cidadania
2
 e o fomento da 

empregabilidade.  

A educação fordista, nesse contexto, perde a razão de existir, visto que as necessidades 

de formação passam a ser direcionadas aos modelos educacionais de bases mais flexíveis. É 

preciso, pois, seguindo a tendência, adotar novas posturas, assumir novos equipamentos para 

atender ao grande crescimento que acontecerá nessa sociedade do conhecimento, pautada na 

informação e comunicação visando alcançar o crescimento econômico e a coesão social.  

Assim, começam a aparecer formas emergentes de educação a distância, denominadas 

de educação aberta, aprendizagem aberta, aprendizagem flexível, campus aberto.  Belloni 

(2009, p. 17) assinala que, 

de modo geral, as novas formas de educação aberta utilizam 

práticas de EAD para atender as diversidades de currículos e de 

estudantes e para responder às demandas regionais e locais. Os 

imperativos econômicos estão presentes uma vez que a 

educação aberta constitui um segmento específico de mercado 

que tem potencialidades globais. Os interesses públicos e 

privados organizam-se para atender a estes mercados onde a 

educação aparece como uma nova mercadoria. O uso intensivo 

das tecnologias de informação e comunicação deverá permitir 

sustentar e monitorar estes mercados que tenderão a ultrapassar 

os limites nacionais. 

                                                 
2
 Os conceitos de cidadania ativa – articulada com a participação em todas as esferas da vida social e 

económica –, e de empregabilidade – enquanto a “capacidade de assegurar um emprego e de o manter” 

– constituem os dois objetivos da aprendizagem ao longo da vida, que “estão dependentes da 

existência de competências e conhecimentos adequados e atualizados indispensáveis à participação na 

vida económica e social”. (PIRES, 2002, p. 58). 
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Fica evidente a interferência direta do capital para adaptar os sistemas educacionais às 

suas necessidades. Assim, para a educação a distância há a necessidade de sair de modelos 

padronizados, de racionalização, de “pacotes educacionais”, do atendimento em massa e da 

centralização, entre outras, para padrões mais flexíveis e abertos, levando as instituições a 

introduzirem novos modelos de gestão na sua organização interna e nas estratégias de 

produção e distribuição de material.  

A necessidade de mudança dos modelos fordista de educação para modelos 

educacionais mais flexíveis e abertos são demandas do mundo do trabalho que tem 

influenciado a formação inicial e continuada, proporcionando mudanças substanciais na forma 

de ensinar e aprender apontando, segundo Belloni (2009) para duas grandes tendências: de um 

lado uma reformulação radical dos currículos e métodos de educação, no sentido da 

multidisciplinaridade e da aquisição de habilidades de aprendizagem, mais do que de 

conhecimentos pontuais de rápida obsolescência; de outro, a oferta de formação continuada 

muito ligada aos ambientes de trabalho, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 

Na educação, em especial, na educação a distância, a grande pressão das demandas do 

mundo do trabalho por atualização constante, ao longo da vida, seria caracterizada por 

inovações que vêm definindo esse novo paradigma – flexibilidade, responsabilização do 

trabalho, unidades de produção de menor porte e mercados segmentados. 

O conceito de educação aberta é cada vez mais usado e posto em prática, beneficiando 

especialmente aquelas pessoas que não puderam ou não quiseram iniciar seus estudos formais. 

A aprendizagem aberta coloca a ênfase nas necessidades específicas e/ou mercados 

disponíveis e nos meios necessários para atender a esses mercados, estaria mais de acordo 

com as concepções modernas de educação e mais adequada com os modelos de produção 

tidos como pós-fordistas.  

Para essa concepção de educação aberta e a distância que está se delineando, Aretio 

(1999) considera que a mesma deverá se caracterizar essencialmente pela eficácia, abertura, 

flexibilidade e formação permanente de pessoal. Evidencia-se, nesse contexto, uma estreita 

ligação entre educação e o novo modelo de produção, tendo em vista que essas categorias são 

oriundas do novo modelo de acumulação flexível, uma vez que se apresentam com os mesmos 

paradigmas econômicos, definindo a lógica a ser adotada na educação de acordo com os 

imperativos do mercado. 

No Brasil, várias iniciativas, nesse sentido, podem ser observadas nos cursos de 

licenciaturas e, agora, nos cursos de administração. No entanto, a falta de acompanhamento e 
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avaliação dos programas e dos cursos de graduação implementados não permitem analisar a 

qualidade dos programas tampouco os impactos que causam na sua população usuária.  

Fica evidente, nesse momento, uma esperança ilusória de que as novas tecnologias 

teriam a capacidade de finalmente eliminar antigos problemas da educação, permitindo o 

acesso de grandes contingentes de excluídos ao processo de escolarização, principalmente, em 

países com expressivas desigualdades sociais e econômicas como é caso do Brasil. É visível 

uma crença na política educacional de que a educação deve ser a força motriz para o 

desenvolvimento e que, em certa medida, exalta a tecnologia como alavanca da educação e do 

progresso nacional (RISCAL, 2010), numa clara retomada da teoria do capital humano
3
 

enquanto sustentação dessas ideias economicistas. 

Na concepção de Riscal (2010), a exaltada e eufórica defesa do papel modernizante e 

inovador das novas tecnologias, imprescindíveis para se enfrentar os desafios do novo 

milênio, caminharam sob a égide de vários modelos de cursos de EAD os quais, situados 

historicamente, foram delineando uma política tipicamente liberal reeditada, apostando na 

capacidade de a educação mudar e transformar os indivíduos e, com isso, propiciar mudanças 

na sociedade.  

No Brasil, essas ideias de base economicista foram sendo pautadas pelos organismos 

internacionais, dentre eles: Unesco e Banco Mundial, assimiladas e introduzidas nas políticas 

educacionais pelo governo brasileiro, principalmente, na educação superior, a partir da LDB, 

Lei nº 9.394/96, que procurou racionalizar a expansão com a massificação do acesso a esse 

nível educacional.  

 

1.1 Delimitação do objeto de estudo 

 

É notório que a modalidade educacional a distância tem sido utilizada como parte das 

estratégias de expansão da educação superior brasileira, nas duas últimas décadas, sob a 

lógica neoliberal por meio da massificação, racionalização e privatização dos serviços 

educacionais sob as diretrizes dos organismos internacionais, principalmente, Unesco e Banco 

Mundial. Em 2010, o número de cursos de Administração Pública a Distância, na rede 

privada, já representava 30,30% do total de cursos da área na modalidade a distância. A 

                                                 
3
Schultz (1973, p. 45), salienta, em defesa da teoria do capital humano, que: “Felizmente, chegamos a 

um terreno mais firme no que diz respeito à educação. O investimento na educação subiu a uma taxa 

rápida e por si mesmo pode muito bem ser responsável por uma parte substancial da elevação de 

ganhos, de outra maneira mantida inexplicável”.  
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Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, no período de 5 

a 9 de março de 1990, pode ser considerada o marco desse direcionamento.  

Esse evento buscava um esforço conjunto, entre países, para satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem. E dentre as seis áreas apontadas como apropriadas para atividades 

conjuntas de colaboração regional estão: a gestão e uso dos serviços de educação a distância. 

Com relação às diretrizes de ação, destacam-se aquelas que mais se aproximam do objeto de 

estudo: a) a redução da ineficácia do setor público e das práticas abusivas no setor privado; b) 

a melhor capacitação dos administradores públicos e o estabelecimento de incentivos para 

reter mulheres e homens qualificados no serviço público. (DECLARAÇÃO, 1990)
4
. 

As diretrizes constantes da Declaração de Jomtien já indicavam a necessidade de uma 

ação conjunta dos países signatários no que concerne à qualificação de administradores 

públicos na busca da eficácia, tendo a modalidade de educação a distância como meio para 

realização dessa formação. 

Após o evento de Jomtien (DECLARAÇÃO, 1990)
5
, uma espécie de avalanche de 

diretrizes, especificamente, para educação superior se abateu sobre a educação na América 

Latina; essas diretrizes eram oriundas tanto da Unesco quanto do Banco Mundial, das quais é 

possível destacar: O Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe 

(Promedlac), coordenado pela Oficina Regional de Educação para a América Latina e o 

Caribe (Oerlac), com início em 1980 e encerramento de suas atividades com o início do Preal 

– Programa de Reforma Educacional para América Latina e Caribe - em 1996.  

O conjunto de documentos produzidos pelo Preal vem confirmar, segundo Santos 

(2013), a condição de intelectual orgânico do capital, considerando a iniciativa empresarial da 

fundação, os consórcios, as origens do financiamento, as parcerias e, fundamentalmente, os 

aspectos ideológicos recorrentes nos textos, que não deixam dúvidas quanto à identidade 

política da organização. Isso é evidente no posicionamento dos documentos do Preal sobre a 

educação brasileira quando destaca que 

[...] o persistente atraso do sistema educacional brasileiro não se deve a 

problemas na implantação de políticas, mas ao fato de que os propósitos 

públicos afirmados por políticos e autoridades ficam sistematicamente 

subordinados ao atendimento de interesses privados. Exemplos desta 

subordinação incluem as diversas políticas clientelistas praticadas no sistema 

educacional, a concessão de subsídios públicos a escolas privadas, e a 

                                                 
4
 Declaração mundial sobre educação para todos. Plano de ação para satisfazer as necessidades básicas 

de aprendizagem. Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos Jomtien, Tailândia 

- 5 a 9 de março de 1990. 
 
5
 Idem 
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perpetuação do ensino superior em universidades públicas gratuitas
6
. 

(PLANK et al 1999, p. 3). 

 

Esse movimento internacional influenciou o governo brasileiro a adotar estratégias 

para superação de alguns problemas, tanto no âmbito das empresas estatais, com a 

qualificação dos servidores públicos, quanto no seio da sociedade, com a proposta de 

ampliação do acesso ao ensino superior por intermédio da Educação a distância.  

 É preciso ressaltar, antes de tudo, que a discussão acerca da educação a distância no 

ensino superior, vem sendo evidenciada desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.396/96, embora sua sistematização ganhe organicidade maior no Governo Lula 

da Silva e passe a fazer parte da reforma universitária do referido governo, período da gestão 

do então Ministro de Estado da Educação, Tarso Genro, a partir do Documento do Grupo 

Interministerial
7
, que passa a operar como fio indutor das políticas para a educação superior 

no Brasil.  

O documento do GTI buscou sugerir ideias para enfrentar a crise atual das 

Universidades Federais e orientar o processo de reforma da universidade brasileira, tornando-

a um instrumento decisivo da construção do Brasil ao longo do século XXI (BRASIL, 2003).  

No documento do GTI (BRASIL, 2003), a educação a distância é situada na discussão 

do item Primeiros Passos para o Redesenho do Quadro Atual como necessária, quando 

enfatiza que é imperativo reconhecer que a universidade pública brasileira, nos limites 

impostos pela educação presencial, mesmo com aumento substancial de recursos, não teria 

condições de aumentar as vagas de forma maciça a curto e médio prazo. Argumenta, ainda 

que, em um país de dimensões continentais a educação a distância surge como um caminho 

viável e necessário, mas que seria necessário romper com atitudes negativas e conservadoras 

que os professores do ensino superior têm acerca dessa modalidade de ensino.  

O GTI entendia que as universidades públicas deveriam alcançar 40% do total das 

matrículas do ensino superior já no ano de 2007, de maneira a cumprir com a meta de 40% de 

participação do setor público no total previsto de alunos do ensino superior. Isso significava a 

criação de 500 mil vagas no ensino a distância. Portanto, das 600 mil vagas propostas para 

                                                 
6
PREAL, documento número 3, p. 9. 

7
O Grupo Interministerial foi criado pelo Decreto de 20 de outubro de 2003, sendo composto por membros da 

Casa Civil e da Secretaria Geral da Presidência da República e dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Educação, tendo, como finalidade, analisar a situação atual 

da educação superior e apresentar plano de ação visando à reestruturação, desenvolvimento e democratização das 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES (BRASIL, 2003). 
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ampliação da educação superior, apenas 100 mil vagas ficariam no ensino presencial, numa 

clara opção pelo ensino massificado. (BRASIL, 2003). 

Nessa linha de ampliação de vagas na educação superior, via diversificação, sobressai 

o curso piloto de Administração a distância, financiado pelo do Banco do Brasil S/A, e com 

apoio de outras empresas estatais, integrantes do Fórum das estatais, as quais contribuíram, 

significativamente, para a criação do Projeto Universidade Aberta do Brasil. Apesar das fortes 

pressões na educação superior brasileira, a educação a distância somente vem se consolidar, 

enquanto modalidade educacional importante para o processo de expansão da educação 

superior brasileira, a partir do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, que institui o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de 

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

programas de educação superior no País. 

O curso piloto de Administração a distância manteve uma média nacional de 30% de 

evasão considerada baixa para um curso na modalidade a distância, segundo os coordenadores 

do curso. Esses resultados, acrescidos dos estudos realizados por Lobo e Silva Filho et al. 

(2007) mostravam que a diferença entre a taxa de evasão do projeto piloto e a média de 

evasão dos curso de Administração presencial em todo o Brasil girava em torno 10%, pode ter 

subsidiado a decisão dos coordenadores de curso de Administração a distância a buscarem 

junto ao Ministério da educação a continuidade dos cursos a distância, transformando-o no 

curso de administração pública a distância no âmbito do Programa Nacional de 

Administradores Públicos - PNAP e na Universidade Aberta do Brasil. 

O curso de Administração a Distância atendeu, inicialmente, à qualificação dos 

funcionários do Banco do Brasil, enquanto projeto piloto, e, depois, se consolidou como um 

curso regular de Administração Pública a Distância. Vê-se que a restruturação do curso de 

Administração é fruto das mudanças tecnológicas contemporâneas que passam a exigir um 

novo currículo para atender a essa nova realidade do mundo do trabalho.  

Portanto, havia uma necessidade de flexibilização curricular cujo objetivo seria 

atualizar os programas de curso, visto que eles estariam se configurando socialmente como 

ultrapassados, arcaicos, em face dos apelos por formação de profissionais com maior 

autonomia, flexibilidade e habilidade para resolver problemas. (CORAZZA, 1994).  

Essas mudanças vêm proporcionando uma transformação na cultura organizacional 

das instituições públicas, nas relações institucionais, nas relações administrativas, 

pedagógicas e financeiras das Universidades Públicas, na carga horária dos professores, na 

qualificação dos professores, gestores, coordenadores e demais servidores das instituições 



27 

 

com vistas a um momento educacional diferente do presencial, inclusive, na contratação de 

profissionais de outras áreas para suprir a demanda do curso.  

Enfim, é um cenário que movimenta setores das instituições públicas, na busca de 

consolidar o projeto Universidade Aberta do Brasil com a institucionalização da modalidade 

de educação a distância e com uma tendência muito clara de adequação dessa modalidade 

educacional na pós-graduação stricto sensu e lato sensu quando reestrutura todo o processo 

educacional para um atendimento diferenciado. 

Entende-se que o estudo em questão passa a ser de grande relevância para a educação 

superior brasileira quando se propõe a uma análise mais aprofundada sobre a concepção e 

implementação de um curso superior na modalidade a distância que deu suporte à 

institucionalização da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A importância do estudo 

justifica-se, ainda, pelo desvelamento do movimento necessário à implementação do curso de 

Administração Pública a Distância da UFRN, no contexto da expansão do ensino superior, 

tomando, como objeto de análise, a concepção e a implementação do referido curso.  

Nesse sentido, o estudo parte dos seguintes pressupostos:  

a) a modalidade da EAD, apesar de contribuir para a expansão dos cursos de 

graduação, apresenta limitações na sua organização, dificultando a sua utilização para a 

formação de Administradores Públicos;  

b) o curso de Administração Pública a Distância tem reduzido o papel do professor 

como mediador da aprendizagem reforçando o papel da tutoria nesse processo;  

c) o curso de Administração Pública a Distância, apesar de utilizar uma metodologia 

inovadora, no que se refere à modalidade e ao uso dos recursos tecnológicos, mantém uma 

proposta pedagógica pouco adequada à modalidade a distância. 

Em face da relevância desses aspectos na busca de analisar as múltiplas determinações 

que constituem a realidade, com vistas a uma maior reflexão acerca do objeto de estudo, 

buscou-se questionar:  

a) como se configura a EAD no contexto da expansão do ensino superior brasileiro, a 

partir da LDB, Lei nº 9.394/96? 

b) que concepções teórico-metodológicas têm dado respaldo aos diferentes cursos de 

EAD em implantação no país e como elas se evidenciam no curso de Administração Pública a 

distância? 

c) como é configurada a implementação do curso de Administração Pública a distância 

da UFRN, tomando como referência: a estrutura e a gestão do curso? 
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O trabalho se desenvolveu tendo como objetivo analisar a concepção e a 

implementação do curso de Administração Pública a Distância da UFRN no contexto da 

expansão do ensino superior, no período de 2010 a 2013, tomando como referência a 

concepção teórico-metodológica, a estrutura e a gestão do curso. Ademais, de forma 

especifica, pretende:  

a) Analisar como se configura a EAD no contexto da expansão do ensino superior 

brasileiro, a partir da LDB, Lei nº 9.394/96; 

b) Investigar que concepções teórico-metodológicas têm respaldado os diferentes 

cursos de EAD em implantação no país e como elas se evidenciam no curso de Administração 

Pública a distância; 

c) Analisar a implementação do curso de Administração Pública a Distância, no 

âmbito da UFRN, tomando, como referência, a estrutura e a gestão do curso. 

 

1.2 Fundamentos teórico-metodológicos 

 

Fazer opção por um caminho metodológico na pesquisa científica não consiste em 

uma tarefa fácil e tranquila. Ao contrário, exige reflexão e, ao mesmo tempo, pressupõe a 

adoção de teorias e visões de mundo que moldam o processo de investigação no âmbito da 

pesquisa como um todo.  

No tocante a esta Tese, houve necessidade de compreensão da totalidade subjacente ao 

objeto de estudo, visto que as transformações que vêm ocorrendo, nas sociedades 

contemporâneas, são produzidas historicamente e socialmente, cujo reflexo repercute direto 

na vida em sociedade.  

Nesse sentido, para debruçar-se, cientificamente, sobre o objeto de estudo pretendido é 

preciso fazer opção por um método de análise que contemple identificar, analisar e explicar o 

movimento do real em face das contradições sociais inerentes ao modo de produção 

capitalista. Ou seja, faz-se necessário tomar uma visão de mundo que permita enxergar as 

transformações históricas das sociedades humanas, pelas quais o modo de produção dos bens 

materiais condiciona a vida social, política e intelectual da sociedade que, por sua vez, 

interage com a base material. Isso significa dizer que fazer opção ao método dialético, exige, 

antes de tudo, ter, na estrutura do pensamento, uma concepção dialética da realidade natural e 

social e, sobretudo, entender que a materialidade dos fenômenos é possível de ser desvelada.  

Para Marx (2011a), a investigação precisa apoderar-se da matéria, em seus 

pormenores, analisar as suas diferentes formas de perquirir a conexão íntima que há entre 
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elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o 

movimento real.  

Analogamente, Marx (1983), ao expor os fundamentos do método, faz a seguinte 

recomendação: 

parece que o melhor método será começar pelo real e pelo concreto, que são 

condição prévia e efetiva, no entanto, essa análise nos daria apenas uma 

visão caótica do todo [...]. Através de uma determinação mais precisa, 

através de uma análise chegaríamos a conceitos cada vez mais simples; do 

concreto figurado passaríamos a abstrações cada vez mais delicadas até 

atingirmos as determinações mais simples. Partindo daí seria necessário 

caminhar em sentido contrário até se chegar de novo ao objeto, que não 

seria mais a representação caótica do todo, mas uma rica totalidade de 

determinações e de relações numerosas. (MARX, 1983, p. 218). 
 

Germer (2000), refletindo sobre o método dialético em Marx, entende que o 

conhecimento consiste no concreto, isto é, na apreensão de um objeto de estudo como um 

conjunto de elementos inter-relacionados dinamicamente (isto é, em movimento contínuo de 

transformação) de um modo definido, ou seja, consiste na interconexão e na lei de movimento 

do objeto. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como 

resultado, não como ponto de partida, embora seja o ponto de partida efetivo e, em 

consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. (MARX, 2011b). 

Reportando-se ao método dialético, Kosik (2010) afirma que, no exame da totalidade 

não é possível limitar-se à análise do todo e das partes, mas garantir seu caráter dialético, 

assumindo a unidade das contradições e a dialética do fenômeno e da essência, da lei e da 

casualidade, do todo e da parte, da essência e dos aspectos fenomênicos (são, justamente, os 

elementos contrários que formam uma totalidade). Nessa linha de pensamento, o autor 

enfatiza, ainda, que 

[...] totalidade não significa abarcar todos os fatos da realidade investigada, 

não é essa a compreensão do que é a realidade, mas sim a análise da 

realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fator 

qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendido. (KOSIK, 2010, p. 44).  

 

Isso permite partir do reconhecimento de que a relevância das pesquisas científicas no 

campo da educação que recorrem ao método materialista histórico e dialético é indiscutível. 

Desse modo, as pesquisas que tomam o método materialismo histórico dialético, buscam 

revelar a historicidade do fenômeno estudado e suas relações com a sociedade em nível mais 

amplo, pois situam o problema dentro de um contexto de totalidade e, ao mesmo tempo, 

apontam as contradições existentes dentro dos fenômenos investigados.  
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Nesse aspecto, as pesquisas desenvolvidas na área de educação que optam por esse 

método tomam como horizonte o desvendamento da realidade estudada, ao passo que seus 

resultados consistam em meios teóricos que guiem as ações de transformação social. É, por 

fim, um método de investigação que propõe intervir nas condições da realidade social, pois a 

pesquisa está sempre circunscrita pelo comprometimento do sujeito com sua realidade 

circundante. 

Assim, como forma de desvelar as múltiplas determinações que constituem a realidade 

do curso de Administração Pública a distância da UFRN, elegeu-se, para esse estudo, o 

referencial teórico sobre o tema levantado, cuja seleção se deu com base na pesquisa 

exploratória realizada em momento anterior à produção da Tese, como também durante a sua 

construção.  

Cabe reconhecer os limites existentes na produção científica sobre o assunto, dado que 

o campo em estudo ainda é bastante embrionário. Todavia, em face da carência da literatura 

na área, é importante elencar o referencial teórico básico e destacar o esforço conjunto 

daqueles autores que se empenharam em discutir a temática acerca da educação a distância. 

Com relação aos desdobramentos do trabalho, considera-se importante analisar três 

dimensões fundamentais: a expansão do ensino superior brasileiro; as concepções teórico-

metodológicas e a implementação do curso de Administração pública a distância, tomando 

como referência: a estrutura e a gestão do curso. 

No que se refere a essa primeira dimensão, compreende-se que ela deve ser entendida 

como uma das estratégias de expansão da educação superior, buscando evidenciar as relações 

de força política existente no seio da sociedade que ora se propõe a democratizar o acesso a 

esse nível educacional, via novos suportes tecnológicos, ora busca racionalizar os gastos 

públicos com a educação superior brasileira. Para levar a efeito essa discussão, é possível 

destacar, dentre outros: (LIMA, 2007); (BELONI, 2009); (DAVILLA CALLE, 2008); 

(BRESSER PEREIRA, 2003); (ABRUCIO, 2003); (CASTRO, 2004; 2005); (CASTELLS, 

1999) (TRÓPIA, 2011); (BATISTA, 2011); (LÉVY, 2000); (KATO, 2010); (DUARTE, 

2008); (BRUNO, 2005). 

A segunda dimensão busca analisar as concepções teórico-metodológicas que 

sustentam os diversos modelos de EAD no Brasil, especialmente, o do curso de 

Administração Pública a Distância. Para essa discussão, é possível evidenciar os estudos de: 

(MORAN, 2010); (MOORE, 2007); (PETERS, 2009; 2010); (RISCAL, 2010); (LIBÂNEO, 

2004); (TORI, 2010); (BEHAR, 2009); (MIZUKAMI, 1986) (PIAGET, 1976); (PRETI, 

1996); (PRETTO, 2003); (SAVIANI, 1980; 1985); (SKINNER, 1973; 2003). 
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A terceira dimensão pretende analisar o processo de implementação do curso de 

Administração Pública a Distância, tomando como referência: a estrutura e a gestão do curso. 

Para refletir sobre essa discussão, evidenciam-se, dentre outros, os trabalhos de (MILL, 

PIMENTEL, 2010); (SILVA et al 2010); (LITTO, FORMIGA, 2012) (SILVA JUNIOR, 

2009); (SILVA, 2003) (SANTOS, 2013) (FRIGOTTO, 1996) entre outros. 

 

1.3 Procedimentos técnico-metodológicos 

 

O processo de organização dos instrumentos de coleta de dados é um dos principais 

momentos da pesquisa qualitativa, porque delimita o material a ser utilizado, a fim de evitar 

excesso de informações. Nesse sentido, foi utilizado como procedimentos técnico-

metodológicos: a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a entrevista semiestruturada.  

Entende-se que, por intermédio desses instrumentos de pesquisa, é possível realizar as 

mediações necessárias à compreensão da totalidade do objeto pesquisado buscando, a partir 

do real, desvelar as contradições inerentes ao movimento do pensamento, no intuito de 

alcançar as múltiplas determinações que configuravam a realidade. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2002), é aquela desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituída, principalmente, de livros e artigos científicos. A principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Essas fontes contribuem para que o pesquisador trabalhe com base nas contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2007). 

A pesquisa documental é justificada devido à importância do seu uso, possibilitando 

aproximação dos registros e fatos na política educacional concreta, desde a sua concepção até 

a sua implementação. Para May (2004), os documentos, lidos como as sedimentações das 

práticas sociais, têm o potencial de informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam 

diariamente.  

Para isso, foram analisados: a LDB, Lei nº 9.394/96, os diversos pareceres, resoluções 

e portarias que passaram a regulamentar a modalidade de educação a distância em nível 

superior brasileiro. Além disso, foram utilizados, também, alguns documentos da Unesco, do 

Banco Mundial, do Grupo de Trabalho Interministerial do governo federal, do Fórum das 

Estatais e da Universidade Aberta do Brasil. Para isso, foi dividido para efeito de análise em: 

Internacionais, Nacionais e Locais.  
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Em relação aos documentos internacionais, foram abordados alguns do Banco 

Mundial e da Unesco que influenciaram diretamente os rumos da educação superior na 

modalidade a distância no Brasil, com destaque para: 1) Declaração da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990); 2) A Declaração Mundial sobre o Ensino 

Superior no Século XXI: visão e ação, realizada em Paris em 1998; 3) A Declaração da 

Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe, realizada em 

Cartagena (2008); 4) A Conferência Mundial sobre Ensino Superior: novas dinâmicas do 

ensino superior e pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social, organizada em Paris 

(2009). 

A respeito dos documentos nacionais para reforma da educação superior destacam-se: 

a) O Plano Decenal (1993/2003); b) A Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 1996; c) O Plano 

Nacional de Educação (2001/2010); d) O documento originado do Seminário Internacional, 

Universidade do Século XXI: novos caminhos para a educação superior, (2003); e) O 

documento do Grupo Interministerial (2003), que trata de orientações para reforma 

universitária; f) O documento reafirmando princípios e consolidando diretrizes da reforma da 

educação superior, de 2004; g) O documento originado do Seminário Internacional, 

Universidade do Século XXI: novos caminhos para a educação superior, de 2003; h) O 

documento do Grupo Interministerial de 2003, que trata de orientações para reforma 

universitária; i) O documento reafirmando princípios e consolidando diretrizes da reforma da 

educação superior, de 2004; j) O projeto pedagógico nacional do curso de Administração 

Pública a distância. 

Os documentos escolhidos para análise em âmbito local foram: a) O projeto político-

pedagógico do curso piloto de Administração a distância (2006); b) O projeto pedagógico do 

curso de Administração Pública a distância (2009). 

Com relação à entrevista semiestruturada, Triviños (1987) enfatiza que esse tipo de 

entrevista valoriza a presença do pesquisador e confere liberdade ao entrevistado, ao 

responder às questões, permitindo que ele fale acerca de assuntos que se desdobram a partir 

do tema central da pesquisa. May (2004) esclarece que, nesse tipo de entrevista, as perguntas 

são normalmente especificadas, mas o entrevistador está mais livre para ir além das respostas. 

Isso permite que ele tenha mais espaço para sondar além das respostas e, assim, estabelecer 

um diálogo com o entrevistado. 

Na sistematização das entrevistas, foram estabelecidos três eixos norteadores para 

sistematização das questões: a) a configuração da EAD no contexto da expansão do ensino 

superior brasileiro, a partir da LDB 9.394/96; b) as concepções teórico-metodológicas que 
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têm dado respaldo aos diferentes cursos de EAD em implantação no país e como elas se 

evidenciam no curso de Administração Pública a distância; c)  a implementação do curso de 

Administração Pública a distância focada na estrutura e na gestão do curso.  

Foram entrevistados: o coordenador da equipe que participou da elaboração do curso; 

os coordenadores locais responsáveis pela implementação, acompanhamento e avaliação do 

curso e, ainda, os professores que ministraram disciplinas no curso de Administração Pública 

a distância. 

No que diz respeito às questões das entrevistas, direcionadas à equipe da coordenação 

nacional, a opção se faz necessária para os eixos da expansão da EAD no ensino superior e 

nas concepções teórico-metodológicas. Para a entrevista com o coordenador de curso, 

considerou-se importante destacar na pesquisa: a expansão da EAD no ensino superior; as 

concepções teórico-metodológicas e a implementação do curso. Com relação à entrevista com 

a coordenação pedagógica da Sedis, os eixos da entrevista se pautaram nas concepções 

teórico-metodológicas e na implementação do curso; enquanto, para os professores e 

coordenador de tutores, elegeu-se a implementação do curso como fator relevante da 

pesquisa. 

Para entrevista dos professores, foram escolhidos aqueles que ministraram, pelo 

menos, uma disciplina do 1º ao 7º semestre do curso de Administração Pública a Distância, 

durante o período de 2010 a 2013.  

Na Sedis, foi escolhida, para participar das entrevistas, a coordenadora pedagógica, 

tendo em vista sua relação direta com as questões pedagógicas da instituição. Quanto à 

coordenação do curso, foi escolhido o coordenador, por ser aquele que conduz as atividades 

acadêmicas, e o coordenador de tutoria que faz a interlocução entre o curso e os tutores 

presenciais e a distância. 

 A amostra para as entrevistas conta com 11 sujeitos distribuídos da seguinte forma: 07 

(sete) professores de um total de 27 professores; 01 (um) coordenador da equipe nacional de 

um total de 04 (quatro); 01 (um) coordenador de curso; 01 (um) coordenador de tutoria; 01 

(um) coordenador pedagógico da Sedis;  

 Os dados coletados com as entrevistas foram categorizados e analisados a luz do 

referencial que sustenta a pesquisa. A análise do conjunto de dados tem, como base, as 

políticas para educação a distância no Brasil e sua repercussão na concepção e na 

implementação do curso de Administração Pública a distância da UFRN. Buscou-se analisar o 

conteúdo das falas com vistas a compreender o movimento do real captado pelos sujeitos. O 
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estudo em questão se constitui numa aproximação da temática pela sua amplitude e 

importância na conjuntura atual. 

 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

 

O trabalho está, assim, estruturado: introdução, seguido de seis capítulos. O primeiro 

capítulo introduz o estudo. O segundo capítulo discute os aspectos da política educacional que 

direcionam a modalidade educacional a distância, a partir da LDB, Lei nº 9.394/96, buscando 

analisar o contexto da expansão da educação superior por intermédio da educação a distância. 

Aborda a influência dos organismos internacionais, especificamente, Unesco e o Banco 

Mundial, além de analisar o marco legal que culminou com a constituição da Universidade 

Aberta do Brasil.  

O terceiro capítulo discute as concepções teórico-metodológicas da educação e sua 

vinculação com alguns modelos de educação a distância que influenciaram a concepção de 

educação do curso de Administração Pública a distância.  

O quarto capítulo trava uma discussão sobre a concepção teórico-metodológica do 

curso de Administração pública a distância da UFRN, buscando analisar o movimento 

contraditório inerente a um modelo educacional de base instrumentalista.  

O quinto capítulo envolve uma discussão sobre as políticas educacionais com foco na 

expansão da educação a distância no Brasil, ressaltando o protagonismo dos coordenadores do 

curso e da coordenação nacional na concepção e implementação do curso.  

O sexto capítulo analisa as falas dos coordenadores e professores sobre a 

implementação do curso.  

Por fim, o sétimo capítulo, tece considerações acerca do objeto analisado, 

reconhecendo que a realidade está em movimento e, portanto, as reflexões são momentâneas e 

objeto de uma continuidade de análise.  
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2 POLÍTICA DE EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FOCO 

 

A tessitura deste capítulo permite refletir sobre a política para educação a distância 

no território brasileiro. Toma, como ponto de inflexão, a influência dos organismos 

transnacionais
8
 (UNESCO e BANCO MUNDIAL) enquanto instituições do centro do sistema 

capital visando à disseminação de novas ideias com o objetivo estratégico de possibilitar a 

abertura de novos mercados para exploração comercial, visto que o mercado interno dos 

países centrais (Estados Unidos, Europa e Japão) estaria na iminência de saturação, razão pela 

qual seria “necessário” criar novos produtos e serviços, novos consumidores em escala 

planetária. Nesse sentido, a informática
9
 passa a ser o carro chefe dessa engrenagem.  

A ideia central é linkar educação, trabalho e desenvolvimento econômico às novas 

tecnologias. Para isso, o projeto burguês de sociabilidade passa a constituir uma base 

fundamental da globalização econômica e da sociedade da informação e comunicação 

difundida pelos sujeitos políticos do capital, quando recomenda, segundo Fonseca (2005): a) a 

privatização do setor público, especialmente, a educação superior com a utilização de várias 

formas de pagamento e a transferência gradativa de seus serviços para o setor privado; b) o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação escolar, reduzido à compra e 

adaptação de pacotes tecnológicos produzidos nos países centrais e à oferta de cursos a 

distância como opção para que a educação não se torne obsoleta; c) a capacitação tecnológica, 

concebida como treinamento para utilização das TICs, considerada como passaporte de cada 

indivíduo para, a partir de suas habilidades e competências, superar o “analfabetismo 

tecnológico” e o “desemprego tecnológico”, alcançando, consequentemente, a 

empregabilidade, vista como capacidade individual de empreender. (LIMA, 2007, p. 22). 

Essas ideias foram impulsionadas, a partir do final do século XX, quando alguns 

teóricos passaram a evidenciar a contemporaneidade como a era do conhecimento, da 

                                                 
8
Uma organização transnacional não inter-relaciona nações. Enquanto as organizações internacionais 

corporificam o principio da nacionalidade, as organizações transnacionais o ignoram e o ultrapassam (BRUNO, 

2005).  
9
 Informática pode ser considerada como significando “informação automática”, ou seja, a utilização de métodos 

e técnicas no tratamento automático da informação. Para tal, é preciso uma ferramenta adequada: o computador 

eletrônico. O computador é uma máquina que processa dados, orientada por um conjunto de instruções e 

destinada a produzir resultados completos, com um mínimo de intervenção humana. Entre vários benefícios, 

podemos citar: grande velocidade no processamento e disponibilização de informações; precisão no 

fornecimento das informações; próprio para execução de tarefas repetitivas; propicia a redução de custos em 

várias atividades (KOZAK, 2013). 
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tecnologia da informação e comunicação
10

. (DRUCKER, 1993; LÉVY, 2000; CASTELLS, 

1999). Por isso, recursos tecnológicos de toda ordem estariam sendo disponibilizados para o 

campo educacional como forma de atender às demandas exigidas pela reestruturação 

produtiva na busca por profissionais qualificados para assumir novas formas de trabalho com 

base em modelos flexíveis de produção, apontando para uma relação entre educação e 

desenvolvimento econômico.  

Este capítulo está organizado com vistas a uma discussão sobre a educação a 

distância como novo paradigma educacional destacando, inicialmente, as mudanças no 

cenário econômico mundial e as repercussões na administração pública; em seguida, discute a 

influência dos organismos internacionais na política para educação a distância no continente 

latino-americano; analisa as políticas para educação a distância no Brasil, a partir da 

construção histórica do marco legal com respaldo na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96; e 

finaliza analisando o uso dessa modalidade para a expansão dos cursos de Administração e 

Administração Pública, no período de 2002 a 2011. 

 

2.1 As mudanças no cenário econômico mundial: repercussões na administração pública 

 

O advento das novas tecnologias tem promovido mudanças significativas no cenário 

econômico internacional, com reflexo direto nos processos produtivos e no mundo do 

trabalho, em consequência do movimento capitalista que busca sua afirmação, enquanto 

modelo social, político e econômico, na tentativa de superar, constantemente, as suas 

contradições, suas crises, na perspectiva de sua regeneração e adaptação a novos contextos 

cíclicos, envolvendo indivíduos e coletividades, grupos e classes sociais, etnias e minorias, 

nações e continentes, daí a necessidade de criar a ideia de uma nova sociedade pautada no 

conhecimento visando satisfazer as suas necessidades econômicas de forma globalizada.  

Entretanto, apesar da defesa de alguns teóricos pela sociedade do conhecimento, 

outros estudiosos, dentre eles, Duarte (2008) não compartilha desse pensamento de que a 

sociedade na qual se vive, atualmente, tenha deixado de ser capitalista, passando a um novo 

modelo de sociedade pautada no conhecimento. Ele reconhece que o capitalismo, do final do 

século XX e início do século XXI, vem passando por mudanças e na atualidade se situa em 

uma nova fase. Mas isso não significa dizer que a essência da sociedade capitalista tenha se 

                                                 
10

A sociedade do conhecimento é compreendida como aquela na qual o conhecimento é o principal fator 

estratégico de riqueza e poder, tanto para as organizações quanto para os países. Nessa nova sociedade, a 

inovação tecnológica ou novo conhecimento passa a ser um fator importante para a produtividade e 

desenvolvimento econômico dos países (DÁVILA CALLE, DA SILVA, 2008). 
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alterado ou que se estaria vivendo em uma sociedade radicalmente nova, que pudesse ser 

chamada de sociedade do conhecimento.  

A assim chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo 

capitalismo; portanto, um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo 

(DUARTE, 2008). Para o autor, a crença na sociedade do conhecimento é uma ilusão
11

 criada 

para cumprir determinada função ideológica na sociedade capitalista contemporânea. Essa 

função, em sua opinião,  

[...] seria justamente a de enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e 

enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma superação radical do 

capitalismo, gerando a crença de que essa luta teria sido superada pela 

preocupação com outras questões “mais atuais”, tais como a questão da ética 

na política e na vida cotidiana pela defesa dos direitos do cidadão e do 

consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, 

étnicas ou de qualquer outra natureza. (DUARTE, 2008, p. 14). 

 

A retórica da sociedade do conhecimento busca sensibilizar os atores sociais para um 

momento conjuntural em que, a priori, as relações sociais se intensificam com a rapidez da 

informação e comunicação em escala planetária, tornando o conhecimento provisório em 

razão do ritmo acelerado das transformações em todos os espaços societários. Contudo, para 

compreendermos o capitalismo, enquanto processo civilizatório, que influencia a vida 

planetária de todas as espécies, faz-se necessário o reconhecimento de algumas de suas 

características.  

Segundo Ianni (1995), o capitalismo expande-se, continuamente, pela geografia e a 

história das nações e continentes, atravessando mares e oceanos. Integra e reintegra, 

progressivamente, os mais diversos espaços, as mais diferentes formas sociais de vida e 

trabalho. Essa revolução contínua das condições sociais, políticas, econômicas e culturais 

influencia povos e civilizações na ânsia de transformar tudo e todo(a)s em mercadoria, 

inclusive a educação.   

A mesma dinâmica do capitalismo cria e recria as forças produtivas e as relações de 

produção, tanto nas colônias, nos países dependentes e associados, como nos próprios países 

dominantes, metropolitanos ou imperialistas. No que se refere à organização social da 

produção, o movimento capitalista traduz ciência em tecnologia e provoca o aumento da 

composição orgânica do capital, sofisticando a divisão do trabalho social e a especialização da 

força de trabalho, robotizando e informatizando organizações e atividades econômicas, 

sociais, políticas e culturais (IANNI, 1995). Isto significa dizer que, a partir da década de 

                                                 
11O autor apresenta cinco ilusões na obra sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões 

(DUARTE, 2008, p. 14-15). 
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1990, o movimento internacional do capital se utiliza da informática para intensificar a sua 

penetração em toda a parte do globo terrestre com a intenção clara de estender, em escala 

mundial, a acumulação do capital utilizando como instrumento de inserção transfronteiriça as 

novas tecnologias da informação e comunicação. 

É inegável que as novas tecnologias da informação e comunicação têm proporcionado 

mudanças significativas no sistema produtivo, e, consequentemente, nas relações sociais, 

políticas e culturais, a partir da microeletrônica, dos satélites, dos computadores e da internet, 

promovendo uma aproximação das distâncias entre diversos povos e nações. Essas 

modificações foram influenciadas pela necessidade de reorganização do capital que, em crise, 

tentava superar o modelo Taylorista/Fordista de produção, considerado lento, rígido e 

padronizado, por um modelo mais ágil e flexível que atendesse às atuais exigências do 

mercado. 

A crise estrutural do capital promoveu um quadro de incertezas no modelo de 

produção até então vigente. Chegou-se à conclusão de que o modelo de produção de base 

rígida taylorista/fordista já não mais se sustentava como modelo padrão, em razão da 

inovação da ciência e da tecnologia, que apresentava várias alternativas para o sistema 

produtivo, entre elas, velocidade na produção, variedade dos produtos, e um custo de 

produção bastante competitivo.  

Como estratégia para a superação da crise do capital, o modelo de produção passou a 

ser questionado. As discussões se pautavam na rigidez da produção e na forma de organização 

dos trabalhadores em sindicatos de massa, que negociavam salários uniformes e cresciam em 

proporção aos aumentos da produtividade, o que corroía as bases do sistema capitalista. À 

medida que a produção fordista se aproximava de seus limites, surgiram novos métodos de 

produção. A saturação dos mercados de massa levava a uma crescente diferenciação dos 

produtos, com uma nova ênfase no estilo e/ou na qualidade.  

Diante disso, havia a necessidade de um novo paradigma de produção mais flexível 

que correspondesse às novas exigências de competitividade no mercado globalizado. A 

transição do modelo de base rígida para o de base flexível é exemplificada por Enguita, 

quando situa que 

[...] no processo de urbanização, por exemplo, as necessidades de habitação 

e transporte individuais viram-se inicialmente “satisfeitas” através de oferta 

padronizada de pequenos apartamentos em grandes edifícios e automóveis 

que se pareciam entre si como um ovo a outro. Quando se lançou o Ford T, 

o primeiro carro produzido em massa e a um preço mais acessível que o de 

seus predecessores, a publicidade afirmava ironicamente que o comprador 

podia escolher qualquer cor desde que fosse preta. [...] Hoje em dia, 
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entretanto, os fabricantes de automóveis se vêem forçados a renovar 

constantemente os modelos em oferta. (ENGUITA, 2002, p. 96). 

 

O sistema de produção flexível parte, dentre outras, da ideia do desenvolvimento de 

um padrão de qualidade pela satisfação do cliente. O objetivo é promover uma nova forma de 

pensar visando atender à reestruturação produtiva. Para isso, utiliza-se o argumento de que é 

necessário haver um comprometimento com um consumidor cada vez mais exigente. Nesse 

sentido, Araújo (2008) alerta que a priori, atender a satisfação do cliente parece ser algo 

normal quando a competição e a busca pelos valores são individuais, e estes se apresentam 

como fenômenos naturais em sociedade de classes com interesses antagônicos.  

Entretanto, essa satisfação não é algo natural. Ela é construída socialmente, no 

contexto atual, por meio da comunicação ideológica, fruto da ideia neoliberal que estimula a 

competição, a individualidade e o egoísmo entre as pessoas, configurando um corpo de 

doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o 

mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional, com o objetivo 

de conduzir corações e mentes a uma única forma de pensar e agir. (ANDERSON, 1995).  

O modelo de produção flexível influencia, também, na cultura, determinando uma 

nova forma de pensar e agir na própria sociedade. Desse modo, o Estado deve eximir-se da 

responsabilidade com o financiamento dos setores sociais, como educação e saúde – setores 

estratégicos para desenvolvimento de uma nação – transferindo essa responsabilidade para a 

sociedade civil na forma de privatização dos serviços públicos. 

Para os defensores dessa ideia (FRIEDMAN, 1988; HAYEK, 1990), o Estado estaria 

atendendo a poucos e precisaria ser ampliado a todos. Abre-se um debate ideológico de que as 

pessoas não estão tendo, por exemplo, liberdade de escolher a educação que deseja, porque a 

opção estatal, como alternativa, cerceia a liberdade dos indivíduos. É necessário, portanto, 

ampliar o leque de atendimento, porque a sociedade tem o livre direito de escolhas. E essas 

escolhas não necessariamente precisam ser impostas e financiadas pelo Estado.  

Essas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a partir da adoção do modelo de 

produção flexível, alterou a forma de organização e gestão das empresas com repercussão na 

gestão dos serviços públicos. A gestão pública, até então burocrática e centralizada, passa a 

sofrer influências dessas novas ideias, desencadeando alterações substantivas no padrão de 

regulação e controle dos serviços públicos.  

Esperava-se, inicialmente, que as reformas estruturais, implementadas no marco do 

Consenso de Washington como meio de reestabelecer o crescimento do sistema capitalista e 

superar a sua crise, tivessem bons resultados. Contudo, na segunda metade dos anos noventa, 
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começam a apresentar sinais de que suas promessas de superação da crise em vigor, não se 

cumpririam em sua plenitude, sendo necessária a criação de um programa prescritivo, com a 

proposta de reformar o contexto institucional. (ARAÚJO, 2008). Entre outros aspectos, 

tomavam, como exemplos, os critérios de eficiência, eficácia e produtividade sob inspiração 

das empresas privadas. A gestão pública, até então, burocrática e centralizada passa a ser 

influenciada em todos os setores por essas novas ideias, desencadeando alterações 

substantivas no padrão de regulação e controle dos serviços públicos. 

Até esse período, perdurou um tipo de Estado que, durante mais de trinta anos, foi 

sucesso na área econômica, social e administrativa, respectivamente, com as políticas 

keynesianas, de bem-estar-social e o funcionamento interno do Estado por meio do modelo 

burocrático weberiano. Para Garcia (2001, p. 17), 

[...] a crise representa uma insatisfação generalizada ante um modelo de 

desenvolvimento econômico e social que prometeu uma sociedade mais 

democrática e distributiva para todos, logo após a II grande guerra, mas que, 

ao final dos anos 70, revelava o incremento dos estados de pobreza 

absoluta, de concentração desigual da riqueza dos países, o aumento das 

tensões sociais – com inevitáveis repercussões sobre a política –, 

culminando com os realinhamentos que todos os países da região têm que 

fazer em função da dívida que possuem frente aos países centrais e aos 

organismos financeiros internacionais. 

 

Assim, para a superação da crise, surgiram medidas para a melhoria da qualidade da 

administração bem como do sistema judicial e político. Essas reformas visavam modificar a 

legislação, a administração pública e a estrutura do governo central. Com o desencadeamento 

desse processo, a administração pública começava a se reformular para além da sua estrutura 

organizacional, preocupando-se, também, com o desenvolvimento e os resultados das 

políticas públicas, pautando-se nos exemplos de eficiência, eficácia e produtividade.  

A saída para crise ocorreu pela redefinição do papel do Estado na economia, no corte 

dos gastos públicos e na superação do modelo burocrático weberiano por padrões gerenciais 

introduzidos em larga escala, na administração pública, inicialmente, com mais intensidade 

em países do mundo anglo-saxão (Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia), 

depois, gradualmente, na Europa continental e Canadá. (ABRUCIO, 1997).  

Esse novo modelo de administração - caracterizado pela busca da eficiência, da 

qualidade, da produtividade, da avaliação de desempenho, pela flexibilidade gerencial e pelo 

planejamento estratégico - vem configurar a nova gestão pública que, por meio do discurso da 

ineficiência passa a desqualificar a administração burocrática atingindo, em maior ou menor 

grau, os países da América Latina.  
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Conforme Bresser Pereira (1998), apesar de a reforma da administração pública ter 

buscado sua inspiração na administração privada, diferencia-se desta por não visar ao lucro, 

mas ao interesse público, porque o critério político é nela mais importante do que o critério de 

eficiência e porque pressupõe procedimentos democráticos que, por definição, não têm espaço 

no seio de empresas capitalistas. Assim, a reforma gerencial objetiva aumentar a eficiência e a 

efetividade dos órgãos e agências do Estado, melhorar a qualidade das decisões estratégicas 

do governo e sua burocracia e assegurar o caráter democrático da administração pública.  

Na realidade, o que desejam os apologistas do modelo gerencial de administração é a 

garantia de que os acordos financeiros com o FMI e o Banco Mundial sejam cumpridos
12

, 

principalmente em momentos de crise fiscal, quando os recursos financeiros são escassos. 

Nesse sentido, vai-se construindo socialmente a ideia de que o modelo de gestão gerencial é 

mais ágil e eficaz e, por isso, tem grandes chances de apresentar um serviço de maior 

qualidade se implementado no setor público. Tenta-se disseminar a visão de que o setor 

privado é mais eficiente do que o público; portanto, as suas diretrizes de organização devem 

ser aplicadas ao setor público como forma de racionalizar os serviços e reduzir o gasto 

público. 

Algumas características permitem uma melhor compreensão do que seja reforma 

gerencial, entre elas, podemos destacam-se: a) a descentralização/desconcentração das 

atividades centrais para as unidades subnacionais; b) a separação dos órgãos formuladores e 

executores de políticas públicas; c) o controle gerencial das agências autônomas, que passa a 

ser realizada levando em consideração quatro tipos de controles, quais sejam: controle dos 

resultados, a partir de indicadores de desempenhos estabelecidos nos contratos de gestão, 

controle contábil de custos, controle por quase-mercados ou competição administrada, e 

controle social; d) a distinção de dois tipos de unidades descentralizadas ou desconcentradas, 

as agências que desenvolvem atividades exclusivas do estado e os serviços sociais e 

científicos de caráter competitivo, e) a terceirização dos serviços; f) o fortalecimento da alta 

burocracia. (BRESSER PEREIRA, 1998). 

A defesa é de que a adoção dessas estratégias de gestão ajudará a racionalização dos 

serviços, trazendo maior eficiência e produtividade às instituições organizacionais. Em razão 

disso, Cabral Neto e Castro (2007) ressaltam que, nessa lógica, o setor público precisa se 

espelhar no setor privado para atingir a qualidade tão desejada por todos. Com isso, a 

administração de empresas e o seu modelo gerencial, tornam-se a inspiração para 

                                                 
12

O cumprimento dos acordos é com relação ao pagamento da dívida externa. 
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implementação do novo paradigma de gestão pública na América Latina. A proposta é superar 

os antigos modelos centralizadores de administração, pública incorporando a noção de um 

modelo moderno, caracterizado pela eficiência, pela redução e controle dos gastos públicos, 

pela demanda de melhor qualidade dos serviços públicos, pela adoção de modelos de 

avaliação de desempenho, pela proposição de novas formas de controle do orçamento e dos 

serviços públicos e, ainda, pela descentralização administrativa.  

A partir desse novo paradigma flexível de organização dos serviços públicos e do uso 

das tecnologias da Informação e Comunicação, os países latino-americanos passaram a 

utilizar estratégias de gestão, tendo como, referência o modelo, empresarial baseado em 

critérios de eficiência, de eficácia e de produtividade. O que provocou alterações profundas no 

trabalho e na formação e qualificação, exigindo profissionais diferenciados para assumir esse 

novo modelo de gestão. Esse tipo de profissional requer formação especializada e qualificada, 

que estimule suas habilidades e competências para atuar na nova forma organizacional das 

empresas. (LIMA, 2007).  

Nesse sentido, a educação exerce um papel fundamental: formar profissionais que 

atendam às demandas exigidas pelo mundo do trabalho, mesmo que, para isso, se excluam 

outros milhares do processo produtivo, que não dispõem do acesso à informática. A educação 

a distância seria parte desse arcabouço institucional organizado para dar sustentação à relação: 

educação, trabalho e desenvolvimento econômico, utilizando, para isso, a influência dos 

organismos transnacionais para disseminar uma nova forma de pensar a base de formação, 

tendo, como eixo fundante, as novas tecnologias da informação e comunicação com base na 

informática. 

 

2.2 A influência dos organismos internacionais na política para educação a distância no Brasil 

 

Para uma melhor compreensão das reformas educacionais implementadas na década 

de 1990, é necessário destacar as articulações que ocorrem entre o governo federal, as elites 

dirigentes nacionais e os organismos multilaterais de financiamento e de cooperação. O 

desempenho dos agentes internacionais na construção e divulgação de sistema de ideias de 

desenvolvimento sobre a educação, principalmente, as orientadas para a implementação de 

políticas para esse setor, a exemplo das elaboradas pelo Banco Mundial (BM), Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Comissão Econômica 

para a América Latina (Cepal), foram responsáveis por uma política com diretrizes comuns 

para os diferentes países da região.  
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As influências dessas políticas se evidenciaram no campo social, em especial na 

educação que, por sua própria especificidade, de espaço privilegiado, na disseminação do 

saber, desempenha um papel de destaque no desenvolvimento de capacidades e habilidades 

consideradas básicas pelo capital, para a formação de uma mão de obra especializada capaz de 

um melhor desempenho no setor produtivo.  

A existência de uma nova proposta mundial gerou uma orientação homogeneizadora 

para a América Latina, apesar da diversidade cultural, econômica, política e social da região. 

A reforma educacional foi estruturada por meio de um núcleo comum de diagnósticos da 

situação do continente e da apresentação de propostas elaboradas por organismos 

internacionais aparentemente interessados em encontrar alternativas e soluções para a região, 

quando, na verdade, seu principal objetivo seria puramente econômico, ou seja, garantir o 

pagamento da dívida externa dos países da periferia do capital. 

 Nessa perspectiva, os sujeitos políticos do capital passam a utilizar as tecnologias da 

informação e comunicação como arcabouço estratégico que permitiria atravessar, 

comercialmente, países e regiões de interesse da burguesia internacional a fim de concretizar 

o plano globalizante. Para isso, dissemina-se a visão de que, para utilização dos novos 

aparatos tecnológicos, há uma necessidade de formação permanente, ao longo da vida, sem a 

qual pessoas e países estariam fadados ao atraso tecnológico, razão pela qual seria preciso 

fazer com que os governos dos países em desenvolvimento compartilhassem esforços na 

busca de sua implementação.  

 

2.2.1 De Jomtien a Dakar: sedimentando caminhos para o uso da Educação a Distância 

 

A propagação dessas ideias em eventos internacionais passou a ser a estratégia de 

publicização na sociedade da informática, vista por Schaff (1995) como segunda revolução 

industrial ou revolução técnico-científica
13

, ao mesmo tempo que ele adverte sobre o perigo 

de se produzir uma nova divisão entre pessoas: entre aquelas que têm algo que é socialmente 

importante e as que não têm, entre aqueles que conhecem e aqueles que desconhecem o 

funcionamento dos computadores, os excluídos digitais. 

                                                 
13Esta revolução é caracterizada pela eliminação do trabalho manual, pelos avanços na 

microeletrônica, na microbiologia, na engenharia genética e na energia nuclear. Além da 

nanotecnologia (grifos nosso). Sociedade da informática é aquela em que todas as esferas da vida 

pública estarão cobertas por processos informatizados e por algum tipo de inteligência artificial, que 

terá relação com computadores de gerações subsequentes (SCHAFF, 1995, p. 49). 
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Essa revolução técnico-científica desencadeou um processo de discussão em toda a 

América Latina, especialmente, no Brasil, a partir da década de 1990, tendo, como marco 

direcionador, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos
14

, em Jomtien na Tailândia, 

onde foram estabelecidas metas para, num prazo de dez anos, assegurar educação de 

qualidade para todas as crianças, jovens e adultos do continente.  

Como já enfatizado, um dos focos centrais para publicização da informática seria a 

educação em todos os níveis e modalidades de ensino. A prioridade atribuída à educação 

básica, situa-se na necessidade de qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho em 

uma sociedade na qual o conhecimento é fundamental. Países como o Brasil e os demais da 

América Latina possuem um alto contingente de analfabetos precisando se inserir na 

sociedade atual. Assim, a prioridade é para esse nível de formação, associada à formação de 

professores para esse novo momento tecnológico.  

Nesse sentido, a Declaração de Jomtien aponta para uma renovação educacional por 

meio de novas abordagens de aprendizagens com base em novas tecnologias da informação e 

comunicação, em consonância com os interesses do centro do capital, tendo em vista a 

disseminação de uma nova ordem mundial que aponta a informática como eixo de orientação 

para as políticas públicas no continente latino-americano. Nesse sentido, o texto da 

Declaração de Jomtien (1990) enfatiza: 

lutar pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos 

exige mais do que a ratificação do compromisso pela educação básica. É 

necessário um enfoque abrangente, capaz de ir além dos níveis atuais de 

recursos, das estruturas institucionais; dos currículos e dos sistemas 

convencionais de ensino, para construir sobre a base do que há de melhor 

nas práticas correntes. Existem hoje novas possibilidades que resultam da 

convergência do crescimento da informação e de uma capacidade de 

comunicação sem precedentes. Devemos trabalhar estas possibilidades com 

criatividade e com a determinação de aumentar a sua eficácia. 

(DECLARAÇÃO..., 1990)
15

. 

 

Constata-se, nessa declaração, um forte apelo ao uso das tecnologias como forma de 

superar os modelos tradicionais de educação utilizados pela maioria dos professores na 

                                                 
14

 Convocada pelo Banco Mundial, pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura) e pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a Conferência de Jomtien 

tomou como referência o documento elaborado pela Cepal (Comissão Econômica para a América 

Latina) - Transformación productiva com eqüidad (1990) que apresentava a educação como elemento 

central para o desenvolvimento dos países e para a sua inserção no mundo globalizado.       

 
15

 Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Plano de ação para satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem. Aprovada pela conferência mundial sobre educação para todos Jomtien, 

Tailândia - 5 a 9 de março de 1990. 
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educação presencial. Assim, fica explicita que, as novas tecnologias estariam à disposição e 

contribuiriam para o aumento da eficácia, ou seja, para atingir os resultados esperados da 

educação. O texto da declaração evidencia que a concretização do enorme potencial para o 

progresso humano depende do acesso das pessoas à educação e da articulação entre o 

crescente conjunto de conhecimentos relevantes com os novos meios de difusão desses 

conhecimentos. (DECLARAÇÃO..., 1990).  

A difusão desses novos conhecimentos é essencial para a consolidação da proposta 

que integra a Declaração de Jomtien. Nesse sentido, as necessidades básicas de aprendizagem 

de jovens e adultos são diversas e devem ser atendidas mediante uma variedade de sistemas. 

Para isso,  

[...] Todos os instrumentos disponíveis e os canais de informação, 

comunicação e ação social podem contribuir na transmissão de 

conhecimentos essenciais, bem como na informação e educação dos 

indivíduos quanto a questões sociais. Além dos instrumentos tradicionais, as 

bibliotecas, a televisão, o rádio e outros meios de comunicação de massa 

podem ser mobilizados em todo o seu potencial, a fim de satisfazer as 

necessidades de educação básica para todos. (DECLARAÇÃO..., 1990)
16

. 

 

A ideia seria mobilizar instrumentos que se constituiriam em um sistema integrado – 

complementar, interativo e de padrões comparáveis – e deveriam contribuir para criar e 

desenvolver possibilidades de aprendizagem por toda a vida. (DECLARAÇÃO..., 1990)
17

. 

Passados dez anos da Conferência de Jomtien, quando os países viveram um contexto 

de restrições de financiamento, a Cúpula Mundial de Educação
18

 se reuniu em Dakar, no 

Senegal, de 26 a 28 de abril de 2000, com o propósito de traçar um Marco de Ação, 

comprometendo-se a alcançar os objetivos e as metas de educação para todos (EPT): para 

cada cidadão e cada sociedade. Os governos, segundo o documento, têm a obrigação de 

assegurar que os objetivos e as metas de EPT sejam alcançados e mantidos. Essa 

responsabilidade será atingida de forma mais eficaz por meio de amplas parcerias no âmbito 

de cada país, apoiada pela cooperação com agências e instituições regionais e internacionais 

(UNESCO, 2001).  

                                                 
16

 Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Plano de ação para satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem. Aprovada pela conferência mundial sobre educação para todos Jomtien, 

Tailândia - 5 a 9 de março de 1990. 
17

 Idem 
18

Os representantes dos 180 países presentes à Cúpula Mundial de Educação, em Dakar (Senegal), entre 26 e 28 

de abril de 2000, tiveram o amargo sabor de admitir que não fizeram a lição de casa, proposta em 1990 na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien (Tailândia), onde se comprometeram a colocar toda 

criança na escola até o ano 2000, porém ainda hoje, 125 milhões de crianças nunca estiveram numa sala de aula, 

sendo que 2/3 são meninas, sem falar nos 880 milhões de adultos analfabetos.  
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O documento elaborado em Dakar (UNESCO, 2001) reafirma a visão da Declaração 

Mundial de Educação para Todos em Jomtien (1990), apoiada pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (2009) e pela Convenção sobre os Direitos da Criança (2009), de que toda 

criança, jovem e adulto tem o direito humano de beneficiar-se de uma educação que satisfaça 

suas necessidades básicas de aprendizagem, que incluam aprender a aprender, a fazer, a 

conviver e a ser, proposto pelo relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

século XXI. (UNESCO, 2001). 

Na declaração de Dakar (UNESCO, 2001), há, também, um forte apelo estratégico 

para a utilização das TIC, de modo que o documento vem afirmar que nenhuma reforma 

educacional será bem sucedida sem a participação ativa e a preponderância dos professores. A 

estratégia é muito clara e enfatiza que, em todos os níveis da educação, os professores devem 

ser respeitados e adequadamente remunerados, devem ter acesso à formação e ao 

desenvolvimento e ao apoio profissional permanente, inclusive mediante o ensino aberto e a 

distância. Assinala, também, que é preciso aproveitar o potencial das TIC para dar apoio ao 

desenvolvimento profissional inicial e continuado dos professores, apontando para uma 

política de formação mediada pela educação a distância. 

Outro ponto estratégico contido na Declaração de Dakar (UNESCO, 2001) ressalta 

que devem ser implantadas estratégias claramente definidas e mais imaginativas para 

identificar, atrair, capacitar e reter bons professores. Essas estratégias devem consagrar o novo 

papel dos professores no preparo dos alunos para uma economia emergente, baseada no 

conhecimento e conduzida pela tecnologia.  

Observa-se, portanto, um conjunto de orientações que, embora possam ser atendidas 

plenamente, não passam de letras mortas no território brasileiro, porque grande parte dos 

professores antigos e os atuais não têm acesso às novas tecnologias nas escolas públicas por 

pura ausência de investimentos no setor educacional, tendo em vista a grande contradição 

existente nas orientações dos organismos internacionais. A medida que desejam que os países 

tenham acesso à informática e seus derivados, orientam para a eficiência e a eficácia dos 

serviços educacionais, utilizando os princípios do novo modelo de gestão gerencial inspirado 

na empresa privada para, assim, reduzir os gastos com a educação e contribuir com o 

superávit primário
19

, consequentemente, com o pagamento da dívida externa.  

Fica perceptível que tanto a Declaração de Jomtien (1990) quanto a Declaração de 

Dakar (2000), apesar da retórica de elevação da qualidade educacional, na prática, propõem 

                                                 
19

 Compromisso que os governos assumem com os bancos para manter uma reserva de caixa, com base no 

Produto Interno Bruto (PIB), para pagamento da dívida externa. 
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gastar o mínimo possível para obter o máximo de resultados, o que não se sustenta na área 

educacional, porque, nesse setor, não é a base econômica que determina a formação, tanto de 

professores quanto de alunos, e sim o contrário. Caso se deseje uma formação educacional de 

qualidade, que atenda às necessidades do povo brasileiro, faz-se necessário o investimento 

correspondente a essa finalidade. Para isso, o volume de recursos financeiros deve partir da 

concepção da educação enquanto direito e não enquanto serviço como defende a Organização 

Mundial do Comércio. (HADDAD, 2008, p. 96). 

Nesse contexto, as estratégias indicam que as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) devem ser utilizadas para apoiar os objetivos da educação para todos a um 

custo suportável, mas não se sabe o limite desse custo. O documento orienta que, 

particularmente, nos países em desenvolvimento, as TIC devem ser associadas a tecnologias 

mais tradicionais, tais como o livro e o rádio, e ser mais amplamente aplicadas à capacitação 

dos professores, numa clara alusão à utilização da EAD como ferramenta para treinamento 

dos professores que estão em serviço. 

Na Declaração de Dakar (UNESCO, 2001), há o compromisso de levar adiante a 

intenção de aplicar o modelo gerencial para educação, enfatizando que o desafio, agora, é 

cumprir os compromissos firmados. A gestão educacional, nessa perspectiva, deve ser 

realizada por meio do planejamento estratégico o qual surge como fórmula para racionalizar 

os parcos recursos financeiros, à imagem e à semelhança da empresa privada. Esse modelo foi 

sendo adotado, gradativamente, em todos os países da América Latina.  

Os estudos de Gajardo (1999) e Fonseca (2004) apontam que os países da região, em 

maior ou menor escala, promoveram reformas nos seus sistemas educacionais para atender às 

diretrizes emanadas de Jomtien. Entretanto, muitas das metas deixaram de ser atingidas. Isso 

significa que os governos dos países em desenvolvimento, apesar de sofrerem uma forte 

influência dessas organizações não conseguiram atingir os objetivos previstos pelos 

organismos internacionais por algumas resistências internas. Mas, continua presente a crença 

de que é pela educação que os países da periferia do capital poderão se inserir no mundo 

globalizado. 

As estratégias de Dakar (UNESCO, 2001) indicam que as novas tecnologias nas 

sociedades em desenvolvimento precisam estar associadas com material impresso e pelo 

rádio, porque os indivíduos desses países não dispunham de uma cultura autônoma para 

estudo independente. Sendo assim, o documento encerra com o compromisso dos países 

signatários em projetar modalidades educativas diversificadas, currículos flexíveis e novos 
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espaços na comunidade que assumam a diversidade como valor e como potencialidade para o 

desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos para atender à necessidade de todos e todas. 

Os dez anos entre Jomtien (1990) e Dakar (2000) formam a base de sustentação das 

orientações internacionais para América Latina e Caribe, tendo, como objetivo, a inserção dos 

países da Região no mercado globalizante, momento pelo qual os países da região ensaiam o 

reconhecimento da educação, enquanto serviço, ora como forma de enxugamento da máquina 

governamental na perspectiva neoliberal, ora por enxergar a educação de forma mercantil, 

podendo ser comercializada como qualquer outro serviço e colocada à disposição do mercado 

internacional, apesar de muitas resistências dos movimentos sociais em cada Estado-nação no 

continente latino-americano.  

O cenário apresentado pelas Conferências de Jomtien (1990) e Dakar (2000) 

favoreceu, também, a atenção da Unesco às diretrizes internacionais para a educação superior. 

Inicialmente, os organismos internacionais se pautaram na educação básica, mesmo estando 

implícita a utilização das TIC como ferramenta de trabalho do docente e na sua formação 

continuada por meio da educação a distância, o que, de certa forma, já contemplava a 

educação superior.  

Assim, ao final de década de 1990, o olhar dos organismos internacionais, 

especialmente, da Unesco se volta, também, para organização de eventos internacionais como 

forma de subsidiar os países de periferia do capital para utilização das TIC, principalmente, 

para a educação a distância, entre outros motivos, para garantir o consumo da informática e de 

seus derivados e ampliar o atendimento da demanda educacional em todos os níveis.  

 

 

2.2.2 Os múltiplos olhares da Unesco para educação a distância no ensino superior 
 

O papel que assume a Unesco, pertinente à educação superior ao final do século XX e 

início de século XXI, é o de representante internacional das políticas educacionais na periferia 

do capital, cabendo-lhe a função de difusora dos projetos que articula a restruturação da esfera 

produtiva, o reordenamento do papel dos Estados nacionais e a formação de uma nova 

sociabilidade burguesa (LIMA, 2007). É com esse olhar ampliado para a periferia do capital 

que a Unesco assume a função de promotora de eventos internacionais, a fim de subsidiar os 

países periféricos a se situarem em um mundo em constante transformação pelo do uso das 

tecnologias da Informação e Comunicação.  

Esses eventos se propõem a difundir diretrizes para educação superior mediante 

documentos, com a anuência dos países que conferem à Unesco o papel de liderança global e 
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regional na educação, dentre os quais se destacam aqueles que mobilizam a educação superior 

para responder aos desafios globais contemporâneos (UNESCO, 2013): 1) a Declaração 

Mundial sobre educação superior no século XXI: visão e ação (UNESCO, 1998); 2) a 

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

(UNESCO, 2008) e 3) a Conferência Mundial Sobre Ensino Superior 2009: As Novas 

Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o desenvolvimento Social. 

(UNESCO, 2009). 

Em todos os documentos resultantes dos eventos internacionais para a educação 

superior há um apelo retórico para que os países introduzam as orientações provenientes 

dessas declarações que são assinadas pelos países da periferia do capital, como forma de 

superação dos problemas educacionais que ocorrem na educação superior, principalmente, 

para atender ao grande contingente populacional que se encontra fora desse nível de ensino. A 

América latina não foge à regra, abraça as ideias contidas nos documentos, colocando em 

prática de acordo com as suas peculiaridades e conveniências políticas.  

O cerne da questão para a América Latina está em todos os documentos da Unesco, ou 

seja, o princípio norteador das políticas introduzidas pela entidade nos países periféricos é 

considerar a educação superior como um bem público social. O termo, a priori, dá conotação 

de uma relação de direito universal, mas, na verdade, oculta, de forma dissimulada, a intenção 

de privatização da educação superior por dentro das instituições sob o pretexto de criação do 

sistema público não-estatal (LIMA, 2007). Dessa maneira, o projeto hegemônico, que 

concebe a educação como um bem público, porém, descaracterizado, defende a seguinte 

argumentação: 

na medida em que as instituições públicas e privadas prestam um serviço 

público, está justificada a alocação de verba pública para as instituições 

privadas e a utilização de verbas privadas para financiamento das atividades 

acadêmicas realizadas nas instituições públicas, diluindo os conceitos de 

público e privado e apresentando a noção de público não-estatal. (LIMA, 

2007, p. 52). 

 

Nesse sentido, tanto a perspectiva claramente comprometida com a transformação da 

educação em serviço, defendida pelo Banco Mundial e a OMC, quanto a perspectiva da 

Unesco que critica essa lógica, defendendo a educação como bem público criam as bases para 

que a educação, especialmente, a educação superior, torne-se um promissor campo de 

exploração. Nesse sentido, Lima (2007) enfatiza que 

nas duas perspectivas, identifico a utilização das TIC como um dos 

principais mecanismos desta mercantilização, ainda que essa utilização, por 

meio da educação a distância (EAD), apareça como uma estratégia de 
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internacionalização e de democratização do acesso à educação ao longo da 

década de 1990 e início do novo século. (LIMA, 2007, p. 53). 

 

Tais reflexões vêm confirmar os caminhos trilhados pelo governo brasileiro com 

relação às políticas educacionais para o ensino superior na modalidade a distância, 

demonstrando a afinidade política entre as plataformas de governo e as diretrizes dos 

organismos internacionais, principalmente, da Unesco, enquanto difusora das ideias 

globalizantes, utilizando-se da retórica do acesso democrático ao ensino superior para 

legitimar as ações governamentais mercantis, porque, no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio, a educação é reduzida a um serviço, perdendo sua dimensão de direito humano. 

(HADDAD, 2008). 

Assim, imbuída do compromisso com a difusão das ideias globalizantes para educação 

superior, a Unesco realiza, no período de 5 a 9 de outubro de 1998, na sua sede, em Paris, a 

Conferência Mundial Sobre Educação Superior. A declaração, resultante dessa conferência, 

recorda, incialmente, em seu documento final, que a educação superior deverá ser acessível a 

todos com base no respectivo mérito ou segundo sua capacidade individual numa alusão à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Convenção contra Discriminação em 

Educação (1960), contraditoriamente, apontando a educação superior enquanto direito, 

apenas, de alguns que teriam as condições materiais de chegar a esse nível de ensino.  

Para Haddad (2008, p. 95), assumir a educação enquanto direito humano significa 

afirmá-la como uma necessidade intrínseca ao ser humano e como um direito universal (para 

todos e com igual qualidade), indivisível e interdependente com relação aos outros direitos 

humanos destinados a garantir a dignidade para todas as pessoas. Cabe, assim, ao Estado 

assumir a responsabilidade pela efetivação desse direito.  

Fica evidente que a defesa do acesso pelo mérito ou pela capacidade individual dos 

indivíduos recai no apelo à participação individual das pessoas com o financiamento de sua 

própria formação ao longo da vida e de forma permanente, em consonância com a ideia 

central dos países do centro do capitalismo, permitindo a integração dos estudantes na 

sociedade do conhecimento global do século XXI. 

Como orientação, o documento Conferência Mundial Sobre Educação Superior 

(UNESCO, 1998), propõe a diversificação como forma de ampliar a igualdade de 

oportunidades. Isso facilitaria a forma de ingressar e sair dos sistemas de educação. O 

documento prescreve, ainda, que 
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sistemas mais diversificados de educação superior são caracterizados por 

novos tipos de instituições de ensino terciário
20

: públicas, privadas e 

instituições sem fins lucrativos, entre outras. Estas instituições devem ter a 

possibilidade de oferecer uma ampla variedade nas oportunidades de 

educação e formação: habilitações tradicionais, cursos breves, estudo de 

meio período, horários flexíveis, cursos em módulos, ensino a distância com 

apoio, etc. (UNESCO, 1998, p.9). 

 

Embora não explícita, a educação é vista pela Unesco e pelos signatários do 

documento como uma mercadoria que pode ser negociada pelo livre mercado de diversos 

formatos. Para isso, bastaria colocar as opções a critério do cliente porque seria ele, afinal, 

quem decidiria o formato de estudos de sua conveniência: pelo modelo virtual, mediado pela 

tecnologia; pelo ensino semipresencial, intercalando momentos presenciais com os virtuais; 

em cursos com horários presenciais de conveniência do cliente; pela via rápida, em cursos 

com curto espaço de tempo; com cursos a distância com tutores, professores e alunos 

interagindo de forma virtual. 

Como forma de direcionar e estimular os países latino-americanos a buscar trabalhar 

com a EAD no ensino superior, a Declaração de Paris (UNESCO, 1998) enxerga o potencial e 

o desafio da tecnologia, enfatizando que as rápidas inovações por meio das tecnologias de 

informação e comunicação mudarão, ainda mais, o modo como o conhecimento é 

desenvolvido, adquirido e transmitido. 

A Declaração de Paris (UNESCO, 1998) se ancora no apelo da possibilidade de ficar 

ou não na contramão da história sob o argumento de que a globalização ultrapassa fronteiras e 

os países que não estiverem preparados para esses novos desafios ficarão à margem dos 

métodos internacionais de ensino-aprendizagem sem fronteiras. Entretanto, subjacente a essa 

educação sem fronteiras, está a noção de educação como serviço que tanto a Unesco rejeita 

em seus documentos, em um jogo de palavras que confunde todos na primeira leitura.  

Na concepção de Lima (2007), a noção da educação como serviço pressupõe a 

liberalização do comércio mundial, principalmente das compras governamentais, de produtos 

de tecnologia da informação e da propriedade intelectual, aproximando a questão comercial 

da educação pela possibilidade aberta da compra, pelos países periféricos, de pacotes 

educacionais produzidos nos países centrais, em mais uma luta do capital para encontrar 

mercados em tempos de saturação e crise de acumulação de capital. 

                                                 
20O termo educação terciária sinaliza uma mudança de orientação no atendimento da demanda. No 

lugar de uma hierarquia rígida de cursos, currículos e instituições, buscam-se processos de 

aprendizagem mais flexíveis e interconectados (NEVES, 2003). Acesso em: 28 dez. 2013. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702003000100002&script=sci_arttext>. 
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No entanto, após dez anos da Conferência Mundial de Educação sobre Educação 

Superior, seguida com grande êxito pelo governo brasileiro, mediante as reformas 

educacionais, a Unesco promove em Cartagena, Colômbia, no período de 4 a 06 de junho de 

2008, a Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e Caribe e, 

contraditoriamente, o documento final desse evento declara que 

a incorporação da Educação como um serviço comercial no marco da 

Organização Mundial de Comércio (OMC) foi sumariamente rejeitada por 

diversas organizações relacionadas diretamente com a Educação Superior. 

Essa incorporação constitui uma forte ameaça para a construção de uma 

Educação Superior pertinente nos países que aceitem os compromissos 

exigidos no Acordo Geral de Comércio e Serviços, e isto supõe graves danos 

para os propósitos humanistas de uma Educação integral e para a soberania 

nacional. Assim sendo, nós, da CRES, advertimos os Estados da América 

Latina e do Caribe sobre os perigos que implica aceitar os acordos da OMC 

e, em seguida, se verem obrigados por eles, entre outros aspectos lesivos, a 

destinar fundos públicos para empreendimentos privados estrangeiros 

implantados em seu território, em cumprimento do princípio do “tratamento 

nacional” que nele se estabelece. Afirmamos, ainda, nosso propósito de agir 

para que a Educação, em geral, e a Educação Superior, em particular, não 

sejam consideradas como serviço comercial. (UNESCO, 2008, p.4).  
 

A declaração contida no documento final da Conferência, rejeitando a educação como 

mercadoria, não se materializa na prática, porque esse mesmo documento ressalta a noção da 

educação superior como bem público e propõe o estímulo a programas de educação a 

distância compartilhados, assim como o apoio à criação de instituições de caráter regional que 

combinem a educação virtual e a presencial, numa clara afinidade com as orientações do 

documento de Paris. (UNESCO, 1998).  

O projeto que concebe a educação como bem público é justificado na medida em que 

as instituições públicas e privadas prestam um serviço público e alocam verba pública para as 

instituições privadas. Trata-se, portanto, de um jogo de palavras que necessita de esforço de 

interpretação técnica para alcance de sua essência. Segundo Lima (2007), esse projeto cria as 

bases para que a educação superior se torne um promissor campo de exploração, onde as TIC 

se apresentam como mecanismos de mercantilização, ainda que sua utilização, por meio da 

Educação a Distância, se apresente como estratégia de internacionalização e de 

democratização do acesso à educação. 

A Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e 

Caribe (UNESCO, 2008) tem a pretensão de convencer os governos da região de que a 

educação deve ser vista como um direito, embora essa crença não mereça crédito, visto que o 

próprio documento exalta o uso das tecnologias como eixo central do processo formativo, 
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resgatando a ideia central de difusão da informática como objeto de consumo, tal qual uma 

prescrição para sua utilização em todos os níveis educacionais da região. Seguem, pois, 

algumas orientações do documento: 

 

[...] formar um maior número de professores que sejam capazes de utilizar o 

conjunto de modalidades didáticas presenciais ou virtuais, adequadas às 

necessidades heterogêneas dos estudantes. [...] Avançar em direção à meta de 

prover a Educação Superior de forma generalizada ao longo de toda a vida 

requer reivindicar e dotar de novos conteúdos os princípios de ensino ativo. 

[...] As tecnologias de informação e comunicação devem contar com pessoal 

idôneo, experiências validadas e um sistema de estrito controle da qualidade 

para ser uma ferramenta positiva de expansão geográfica e temporal do 

processo de ensino-aprendizagem. [...] Dada a virtualização dos meios 

educativos, seu uso intensivo nos processos de ensino-aprendizagem e a 

tendência ao crescimento acelerado, o papel da Educação Superior se reveste 

de suma importância na formação de pessoas com senso crítico e formas de 

pensamento capazes de transformar a informação em conhecimento, para o 

bom exercício de suas profissões e liderança nos setores públicos e privados. 

(UNESCO, 2008, p. 4-5).  

 

Destacam-se nos eixos principais do documento, temas, tais como: diversidade, 

flexibilidade, mundo do trabalho, equidade e educação superior ao longo da vida. Esses temas 

apontam para uma diversificação de cursos e flexibilização de currículos para atender às 

pessoas em tempos de educação permanente, ao longo da vida, especialmente, a formação de 

professores, utilizando para isso as novas tecnologias da informação e comunicação na 

sociedade do conhecimento, como já prescrito na Conferência de Jomtien (1990) e na 

Conferência Mundial Sobre Educação Superior (1998).  

Ao final, o documento conclama os países da região a estimular programas de 

educação a distância compartilhados, assim como o apoio à criação de instituições de caráter 

regional que combinem a educação virtual e a presencial, como orientação para que os países 

do continente estimulem a modalidade de educação a distância. Conclui que o evento permitiu 

congregar a opinião da comunidade acadêmica regional visando à preparação para 

Conferência Mundial sobre Educação Superior, em Paris, no ano de 2009.  

A Conferência Mundial Sobre Educação Superior, realizada de 5 a 8 de julho de 2009, 

em Paris, França, traz, em si, um diferencial, a socialização da responsabilidade financeira da 

educação superior com a sociedade, quando enfatiza que a “Educação Superior como um bem 

público é responsabilidade de todos os investidores, especialmente, dos governantes”. 

(UNESCO, 2009).  Ademais, deixa claro que 

a sociedade do conhecimento precisa de diversidade nos sistemas de 

educação superior com uma gama de instituições que tenha uma variedade 

de ordens e abranja tipos diferentes de alunos. Além de instituições públicas, 
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o ensino superior privado que busca objetivos públicos desempenha um 

papel importante. (UNESCO, 2009, p.3).  

 

A conferência assume, explicitamente, a diversificação e a flexibilização do ensino 

superior, bem como introduz, com mais intensidade, o sistema público não-estatal, 

possibilitando aos países da região a promoção e a implementação das reformas educacionais 

na educação superior, com a oferta de bolsas parciais e integrais em instituições privadas, 

como foi o caso do Prouni
21

, no Brasil.  

Nessa conferência, as diretrizes tornam-se mais explícitas. Há uma orientação clara e 

objetiva da direção a ser seguida na educação superior do continente latino-americano, e a 

educação a distância passa a ser o principal protagonista da discussão no eixo: acesso, 

igualdade e qualidade. Segundo o documento, a sociedade do conhecimento precisa de 

diversidade nos sistemas de educação superior com uma gama de instituições que tenha uma 

variedade de ordens e abranja tipos diferentes de alunos. Além de instituições públicas, o 

ensino superior privado que busca objetivos públicos desempenha um papel importante. 

(UNESCO, 2009). 

A proposta seria integrar os países periféricos ao mundo globalizado, e a educação 

seria a estratégia ideal para a socialização do conhecimento, utilizando, para isso, EAD e as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, visto que apresentam oportunidades para ampliar 

o acesso a uma educação de qualidade, particularmente quando Open Educational 

Resources
22

 são prontamente compartilhados por muitos países e instituições de ensino 

superior. Esses recursos educacionais abertos fazem parte de uma proposta de 

internacionalização da educação em que as pessoas podem fazer cursos a distância de 

qualquer lugar do planeta, recorrendo à internet como ferramenta compartilhada por muitos 

países e instituição de ensino superior. 

                                                 
21

 Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005. Art. 1
o
  O Programa Universidade para Todos - Prouni, de 

que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, destina-se à concessão de bolsas de estudo 

integrais e bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento ou de vinte e cinco por cento, para 

estudantes de cursos de graduação ou sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

ensino superior, com ou sem fins lucrativos, que tenham aderido ao Prouni nos termos da legislação 

aplicável e do disposto neste Decreto. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5493.htm>. Acesso em 

01/08/2013. 
22

 As características gerais das universidades abertas são: qualquer pessoa pode se matricular, 

independente da educação prévia; os alunos podem começar o curso a qualquer momento; o estudo é 

feito em casa ou em qualquer lugar que o aluno escolha; os materiais dos cursos são desenvolvidos por 

uma equipe; é oferecida tutoria; a empresa da universidade aberta é nacional em escopo; a 

universidade matricula um grande número de alunos e utiliza economia de escala (MAIA, MATTAR, 

2007). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.493-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5493.htm
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Nesse sentido, é possível evidenciar um esforço de retórica da Unesco, por intermédio 

das Conferências, a fim de que os países periféricos estejam disponíveis para abrir os seus 

mercados locais às instituições internacionais; e, assim, elas possam incrementar uma 

educação sem fronteira ou transfronteiriça em um mundo internacionalizado e cooperado. 

O documento reconhece que a educação é um bem público, porém o financiamento 

privado deve ser estimulado, porque os financiamentos públicos são limitados e podem não 

ser suficientes para desenvolver o setor rapidamente. Por isso, seria necessário buscar o 

modelo de parceria público/privado
23

, já em implantação com êxito no Brasil.  

Em síntese, a proposta seria buscar promover a diversificação, tanto no fornecimento 

do ensino superior quanto nos meios de seu financiamento em sintonia com as ideias do 

Banco Mundial, FMI e OMC, que concebem a educação como serviço. Isso vem constatar 

que a Unesco exerce um papel fundamental na mediação das ideias economicistas dos 

organismos multilaterais na difícil missão de representante dos interesses dos países centrais 

objetivando fazer com que os países periféricos consumam informática e seus derivados e 

busquem, também, a eficiência da gestão pública, no sentido de o Estado interferir o mínimo 

na economia. 

 

2.2.3  O Banco Mundial: um olhar mercantilizado para a educação a distância 

 

 

A interferência do Banco Mundial
24

 na educação é ainda recente. Quando da sua 

criação, o seu objetivo voltava-se à reconstrução de economias destruídas pela guerra e o 

financiamento a longo prazo para o setor privado. No entanto, as transformações ocorridas no 

cenário internacional, em especial o estabelecimento da Guerra Fria, levaram a um 

redirecionamento das políticas de investimento do Banco Mundial e suas atividades foram 

expandidas para os países da periferia do capital, com a finalidade de integrar esse grupo de 

nações ao bloco ocidental, fortalecendo a aliança não-comunista.  

Segundo Soares (1998), na década de 1950, o Banco Mundial foi adquirindo o perfil 

de um banco destinado ao financiamento dos países periféricos, tal como ocorre atualmente. 

De 1956 a 1968, os recursos do Banco voltaram-se, principalmente, para o financiamento da 

                                                 
23

 Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Art. 1
o
 Esta lei institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 02/08/2013.  
24

O Banco Mundial é uma organização fundada em 1944, como resultado da Conferência de Bretton 

Woods, que na ocasião do pós-guerra, tinha como preocupação central o estabelecimento de uma nova 

ordem mundial, sob a hegemonia norte-americana. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
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infraestrutura necessária e, a partir de 1968, com a ideologia de que o desenvolvimento 

econômico acabaria com a pobreza, passou a direcionar os seus investimentos na agricultura, 

sem que no entanto, viesse a ter êxito. 

Na década de 70, as ações do Banco Mundial foram influenciadas pelo esgotamento 

do modelo de acumulação iniciado no pós-guerra e pelo surgimento das teorias neoliberais, 

que passaram a se constituir no seu alicerce ideológico na definição de políticas globais que 

vêm fundamentando suas ações desde então. No período compreendido entre 1980 e 1995, o 

Banco Mundial passa por uma reestruturação nas suas funções tendo em vista a crise de 

endividamento dos países periféricos. De um banco que tinha como objetivo fazer 

investimentos, passa assumir a responsabilidade de, além de garantir o pagamento da dívida 

externa, reestruturar e abrir essas economias ao capital globalizado. 

Dessa forma, segundo Castro (2001), o Banco Mundial passa a exercer uma forte 

influência nos rumos do desenvolvimento mundial, não só pelo volume de empréstimos, mas 

também pelo caráter estratégico que assumiu no processo de reestruturação neoliberal dos 

países da periferia do capital. Uma das medidas adotadas pelo Banco Mundial para 

operacionalização dos seus novos objetivos foi impor uma série de condicionalidades para a 

concessão de novos empréstimos aos países devedores, usando, como instrumental, os 

programas de ajustes estrutural
25

, que condicionavam empréstimos à realização de imposições 

feitas pelo Banco. 

É possível identificar diferenças de estratégias entre a Unesco e o Banco Mundial, 

enquanto órgãos formuladores e disseminadores de políticas educacionais. Enquanto a Unesco 

difunde as diretrizes oriundas dos intelectuais, na sua maioria, economistas mantidos pelo 

Banco Mundial, conforme Torres (apud HADDAD 2008, p. 10) universalizando o receituário 

único como orientação para reformas educacionais nos países periféricos, dentre elas, a 

educação a distância, o Banco Mundial firma o seu propósito em fornecer empréstimos 

vinculando-os a orientações políticas.  

É possível constatar algumas intencionalidades nas políticas desses organismos: a 

primeira é o propósito de difundir a informática e seus derivados como eixo de consumo dos 

países periféricos; a segunda é a necessidade de fazer com que os países periféricos 

implementem políticas de austeridade, por meio de reformas estruturais, com o objetivo de 

fazer com que os países alcancem as metas do superávit primário. 

                                                 
25Denominados SAPs – os ajustes estruturais constituem-se em novas modalidades de empréstimos 

não vinculadas a projetos, mas sujeitos a condicionalidade ampla e severa de cunho macroeconômico 

e setorial – que passaram a ser geridos pelo Banco Mundial a partir do início dos anos 80 (SOARES, 

1998, p. 21). 
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A influência dos organismos internacionais, nas políticas para o ensino superior 

brasileiro nas IES privadas, contribui para a massificação e a mercantilização. (LIMA, 2006). 

A mesma lógica acontece nas IES públicas, onde a massificação do ensino e a certificação em 

larga escala se fazem presentes como função norteadora das políticas dos organismos 

internacionais e do setor de serviços educacionais com os modelos de cursos economicistas, 

principalmente, na educação a distância.  

Convém destacar que essas diretrizes não são impostas de fora para dentro ou de uma 

pretensa autonomia dos empresários do setor educacional, mas de políticas governamentais, 

visando atender aos interesses dos empresários locais e internacionais, sob a conivência da 

maioria do congresso nacional brasileiro. Isso é constatado quando os governos nacionais 

assumem as orientações contidas nos documentos, subscritos nos eventos internacionais, e 

introduzem em suas agendas políticas, transformando-os em políticas públicas. 

 Dentre os documentos que mais influenciaram as políticas para educação a distância 

na região, destacam-se: a) O ensino superior: as lições derivadas da experiência. (BANCO 

MUNDIAL, 1995); b) Educação superior nos países em desenvolvimento: perigos e 

promessa. (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000). 

 No documento - o ensino superior: as lições derivadas da experiência (BANCO 

MUNDIAL, 1995) - a instituição propõe um conjunto de estratégias para a reformulação da 

educação superior na América Latina, na Ásia e no Caribe. Em todas as estratégias, o ensino 

superior a distância aparece como elemento central das políticas do Banco para essas regiões 

(LIMA, 2007). Dentre as principais diretrizes desse documento, destacam-se: fomento de uma 

maior diferenciação das instituições (ampliação das instituições privadas); diversificação das 

fontes de financiamento das instituições públicas, com a participação dos estudantes nos 

gastos com a educação; redefinição do papel do Estado no que tange ao ensino superior.  

Conforme Sguissardi (2000), essas diretrizes foram grandes indutoras das políticas de 

diferenciação e diversificação do ensino superior tanto para o Brasil como para os países 

vizinhos. Aponta como alternativa para as políticas de ensino superior uma maior 

diferenciação e a criação de instituições não universitárias e instituições privadas, que seriam 

mais adequadas para atender às necessidades do mercado. 

De certo modo, a nova configuração da política educacional para o ensino superior no 

Brasil incorpora algumas diretrizes dos organismos internacionais, por se tratar de um modelo 

de ensino superior mais flexível, no sentido de ser mais rápido e realizado, na sua maioria fora 

do âmbito das IES.  
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Segundo Castro (2005), essas políticas seguem as diretrizes apontadas pelo Banco 

Mundial quando a instituição reconhece que, no terceiro grau, há a possibilidade de emprego 

do uso das tecnologias disponíveis no mercado, independente dos recursos humanos, o que 

levaria, a longo prazo, a substituição, pelo menos em parte, do papel do professor.  

Relata, ainda, a opinião economicista do Banco Mundial quando ressalta que os cursos 

realizados por meio de correspondências, cursos interativos de alta qualidade, que seriam 

transmitidos diretamente do local de trabalho, resultariam em redução de custos, 

proporcionando maior eficiência e democratização do saber, uma vez que uma maior 

quantidade de estudantes teria mais acesso ao conhecimento. 

Esse conjunto de orientações dos organismos internacionais para educação superior 

favoreceu, sobremaneira, a ampliação dos cursos de curta duração nas Instituições de Ensino 

Superior – IES, a expansão do ensino superior, via educação a distância, e a ampliação da 

oferta de ensino superior pelo setor privado.  

Nesse sentido, o Banco Mundial e a Unesco se uniram e encomendaram um trabalho 

em conjunto cujo resultado foi consolidado no documento Educação superior nos países em 

desenvolvimento: perigos e promessas. (BANCO MUNDIAL, 2000). Esse trabalho teve a 

pretensão de responder a três questões sobre a educação superior dos países da periferia do 

capital: a) qual é o papel do ensino superior no apoio e promoção do desenvolvimento 

econômico e social? b) quais são os principais obstáculos enfrentados pelo ensino superior 

nos países em desenvolvimento? c) qual é a melhor maneira de superar esses obstáculos? 

Como não se pretende aprofundar uma discussão sobre as conclusões desse documento, 

procurar-se-á, apenas discutir as diretrizes concernentes às orientações para o uso da 

informática e seus derivados no continente latino-americano, especialmente, na educação a 

distância. 

O documento apresenta, na primeira parte, o cenário global; na segunda parte, incita 

uma discussão acerca dos temas-chave para a América Latina abordados no documento quais 

sejam: a natureza do bem público da educação superior e seu financiamento; Ciência e 

Tecnologia e a participação dos países em um mundo do conhecimento. 

É notório que o documento em questão aprofunda a discussão sobre a informática e 

seus derivados no continente latino-americano, sob o pretexto da globalização, especialmente, 

pelo processo de difusão das TIC, particularmente das tecnologias de redes, buscando 

esclarecer em que medida e com que profundidade a utilização das novas tecnologias da 

informação e comunicação mudará os contextos em que a educação deverá se desenvolver na 

região. 
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Para isso, apresentam cinco dimensões em que as transformações em curso são 

relevantes, representando, portanto, um desafio para o século 21: 1) acesso à informação; 2) 

corpo de conhecimento; 3) mercado de trabalho; 4) disponibilidade NTIC para a Educação 

Superior; e 5) mundos da vida. As pretensões dos organismos internacionais não deixam 

dúvidas, no tocante à educação superior, que seria difundir, ao máximo, a necessidade de 

utilização das TIC como instrumento para o desenvolvimento econômico dos países em fase 

de crescimento, porque, na sociedade do conhecimento, a informação passa a ser um valioso 

instrumento que precisa ser canalizado para o mercado, visto por esses organismos, 

representantes dos países centrais do capitalismo, como um espaço a ser mercantilizado na 

região. Nesse sentido, o documento é enfático:  

 

a inovação é a base do desenvolvimento dos países. É o motor do 

crescimento econômico e manter a competitividade no cenário global, é uma 

condição para que as sociedades promovam a mudança e possam adaptar-se 

a ela. [...] Em termos gerais, as inovações têm a ver com novas ideias e sua 

implementação. Elas são o resultado de atividades criativas em geral. Elas 

podem ocorrer em qualquer setor da sociedade, não só na economia. Há 

inovações na educação, na organização dos serviços de saúde, arte e cultura. 

Todos são importantes para a sociedade. [...] No contexto de economia, as 

inovações são as atividades através das quais as empresas ou um país, 

passaram a dominar, e implementar, produtos ou processos que são novos 

para eles. Também podem incluir a abertura de novos mercados, criando 

novas fontes de fornecimento de matérias-primas e outros insumos, 

mudanças na organização industrial, implementação de novas técnicas de 

gestão, criando novos projetos, etc. (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 22).  

 

A promoção de um padrão de consumo pela inovação e não pela produção 

tecnológica, proposto pelos organismos internacionais, para utilização das TIC na sociedade 

do conhecimento, faz parte de uma lógica mercantil de subserviência, em que os países 

periféricos ficariam dependentes, permanentemente, da produção tecnológica dos países 

produtores de tecnologias, especialmente, na educação a distância.  

Para Haddad (2008, p. 102), no âmbito da OMC, ao contrário dos países em 

desenvolvimento, muitos países desenvolvidos, tais como os países da União Europeia, têm 

interesses ofensivos no setor da educação. Muitos deles veem grandes oportunidades 

comerciais no ensino a distância, no estabelecimento de campus no exterior ou na importação 

de professores e pesquisadores. Para os organismos internacionais, 

nas condições de hoje, nenhum país pode ser altamente competitivo sem 

expandir as suas capacidades de inovação. Estes permitem aos países 

participar – ativamente como receptores – da revolução tecnológica em 

curso. Na verdade, existem nações que estão ligados à máquina tecnológica 

global, por serem elas mesmas os centros inovadores do mundo. Em outros 

casos, os países se conectam facilitando a transferência de tecnologias e 
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rápida difusão de inovações, que são produzidas em outras partes do mundo. 

(BANCO MUNDIAL, 2000, p. 23).  
 

As diretrizes do Banco Mundial e da Unesco, no seu conjunto, conduziram muitos 

países latino-americanos, especialmente, o Brasil a implementar reformas na educação 

superior, utilizando a educação a distância como estratégia para expansão nesse nível 

educacional. A insistência desses organismos na difusão das novas tecnologias, como 

ferramentas de trabalho para o desenvolvimento econômico, abriu a possibilidade de um 

mercado bastante promissor na educação a distância, segundo esses organismos 

internacionais, o que favoreceu a implantação da EAD, a partir na década de 1990, com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96. 

 
2.3 Políticas para educação a distância no Brasil: a construção do marco legal  

 

As diretrizes dos organismos internacionais, especialmente, aquelas oriundas dos 

eventos promovidos pelo Banco Mundial e pela Unesco, influenciaram o governo brasileiro a 

realizar reformas educacionais na década de 1990, principalmente, na educação superior. 

Dentre os documentos mais importantes sobressai a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

Lei nº 9.394/96, que instituiu a educação a distância, no Brasil, a partir do artigo 80, 

ressaltando que 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).  

Essa lei emerge em um contexto de reforma do Estado de inspiração neoliberal, com 

uma discussão sobre o novo modelo de gestão que se baseava na eficiência, na eficácia e na 

produtividade dos serviços públicos. A ordem, nesse contexto, era perseguir o máximo de 

resultados possíveis com o mínimo de recursos financeiros. Para esse objetivo, a EAD 

cumpriria as condições exigidas pela conjuntura, já que o investimento seria, a priori, de 

baixo custo e atingiria uma elevada massa de estudantes com a interiorização da educação 

superior. 

 

2.3.1 Primeiros marcos legais da EAD: credenciamento e expansão 

 

A partir da LDB, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), vários decretos e portarias foram 

publicados, objetivando normatizá-la. Dentre eles, se destaca, inicialmente, o Decreto nº 

2.494/98 que, em seu art. 1º, especifica que a educação a distância é uma forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
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organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação.  

Para Fragale Filho (2003), há várias regulamentações específicas, tendo sido 

delegadas ao Ministro de Estado e às autoridades dos sistemas de ensino o poder de regular 

aspectos fundamentais da EAD. Com isso, o poder legislativo deixa suficiente espaço para 

que o poder executivo se pronuncie em decretos e portarias, verdadeiros definidores das 

diretrizes e bases da educação nacional. (ZAMBALDE apud  FRAGALE, 2003). 

Do ponto de vista de Fragalle (2003), esse tipo de procedimento adotado pelo 

legislador é uma maneira viável de não engessar, em demasia, uma prática que tem, em sua 

natureza, um caráter aberto de lidar com o conhecimento, sua transmissão e assimilação. Isso 

pode ser comprovado, por exemplo, no parágrafo único do artigo 1º do Decreto 2.494/98, 

quando estabelece que: os cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão 

organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, horários e 

duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas 

nacionalmente. 

Visando normatizar os procedimentos de credenciamento junto às instituições de 

ensino que demonstrassem interesse em oferecer cursos de graduação e educação profissional 

tecnológica na modalidade a distância, o Ministério da Educação e do Desporto, publicou a 

Portaria nº 301, em 7 de abril de 1998, orientando que os cursos requeridos deveriam cumprir 

diversas formalidades para ter o seu credenciamento aprovado pela comissão e pela 

Sesu/MEC. O que se percebe é uma baixa procura pelo credenciamento de cursos até o ano de 

2002 com, apenas, 46 cursos credenciados (ver tabela 2, p. 76). À medida que o Ministério da 

Educação vai regulamentando a modalidade de ensino, há uma maior procura pelo 

credenciamento de cursos, chegando, ao ano de 2005, com 189 cursos credenciados. Um 

aumento significativo em um curto espaço de tempo de 410,86%. 

São vários os decretos, pareceres e resoluções que passaram a normatizar a Lei de 

Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, no que tange à EAD, dentre eles, é possível destacar: o 

Decreto nº. 2.561, de 27/04/98, que altera os art. 11 e 12 do Decreto nº 2.498/98; a Portaria nº 

637 que dispõe sobre o credenciamento de universidades; a Resolução CNE/CES 1, de 26 de 

fevereiro de 1997, que fixa as condições para validade de diplomas de cursos de graduação e 

pós-graduação em níveis de Mestrado e Doutorado, oferecidos por instituições estrangeiras, 

no Brasil, nas modalidades semipresenciais ou a Distância; e a resolução CNE/CES 1, de 3 de 

abril de 2001, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação. 
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Até esse momento, não estava consolidado um sistema nacional de EAD, entretanto, 

com o movimento no campo de EAD, a partir da LDB, Lei nº 9.394/96, já se apontava alguma 

possibilidade real. Essa realidade começa a se concretizar quando o Ministro da Educação, 

consoante com as diretrizes internacionais, estabelece, no âmbito do Projeto da Universidade 

Virtual Pública do Brasil, a UNIREDE, propondo diretrizes para o desenvolvimento de 

projetos, critérios, padrões e procedimentos para a organização de cursos superiores de 

graduação. Assim, em 12 de abril de 2000, o Ministro da Ciência e Tecnologia institui a 

Portaria nº 129, tratando de constituir um grupo de trabalho para que, em um prazo de seis 

meses, elaborassem um projeto de infraestrutura tecnológica com vistas à implantação da 

Universidade Virtual Pública do Brasil. 

Após vários meses de trabalho, em 23 de agosto do ano 2000, a Unirede foi lançada 

sob a forma de consórcio, reunindo 68 instituições públicas de ensino superior, com o 

objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade pela oferta de cursos a Distância 

nos níveis de graduação e pós-graduação, extensão e educação continuada, sob a coordenação 

de um comitê gestor.  

Conforme Batista (2002), a Unirede considerou a possibilidade de a rede pública fazer 

frente à escalada privatizante e à crescente internacionalização do mercado de ensino a 

distância. Em menos de dois anos, seu grupo gestor optou pelo modelo fundacional 

contraditando propósitos originais da Unirede. Para o autor, havia uma clara opção estratégica 

de o governo FHC, conforme as diretrizes do Banco Mundial, conferir prioridade ao ensino 

fundamental em nome do menor custo econômico e maior retorno social, reservando ao 

ensino superior os investimentos privados
26

. 

A falta de clareza da legislação e o grande número de consultas ao CNE exigiram a 

constituição de vários decretos, pareceres e resoluções, como forma de regulamentar a EAD, 

apontando para a necessidade de um Sistema Nacional que proporcionasse unidade de ação. 

Nesse sentido, após dois anos de funcionamento da Unirede, um novo governo é 

eleito, tendo à frente o Partido dos Trabalhadores, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, o LULA, e já, no ano de 2003, inicia a constituição de um Grupo de Trabalho 

                                                 
26

Esta opção está sendo materializada através da destinação do ensino a distância no Brasil. Por um 

lado, ao privilegiar a formação de professores do nível fundamental por intermédio de programas de 

curta duração, realizando a capacitação acelerada e em serviço. Por outro, favorecer a privatização do 

ensino superior a distância, seja ignorando a proliferação de investimentos privados neste campo, seja 

permitindo a cobrança de taxas em cursos de especialização. Essa prática abusiva está sendo praticada 

em instituições públicas em flagrante desrespeito à legislação, ainda em vigor. A Unirede é um vetor 

da institucionalização do ensino superior a distância pago. 
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Interministerial (GTI) encarregado de analisar a situação do ensino superior brasileiro e 

apresentar um plano de ação, nos mesmos moldes do último governo FHC, trazendo, à tona, 

outros desdobramentos para o campo de educação a distância no Brasil.  

Entretanto, embora tenha sido eleito pelas forças populares, o novo governo passou a 

colocar, em prática, um plano de ação que vinha de encontro aos interesses de forças 

populares, a partir do resultado do diagnóstico do GTI, que apontava a situação da educação 

superior como caótica, em razão da crise fiscal do Estado e da suposta incapacidade do Estado 

brasileiro de realizar novos investimentos. O problema, segundo o governo, não se resumia as 

instituições federais, porque as instituições privadas também estavam enfrentando vários 

problemas em função da expansão recorde durante o período do governo de FHC. Naquele 

momento, havia uma descrença com relação à formação e aos diplomas e ao risco de uma 

inadimplência generalizada.  

Havia urgência na adoção de medidas justificadas em função da meta de expansão de 

30% das vagas no ensino superior – expansão acordada entre o governo brasileiro e os 

organismos Internacionais e definida como meta pelo Plano Nacional de Educação para 

atender à faixa etária de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos. (TRÓPIA, 2007). O que estava 

em debate e causava resistência de parcela do movimento de estudantes e educadores era a 

forma de expansão das IES proposta pelo governo com transferência de recursos públicos 

para o setor privado.  

Dentre os objetivos da reforma, estava a educação a distância, como estratégia para 

expansão, porque a educação presencial não daria conta de aumentar o número de vagas nas 

universidades públicas, de forma massificada em curto espaço de tempo, por ser oneroso. 

Dessa forma, a EAD seria uma estratégia para viabilizar a democratização do ensino por 

intermédio da criação da Universidade Aberta, como defendia Cristovam Buarque
27

.  

Assim, dois anos após a eleição do novo governo, em 19 de dezembro de 2005, foi 

instituído o Decreto Governamental nº 5.622/2005, que revogava o Decreto nº 2.494/98. Esse 

decreto caracteriza a educação a 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 ou tempos diversos, 

abrangendo os cursos e programas sequenciais, de graduação, de 

especialização, de mestrado e de doutorado.  

 

                                                 
27

BUARQUE, 2003, p. 18. 
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O Decreto nº 5.622/2005 encerrou, temporariamente, uma crítica existente na 

academia com relação ao Decreto nº 2.494/98, porque este não colocava o professor como 

mediador do ensino aprendizagem, apenas os meios eletrônicos poderiam fazer essa 

mediação, bem ao estilo de Othon Peters (2010), o qual vê a educação a distância mediada, 

apenas, por aparelhos eletrônicos.  

Esse decreto aponta para uma normatização de forma geral para as IES públicas e 

privadas, diferente da proposta da Unirede que tinha a intenção de trabalhar, teoricamente, 

com as Universidades Públicas, proporcionando a abertura de um leque maior para todas as 

instituições, autorizadas, desde que tivesse cumprido o prazo de mais da metade do 

estabelecido. A partir desse decreto, as instituições de ensino superior passaram a perceber a 

possibilidade de organização de uma proposta nacional para a educação a distância. 

 

2.3.2 A expansão do ensino superior e a Universidade Aberta do Brasil 

  

Ao longo da década de 1990, várias iniciativas foram feitas pelo governo brasileiro 

para consolidar um Sistema Nacional de Educação a Distância. A aprovação da LDB, Lei nº 

9.394, em 1996, abriu inúmeras possibilidades para a expansão da modalidade da EAD, pois 

flexibilizou os procedimentos a serem adotados na criação e implementação de cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu. A utilização em larga escala da educação a distância 

para aumentar a cobertura da demanda por ensino superior é uma tendência recente que 

encontra respaldo nas orientações dos organismos internacionais e na Lei de Diretrizes e 

Bases na Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. 

Após inúmeras tentativas de organização de um Sistema Nacional para a Educação a 

Distância, o governo brasileiro, instituiu, em 8 de junho o Decreto nº 5.800/2006, que dispõe 

sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil. As normas estabelecidas com esse Decreto de 

2005 representam uma iniciativa mais concreta, do poder público, para regulamentar a 

educação a distância, que tinha passado quase dez anos sem um controle de sua oferta, tempo 

em que proliferaram cursos sem a infraestrutura adequada, sem docentes e metodologias 

apropriadas e, majoritariamente voltados para o ensino superior, em cursos de baixo custo, e 

preferencialmente, destinados à formação de professores para a educação básica.  

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 5.800/2006, o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB foi instituído para promover 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”. Dentre os principais objetivos apontados no decreto, destacam-se: 
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a) oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 

professores da educação básica; b) oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, 

gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; c) reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do país; d) fomentar o 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. 

Segundo o decreto, as finalidades e os objetivos nacionais de educação a distância e 

objetivos socioeducacionais do sistema UAB serão cumpridos em regime de colaboração da 

União com os entes federativos, mediante a oferta de cursos e programas de educação 

superior a distância por instituições públicas de ensino superior, em articulação com os polos 

de apoio presencial. Essa é uma tentativa de operacionalizar o regime de colaboração entre os 

entes federados e envolver os municípios na responsabilidade pela implantação da política de 

educação a distância adotada pelo poder central. 

Com a iniciativa da criação do Programa Universidade Aberta do Brasil criada pelo 

Decreto nº 5.800/2006, o governo cria seu próprio sistema de educação a distância, passando 

a induzir uma política de expansão com financiamento para institucionalizá-la. Dessa forma, a 

modalidade é apresentada como necessária para redução das distorções regionais no acesso à 

graduação, sendo um instrumento de democratização desse nível de ensino a regiões diversas 

no Brasil. 

A passagem da operacionalização da UAB para a Capes, em 2009, também evidencia 

a prioridade das políticas públicas no que se refere à formação inicial e continuada de 

professores da educação básica utilizando a educação a distância. O Estado assume, assim, o 

papel de estabelecer políticas de acompanhamento e avaliação do processo de expansão do 

sistema educacional, sujeitas a standers de acreditação de qualidade, vinculadas não só ao 

controle interno, mas também ao mundo exterior e aos rankings internacionais.   

As novas funções de supervisão, fiscalização e controle adotadas pelo Estado têm 

desencadeado uma nova e significativa regulação. Isso tem criado uma tensão entre 

autonomia e governo, entre autonomia e sistema que, em diferentes dimensões, tem 

repercutido na expansão e na qualidade do ensino superior. 

Segundo Castro (2005), essas políticas seguem as diretrizes internacionais apontadas 

pelo Banco Mundial quando, em 1995, a instituição reconhece, em seus documentos, que, no 

terceiro grau, houvesse a possibilidade de emprego do uso das tecnologias disponíveis no 

mercado, independente dos recursos humanos, o que levaria, a longo prazo, a substituição, 
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pelo menos em parte, do papel do professor. Essa nova conjuntura favoreceu, sobremaneira, a 

ampliação dos cursos de curta duração nas Instituições de Ensino Superior – IES, a expansão 

do ensino superior via educação a distância e a ampliação da oferta de ensino superior pelo 

setor privado.  

Dentre os 50 documentos dos Marcos Regulatórios, examinados por Segenreich e 

Castro (2012), todos tiveram sua importância em cada contexto histórico, principalmente, 

quando a Capes assume a cena principal do processo de regulação e avaliação dessa 

modalidade, a partir da Lei nº 11.502, de 12/07/2007. Para as autoras, o recurso a essa agência 

financiadora, um ator institucional de peso na área da avaliação, teve como objetivo trazer 

mais credibilidade às iniciativas de formação em nível superior de professores da educação 

básica. Dois anos depois, pela Portaria nº 318, de 2 de abril de 2009, o MEC transfere para a 

Capes a operacionalização do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O Marco regulatório da EAD no Brasil deixa clareza na definição da modalidade 

educacional a Distância como estratégia de expansão da Educação Superior. O que se percebe 

é uma sequência de leis, decretos, pareceres e resoluções que se reveste de orientações 

internacionais contidas em todos os documentos, principalmente, da Unesco e do Banco 

Mundial, para utilização das novas tecnologias como instrumento adequado para atender à 

sociedade do conhecimento e, consequentemente, aos interesses mercantis dos países 

centrais. Esse projeto, necessariamente, passaria pela formação de professores e pela 

formação de Administradores Públicos para sua exequibilidade, pois exigiria uma nova forma 

de pensar as estratégias de ensino e, inquestionavelmente, de um novo modelo de 

administração pública com base em novas tecnologias da Informação e comunicação.  

 

2.4 A expansão dos cursos de Administração a Distância: o foco nos cursos de Administração 

Pública  

A educação a distância tem se expandido nas esferas pública e privada, provocando 

um aumento considerável das matrículas na educação superior, embora por motivos 

diferenciados. A inserção do setor privado foi motivada pelo início de uma exaustão da oferta 

de cursos presenciais (que tinham se expandido de forma extraordinária nos últimos anos do 

século XX) e, essencialmente, pela busca de ocupar novos espaços no mercados do setor 

educacional, principalmente, em um momento quando os marcos regulatórios oficiais eram 

genéricos e continham poucas exigências em relação às instituições para ofertar essa 

modalidade de educação.  
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No setor público, o aumento da oferta da educação a distância decorreu de uma 

política induzida pelo MEC para que as universidades federais, por meio de editais 

específicos para essas instituições, promovessem cursos de educação a distância notadamente 

na área de formação de professores e de administração por serem cursos que não exigem um 

grande financiamento, tampouco uma estrutura física específica para isso. 

 As políticas educacionais para o curso Administração a Distância, no Brasil, se 

inserem em uma conjuntura em que prevalece a orientação dos organismos internacionais 

para utilização das novas tecnologias, pautadas na informática, como forma de flexibilizar os 

processos de trabalhos, principalmente do setor público, visando atender ao novo modelo de 

gestão com base na eficiência, na eficácia e na produtividade sob inspiração do modelo de 

gestão empresarial. 

 A proposta contida nos documentos internacionais aponta, a priori, para a formação de 

professores da educação básica, como forma de estimular esse nível educacional a buscar uma 

melhor aprendizagem para todas as crianças da América Latina e Caribe, conforme prescrito 

nas Declarações de Jomtien (1990) e de Dakar (2000), mas aponta, também, para uma gestão 

pública mais eficiente, como forma de fazer com que as políticas educacionais possam vir a 

ser exequíveis, propondo um novo padrão de formação dos administradores públicos. 

No Brasil, apesar da exigência do mundo do trabalho por formação diversificada e 

flexível e de uma demanda reprimida pelo ensino superior, o governo brasileiro não consegue 

atender, segundo os dados do MEC (BRASIL, 2013), um percentual maior que 14,6% dos 

jovens na faixa etária dos 18 e 24 anos, um percentual bem inferior à meta de 30% 

estabelecida no Plano Nacional de Educação para 2000/2010 (BRASIL, 2001) e de 33% da 

meta do PNE para 2011/2020 (BRASIL, 2012), mesmo com a contribuição, estratégica, da 

modalidade educacional a distância, aumentando o número de cursos na educação superior, 

conforme pode ser observado na tabela n.1.  

Entretanto, convém ressaltar, para uma análise mais precisa desta tabela que, somente 

a partir de 2009, a sinopse do Inep/MEC passou a organizar os cursos a distância por 

categoria administrativa: público e privado. Essa foi a razão pela qual não foi categorizado o 

período compreendido entre 2002 a 2008.  
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Tabela 1 - Número de Cursos de Graduação a Distância  

por categoria administrativa - Ano: 2002 a 2011  
 

 

ANO CURSOS PÚBLICO % PRIVADO % 

2002 46 - - - - 

2003 52 - - - - 

2004 107 - - - - 

2005 189 - - - - 

2006 349 - - - - 

2007 408 - - - - 

2008 644 - - - - 

2009 844 400 47,39% 444 52,61% 

2010 930 424 45,59% 506 54,41% 

2011 1044 465 44,54% 579 55,46% 

Fonte: Tabela construída pelo autor, a partir dos dados do MEC/INEP. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. 

Acesso em: 13 ago. 2013.
28

 

 

  Constata-se, de forma geral, um aumento significativo no número de cursos de 

graduação, na modalidade a Distância; esse fato é evidenciado quando se observa que, em 

2002, havia 46 cursos em funcionamento no Brasil, e, no ano de 2011, esse número passa para 

1044. Um percentual de crescimento na marca de 2.169,6%.   

   Verifica-se que, em 2009, quando o Inep começou a divulgar os dados por categoria 

administrativa, estavam registrados 844 cursos a distância, dos quais 444 cursos na iniciativa 

privada e 400 em instituições públicas, demonstrando que tanto o setor privado quanto o 

público teria adotado, como estratégia de expansão, a educação a distância, com maior 

participação do setor privado do que do setor público. Essa tendência continua crescendo e, 

em 2011, dos 1044 cursos existentes no país, 465 dos cursos (44,54%) pertencem à rede 

pública e 579 deles (55,46%) pertencem à rede privada. Uma expansão no número de cursos a 

distância de 135 no setor privado e de 65 no setor público entre 2009 e 2011. Em termos 

percentuais, um crescimento no número de cursos de 30,40% no privado e de 16,25% no setor 

público no respectivo período. Em termos gerais, o crescimento em número de cursos ficou na 

faixa de 23,69% no período em referência.  

                                                 
28

 O documento analisado somente disponibiliza os dados, por categoria, a partir do ano de 

2009.  
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Apesar da expansão dos cursos na modalidade a distância haver sido registrada, a 

partir de 2002, somente com a criação da UAB pelo Decreto nº 5.622/05 criaram-se as 

condições para uma grande expansão na educação a distância no território brasileiro, tanto no 

número de cursos quanto no número de vagas disponíveis.  

Com relação ao número de cursos entre o ano anterior ao decreto nº 5.622/05 e aquele 

de sua publicação, houve um aumento considerável de 76,63% no número de cursos na 

modalidade a distância. Em 2004, havia 107 cursos, enquanto, no ano de 2005, já se 

computava 189 cursos nessa modalidade educacional.  

Quanto à relação do número de vagas e o de ingressos, disponibilizadas para os cursos 

a distância, os dados constantes na Tabela nº 2 faz refletir sobre a ociosidade das vagas. 

 

Tabela 2 – Relação entre o número de vagas e o de ingressos  

na modalidade a distância entre os anos 2002 a 2011 na educação superior 

 

ANO VAGAS INSCRITOS INGRESSOS OCIOSIDADE % 

2002 24.389 29.702 20.685 3.704 15,19% 

2003 24.025 21.873 14.233 9.792 40,76% 

2004 113.079 50.706 25.006 88.073 77,89% 

2005 423.411 233.626 127.014 296.397 70,00% 

2006 813.550 430.229 212.246 601.304 73,91% 

2007 1.541.070 537.959 302.525 1.238.545 80,37% 

2008 1.699.489 708.784 430.259 1.269.230 74,68% 

2009 1.561.715 665.839 308.340 1.253.375 80,26% 

2010 1.634.118 690.921 380.328 1.253.790 76,73% 

2011 1.224.760 797.176 431.597 793.163 64,76% 

Fonte: Tabela construída pelo autor, a partir dos dados do MEC/INEP. Disponível em: < 

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 13 ago. 2013. 
 

A tabela nº 2 evidencia que, no ano de 2004, já se contabilizavam 113.079 vagas na 

EAD, enquanto, no ano da aprovação do Decreto nº 5.622/05, o número de vagas passou para 

423.411 vagas disponíveis para a modalidade a distância no território brasileiro. Um 

crescimento exponencial na ordem de 274,44% de um ano para outro. Isso se dá, segundo 

Barreto e Leher (2008), no momento em que os governos da América Latina e do Brasil, em 

particular, apressam sua regulamentação com vistas à institucionalização dessa “modalidade” 

de curso. Assim, centenas de novos cursos a distância são criados em ritmo meteórico, em 

uma desenfreada corrida por novas oportunidades de negócios. Para os autores, 
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o Projeto de Lei n. 7.200/06 e o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, que regulamentam a educação a distância, antecipam a aplicação dos 

termos da OMC mesmo sem a efetivação desse tratado de livre comércio. O 

Projeto de Lei nº 7.200 concebe a educação a distância como modalidade de 

ensino, permitindo seu uso em todos os cursos de graduação, mestrado e 

doutorado (admitindo mestrados sem dissertações e doutorados sem tese) e 

autoriza o reconhecimento desses diplomas obtidos no comércio 

transfronteiriço pelas universidades privadas. Propugna a admissibilidade da 

entrada de capital estrangeiro nas instituições privadas, embora restrita a 

30%, viabilizando associações entre empresas nacionais e estrangeiras. 

Assim, a multinacional Apollo poderá ofertar cursos de mestrado e 

doutorado a distância e a Faculdade Pitágoras, instituição a ela associada, 

reconhecerá o diploma virtual com validade nacional e em todo o Mercado 

Comum do Sul. (BARRETO; LEHER, 2008, p. 432). 

 

No ano de 2002, havia 24.389 vagas sendo oferecidas, enquanto o ano de 2011 já 

contabilizava mais de um milhão de vagas no território brasileiro. Um crescimento de 

aproximadamente 5000%. Em números exatos, 4.921,77%. A procura por essas vagas, 

também, acompanhou a evolução do crescimento. Em 2002, havia, apenas, 29.702 inscritos 

nessa modalidade educacional, enquanto, no ano de 2011, esse número já atingia 797.176 

candidatos inscritos. Um crescimento de 2.583,91% no número de inscritos em cursos 

superiores a distância.  

Mas, nem tudo acontecia da forma esperada, porque, em 2011, apesar do crescimento 

do número de vagas e de inscritos, o número de ingressos nos cursos a distância, no ensino 

superior, representava, apenas, 35,24% do número de vagas oferecidas. Uma ociosidade de 

64,76% no número de vagas. Esse fenômeno pode ter ocorrido devido à baixa credibilidade 

dessa modalidade educacional no território brasileiro. Outro fenômeno que merece a devida 

atenção é a relação ingressos/inscritos, porque apenas 54,14% dos inscritos ingressaram no 

ano de 2011. Isso pode ser caracterizado como desistência ou desinteresse dos candidatos por 

essa modalidade educacional, mesmo depois de sua inscrição. A tabela em questão mostra que 

a ociosidade das vagas foi uma constante desde o ano de 2002, atingindo picos de mais de 

80% justamente após a instituição da Universidade Aberta do Brasil; 80,37% em 2007 e 80,26 

em 2009. São fenômenos que precisam ser analisados com maior esmero em estudos 

posteriores. 

A partir de 2006, com a instituição da Universidade Aberta do Brasil, a expansão 

dessa modalidade educacional alcançou números de cursos e de vagas jamais imagináveis em 

nosso país. De 189 cursos em 2005 chegou-se a 1044 cursos no ano de 2011, segundo os 

dados da sinopse do Inep (BRASIL, 2013). Um aumento de 452,38%. Quanto ao número de 

vagas, em 2005 havia 423.411, enquanto, no ano de 2011 já contabilizavam 1.224.760, um 
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acréscimo no número de vagas de 189,26%. Porém, o maior pico de crescimento no número 

de vagas ocorreu em 2008, quando atingiu a marca de 1.699.489 vagas, um percentual de 

301,38% em relação ao ano de 2005. (BRASIL, 2013). 

Outro fator que contribuiu para o crescente número de cursos na modalidade a 

distância, e para uma regulamentação mais equilibrada dos mesmos foi, principalmente, o 

Decreto nº 5.773/06
29

, pois as regras de regulação, supervisão e avaliação ficaram mais 

definidas. As análises consideradas por Segenreich e Castro (2012) constatam que, após o ano 

de 2005, houve uma proliferação de decretos que modificou artigos de decretos anteriores ou 

portarias substituídas por portarias promovendo uma corrida institucional para atualização 

administrativa.  

Esse aumento no número de cursos na modalidade educacional a distância atinge, 

inicialmente, os cursos de formação de professores para o ensino básico, conforme 

compromissos internacionais do governo brasileiro, enquanto signatários das Declarações de 

Jomtien (1990) e Dakar (2000); como segunda prioridade, estão os cursos para formação de 

administradores para absorção de um novo fluxo de trabalho organizacional pautado na 

flexibilização dos processos e na informática.  

  É nesse contexto de expansão da modalidade a distância que sobressai o curso de 

Administração na modalidade a distância, tanto para atender à proposta do PNE (2001/2010), 

relativa à demanda educacional por esse nível de ensino, quanto pela necessidade de formação 

de administradores públicos com a finalidade de profissionalizar a gestão das instituições 

públicas, agora com a missão de implementar um novo modelo de gestão gerencial, pautado 

na eficiência, na eficácia e na produtividade da gestão pública. 

  A partir do ano de 2004, já é possível acompanhar o desenvolvimento dessa 

modalidade educacional, no âmbito do curso de Administração, quando MEC/Inep iniciou a 

tabulação de dados para essa modalidade de educação, conforme exposto na tabela 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no 

Sistema Federal de Ensino. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.773-2006?OpenDocument
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 Tabela 3 - Número de cursos de Administração e Administração 

Pública. Série histórica de 2004 a 2011 - Modalidade a Distância 

 

ANO TOTAL ADMINISTRAÇÃO % 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
% 

2004 11 10 90,91 1 9,09 

2005 17 15 88,24 2 11,76 

2006 43 41 95,35 2 4,65 

2007 44 40 90,91 4 9,09 

2008 72 64 88,89 8 11,11 

2009 87 73 83,91 14 16,09 

2010 111 78 70,27 33 29,73 

2011 124 81 65,32 43 34,68 
Fonte: Tabela construída pelo autor com base na Sinopse do MEC/INEP. Disponível em: < 

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 13 ago. 2013.  

   

Como é possível observar, na tabela 3, somente a partir do ano de 2004, se verificam 

as primeiras iniciativas na direção de instituir cursos de graduação em administração a 

distância. Inicialmente, com um total de 11 cursos de Administração sendo distribuídos em 10 

cursos de Administração para o administrador de caráter mais generalista e, apenas, 01 curso 

de Administração pública. No ano de 2011, observa-se uma grande expansão caracterizada 

por um total de 124 cursos distribuídos em 81 cursos de Administração, correspondendo a 

65,32% e 43 cursos de Administração Pública correspondendo a 34,68% do total. 

  Observa-se, na série histórica, um crescimento gradual na criação de cursos em ambas 

as áreas da Administração, embora os cursos de Administração Pública cresçam em menor 

proporção entre os anos de 2004 a 2007, fato que pode ser atribuído ao caráter experimental 

dos cursos e à falta de estrutura no país para desenvolvimento da graduação em larga escala 

nessa modalidade educacional. 

  Alguns fatores impulsionaram a expansão dos cursos de Administração Pública a 

distância, entre 2009 e 2011, dentre os quais, se destacam: a manutenção da estrutura do curso 

piloto de Administração, agora, transformado em Administração Pública no âmbito das 

Universidades Federais; a abertura de editais para adesão de outras Universidades Públicas 

como forma de expansão dessa modalidade educacional; e a institucionalização da 

Universidade Aberta do Brasil para fornecer o apoio necessário às Universidades Públicas 

Federais, no tocante ao financiamento dessa modalidade. 

  A forte expansão, na modalidade educacional a distância, no período de 2004 a 2011, 

teve intensa contribuição dos cursos de Administração e Administração Pública quando 

proporcionaram, respectivamente, um crescimento na ordem de 710% e 4200% no número de 

http://portal.inep.gov.br/superior-censo
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cursos, contabilizados a partir de 2004. Em números relativos, o curso de Administração 

Pública a distância ultrapassa a casa dos 3000%, de diferença, no número de Cursos de 

Administração em todo o país, conforme se pode constatar na tabela 4.  

 

Tabela 4 - Percentual de Crescimento no número dos cursos de Administração 

e Administração Pública - Modalidade a Distância – de 2004 a 2011 

 

ANO ADMINISTRAÇÃO % 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
% 

 

2004 10 0 1 0  

2005 15 50 2 100,00  

2006 41 173,33 2 0,00  

2007 40 97,56 4 100,00  

2008 64 60,00 8 100,00  

2009 73 14,06 14 75,00  

2010 78 6,85 33 135,71  

2011 81 3,85 43 30,30  

Fonte: Tabela construída pelo autor com base na Sinopse do MEC/INEP. Disponível  

em: <http://portal.inep.gov.brsuperior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 13 ago. 2013. 

 

 

  A Tabela 04 mostra o percentual de crescimento dos cursos considerando 

Administração e a sua variante Pública. De 2003 a 2005, verifica-se um lento crescimento na 

modalidade da Administração e um crescimento insignificante na Administração Pública, fato 

que pode ser atribuído à fase de implantação do Projeto Piloto. Já no ano de 2006, os cursos 

de Administração cresceram 173,33% e não houve crescimento nos cursos de Administração 

Pública, o seu maior crescimento ocorreu, em 2010, com um percentual de 35.71% em 

relação ao ano anterior. 

  Dessa forma, verifica-se que houve uma grande expansão do ensino superior no Brasil 

e que a modalidade a distância foi utilizada como estratégia dessa expansão. Essa política está 

articulada com a necessidade da formação de quadros nacionais para a gestão pública, além de 

atender a interesses mercantis dos países centrais (Estados Unidos, Japão, e Europa) sob a 

orientação dos organismos internacionais, tendo, como eixo condutor, a informática e seus 

derivados.  

  O sentimento que se tem com relação aos destinos da educação a distância concebida 

no governo FHC (1995/2002) e, implementada no governo LULA (2003/2010), é que essa 

modalidade de educação está, cada vez, mais se consolidando tanto no setor público como no 

setor privado. Essa estratégia de expansão pode comprometer a concepção de educação como 
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bem público e a ideia de que todos têm direito a uma educação de qualidade. O fato de os 

cursos da modalidade a distância crescerem, significativamente, no setor público contribui 

para o entendimento de que a educação é um serviço, podendo ser adquirida por qualquer 

pessoa e utilizada em qualquer lugar e a qualquer tempo, sem a necessidade de mediação do 

professor. 

  As políticas implementadas pelos últimos governos do Brasil deixam crer que os 

cursos a distância, teoricamente, ofereceriam acesso a um maior número de pessoas que não 

dispunham de meios para se deslocar para as grandes cidades. Isso seria facilitado pela 

utilização das tecnologias, principalmente a internet, visto que ao mesmo tempo que 

proporcionaria economia de tempo, de material e de estrutura física, permitiria uma expansão 

significativa do setor. Isso revela uma clara articulação entre a EAD e a gestão gerencial, 

inspirada no racionalismo técnico-instrumental, sob o pretexto da democratização do acesso 

ao ensino superior, evidenciando que a educação a distância não é neutra, isenta de 

influências de projetos políticos, de concepção de homem e de sociedade, mas está 

inteiramente relacionada à realidade econômica atual.  

Compreende-se que a EAD pode ser uma alternativa para atingir a meta de expansão 

de 33% de jovens entre 18 e 24 anos, proposto pelo PNE para o período de 2011 a 2020, 

tendo em vista o atendimento a uma grande quantidade de pessoas a um custo reduzido. 

Entretanto, é importante atentar para que a grande expansão que ocorre, nessa modalidade de 

ensino, não comprometa a qualidade social da educação, tampouco se limite a contribuir para 

melhoria dos índices de certificação do Brasil com cursos aligeirados.  
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3 CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E OS MODELOS DE EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA 

  

A definição sobre o caminho a ser percorrido em qualquer prática social exige uma 

reflexão sobre a necessidade de estabelecer fins e construí-los por meio de uma ação 

intencional. Nesse sentido, é preciso, pois, antes de tudo, decidir aonde se deseja chegar, o 

trajeto que será percorrido, uma vez que essas escolhas não são neutras. Em toda e qualquer 

atividade humana há uma escolha, o que implica finalidades e também valores.  

Quando se fala em conhecimento, não se tem um único caminho tampouco uma 

única versão para a realidade. Segundo Marshall (2013), a espécie humana tem uma 

característica que lhe é peculiar: o dissenso das ideias; portanto, está permanentemente 

necessitando construir, desconstruir e reconstruir novas perspectivas heurísticas para o que 

acaba tendo apenas precariamente durante algum tempo o foro da verdade. No processo 

educativo não é diferente. Para definir a formação humana, torna-se necessário, acima de 

tudo, fazer uma reflexão sobre o tipo de homem e de sociedade, para assim, decidir a 

concepção de educação que será instituída.  

O capítulo se organiza de forma a provocar uma discussão sobre as principais 

concepções teórico-metodológicas que influenciaram a educação no século XX e a 

emergência de uma nova concepção teórico-metodológica que tem permeado as discussões 

sobre a educação a distância. Discute as abordagens pedagógicas oriundas das diferentes 

matrizes teóricas e sua influência nos diversos modelos de EAD no Brasil; finaliza discutindo 

a importância da elaboração do projeto político-pedagógico e a definição de um referencial 

teórico para a formação dos indivíduos.  

 

3.1 Concepções teóricas que influenciaram a educação no século XX e as tendências 

pedagógicas 

 

Ao longo do desenvolvimento da sociedade capitalista, foram se constituindo 

correntes filosóficas e sociológicas que tinham como objetivo traçar caminhos, instituir 

modelos, para a formação humana.
30

 Dentre as várias teorias filosóficas e sociológicas que 

                                                 
30

Segundo Marshall (2013), não há um único caminho para a verdade. Assim, as principais Teorias do 

Conhecimento que, posteriormente, deram origem às teorias filosóficas e sociológicas de explicação da 

realidade, foram: o dogmatismo, o ceticismo, o objetivismo, o subjetivismo, o relativismo, o pragmatismo e o 

criticismo. Posteriormente, essas teorias iriam alicerçar o edifício teórico que acabou consolidando as matrizes 

filosóficas e sociológicas do nosso tempo. O dogmatismo, pragmatismo, ceticismo e o relativismo não chegaram 

a gerar nenhuma matriz teórica importante. O objetivismo serviu de inspiração para o Positivismo; o 

subjetivismo derivou para a Fenomenologia e da junção do objetivismo e subjetivismo nasceu o materialismo 

histórico, crítico e dialético. No campo sociológico, o Positivismo deu origem à Sociologia Funcionalista e 
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tiveram grande importância no campo educacional no século XX, o capítulo ressalta duas 

matrizes que se contrapõem quanto aos seus objetivos voltados para a formação humana. O 

positivismo e suas derivações, uma vez que evidenciam uma formação humana na qual a 

educação teria como função a manutenção da estrutura societária e o materialismo histórico 

que aposta na educação como forma de transformação societária, instituída com base em 

relações sociais mais horizontais. 

Essas teorias, de certa forma, antagônicas, se propõem a compreender e explicar o 

mundo de formas distintas, o que possibilita caminhos diferentes para formação educacional 

dos indivíduos, tendo influência direta no pensamento pedagógico contemporâneo e, 

consequentemente, nas correntes pedagógicas que coexistem na educação brasileira, as quais 

têm influenciado, em maior ou menor grau, na concepção metodológica dos cursos de 

graduação a distância no Brasil, e, especialmente, no curso de Administração pública a 

distância da UFRN. 

O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século 

XIX. Os principais idealizadores do positivismo foram os pensadores Augusto Comte e John 

Stuart Mill. Essa escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX 

e começo do século XX, quando chegou ao Brasil.  

O positivismo defende que o conhecimento científico é a única forma de 

conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma 

teoria é correta se ela foi comprovada por meio de métodos científicos válidos. Os positivistas 

não consideram os conhecimentos ligados às crenças, superstição ou qualquer outro que não 

possa ser comprovado cientificamente. Acreditam que a ciência pode encontrar todas as 

explicações para os fenômenos naturais, humanos ou sociais e que é a salvação e a explicação 

final, num mundo onde não existe mais lugar para explicações transcendentais místicas 

banais. Discutindo essa temática, Marshall (2013) deixa evidente que, 

todo universo de fenômenos sociais deve ser tratado como fatos sociais, a 

exercerem uma força de coesão social sobre os seres humanos. Estes, por sua 

vez devem ser tratados como objetos a serem estudados cientificamente. [...] 

Para ele, o fato social é um elemento dotado de vida própria, externo aos 

seres, que exerce pressão, e condiciona e determina suas ações. 

(MARSHALL, 2013, p. 7). 
 

Situados em uma época de transformações, quando a Revolução Burguesa e a 

Revolução Industrial estavam em plena ascensão, os positivistas, entre eles, Emile Durkheim, 

                                                                                                                                                         
Estruturalista. A Fenomenologia gestou a aparição da Sociologia Compreensiva, enquanto o Materialismo 

Histórico inspirou a Sociologia Crítica.     

http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/supersticao.htm
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defendiam que o progresso da humanidade depende, exclusivamente, dos avanços científicos. 

Acreditava que a nova época deveria estar alicerçada em um sistema teórico adequado à nova 

ordem moderna do industrialismo e pregava a necessidade da ordem para o progresso social. 

Com essa lógica, Durkheim passou a refletir sobre a sociedade de seu tempo, sendo um jovem 

preocupado com a ordem, vivendo dentro de uma sociedade em desordem. (MEKSENAS, 

2007). 

Durkheim (1973), ao refletir sobre as diversas concepções de educação ao longo dos 

séculos, conclui que cada sociedade, em seu tempo determinado de desenvolvimento, 

consolidou um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de modo, geralmente, 

irresistível.  

Para o autor, é uma ilusão acreditar que se pode educar os filhos como se almeja. Há 

costumes com relação aos quais somos obrigados a nos conformar; se os desrespeitarmos, 

muito gravemente, eles se vingarão em nossos filhos, porque uma vez adultos não estarão em 

estado de viver no meio de seus contemporâneos, com os quais não encontrarão harmonia, 

numa clara alusão a formação educacional para integração social, como se não houvesse 

alternativa educacional, visto que essa concepção de educação seria algo digno das tradições e 

não poderia ser alterado pela ação do homem. Justifica, ainda, essa concepção de educação, 

afirmando que os frutos da experiência humana são quase que integralmente conservados, 

graças à tradição oral, graças aos livros, aos monumentos figurados, aos utensílios e 

instrumentos de toda a espécie, que se transmite de geração em geração. Portanto, para que o 

legado de cada geração possa ser conservado e acrescido, será preciso que exista uma 

entidade moral duradoura, que ligue uma geração a outra: a sociedade.  

Nesse sentido, a educação teria a função de adaptar o indivíduo ao meio social, 

porque, do contrário, a convivência na sociedade seria impossível. Dessa maneira, a educação 

seria o elemento adaptador e normalizador básico na integração entre indivíduo e sociedade. 

Assim, para atender às diversas necessidades de adaptação dos indivíduos ao meio 

social, Durkheim (1973) concebe a educação como una e múltipla. A educação é una porque 

todos os indivíduos precisam dispor de um padrão de comportamento comum a toda a 

sociedade, independente de classe social, cuja tendência natural é o progresso e a harmonia 

social. Ou seja, um padrão de reprodução da sociedade vigente. É múltipla, porque, além dos 

valores comuns que é dada a todos os indivíduos, existe uma soma de conhecimentos distintos 

que variam de classe para classe social ou de profissão para profissão.  

Isso quer dizer que, dentro dessa unidade, há uma diversidade ou especialização de 

conhecimento que serão alcançados por aqueles indivíduos que demonstrem interesse em 
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preencher uma função útil na sociedade. Isso evidencia a divisão social do trabalho, pois a 

educação que forma o médico tem aspectos diferentes da educação que forma o mecânico, o 

engenheiro, o pedreiro, o carpinteiro. Para Durkheim (1973), a educação do homem do 

campo, não é a mesma do homem da cidade, a do burguês não é a mesma do operário, 

percebendo essa dualidade educacional como uma ordem natural das relações sociais de 

classe. 

É evidente que o pensamento de Durkheim revolucionou a educação da época, uma 

vez que havia a necessidade de harmonizar uma sociedade em conflito cultural; de uma 

cultura rural, pautada na agricultura, para uma cultura urbano/industrial. Parte de uma 

sociedade assentada na produção de subsistência para uma assentada na venda da força de 

trabalho, cujo controle emana do capitalista. Essa forma de ver a educação permanece até os 

dias atuais, contribuindo para fragmentação do saber, com a divisão social do trabalho e com 

a manutenção das desigualdades sociais em uma sociedade dividida por classes sociais. 

Em contraposição a essas ideias conservacionistas de sociedade se apresenta o 

materialismo histórico
31

, oriundo do pensamento sociológico crítico de Karl Marx e Engels 

que, ao contrário de Durkheim, para quem a sociologia era a ciência que contribuiria para 

levar a sociedade capitalista à perfeição, considerava que a sociedade capitalista sempre seria 

imperfeita; consequentemente, o único caminho para a superação dos problemas sociais seria 

a luta política para a construção de uma nova sociedade assentada no socialismo.  

O pensamento marxista concebe a busca do conhecimento a partir da totalidade, 

levanta formulações teóricas do universal para o particular, entende que a realidade deve 

surgir a partir da observação da vida social concreta do homem, fundada na relação entre 

conhecimento da base (as relações materiais que os homens estabelecem e os modos de 

produção que geram os meios de vida) a superestrutura (a cultura e o mundo das ideias). 

Para Marx e Engels (2003), os objetivos da luta proletária só podem ser alcançados 

pela derrubada de toda ordem social existente. Enfatizam que os proletários nada têm a 

perder, a não ser suas cadeias. Têm muito a ganhar. Segundo os autores, buscar atenuar a luta 

de classes e conciliar os antagonismos não devem ser o caminho mais adequado para a 

transformação social, em alusão às propostas reformistas do Estado moderno, típico das ideias 

de Durkheim para curar os males sociais por meio das reformas. 

                                                 
31

Também denominado Ciência Social Crítica, foi desenvolvida pelo filósofo alemão Karl Marx, influenciado 

pela visão dialética de Hegel, pelo socialismo utópico de Saint Simon e Proudhon e pela leitura dos clássicos da 

economia como Adam Smith e David Ricardo. 
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Assim, para alcançar a emancipação social, Marx e Elgels (2003) propõem substituir a 

educação doméstica, da época, pela educação social. Segundo os autores, os comunistas não 

inventaram a intervenção da sociedade na educação; procuram, apenas, transformar o tipo 

dessa intervenção, arrancando-a da influência da classe dominante. Será preciso, pois, 

compreender que as ideias dos homens, suas noções e concepções, numa palavra, que a 

consciência do homem se modifica com cada mudança nas condições de sua existência 

material, em suas relações sociais. 

O que demonstra a história das ideias senão que a produção intelectual se 

modifica à proporção que se modifica a produção material? As ideias 

dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. [...] 

quando se fala de ideias que revolucionam a sociedade, isso quer dizer que 

dentro da velha sociedade surgem elementos de uma nova sociedade, e que a 

dissolução das antigas ideias acompanha a dissolução das antigas condições 

de vida. (MARX, ELGELS, 2003, p. 44). 
 

O que se constata são posicionamentos antagônicos de educação e de sociedade entre 

os autores elencados. Marx e Engels (2003) admitem a possibilidade da transformação social 

por meio da luta política, elevando o nível das consciências por intermédio da educação 

social. Durkeim (1973), ao contrário, entende que, numa sociedade organizada pela moral 

social, pode ocorrer que certos indivíduos não se adaptem a ela, causando conflitos de 

interesses individuais contra interesses sociais.  

Nesse sentido, a educação seria o elemento integrador do indivíduo à sociedade e não 

um elemento de contraposição ao modelo social vigente. Para Durkeim (1973), não há 

necessidade de mudanças sociais, apenas de ajustes estruturais no seio da sociedade. A 

educação, nesse sentido, teria a tarefa de harmonizar, de ajustar os indivíduos ao padrão social 

capitalista vigente. Segundo Pires (1997), 

Karl Marx, na busca de um caminho epistemológico, ou de um caminho que 

fundamentasse o conhecimento para a interpretação da realidade histórica e 

social que o desafiava, superou (no sentido de incorporar e ir além) as 

posições de Hegel no que dizia respeito à dialética e conferiu-lhe um caráter 

materialista e histórico. Para o pensamento marxista, importa descobrir as 

leis dos fenômenos de cuja investigação se ocupa; o que importa é captar, 

detalhadamente, as articulações dos problemas em estudo, analisar as 

evoluções, o método materialista histórico dialético, é método de 

interpretação da realidade, visão de mundo e práxis. [...]. (PIRES, 1997, p. 

85-86). 

 

Diferente de Hegel que se preocupa com a dialética no plano do espírito, das ideias, 

Marx enfatiza que os homens se organizam na sociedade para a produção e a reprodução da 

vida, portanto, em condições materiais de existência. É com essa preocupação que Marx 

estabeleceu o caráter material e o caráter histórico da construção do conhecimento. 
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Essas teorias influenciaram de certa forma, a educação, e se dividiram em duas 

correntes pedagógicas: conservadoras e críticas. Para as primeiras, uma das tarefas da 

educação nas sociedades tem sido a de mostrar que os interesses individuais só podem se 

realizar plenamente por meio dos interesses sociais.  

Para Meksenas (2007), essa concepção de educação tem a característica de servir de 

adaptação de sujeitos à sociedade mediante elemento adaptador e normalizador básico de 

integração indivíduo-sociedade. Uma função integradora é aquela que cabe à educação. 

Enquanto a segunda vem criticar a sociedade de classes que tenta, através da ideologia, impor 

valores e ideias da classe empresarial (classe dominante)
32

 como sendo a única visão correta 

de sociedade e a consequente tentativa de fazer com que a classe trabalhadora pense com os 

valores da classe dominante. Essas concepções de educação estão postas em debate, 

historicamente, no seio da sociedade, e passaram a influenciar diretamente na definição da 

educação a distância.  

 

3.2 Concepções teórico-metodológicas da educação: a escolha das trilhas para o ensino-

aprendizagem 

 

Na atualidade, é possível enfatizar que o conhecimento produzido pela humanidade 

pode ser socializado de diversas formas quando se discute o ensino e a aprendizagem. 

Entretanto, o que diferencia uma ou outra forma de ensinar e aprender é o ponto de partida 

que se deseja para formação do homem. Essas decisões antecedem uma reflexão filosófica 

acerca das visões de mundo, de sociedade, de homem e de educação que se deseja.  

Essas questões são discutidas a fim de que se possa compreender a trajetória humana. 

A partir dessas definições, se articula uma série de abordagens pedagógicas, definidas de 

acordo com as crenças, valores e ideologias constituídas na vida em sociedade.  

As abordagens pedagógicas vêm se constituindo como tendências das práticas 

educacionais e se materializam de diversas formas na realidade brasileira. Para esse estudo, 

busca-se nas reflexões de Saviani (2000), Meksenas (2007), Mizukami (1986) e Libâneo 

(2006), a base de organização dessas abordagens. O(a)s autore(a)s seguem estilos e 

posicionamentos políticos e filosóficos diferenciados; portanto, para alguns, as abordagens 

pedagógicas se dividem em dois grandes eixos objetivando a sua filiação às grandes matrizes 

teóricas; para outros, não há preferência. Elas têm se apresentado, ora como conservadoras e 

                                                 
32

Na perspectiva Marxista, é considerada como classe dominante na sociedade capitalista, a classe que possui e 

controla os meios de produção e que é capaz, em virtude do poder econômico, que lhe é conferido, de usar o 

Estado como instrumento de dominação da sociedade. (MILIBAND,1972).  
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progressistas, ora como liberais e progressistas e alguns optam por não filiá-las em eixos, 

embora se possa enquadrá-las em alguns dos eixos mencionados. Porém, para esse estudo, se 

fará opção por dividir as abordagens pedagógicas em conservadoras e críticas. 

As pedagogias conservadoras inspiram-se no pensamento de Augusto Conte e Emile 

Durkheim. Elas são diferentes entre si, nos seus objetivos e métodos, mas podem ser 

agrupadas sob a designação de conservadoras, pois têm, em comum, a preparação de 

indivíduos para a vida em sociedade por meio da educação. (MEKSENAS, 2007). Vários 

autores se filiam a essa corrente pedagógica, entre os quais destacam-se os trabalhos 

desenvolvidos por: Dewey (1971); Piaget (1988) Skinner (1983) entre outros. 

Enquanto as pedagogias conservadoras tendem a adaptar indivíduos à sociedade, por 

meio da educação, as tendências pedagógicas críticas se constituem em instrumento de 

transformação social. Essas teorias têm, como marco teórico, as obras de Karl Marx e Mikhail 

Bakunin, que carregam uma visão crítica da sociedade capitalista. Com base nesse campo de 

visão, se agrupam diversos intelectuais preocupados com práticas pedagógicas críticas, que 

concebem a educação como instrumento da transformação social, embora tenham 

divergências em suas estratégias; dentre eles, destacam-se os trabalhos de Bordieux e 

Passeron (1975); Baudelot e Establet (1979); Enguita (1993); Tragtenberg (1985) e Gallo 

(2012), entre outros.  

As reflexões dos autores, tomados como referência para discussão das abordagens 

pedagógicas, contribuem, de certa forma, com o direcionamento da concepção metodológica 

na educação a distância em qualquer nível educacional. Com base nessas reflexões, é possível 

apontar uma diretriz para um modelo de curso, fundamentada em reflexões, políticas, 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas e pedagógicas.  

Desse modo, cumpre-se a tarefa de travar uma discussão acerca dos caminhos 

percorridos por cada uma dessas abordagens, havendo a necessidade de evidenciar os dois 

grandes eixos da ação educativa: o conservador e o crítico.  O primeiro discutirá os aspectos 

conservadores das abordagens pedagógicas. Nele, se inclui a abordagem tradicional, a escola 

nova, a comportamentalista e a cognitivista. O segundo se propõe a analisar os aspectos que 

delineiam as abordagens críticas, compondo-se da Pedagogia libertadora; da libertária; da 

Pedagogia crítico-social dos conteúdos e da Sociocultural.  
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3.2.1 Abordagens pedagógicas conservadoras 

 

A discussão sobre as abordagens conservadoras levam em consideração o conjunto de 

tendências pedagógicas que, deliberadamente, não têm a pretensão de mobilizar o conjunto da 

sociedade para transformação social. A intenção desse conjunto de abordagens é apenas, e tão 

somente, adaptar os indivíduos ao meio social, entre elas se destacam: a tradicional, a escola 

nova, a comportamentalista e a cognitivista. 

A abordagem tradicional, segundo Mizukami (1986), tem por característica centrar o 

ensino no professor. O aluno nessa acepção pedagógica, executa, apenas, o que foi prescrito 

pelo professor, passando a ser a autoridade máxima da sala de aula. Nessa abordagem 

pedagógica o homem é considerado uma espécie de tábula rasa, na qual são impressas, 

progressivamente, imagens e informações fornecidas pelo ambiente, portanto, um mero 

receptor passivo de informações. Ou seja, o professor é visto, nessa abordagem, como 

enciclopédia e o aluno como um caderno em branco: a partir das informações contidas no 

primeiro, se preenche o segundo. (MEKSENAS, 2007). 

Para Meksenas (2007), essa abordagem pedagógica parte do princípio de que a melhor 

forma de adaptar e preparar o indivíduo para a vida em sociedade é fazer com que assimile 

uma série de conhecimentos referentes à cultura e à ciência, acumulados pela humanidade. A 

realidade é algo que será transmitido ao indivíduo, principalmente, pelo processo de educação 

formal. O mundo é externo ao indivíduo e este irá se apossando, gradativamente, de uma 

compreensão, cada vez mais, sofisticada dele na medida em que se confronta com os modelos, 

com os ideais, as aquisições científicas e tecnológicas, os raciocínios e demonstrações, as 

teorias elaboradas através dos séculos. (MIZUKAMI, 1986).  

Conforme Freire (1987), nessas circunstâncias, a educação se torna um ato de 

depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante, na clássica 

educação bancária, ou seja, aqueles que sabem transmitem o conhecimento àqueles que não 

sabem. Nessa concepção de educação: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 

de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-

los e arquivá-los. [...] Nessa distorcida visão da educação. Não há 

criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na 

invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. (FREIRE, 1987, p. 

33). 
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A preocupação do autor tem o sentido de advertir os educadores para o imobilismo 

subjacente a práticas educativas conservadoras ao atribuir ao sujeito o papel insignificante na 

elaboração e aquisição do conhecimento. Nessa abordagem, é valorizado o produto, já que os 

modelos a serem alcançados estão preestabelecidos; daí a ausência de ênfase no processo. 

(MIZUKAMI, 1986). 

Uma outra tendência dentro da concepção conservadora, porém com novos matizes, 

pois muda a compreensão que se tem da educação, trazendo o aluno para o centro do processo 

educativo é o movimento da Escola Nova, que tem, em John Dewey, um dos seus 

precursores. Para Dewey, a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas a própria 

vida. A preocupação dos escolanovistas, como contraposição à abordagem tradicional, estaria 

nos meios e não nos fins; nos processos e não no produto, como defendia os adeptos da 

abordagem tradicional. Isso, de certa maneira, alteraria a forma, mas não o conteúdo 

educacional. Essa abordagem, segundo Saviani, (2000, p. 9), 

[...] desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do 

aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos 

ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o 

interesse; da disciplina para espontaneidade; do diretivismo para o não-

diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 

filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 

experimental. Trata-se, portanto, de uma teoria pedagógica que considera 

que o importante não é aprender, mas aprender a aprender.  
 

Isso quer dizer que a melhor maneira de adaptar e preparar indivíduos para a vida em 

sociedade é fazer com que eles, em vez de, apenas, acumular conhecimentos, aprendam a 

forma como eles se criam. A ênfase não está no acúmulo de informações, mas nas formas e 

métodos que possibilitem chegar a elas. (MEKSENAS, 2007).  

Diferente da abordagem tradicional, o processo de aprendizagem na abordagem 

escolanovista não termina com a memorização das informações, mas com a descoberta dos 

caminhos que levaram o aluno a elas. Por isso, o aluno, nessa abordagem, tem um papel ativo 

no processo de ensino-aprendizagem, se situando no mesmo nível do professor numa relação, 

de certa forma, democrática. Essa relação não se refere à igualdade de oportunidades para 

todos, porque a democracia é vista como, 

[...] liberdade de ascensão social através da competição e, nesse sentido, essa 

tendência pedagógica também não questiona e não critica os fundamentos da 

nossa vida social; ela mantém, embora de maneira dissimulada, o objetivo de 

adaptar o indivíduo à sociedade para não transformá-la. (MEKSENAS, 

2007, p. 53). 
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Isso quer dizer que a pedagogia nova, na sua essência, em nada se diferenciava da 

abordagem tradicional, porque o objetivo permanecia o mesmo: integrar indivíduos à 

sociedade capitalista. O que se observa é que a pedagogia nova ao invés de instituir uma 

escola diferente nos métodos de trabalho, com vistas à superação dos problemas relativos à 

marginalidade da pedagogia tradicional, paradoxalmente, em lugar de resolver os problemas, 

o agravou, pois provocou o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão 

de conhecimentos, culminando por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares 

as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento 

elaborado. Em contraposição, a escola nova aprimorou a qualidade do ensino destinado às 

elites. (SAVIANI, 2000). 

Outra abordagem pedagógica importante que merece atenção especial em tempos de 

novas tecnologias da informação e comunicação, principalmente, na educação a distância, é a 

abordagem comportamentalista ou Behaviorista. Mizukami (1986) enfatiza que, nessa 

abordagem, os modelos são desenvolvidos a partir da análise dos processos por meio dos 

quais o comportamento humano é modelado e reforçado. Implicam recompensa e controle, 

assim como o planejamento cuidadoso das contingências de aprendizagem, das sequências de 

atividades de aprendizagem, e a modelagem do comportamento humano, a partir da 

manipulação de reforços, desprezando os elementos não observáveis ou subjacentes a esse 

mesmo comportamento.  

Nesse sentido, qualquer estratégia instrucional com base nessa abordagem deve 

considerar a preocupação científica que a caracteriza, aplicando-a quer no planejamento, quer 

na condução, implementação e avaliação do processo de aprendizagem. Qualquer estratégia 

instrucional deve, pois, estar baseada em princípios da tecnologia educacional. Isso acontece 

com o condicionamento operante. Isso pressupõe que, quando um determinado 

comportamento é seguido por uma dada consequência, apresenta maior probabilidade de se 

repetir. Portanto, é denominado reforço a consequência que produz tal efeito. (SKINNER, 

1973).  

Na prática pedagógica, isso denota a necessidade de empreender esforços repetitivos e 

reforçá-los, sempre que necessário, na busca de orientar o comportamento para uma resposta. 

Isso significa dizer que, para cada estímulo, existe uma resposta, que será negativa ou 

positiva, que sendo reforçado, através da repetição, o comportamento humano poderá ir se 

ajustando até o ponto desejado. 

A realidade, para Skinner (1973), é um fenômeno objetivo, o mundo já é construído e 

o homem é o produto do meio. Assim, o meio pode ser manipulado, o comportamento por sua 
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vez, pode ser mudado, modificando-se as condições das quais ele é uma função, ou seja, 

alterando-se os elementos ambientais, o meio seleciona. Para Skinner (1973) uma cultura se 

desenvolve quando novas práticas surgem e são submetidas a uma seleção, e não se pode 

esperar que elas possam emergir por acaso. Isso que dizer que a cultura, em tal abordagem, 

passa a ser representada pelos usos e costumes dominantes, pelos comportamentos que 

mantêm através dos tempos porque são reforçados à medida que servem ao poder. 

(MIZUKAMI,1986).  

Essa abordagem pedagógica influenciou a modalidade de educação a distância, e de 

certo modo, lhes rendeu hegemonia na indústria educacional, a partir do momento em que se 

utilizou das atividades de repetição instrumental para os cursos em formatos assíncronos, em 

que não havia necessidade de mediação de professores para interação com os alunos. A 

máquina seria o único instrumento na relação ensino-aprendizagem.  

Uma outra abordagem que sobressai nessa tendência pedagógica é a abordagem 

cognitivista ou interacionista, conhecida como construtivista, sendo, também, muito utilizada 

na modalidade de educação a distância, porque lida com os estímulos ambientais, organizam 

dados, sentem e resolvem problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais.  

Mizukami (1986) ressalta que, embora se note preocupação com relações sociais, a 

ênfase dada é na capacidade do aluno de integrar informações e processá-las. Essa 

abordagem, historicamente, promoveu um embate direto com a abordagem 

comportamentalista ou Behaviorista, porque, em vez de propor para o indivíduo atividades 

mecânicas, isoladas, teria a interação com professores, tutores e de outros alunos no processo 

ensino-aprendizagem.  

Segundo Piaget (1970), para aquisição do conhecimento existem duas fases: a fase 

exógena, a fase da constatação, da cópia, da repetição; e a fase endógena, fase da 

compreensão das relações, das combinações. Com isso, é necessário considerar que a 

aprendizagem pode parar na primeira etapa do conhecimento, ou seja, na fase exógena. O 

verdadeiro conhecimento, porém, implica o aspecto endógeno, já que pressupõe uma 

abstração, que pode ser reflexiva ou empírica.  

Em face disso, Piaget (1973) expressa que a educação é um todo indissociável, 

considerando dois elementos fundamentais: o intelectual e o moral. Logo,  

 

[...] não se pode formar personalidades autônomas no domínio moral se por 

outro lado o indivíduo é submetido a um constrangimento intelectual de tal 

ordem que tenha de se limitar a aprender por imposição sem descobrir por si 

mesmo a verdade: se é passivo intelectualmente, não conseguiria ser livre 

moralmente. Reciprocamente, porém, se a sua moral consiste 
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exclusivamente em uma submissão à autoridade adulta, e se os únicos 

relacionamentos sociais que constituem a vida da classe são os que ligam 

cada aluno individualmente a um mestre que detém todos os poderes, ele 

também não conseguiria ser ativo intelectualmente (PIAGET, 1973, p. 69). 
 

Para o construtivismo, o objetivo da educação não consiste na transmissão de 

verdades, informações, demonstrações, modelo, mas em que o aluno aprenda por si próprio a 

conquistar essas verdades. A educação tem o papel de propiciar as condições necessárias para 

que cada aluno alcance essa autonomia.  

Essa abordagem passou a ser bastante utilizada na EAD, tendo em vista que uma das 

especificidades de um curso, nessa modalidade educacional, é a autonomia dos alunos para 

realizar as atividades, individualmente, sem a intervenção do professor, porque nem sempre 

eles terão a sua disposição um professor para lhes tirar dúvidas. Portanto, os alunos devem 

descobrir, por conta própria, as suas verdades por meio de estudos e relações próprias.  

 

3.2.2 Abordagens pedagógicas críticas 

 

As abordagens críticas, diferentemente das conservadoras, têm a pretensão de 

mobilizar o conjunto da sociedade para transformação social. A intenção política dessas 

correntes pedagógicas é proporcionar conhecimentos necessários sobre a realidade capitalista 

e o papel da escola, nesse contexto, seria mobilizar os indivíduos para organização de uma 

relação social mais horizontal, sem estratificação social. Entre essas abordagens, se destacam: 

a Pedagogia libertadora; a libertária; a crítico-social dos conteúdos. Essas abordagens não são 

utilizadas, com frequência, na modalidade educacional a distância, visto que o perfil dos 

cursos concebidos, especialmente no Brasil, se caracterizam por uma ótica mais 

instrumentalista, possivelmente, por ausência de discussão com a comunidade acadêmica.  

No entanto, elas existem e são caracterizadas por um viés crítico de sociedade na 

busca de transformar a realidade social. A pedagogia libertadora pressupõe, por exemplo, que 

alunos e professores, mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o 

conteúdo de aprendizagem, atinjam um nível de consciência dessa realidade, a fim de nela 

atuarem, no sentido da transformação social, porque, na sociedade capitalista, a educação não 

é una, segundo admitiu Durkheim; ela é de classe, e nesse sentido, a escolarização tem dois 

objetivos:  

[...] preparar a consciência do indivíduo para perceber apenas a visão de 

mundo da classe empresarial como correta, isto é, transmissão de ideologia; 

preparar o indivíduo para o trabalho, fazendo com que aprenda o necessário 

e suficiente para lidar com seus instrumentos de trabalho, disciplinando e 

treinando o corpo/mente da classe trabalhadora para que possa desempenhar 
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adequadamente suas tarefas no trabalho. [...] por outro lado, a classe 

empresarial recebe outro tipo de escolarização, muito mais aperfeiçoado e 

completo, com acesso às melhores escolas, aos melhores professores e 

materiais didáticos para assim, com bom nível de conhecimentos, poder se 

aperfeiçoar e se perpetuar na função de classe dirigente. O conhecimento é 

fonte de poder; a partir do conhecimento, é possível dominar mais 

facilmente outra pessoa; faz sentido que em nossa sociedade a classe 

empresarial tenha acesso as melhores escolas enquanto aos trabalhadores 

reste apenas o acesso àquele conhecimento parcial que lhe garanta a 

condição de dominado “eficiente”. (MEKSENAS, 2007, p. 68). 

 

Por isso, Paulo Freire - o mentor intelectual dessa abordagem pedagógica - critica a 

educação tradicional, qualificada por ele como educação bancária, por servir, apenas, de 

depósito de conteúdos, sem nenhuma pretensão de alterar o nível de consciência dos 

indivíduos. Libâneo (2006) complementa dizendo que, tanto a educação tradicional, 

denominada “bancária” – que visa, apenas, depositar informações sobre o aluno -, quanto a 

educação renovada – que pretenderia uma libertação psicológica individual – são 

domesticadoras, visto que pouco ou nada contribuem para desvelar a realidade social de 

opressão.  

Freire (1974a, p. 42) ressalta que é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em 

seus programas e em seus métodos, adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 

chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo e estabelecer com os 

outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história. Nessa ótica, ressalta que 

A libertação autentica, que é a humanização em processo, não é uma coisa 

que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante, É 

práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo. [...] A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 

comprometem com libertação não pode fundar-se numa compreensão dos 

homens como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não 

pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente 

compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na 

consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do 

depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas 

relações com o mundo. (FREIRE, 2001, p. 67). 
 

 Portanto, a abordagem libertadora vê a educação como um ato político intencional que 

deve servir para elevação da consciência dos homens, a fim de que possam se tornar sujeitos 

da práxis. Isso exige que o processo educacional aconteça de forma recíproca, dialogicamente, 

para que as pessoas aprendam interagindo com as outras, porque ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 

(FREIRE, 2001).  
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 Ainda com referência às abordagens críticas, se apresenta a pedagogia libertária, a 

qual tem a expectativa de que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos 

num sentido libertário e autogestionário. A visão básica, segundo Libâneo (2006), é introduzir 

modificações institucionais, a partir dos níveis subalternos que, em seguida, vão 

“contaminando” todo o sistema. A instituição de mecanismos colegiados faz parte dessa 

abordagem, tais como: assembleias, conselhos, eleições, reuniões, associações. A autogestão 

é, assim, o conteúdo e o método; resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. 

 Tragtenberg (1985) enfatiza que, na escola, as relações vivenciadas por professores, 

alunos, funcionários, diretores e orientadores, reproduzem, em escala menor, a rede de 

relações que existe na sociedade. O autor compara as relações de poder na escola com aquelas 

de um presídio, em que a prática de ensino, em sua essência, reduz-se à vigilância. Não é mais 

necessário o recurso à força para obrigar o aluno a ser aplicado, é essencial que o aluno, como 

o detento, saiba que é vigiado.  

O que se pretende com a pedagogia libertária é superar essas relações com uma 

proposta pedagógica voltada para autogestão social numa perspectiva integral, com vistas a 

libertar os homens das amarras da burocracia, da repressão e do controle que perverte as 

relações humanas, gerando o conformismo e a alienação. 

 Vê-se, portanto, que a pedagogia libertária constitui um viés político com a finalidade 

de conscientizar os homens na busca da organização da autogestão, pela vivência grupal, não, 

apenas, na educação escolar, mas também em múltiplos processos formativos, seja de 

crianças, seja de adultos trabalhadores. Assim, pode ser visto como parte dos processos 

educativos: cursos para adultos, palestras, seminários, ciclos de conferências, mas também um 

forte investimento em uma imprensa libertária, com a publicação de jornais e revistas, livros e 

panfletos a serem distribuídos da maneira mais ampla possível. (GALLO, 2012).  

O eixo central é a demonstração da capacidade de organização intelectual de todo(a)s 

no processo de deliberação em todas as instâncias sociais de forma ativa e efetiva. A educação 

seria o instrumento para essa transformação, envolvendo, inicialmente, a consciência humana 

para, logo em seguida, transformar o modelo social vigente. 

 Portanto, para finalizar o conjunto de abordagens críticas, referenciadas, situa-se a 

pedagogia crítico-social dos conteúdos. Essa abordagem compreende que o papel da escola é 

a difusão dos conteúdos. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto 

indissociáveis das realidades sociais. A valorização da escola, enquanto instrumento de 

apropriação do saber, é o melhor serviço que se presta aos interesses populares. (LIBÂNEO, 

2006). 
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 Nessa abordagem, os alunos não desenvolvem o senso crítico apenas quando o 

professor problematiza a vida deles. É necessário fazer com que o aluno tenha também seu 

direito garantido ao conhecimento acumulado pela civilização humana. Nesse sentido, a 

aquisição do conhecimento não deve ter, como objetivo, a erudição, o saber pelo saber, mas 

sim a possibilidade de que o conhecimento possa ser ferramenta a mais no processo de 

transformação social. (MEKSENAS, 2007).  

No entanto, para que esse saber, produzido historicamente pela humanidade, possa ser 

de acesso útil ao aluno, faz-se necessário que o professor seja o mediador entre o 

conhecimento e a prática social do aluno.  

Desse modo, o aluno passa a conhecer o conteúdo de forma crítica e não apenas 

memorizando-o. Ou seja, com a contribuição do professor, os conteúdos das diversas áreas do 

conhecimento passam a ser apresentados e discutidos em sala de aula, criticamente, de forma 

clara e objetiva, tornando-se parte de suas vidas. Saviani (2000) compreende que o ponto de 

chegada de uma ação pedagógica é a relação dos conteúdos com a prática social.  

Dessa maneira, são necessárias relações dos conteúdos com a prática social, a fim de 

que os alunos possam sentir a necessidade de apreendê-los para colocá-los em prática. O que 

se vê tanto na abordagem tradicional (bancária) quanto na escola nova (por experimento) é 

uma ação educativa sem significado algum para a vida dos indivíduos. 

Libâneo (2006) advoga a intervenção do professor, porque, segundo ele, não dá para 

continuar com essa dicotomia, difundida por muitos educadores, que ora o ensino é centrado 

no professor, ora é centrado no estudante como forma de oferecer processos educativos mais 

adequados. Para o autor, não se pode amortecer a presença do professor como mediador dos 

conteúdos, como se ele não trouxesse nada de novo para o ensino-aprendizagem.  

A relação pedagógica é uma relação com um grupo, e o clima do grupo é essencial na 

pedagogia. Nesse sentido, o professor intervém, não para se opor aos desejos e necessidades 

ou à liberdade e autonomia do aluno, mas para ajudá-lo: a ultrapassar suas necessidades e 

criar outras, a ganhar autonomia, no seu esforço de distinguir a verdade do erro, a 

compreender as realidades sociais e sua própria experiência. Por isso, são importantes e 

necessárias as dinâmicas de grupo, que aproximam os alunos ao professor e vice-versa. Essa é 

uma das formas de conquista do respeito mútuo, momento em que são compreendidos os 

objetivos pedagógicos para construção de um ambiente valioso voltados à prática de uma 

educação transformadora. (LIBÂNEO, 2006). 

As diversas abordagens pedagógicas, referenciadas nesse estudo, de certa forma, 

contribuíram para a definição dos modelos de cursos adotados na modalidade a distância no 
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ensino superior brasileiro. A filiação dos cursos a uma abordagem ou outra tem se 

desenvolvido, a partir das necessidades basilares do curso e de seus propósitos, o que, nesse 

momento, requer muitas variações por ser uma modalidade nova e aberta a estudos e 

pesquisas sobre o seu funcionamento. 

É importante considerar que para alguns autores entre eles Santos (1988) Moraes 

(1997), Oliveira (2003) está se vivendo, no século XXI, uma limitação desses paradigmas que 

estavam em vigor até a atualidade e que tentavam explicar os fenômenos vitais. Na opinião 

desses autores, a visão de mundo, contemplada nesses paradigmas, é hoje uma visão obsoleta 

em muitos aspectos e que está emergindo uma nova visão – das ciências sociais, da vida 

social, dos valores, das estruturas políticas e sociais, das instituições e dos nossos 

comportamentos.  

Nesse sentido, os autores acreditam que a crise da ciência moderna é o resultado do 

grande avanço no conhecimento que ele propiciou, pois o conhecimento permitiu ver a 

fragilidade dos pilares em que se funda. Destacam, ainda, que o desenvolvimento das 

tecnologias e tudo que elas permitem realizar estão, sobretudo, de acordo com um novo 

paradigma emergente que considera o mundo uma rede de relações na qual tudo está 

relacionado em uma grande teia de relações e conexões.  

No campo educacional, essa visão de rede apontaria para a ultrapassagem da visão 

compartimentada, disciplinar, única e isolada, num esforço de reaproximar as disciplinas que 

devem se desencadear e se interconectar como uma rede. Segundo Santos (1997), graças ao 

avanço das tecnologias da comunicação e da informação pode-se acrescentar a emergência de 

uma pluralidade tecnológica com a possibilidade de interação de diferentes mídias – texto, 

som, imagem e movimento. 

Não se desconhece todas as inovações que provêm das tecnologias da comunicação e 

da informação e as contribuições que elas podem trazer para o campo educacional; no entanto 

não se pode deixar de considerar que um paradigma emergente que envolva diferentes 

pressupostos de novas teorias que têm, em comum, a superação do pensamento mecanicista 

da ciência moderna, ainda é um assunto muito polêmico, pois apontaria para a superação da 

modernidade caracterizada pela era da razão.  

Na ótica de Gamboa (2001), o ideário da modernidade ainda está inconcluso e a 

proclamação da entrada em uma era pós-moderna, via novas ondas tecnicistas como a 

informática e a microeletrônica, é muito prematuro. Assim, a revolução informática em vez de 

resgatar as dívidas da modernidade, na maioria dos países em desenvolvimento cria novos 

desafios, na medida em que surgem outros tipos de analfabetos e de excluídos. 
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3.3 Modelos de cursos a distância no Brasil: uma questão em aberto 

 

O ponto de mutação da educação superior brasileira, com relação à modalidade 

educacional a distância, se mostra a partir da instituição do art. 80 da LDB, Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996), quando foi permitido ao Poder Público incentivar o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e 

de educação continuada.  

Com base na aprovação dessas diretrizes, as instituições de ensino superior, públicas e 

privadas iniciaram uma caminhada na busca de implantar, inicialmente, de forma tímida em 

seus cursos presenciais, momentos a distância, atendendo à regulamentação que dava o direito 

de as instituições comporem suas grades curriculares com o percentual de 20% com a 

modalidade a distância.  

Essas experiências contribuíram, efetivamente, para a instituição de modelos de cursos 

completos, via modalidade a distância, na educação superior na graduação e pós-graduação. 

No Brasil, os modelos de cursos a distância se vincularam, historicamente, a interesses 

institucionais dos mais diversos, principalmente, aqueles cursos com viés economicista, de 

caráter mercantil, em detrimento de cursos de formação geral, integral, que incorporassem a 

indissociabilidade entre a formação intelectual e prática. 

Cumpre ressaltar que o conceito de modelo pode ter vários significados e está em 

articulação direta com a atividade científica que procura, segundo Behar (2007), 

compreender, explicar e predizer fenômenos do mundo.  

Desse modo, é possível considerar como modelo um sistema figurativo que reproduz a 

realidade de forma mais abstrata, quase esquemática e que serve de referência. Neste capítulo, 

o termo Modelo é, portanto, uma referência, uma diretriz, um parâmetro, um rumo, uma 

estrutura, que pode ser utilizada para caracterizar os diferentes tipos de cursos de educação a 

distância que são utilizados. 

A exaltada e eufórica defesa do papel modernizante e inovador dessas tecnologias - 

imprescindíveis ao enfrentamento dos desafios do novo milênio - caminharam sob a égide de 

vários modelos de EAD os quais, situados historicamente, foram delineando uma política 

tipicamente liberal reeditada, apostando na capacidade de a educação mudar e transformar os 

indivíduos, propiciando mudanças da sociedade (RISCAL, 2010). Por esse prisma, haveria 

uma esperança de que as novas tecnologias,  

[...] teriam a capacidade de finalmente eliminar antigos problemas da 

educação, permitindo o aceso de grandes contingentes de excluídos ao 
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processo de escolarização. Principalmente em países com grandes 

desigualdades sociais e econômicas como o Brasil. (RISCAL, 2010, p. 55-

56). 

 

Há uma crença na política educacional de que a educação deve ser a força motriz para 

o desenvolvimento e que, em certa medida, exalta a tecnologia como alavanca da educação e 

do progresso nacional. (RISCAL, 2010). Ideias essas que se aproximam das orientações 

economicistas da Unesco e do Banco Mundial. Entretanto, para atender ao mundo do 

trabalho, na perspectiva da formação do capital humano, seria imprescindível um tipo de EAD 

que atendesse aos acordos firmados, internacionalmente, para implementação do novo 

paradigma educacional, que pudesse direcionar ações pedagógicas inovadoras. Para Oliveira 

(2003, p. 31), 

[...] esse novo paradigma levaria à produção do conhecimento, centrada no 

sujeito aprendiz, individual e coletivo, desenvolvendo sua autonomia, 

criatividade, criticidade, espírito investigativo e colaborativo e que o 

capacite para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. 
 

Desse modo, os modelos de EAD, em vigência no país, seriam condicionados pela 

expectativa social em torno da educação para empregabilidade
33

 na sociedade do 

conhecimento. Isso, de certa forma, sem entrar no mérito da questão, daria um alento àqueles 

que se encontrassem em desvantagem educacional e que estivessem pretendendo buscar a 

formação ou a qualificação para o trabalho.  

Referente ao uso da tecnologia, Moran (2010) identifica a existência de dois grandes 

modelos de cursos a distância no território brasileiro com muitas variáveis. 

O primeiro seria o modelo tele/videoaula em que o professor aparece no 

papel tradicional, onde é visto pelos alunos ao vivo (teleaula) ou em aula 

gravada (videoaula). Nesse modelo, há o auxílio de leituras e atividades 

presenciais e virtuais, correspondendo a tendência pedagógica 

behaviorista (grifos nosso). O segundo seria o modelo web, onde o 

professor não dá aula, ele se comunica por meio de materiais impressos e 

digitais, escritos de forma dialogada e com tutoria presencial nos polos e/ou 

virtual, pela internet, utilizando de alguns vídeos eventualmente, não 

sistematicamente, filiando-se a tendência pedagógica construtivista 

(grifos nosso). (MORAN, 2010, p. 129-130).  

 

Ainda para o autor, a diversidade de modelos de cursos a distância faz parte de um 

sistema novo de educação que varia de acordo com a demanda. Esses modelos de cursos se 

pautam, por definição, em opções por algumas das abordagens pedagógicas já delineadas 

neste estudo. Dentre os modelos, destacam-se os cursos prontos para alunos individualmente; 

                                                 
33

 A página 128 aprofunda a discussão sobre o significado do termo empregabilidade. 
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cursos para pequenos grupos; modelo de aulas por tele/videoconferência; e modelo de 

educação on-line; e o modelo híbrido, com momentos síncronos e assíncronos. 

 

3.3.1 Modelos de cursos prontos individualizados 

 

Os cursos, para atendimento individualizado, contam com instruções precisas para o 

aluno, com estudos:  

[...] baseados em materiais on-line, em cases, animações, pequenos vídeos e 

atividades que o aluno realiza durante um período determinado e que envia 

os resultados das atividades a um centro que as corrige, normalmente, de 

forma automática e atribui um conceito que permite o avanço do aluno para 

uma nova etapa. A grande vantagem destes cursos é a flexibilidade de 

tempo. O aluno pode começar e terminar dentro do seu próprio ritmo. O 

curso pode acontecer a qualquer momento. Não precisa reunir uma turma 

específica, com determinado número de alunos. Isso facilita para a 

instituição e para o aluno. (MORAN, 2011, p. 2).  

 

Um curso de EAD que utiliza esse modelo não tem preocupação com o processo de 

mediação da aprendizagem pelo professor, visto que é realizado pelos materiais impressos, 

dificultando a integração do aluno com os colegas e com o professor, aprofundando a 

sensação de isolamento típico de cursos de EAD.  

Por outro lado, esse tipo de curso é ideal para qualquer instituição que atua com essa 

modalidade de educação, porque não há necessidade de uma grande estrutura física e de 

pessoal permanente, além de atender a um grande número de alunos a custos operacionais, 

consideravelmente, reduzidos. Entretanto, a realidade apresenta algumas contradições, 

porque, para participar do curso, é exigido do aluno o domínio das novas tecnologias, e 

muitos deles não dispõem de computadores, tampouco de acesso à internet banda larga.  

Com relação à metodologia desse modelo de curso, há um esforço para facilitar o 

acesso dos alunos aos materiais. Alguns cursos utilizam materiais textuais disponibilizados na 

Internet. Outros acrescentam apresentações em PowerPoint, trechos de vídeos, gravações em 

áudio, um design para a Internet mais amigável, de fácil navegação e com formatos 

hipertextuais e multimídia. Isso leva a crer que o aprendiz terá plenas condições materiais e 

intelectuais de transitar com tranquilidade por essas ferramentas tecnológicas. 

Com relação à didática ou formato pedagógico de cursos prontos individualizados, 

percebe-se um leque de estudos que contribuem para a aproximação dos estudantes com os 

conteúdos. Vê-se, nesse modelo, um formato de curso que se utiliza de um viés mais 

instrumentalista, na perspectiva tecnicista. O fato de o curso prever a atividade individual ao 
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invés da coletiva, a correção automática das atividades, realça, cada vez mais, o seu 

alinhamento às tendências pedagógicas tradicionais.  

No modelo de curso, em referência, há um esforço na direção de aproximar 

professores e alunos dos textos, numa perspectiva técnica. Erdos (apud PETERS, 2010) 

enfatiza que o escritor, dirigindo-se direta e informalmente aos estudantes, se apresenta como 

uma pessoa que compreende suas necessidades e seus interesses e o estabelecimento desse 

tom pessoal permite ganhar a confiança dos estudantes. E essa é uma das formas de conseguir 

conquistar o prazer pelos estudos, principalmente, quando eles são individualizados, 

independentes, sem a presença física do professor. 

Outro tipo de curso individual que tem como objetivo diminuir a distância entre 

docentes e discentes é o modelo da conversação. Esse tipo de curso pode ser considerado uma 

evolução ao curso anterior, já que se começou a interpretar o ensino a distância como 

simulação de uma conversação entre docentes e discentes. Nessa acepção, o texto didático não 

transmitia, como um livro especializado, conhecimentos objetivos sistematicamente 

organizados, mas uma conversação didática.  

Para Holmberg (apud PETERS, 2010), o docente, enquanto autor de um curso de 

ensino a distância, deveria criar a atmosfera de um diálogo amigável e levar em conta suas 

convenções, criar o sentimento de uma relação pessoal entre docentes e discentes, 

aumentando, assim, a satisfação no estudo e a motivação. Para o autor, o texto em EAD 

precisa ter uma linguagem clara, um tanto coloquial, de forma que seja uma conversa 

constante entre autor e estudantes pela interação com o material de estudos preparado. 

Peters (2010), analisando o modelo da conversação, chega à conclusão de que as 

recomendações, para esse modelo didático, podem ser aceitas parcialmente ou descartadas 

totalmente. A sua reflexão parte do princípio de que, no ensino superior, não é possível 

transmitir conhecimentos científicos numa linguagem clara e um tanto coloquial, palavras e 

sentenças curtas, quando um dos objetivos precípuos do ensino universitário é justamente 

iniciar o aluno na linguagem científica.  

Para Peters (2010), a aplicação do modelo didático professoral seria a forma um tanto 

adequada para atender ao modelo individualizado de curso em que os docentes transferem sua 

habilidade e arte para o texto didático, a fim de que esse possa exercer, substitutivamente, 

todas as funções didáticas importantes.  

Para isso, é necessário que o docente imagine e crie possibilidades para despertar a 

atenção e interesse dos discentes com objetivos claros e precisos, trazendo à memória 

conhecimentos preliminares que se relacionam com o objeto que está sendo estudado. Além 
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disso, tem a necessidade de expor o conteúdo em partes e numa sequência que facilita a 

recepção e a compreensão, emitem conselhos de como estudar os conteúdos expostos, e, por 

meio do retorno, certificam-se do resultado do processo ensino-aprendizagem, fazem 

exercícios com os alunos e os ajudam a pôr em prática o que aprenderam. 

Em suas reflexões, Peters (2010) pondera que o modelo professoral se apresenta como 

um progresso, ao passo que os últimos apresentados – a correspondência e a conversação – 

foram imitados procedimentos que, no fundo, nada tem a ver com o ensino. Aqui os docentes, 

se põem em sintonia com os discentes. Emprega-se todo um arsenal de medidas com o intuito 

de fomentar e garantir sua aprendizagem. 

Apesar de Peters (2010) considerar o modelo professoral um progresso na EAD, é 

preciso ter clareza de que, no modelo de curso individual, a interação do aluno é com o texto 

e, algumas vezes, com o vídeo, e não com o professor, mesmo considerando que foi o 

professor quem preparou todo o material didático.  

O sucesso desse modelo de curso, na graduação, não acontece na devida proporção 

esperada, porque o sucesso da aprendizagem depende quase que, exclusivamente, do esforço 

do estudante em querer aprender. Nesse modelo de curso, exige-se um aluno maduro, 

autossuficiente, disciplinado e automotivado, ou seja, espera-se que o aprendiz possa ter 

atitude, independência e autonomia no processo de aprendizagem, sem a interferência do 

professor.  

É preciso ficar alerta com as limitações dos modelos de cursos com o viés individual, 

porque, sem a mediação do professor de forma virtual ou presencial, as dúvidas dos alunos, 

que extrapolam as explicações textuais, podem não ser dirimidas, principalmente, na forma de 

conceitos, causando sérios problemas na expectativa de curso do alunado.  

Portanto, convém perceber que os cursos, nesse modelo individual, exigem um perfil 

de aluno diferenciado. Em sua maioria, os cursos individuais são mais aceitos por 

profissionais que já estão atuando no mercado, já possuem afinidades com as novas 

tecnologias, têm acesso à internet, e querem evoluir na carreira ou são pressionados 

socialmente por uma qualificação constante. 

 

3.3.2 Modelos de cursos combinados com proposta fechada e alguns momentos de 

interação  
 

Moran (2011) ressalta que esse modelo de curso tem as mesmas características do 

curso individual com uma pequena diferença, é colocado à disposição do aluno um tutor ou 

um orientador on-line, para tirar dúvidas por e-mail ou em alguns horários predeterminados. 
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São cursos prontos, focados no conteúdo, com algum apoio para dirimir dúvidas, para 

encaminhamento de trabalhos, mas, fundamentalmente, são direcionados para cada um dos 

alunos. Uma grande desvantagem dos cursos prontos é a não preocupação com a clientela a 

que se destina, visto que, criados para atender a uma grande quantidade de alunos distribuídos 

em localidades geograficamente diferentes, esses cursos não atentam para as especificidades 

locais, tampouco para as necessidades dos alunos, podendo gerar uma grande desistência dos 

cursos.  

Esse modelo de curso com apoio tutorial no entendimento de Peters (2010), 

 
[...] tem a pretensão de vencer a distância com um texto didático que simula 

uma conversa de aconselhamento, equivalente a um diálogo de 

aconselhamento real. Não se trata de alguém responsável pelo ensino, mas, 

sim, de um fellow, uma espécie de: companheiro, camarada, colega, par, 

igual ou indivíduo, agregado a universidade, com a função de assessorar 

estudantes individualmente em questões gerais relacionadas aos estudos, de 

integrá-los a vida acadêmica. Portanto, tutores não são, propriamente, 

docentes, mas sim, conselheiros, algo como amigos mais velhos, porque 

etimologicamente a palavra Tutor vem do latim significando proteção ou 

protetor. (PETERS, 2010, p. 58, grifo nosso).  

 

Peters (2010) entende que o modelo tutorial parece ser mais adequado a estudantes 

adultos com tendência ao estudo autônomo, independente, porque não há mediação do 

professor. Os tutores são pessoas que auxiliam os alunos para que o estudante não fique na 

solidão. 

O entrave do modelo de curso com tutoria é que, em alguns casos, os tutores não 

conseguem ajudar, academicamente, aos alunos causando desconforto, frustração e decepção 

quanto à qualidade social do curso, levando, muitas vezes, o educando a desistir do curso por 

falta de apoio pedagógico, porque se sente muito solitário no percurso, sem estímulo para 

continuar, principalmente, quando ele compara com a educação presencial em que os alunos 

estão todos os dias frente a frente com os professores.  

Nesse aspecto, é preciso destacar a importância do professor no processo educacional, 

tendo em vista que ele tem o conhecimento de área e pode planejar a disciplina de acordo com 

o tempo preestabelecido, conduzindo o aluno a uma relação de compromisso com as suas 

tarefas, porque a figura do professor já se traduz numa relação de respeito. Mas, o modelo 

tutorial não tem essa pretensão. Quando o modelo coloca um intermediário para interagir com 

os alunos, secundarizando a figura do professor, ele tende a se aproximar de um ensino 

tradicional, agora virtual, pautado em uma metodologia diferenciada por meio do 

racionalismo técnico-instrumental. No entanto, a essência permanece a mesma: o aluno deixa 
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de ser um depósito de conhecimentos produzidos pela humanidade para, agora, ser um 

depósito de informações canalizadas pelo canal de interação virtual, sem nenhuma discussão 

direta com o professor.  

 

3.3.3 Modelo de cursos para pequenos grupos  

 

O modelo de curso para pequenos grupos se difere dos cursos prontos individualizados 

na forma didática, segundo Moran (2011), porque leva em consideração a interação e o 

compartilhamento dos conteúdos. Tem as mesmas características de preparação dos materiais 

e atividades com apoio de professores e orientadores, mas acontecem, simultaneamente, em 

grupos e permitem que se organizem atividades individuais e coletivas, incentivam a 

participação, combinando flexibilidade individual com alguns momentos de interação com 

orientadores e com os colegas. 

Um curso com características compartilhadas pressupõe, prioritariamente, 

comunicação por meio da internet, em que a interação ocorre por meio de trocas de 

informações na busca de soluções para os problemas apresentados para discussão. As 

ferramentas mais utilizadas são MSN, facebook, twitter, chat, fórum, e-mail, além dos 

materiais produzidos em CDs e apostilas. Algumas dessas ferramentas tecnológicas 

possibilitam que os estudantes possam manter uma conversa mais individualizada com os 

colegas, com o professor, com o tutor, como também por conferência com todos do grupo. 

Esses modelos de cursos não são diferentes dos anteriores quanto à utilização das 

ferramentas tecnológicas, pois exigem do estudante pleno conhecimento dessas ferramentas, 

entendidas como fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos, a fim de que os 

objetivos sejam atingidos. E muitas vezes as coisas não são tão fáceis como parece, pois há 

um conjunto de elementos que favorecem o aprendizado, tais como: facilidade de acesso à 

internet com uma velocidade compatível com as ferramentas de trabalho; domínio dessas 

tecnologias; computadores de fácil acesso, de preferência de uso próprio, que não precise 

depender da autorização de outras pessoas para fazer uso dele. Mas, nem sempre essas 

tecnologias estão à disposição dos alunos de forma integral. 

 

3.3.4 Modelo de curso por tele/videoconferência 

 

A convergência das mídias, no Brasil, vem proporcionar uma grande oportunidade 

para que os modelos de cursos a distância possam ser viabilizados de forma qualitativa pela 
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tele/videoconferência. Com essa ferramenta tecnológica, um professor transmite sua aula para 

muitas salas espalhadas pelo país com até cinquenta alunos por sala e acompanhados por um 

tutor local que faz a ponte presencial com o professor e tutores que estão on-line. Os alunos 

podem fazer algumas perguntas pela internet, fax, telefone, por controle remoto. Essa mistura 

de aulas ao vivo, atividades on-line e texto impresso constituem um modelo promissor para 

alunos que têm dificuldade em trabalhar sozinhos, em ter autonomia intelectual e gerencial da 

sua aprendizagem.  

Segundo Moran (2011), o modelo que mais se estendeu, nestes últimos anos, foi o das 

teleaulas por satélite e interação pela Internet. São instituições que oferecem aulas ao vivo por 

satélite para centenas de salas, tutoria local, atividades presenciais e complemento na WEB. 

Essa metodologia de trabalho educacional possui um potencial imenso de expansão pela 

capacidade de atendimento a milhares de alunos, simultaneamente, e de fácil instalação 

tecnológica, pois  

a educação a distância está presente em municípios que sequer contavam 

com instituições de ensino tradicionais. O modelo gerador dos cursos atuais 

em EAD surge no avanço das aulas de videoconferência dos cursos de 

Mestrado e Doutorado a distância da Universidade Federal de Santa 

Catarina, fundamentalmente por videoconferência. Foi a partir de um desses 

cursos com a Tecpar que foi gerada a Universidade Eletrônica, que criou 

propostas inovadoras em 1998, integrando videoconferência, material 

impresso e Internet, no Curso Normal Superior com Mídias Interativas, que 

ofereceu em parceria com a Universidade de Ponta Grossa, no Paraná. 

(MORAN, 2011, p. 4). 
 

Assim, foi, com base nessa experiência, que outros grupos foram surgindo e 

implementando propostas semelhantes, com destaque para os cursos de capacitação de 

professores em serviço da Rede Estadual e Municipal de São Paulo, que seguiram esse 

modelo, capacitando mais de doze mil professores. Um dado importante é que outras 

universidades foram substituindo a videoconferência por teleaulas por satélite e se 

expandiram com maior rapidez. (MORAN, 2011).  

A priori, a metodologia aplicada a esses cursos se pauta pela interatividade a partir da 

comunicação entre alunos e professores com questões enviadas via internet pelo chat e que 

podem ser respondidas ao vivo via teleconferência, depois do crivo de professores auxiliares 

ou tutores. As aulas têm complementação com atividades de leitura e pesquisa, coordenadas 

por um tutor eletrônico, um tutor a distância.  

A organização do curso por teleconferência é disposta por professores das disciplinas, 

um tutor presencial e um virtual que os acompanham ao longo do curso. Além das aulas e das 

atividades presenciais, os alunos desenvolvem atividades de leitura e pesquisa 
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individualmente, a partir de material impresso recebido ou disponibilizado na WEB. Nesse 

aspecto, 

[...] o sucesso da teleaula se deve a que consegue fazer uma passagem mais 

fácil para a EAD, retoma o contato com o professor, a relação olho-no-olho. 

Mesmo uma parte das atividades sendo feitas localmente, em grupo, com um 

mediador (tutor ou professor assistente). Os alunos não precisam de tanta 

autonomia para gerenciar o tempo. Parece um curso presencial, com menos 

aulas e é mais barato. O custo sem dúvida é outro enorme atrativo. Muitos 

alunos de cursos de formação de professores me disseram que era a única 

forma de acesso ao ensino superior, diante da impossibilidade de bancar os 

custos dos cursos presenciais. [...] Outro fator de sucesso é que o custo das 

transmissões por satélite vem diminuindo e tornam cada vez mais viável a 

abertura de novas salas. A infraestrutura local é relativamente simples e 

econômica. Costumam ser utilizados prédios ou salas ociosos, 

principalmente, à noite, de colégios que só funcionam no período diurno. 

Com o crescimento rápido do número de alunos, de polos, de tele-salas, fica, 

na minha avaliação, muito difícil manter a qualidade. (MORAN, 2011, p. 5).  

  

Entende-se que qualquer modelo de EAD estabelecido para atender à sociedade 

precisa ter a mesma qualidade da educação presencial. E a qualidade da educação não se 

mede pelo número de alunos envolvidos, mas pela seriedade e coerência do projeto 

pedagógico, pela qualidade dos gestores, educadores e mediadores, e também pelo 

envolvimento dos alunos. (MORAN, 2011).  

Apesar de bastante difundido, o modelo de curso baseado na tele/ videoconferência, 

deixam dúvidas quanto ao seu funcionamento prático. Mas a diferença entre um modelo e 

outro está, basicamente, na forma de interação. A teleconferência acontece como um 

programa de televisão, no qual o professor é o único que fala e tem sua imagem transmitida, 

enquanto os participantes remotos podem, apenas, interagir mediante fax, telefone, e-mail, 

chat, entre outros; enquanto a videoconferência utiliza, via de regra, um canal de duas vias, no 

qual os participantes podem falar, ver, ouvir e ser vistos. 

A teleconferência em EAD ocorre pela instrução por meio de alguma forma de 

tecnologia de telecomunicação interativa (MOORE; KEARSLEY, 2007). Consiste, portanto, 

na geração via satélite de palestras, apresentações de expositores ou aulas com a possibilidade 

de interação via fax, telefone ou Internet.  

Metodologicamente, o conferencista ou professor faz sua apresentação de um estúdio 

de televisão. Fala "ao vivo" para seu público-alvo, que recebe a imagem em um aparelho de 

televisão conectado a uma antena parabólica sintonizada em um canal predeterminado. 

Teleconferência por satélite é essencialmente uma via de vídeo e uma via de áudio 

simultâneas, com a utilização de uma via de áudio ou fax como retorno para perguntas ou 

opiniões.  

http://telemedicina.unifesp.br/set/guia.php?id=400&sub=&glo=teleconfer%EAncia
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A outra forma de interação em cursos de EAD é por intermédio da videoconferência, 

definida pela International Telecommunication Union (ITU-T), como um serviço audiovisual 

de conversação interativa que provê troca bidirecional e em tempo real de sinais de áudio e 

vídeo, entre grupos de usuários, em dois ou mais locais distintos. (LIMA, 2007). 

Das tecnologias utilizadas no ensino a distância, a videoconferência é a que mais se 

aproxima de uma situação convencional da sala de aula, já que, ao contrário da 

teleconferência, possibilita a conversa em duas vias, permitindo que o processo de 

ensino/aprendizagem ocorra em tempo real (on-line) e possa ser interativo, entre pessoas que 

podem se ver e ouvir simultaneamente.  

Devido às ferramentas didáticas disponíveis no sistema, ao mesmo tempo que o 

professor explica um conceito, pode acrescentar outros recursos pedagógicos, tais como; 

gráficos, projeção de vídeos, pesquisa na Internet, imagens bidimensionais em papel ou 

transparências, arquivos de computador, etc. O sistema permite, ainda, que o aluno das salas 

distantes possam dirimir suas dúvidas e interagir com o professor no momento da aula, 

utilizando os mesmos recursos pedagógicos para a comunicação. 

Vale enfatizar que o modelo de EAD, calcado na tele/videoconferência, pode não ser a 

um custo tão baixo como anuncia Moran (2011). Nesse sentido, algumas discussões são 

pertinentes acerca das vantagens e desvantagens sobre a escolha por um modelo alicerçado 

pela Tele ou Videoconferência em EAD. Abaixo o quadro 1 organizado: 

 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens sobre o modelo de EAD  

Alicerçado na tele/videoconferência 

 

TELECONFERÊNCIA 

Vantagens Desvantagens 

   Ampliação do número de 

atendimento de alunos a baixo custo. 

 

 Não há interação em tempo real, 

dificultando a participação no 

momento das dúvidas.  

  Número de atendimento é maior. 

  Impossibilita uma discussão 

ampliada entre os participantes. 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Vantagens Desvantagens x eficiência 

   Promoção de uma discussão em 

tempo real. 

   Estimula as pessoas a participar no 

momento em que tiverem dúvidas 

por meio da interatividade. 

 Possibilidade de atender a um grande 

número de alunos em tempo real, 

comprometendo a qualidade do 

ensino. 

  Alto custo de acesso da transmissão. 
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   Necessidade de equipamentos mais 

sofisticados. 

 Alto custo para a manutenção da 

videoconferência impossibilita esse 

serviço, visto que os equipamentos e 

os serviços agregados são onerosos. 

 Exigência de pessoal qualificado para 

geração dos programas, equipamentos 

e liberação de sinal das operadoras de 

telefonia. 

 Alto custo de investimento. 

 Treinamento antecipado para 

professores e alunos, visando utilizar, 

adequadamente, essa tecnologia. 

 

O quadro acima mostra que a escolha pelo modelo de curso a distância 

consubstanciado na tele/videoconferência não é uma decisão simplesmente técnica com 

variáveis apenas nos custos operacionais, porque ele pode vir a ser de custo reduzido ou 

mesmo um tanto oneroso, de acordo com o tipo de qualidade que se deseja implantar.  

A definição da concepção de EAD é quem vai direcionar a viabilidade dos meios 

tecnológicos e o caminho a ser seguido, porque já se tem a compreensão de que, para ter uma 

EAD de qualidade social, é necessário o menor número de alunos possível, uma boa equipe 

técnica, equipamentos de primeira qualidade e profissionais da educação, preparados para 

facilitar a interação com os educandos e a colaboração entre eles. Sem esses atributos 

qualquer curso a distância sempre vai deixar a desejar. Isso já está claro, quando se faz alusão 

à educação superior a distância. 

Na perspectiva de buscar construir possibilidades para garantia de qualidade, tão 

desejada por todo educador e pelo público em geral, a tele/videoconferência busca suporte, no 

modelo tecnológico de extensão o qual propõe uma maneira de superar a distância entre 

docentes e discentes, possibilitando aos estudantes assistir às aulas da universidade a distância 

com auxílio de meios técnicos de informação e comunicação. 

No entendimento de Peters (2010), a proposta de reduzir a distância entre docentes e 

discentes com auxílio dos meios de informação e comunicação, não se reduziu à distância 

física, mas à distância entre educação e educação a distância e ensino com presença, porque 

essa transferência do ensino com presença para a moradia dos telestudantes pode ser 

considerada um contramodelo ao modelo do professor, porque o ensino se faz presente pelos 

meios eletrônicos e não pelos textos didáticos. 
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Sem dúvida, as novas tecnologias aplicadas na EAD apontam para uma convergência 

das mídias, quando prioriza os meios eletrônicos como forma de ensino. Entretanto, 

compreende-se que estes, embora sejam importantes, não devam prescindir do texto didático, 

sequer da mediação de um professor para acompanhamento do processo, seja ele on-line, por 

correio eletrônico ou mesmo de momentos presenciais para melhor qualificar essa modalidade 

de educação.  

Nesse sentido, pode-se verificar que o modelo da distância transacional – Michael 

Moore (1993) tem o mérito de reduzir a distância entre docentes e discentes por meio da 

simulação. Para reduzir a distância na educação, o autor faz a distinção entre distância física e 

distância comunicativa, isto é, psíquica, e introduz para designar a última, o conceito da 

distância transacional.  

Portanto, a distância transacional é determinada na medida em que docentes e 

discentes podem interagir, simultaneamente; ela é influenciada levando em conta o caminho a 

ser seguido no estudo que está prefixado por meio de programas de ensino preparados. Ou 

seja, a interação entre docentes e discentes é dosada de acordo com o que se quer que o aluno 

aprenda. Se num dado momento o aluno precisa de um tempo maior para o contato com os 

conteúdos de forma autônoma, independente que lhe forneça os subsídios necessários para 

que, noutro momento, que já está pré-programado, ele possa interagir com o docente, estando 

esses momentos prescritos compulsoriamente. A distância transacional vai ser estabelecida de 

acordo com as características das pessoas participantes, os objetivos e os conteúdos de ensino, 

seu nível de exigências, os métodos necessários, os meios disponíveis e a cultura de estudo. 

 

3.3.5 O modelo de educação on-line 

 

Na atualidade, a forma de interação em voga na sociedade conectada pela internet é a 

curtição, o compartilhamento e a colaboração da informação e da comunicação. Essa forma de 

interagir vem modificando os comportamentos sociais e influenciando nas diversas formas de 

acesso ao conhecimento, bem como nos cursos a distância, proporcionando um fazer 

educativo com diversas conexões em tempo real. 

Com base nesse novo modo de ver a educação, em tempo real, vários modelos de 

cursos em nível superior se encontram à disposição da sociedade, dentre eles, pode-se 

destacar aqueles oferecidos, predominantemente, pela Internet e redes digitais, mais 

conhecidos como educação on-line em que o aluno se conecta a uma plataforma virtual, 

Moodle, e lá encontra uma base de materiais, tutoria e colegas com diferentes formas de 
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organização da aprendizagem: algumas focadas em conteúdos prontos e atividades; outras 

focadas em pesquisa, projetos e atividades colaborativas, incluindo alguns conteúdos. 

Entretanto, o cerne da proposta desse modelo de curso consiste em desenvolver uma 

aprendizagem ativa, efetiva, colaborativa e compartilhada.  

Em face da dinamicidade e de seu raio de atendimento desse modelo de curso, ele 

pode ficar disponível a muitas pessoas ao mesmo tempo, reduzindo, segundo Moran (2011), 

os custos operacionais e, consequentemente, barateando o curso de forma geral, com certas 

restrições quanto à qualidade quando se pensa em reduzir custos para atender a uma demanda 

maior, independente do modelo a ser seguido. O autor enfatiza que, nos dia de hoje, há muitas 

opções diferentes de estudos on-line e caminha-se para ter ainda o on-line com muitas mais 

opções audiovisuais, interativas, fáceis de acessar e gerenciar, a custos bastante baixos.  

São vários os tipos de cursos on-line: os assíncronos
34

, baseados em conteúdos 

prontos e algum grau de tutoria, em que os alunos se inscrevem a qualquer momento; os 

cursos considerados semi-assíncrono
35

 com mais interação, em que os alunos participam de 

grupos, de debates como parte das estratégias de aprendizagem. Combinam atividades 

individuais e de grupo, havendo, também, uma orientação mais permanente.  

Moran (2011) apresenta, ainda, outro tipo de cursos on-line com períodos 

preestabelecidos, começando em datas previstas e se estendendo até o final com a mesma 

turma, como acontece em muitos cursos presenciais. Há, nesse formato, dois modelos básicos, 

com variáveis. 

Um modelo centrado em conteúdos, em que o importante é a compreensão 

de textos, a capacidade de selecionar, de comparar e de interpretar ideias, 

análise de situações. Esses conteúdos podem estar disponíveis no ambiente 

virtual do curso e também em textos impressos ou em CD-s que os alunos 

recebem. Geralmente há tutores para tirar dúvidas e alguma ferramenta de 

comunicação assíncrona como o fórum. [...] E outro que combina leituras, 

atividades de compreensão individuais, produção de textos individuais, 

discussões em grupo, pesquisas e projetos em grupo, produção de grupo e 

tutoria bastante intensa. Nos cursos on-line que começam em períodos 

certos, com tempos pré-determinados é mais fácil formar grupos, trabalhar 

com módulos. (MORAN, 2011, p. 7). 

                                                 
34

 Curso de natureza Assíncrona é todo aquele caracterizado pela comunicação que, semelhantemente 

ao telegrama, possui momentos para envio e recepção de mensagens diferidas no tempo. A interação 

entre tutores e alunos não é em tempo real (on-line). Um Curso caracterizado pelo aprendizado 

independente, onde o aluno recebe materiais para estudar ilustra bem o caso. Por exemplo: Correio 

eletrônico (email), lista de discussão. (RODRIGUES, 2011). 
35

 Cursos de natureza semi-assíncrona são cursos que, mesmo baseados em mecanismos assíncronos, 

utilizam, ocasionalmente, as formas de comunicação síncrona. A disponibilização de telefones para 

contato do aluno ao serviço de atendimento em caso de dúvidas sobre os materiais de um determinado 

curso a distância ilustra bem o caso (RODRIGUES, 2011). 
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Os estudos indicam que os modelos de EAD estão em movimento, ora de forma 

síncrona ora assíncrona; o que vai nutrir a preferência por um tipo de modelo de EAD será a 

dinâmica concebida pela concepção de educação estabelecida no curso. É óbvio que 

elementos de todos os modelos estão presentes na educação a distância. Caso queira saber 

para onde se conduz a viagem no desenvolvimento dessa modalidade de educação, é 

necessário reconhecer de onde vem essa forma de ensinar e estudar, assimilando as novas 

tecnologias da informação e comunicação pela internet e pela TV interativa, na era digital, 

objetivando construir um modelo educacional a distância que possa ser, ao mesmo tempo, 

prazeroso e comprometido socialmente com os estudantes.  

Todavia, qualquer que seja o modelo de curso, ele precisa estar em consonância com o 

projeto político-pedagógico da Instituição como forma qualificada de conduzir o processo 

educativo em todas as suas dimensões. 

 

3.4 O projeto político-pedagógico: diretrizes para ação educativa  

 

 O projeto político-pedagógico de um curso na modalidade a distância deve ser 

concebido para ser a diretriz a ser seguida por todos aqueles que fazem parte da instituição 

educativa. Por isso, ele deve ser construído coletivamente, com a participação de todos 

aqueles envolvidos no processo educativo. É o que prescreve grande parte dos autores que 

trabalham nessa linha de estudo; dentre os quais, destacam-se os trabalhos de: Veiga (1996; 

2001); Veiga e Fonseca (2006); Veiga e Resende (2003) e Gandin e Gandin (1999). 

 Entretanto, o que se constata, na atualidade, são projetos políticos-pedagógicos sendo 

concebidos, nacionalmente, sem a participação dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional, para atender experiências pilotos na educação a distância, principalmente, nas 

Instituições de Ensino Superior Federais. Entre essas experiências, está o curso de 

Administração a distância da UFRN, que, após a experiência piloto se firmou como curso 

regular; agora, sob a denominação de Administração Pública. 

O PPP, principalmente, em uma gestão democrática caracteriza-se desde a sua 

concepção por analisar coletivamente o contexto filosófico, socioeconômico, político e 

cultural em que a instituição está inserida, estabelecendo, a partir dessas reflexões, a 

concepção de homem, de sociedade e de mundo que se almeja. Será com base nessas questões 

que a instituição definirá a concepção de educação e o modelo de curso, o que demandará 

outras necessidades em plena consonância com o documento, desde as questões didáticas aos 

materiais a serem utilizados. 
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Por isso, o PPP se qualifica como fundamental para a gestão democrática na 

instituição pública, devendo obedecer ao prescrito por Gandin (1999) e Veiga (2003). Para 

eles, a concepção do PPP deve caracterizar-se em um processo participativo de decisões, além de:  

[...] preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 

pedagógico que desvele os conflitos e as contradições; explicar princípios 

baseados na autonomia da instituição educativa (grifos nossos), na 

solidariedade entre seus agentes educativos e no estímulo à participação de 

todos no projeto comum e coletivo; conter opções explícitas na direção da 

superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo voltado para 

uma realidade específica; explicar o compromisso com a formação do 

cidadão. (VEIGA, 2003, p. 11). 
 

 Para a autora, a execução de um projeto de qualidade nasce da própria realidade, 

tendo, como suporte, a explicação das causas dos problemas e das situações nas quais tais 

problemas aparecem; é exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à 

avaliação; implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da instituição; é 

construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos 

numa interação possível. (VEIGA, 2003).  

No entanto, na maioria dos cursos de educação a distância, os projetos pedagógicos 

não têm considerado a realidade dos alunos; eles são elaborados para atender a uma grande e 

diversificada quantidade de alunos, não conseguindo, por isso, atender às especificidades 

locais e individuais, porquanto são feitos para atender de forma massificada. 

Toda e qualquer organização que pretende implantar e desenvolver uma prática de 

natureza participativa deve ter por base o exercício do diálogo. Portanto, o PPP de um curso 

de educação a distância deveria prever metodologias que incentivassem o diálogo entre 

alunos, tutores e professores contribuindo, dessa forma, para a sua formação de cidadão ativo 

e participante na sociedade.  

No entanto, uma das maiores dificuldades para desenvolver políticas de participação, 

é, ainda, a cultura autoritária presente nas instituições, onde as pessoas não são protagonistas 

dos destinos das organizações, mas, apenas, legitimam o que outras pessoas pensam por elas. 

Esse também é o entendimento de Paro (2002), o qual considera que os condicionantes 

institucionais constituem um dos grandes impeditivos da participação nas instituições 

educativas públicas. Logo, em face da atual organização formal da instituição pública, pode-

se constatar o caráter hierárquico da distribuição de autoridade, que visa ao estabelecimento 

de relações verticais, de mando e submissão, em prejuízo de relações horizontais, favoráveis 

ao envolvimento democrático e participativo. 
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Com relação aos espaços decisórios, como ingredientes para construção/reconstrução 

do PPP, Vieira (2007) esclarece que na gestão, 

por menores que sejam as mudanças pretendidas, atingem pessoas, 

corporações. Mudar nunca é simples, o que pode ser detectado nas coisas 

mais elementares: desde a simples cor de uma parede até a inclusão ou 

retirada de uma disciplina. Isto para não falar de vantagens corporativas. 

Gente é assim. Resiste. Reage. Faz corpo mole. Abandona o gestor na 

primeira medida antipática à vontade da maioria. E gestão se faz em 

interação com o outro. Por isso mesmo, o trabalho de qualquer gestor ou 

gestora implica sempre em conversar e dialogar muito. Do contrário, as 

melhores ideias, também se inviabilizam. Embora o diálogo seja um 

instrumento fundamental na obtenção dos consensos necessários à 

construção das condições políticas, há outros ingredientes que alimentam 

este processo. A negociação é outro componente importante desse processo 

porque gestão é arena de interesses contraditórios e conflituosos. (VIEIRA, 

2007, p. 59). 
 

 No que se refere ao modo de gerir os processos de trabalho na instituição educativa 

pública, a negociação passa a ser uma estratégia para estabelecer os possíveis consensos. Por 

isso, o exercício de paciência e do diálogo com os diversos segmentos da comunidade 

acadêmica é de fundamental importância, porque, quando não há participação e envolvimento 

nas deliberações para construção/reconstrução do PPP, não há compartilhamento de 

responsabilidades, não há comprometimento com as diretrizes estabelecidas no documento. 

Logo, a probabilidade de êxito na execução do projeto é ínfima. Isso fica bastante explícito 

nos cursos superiores em que os coordenadores insistem em gerir sozinhos, sem a consulta a 

seus pares no interior das instituições. Cada professor realiza as suas tarefas, muitas vezes 

isoladas, em dissonância com as diretrizes estabelecidas no documento direcionador das ações 

educativas. 

 Nesse sentido, é preciso enfatizar que o PPP, enquanto dimensão da gestão 

democrática, deve ser um instrumento capaz de orientar as ações, (re)ações e difusões no 

meio acadêmico a fim de que possa durar o tempo necessário para atender às demandas do 

mundo acadêmico em determinado tempo histórico.  

Coincidentemente, os PPP mais duradouros predominam semelhanças importantes: 

foram construídos por gestões colegiadas de educadores críticos e progressistas (ROSSI, 

2004). São projetos comprometidos com o social e não, apenas, com o mercado. O autor 

acentua, ainda, que os PPP emancipadores são democráticos em seus princípios e propósitos, 

integradores e tolerantes com as diferenças (transculturais) universalistas em sua intenção e 

abrangência (transnacionais) para estender a todos os indivíduos condições concretas de 

autonomia política, econômica e intelectual. 
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Cumpre ressaltar que a intenção do processo educativo é o desenvolvimento integral, 

não apenas no aspecto cognitivo, mas também nos aspectos afetivos e sociais, em uma 

perspectiva emancipatória, protagonizada pelos sujeitos e suas coletividades. Esse deve ser o 

sentido do PPP, um documento que deve buscar assumir que os sujeitos concretos, por suas 

práxis objetivas, produzem a realidade enquanto sujeitos histórico-sociais de seu tempo. 

O projeto político-pedagógico do curso é um documento também onde devem ser 

definidas as concepções teórico-metodológicas dos cursos, as opções pelo modelo de 

sociedade que se almeja alcançar e o tipo de homem que se quer formar. Dessa escolha, 

derivam as metodologias, os tipos de curso, a estrutura e a organização.  

Entende-se que não há possibilidade de construção do projeto político-pedagógico sem 

uma discussão exaustiva sobre as concepções teórico-metodológicos da educação. Essas 

questões precisam ser abordadas de forma coletiva, para que todo(a)s possam expor suas 

posições políticas sobre o modo como veem o mundo, a sociedade e o homem. Essa ação tem 

início nas discussões de concepções e culmina com a ação educativa em todos os espaços 

laborais.  

Para isso, faz-se necessária a participação ativa e efetiva dos atores que compõem a 

instituição educativa. O estudo permite, ainda, concluir que, a partir das definições de homem 

e de sociedade, é possível apontar para a concepção de educação a ser estabelecida, podendo 

expressar uma educação para conservação da ordem social ou, ainda, para transformá-la.  

Nesse sentido, a modalidade educacional a distância irá se filiar, metodologicamente, 

aos princípios estabelecidos pelo coletivo em seu documento principal, o projeto político-

pedagógico. O modelo de curso que dará respaldo as orientações contidas nesse documento 

será, metodologicamente, orientado por uma abordagem pedagógica que garanta, 

objetivamente, a implementação do documento construído coletivamente.  

Verifica-se, também, que nem sempre essas discussões são efetivadas, na prática. 

Atualmente, as abordagens pedagógicas, utilizadas na modalidade a distância, se pautam, 

preferencialmente, em um viés economicista, instrumentalista e técnico, vinculada a uma 

educação sob o aspecto conservador, sob orientação dos organismos internacionais (Unesco e 

Banco Mundial), o que não elimina um olhar reflexivo acerca de uma formação para 

transformação social, visto que a sociedade é dinâmica, e as instituições de ensino superior 

estão sempre em movimento.  
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4 EXPANSÃO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A DISTÂNCIA: 

CENÁRIOS E DESAFIOS 

 

O contexto de implantação do curso de Administração Pública a Distância, no âmbito 

das universidades brasileiras e, em especial, na UFRN, é pautado por uma lógica em que 

prevalece a política neoliberal de Estado mínimo, caracterizada pela diminuição de verbas 

públicas para os setores sociais, incluindo a educação e, simultaneamente, pelo estímulo ao 

empresariamento do ensino superior, sob a aparência da democratização desse nível de 

ensino, tendo, como principal estratégia, a educação a distância.  

Nessa conjuntura, nota-se uma forte tendência em acreditar que as novas tecnologias 

da informação e comunicação permitirão expandir, rapidamente, a formação universitária para 

todo o país, disseminando a crença na educação como força motriz para o desenvolvimento 

individual, na perspectiva da ascensão social.  

É um cenário que se expressa pela defesa da implementação de um novo tipo de 

ensino e de aprendizagem intermediado pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação, em que a responsabilidade pedagógica não recai, preponderantemente, sobre o 

professor como indivíduo, mas sobre a instituição que congrega professores e especialistas 

para elaboração do material didático e de técnicas apropriadas para o acompanhamento do 

aluno e verificação de sua aprendizagem. (FRAGALE FILHO, 2003). 

É nesse contexto que se constitui a parceria do Ministério de Educação com 

Instituições de ensino superior e empresas estatais, dentre elas o Banco do Brasil, visando 

criar um curso piloto de Administração, na modalidade a distância, objetivando a ampliação 

do acesso ao ensino superior, incluindo-se a formação dos servidores públicos dessas 

empresas como uma das políticas do Governo Federal. (PROJETO..., 2006)
36

. 

O capítulo discute, inicialmente, o papel do Fórum das Estatais pela Educação e a sua 

importância na definição de políticas para a expansão do ensino superior. O segundo 

momento discute a experiência piloto do curso de administração a distância e as primeiras 

iniciativas para a sua implementação na UFRN. Em seguida, aborda a experiência piloto do 

curso de Administração e a criação da Universidade Aberta do Brasil como suporte para o 

desenvolvimento do curso. Por fim, analisa o curso de Administração Pública a distância, 

tomando, como foco de análise a metodologia do curso, a partir de seu Projeto Pedagógico
37

.  

 

 

                                                 
36

 Projeto Político-Pedagógico do curso de Administração a distância. 
37

 O curso de Administração Pública e Distância passa a utilizar o termo projeto pedagógico. 
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4.1 O fórum das estatais pela educação e a expansão do ensino superior na modalidade a 

distância 

 

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 transformações passaram a exigir uma nova forma de pensar e agir da sociedade, 

um novo perfil de trabalhador para todos os campos de atuação, principalmente, para as 

empresas públicas, tradicionalmente rígidas e burocratizadas, requerendo novas habilidades e 

competências dos servidores públicos e uma nova cultura organizacional dessas empresas, 

com mais 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.  

Esse movimento não acontece por acaso; ele é resultado de constructos sociais que 

tem seus fundamentos em políticas macroeconômicas que, segundo Abrúcio (2003), estariam 

redefinindo o papel do Estado ampliado, pautado em políticas Keynesianas
38

 que garantia 

políticas públicas na área social (educação, saúde, previdência, social, habitação) para um 

Estado neoliberal, fundado na lógica do mercado, tido como eficiente, ágil, capaz de oferecer 

serviços de qualidade à população e organizado dentro de um modelo gerencial que privilegia 

a ótica da eficiência, da eficácia e da produtividade. 

Isso quer dizer que as reformas implementadas para atender à reestruturação 

produtiva, principalmente, no campo da educação, a partir da década de 1990, não foram 

ações pontuais, próprias do Estado brasileiro, mas, um elemento da engrenagem, articulando 

educação e desenvolvimento, a fim de adequar o sistema produtivo a uma nova realidade no 

contexto das novas tecnologias da informação e comunicação, razão pela qual seria necessário 

realizar uma qualificação constante, permanente, para acompanhar essa evolução tecnológica. 

A condução dos trabalhos do Fórum das Estatais pela Educação teve a coordenação 

geral do Ministro Chefe da Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministro de Estado 

da Educação e a participação efetiva e estratégica das empresas estatais brasileiras. Após a sua 

constituição, uma das principais características desse Fórum foi a busca da consensualização 

                                                 
38

A política Keynesiana era caracterizada pelo Welfare States - Estado de bem-estar social – adotado em maior 

ou menor grau nos países desenvolvidos. Tinha como objetivo primordial a produção de políticas públicas na 

área social (educação, saúde, previdência social, habitação etc.) para garantir o atendimento das necessidades 

básicas da população. (ABRUCIO, 2003, p. 175). 
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das ações focadas em quatro eixos estratégicos: universidade, pesquisa e inovação; educação 

profissional;alfabetização e inclusão;qualidade na educação básica. Isso significa que, para 

nortear as ações do fórum, todos os projetos deveriam ser aprovados por consenso e se pautar 

por uma posição de exequibilidade. (FÓRUM DAS ESTATAIS PELA EDUCAÇÃO, 2004).  

O apelo à exequibilidade das ações na busca de uma educação democrática e de 

qualidade é o centro de toda a discussão do Fórum das Estatais pela Educação que tem por 

objetivos 

criar um espaço de reflexão e ação sobre os desafios da educação e na 

definição de políticas públicas para o seu equacionamento; b) ser um 

espaço de sinergia entre os projetos das empresas Estatais (já existentes 

e futuros), do Ministério da Educação e Casa Civil, representando o 

Governo Federal. (FÓRUM..., 2004). 

 

A partir dos eixos estratégicos foram estabelecidas quatro câmaras temáticas, visando 

promover o diálogo entre projetos afins. Cada câmara estabeleceria relação com um 

macroprojeto do Ministério da Educação, no sentido da convergência de esforços: a) 

alfabetização e inclusão social (Brasil Alfabetizado); b) aprimoramento da qualidade da 

educação básica (Escola Aberta); c) ampliação do ensino técnico e profissional (Escola na 

Fábrica); d) fortalecimento e expansão da educação superior pública (Projeto de apoio à 

pesquisa e extensão entre IFES e Estatais). 

O Fórum das Estatais pela Educação teve o propósito de abrir um espaço de diálogo e 

articulação para, em primeiro lugar, promover a discussão e busca de consenso em relação aos 

desafios, gargalos, oportunidades e articulação de ações conjuntas na área da educação, tendo 

como objetivo: 

 
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..., 2004). 
 

A proposta do Fórum das Estatais pela Educação marcha afinada com a política 

macroeconômica, estabelecida em âmbito federal, visando contribuir com a proposta 

desenvolvimentista de nação, como estratégia do Governo Federal, para implantação da 

reforma da educação superior. A associação entre educação e desenvolvimento fica mais 

evidente quando o documento ressalta que:  
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[...] perseguimos, enfim, uma educação para todos com qualidade, 

imprescindível para a construção de um novo modelo de desenvolvimento 

para o nosso País. [...] O futuro do País passa, necessariamente, pela 

educação. Não haverá um novo Brasil, justo e soberano, se não tivermos 

uma escola democrática e de qualidade, inserida no processo de mudança da 

história. (FÓRUM..., 2004). 
 

É nesse contexto de fortalecimento e expansão da educação superior que fica mais 

perceptível a estratégia do Governo Federal em introduzir, via financiamento das empresas 

estatais, um projeto piloto de Administração, via modalidade a distância, nas Universidades 

Federais para consolidação do projeto Universidade Aberta do Brasil. Um projeto concebido, 

verticalmente, para adesão das Instituições Federais de Ensino Superior, como parte 

integrante das reformas da educação superior, em curso nas Universidades Públicas Federais.  

 O uso da educação a distância é incorporada como estratégia de expansão e passa a 

fazer parte da reforma universitária do referido governo, período da gestão do então Ministro 

de Estado da Educação, Tarso Genro (2004), a partir do Documento do Grupo Interministerial 

39
(BRASIL, 2003) que passa a operar como fio indutor das políticas para a Educação Superior 

no Brasil.  

No documento do GTI (BRASIL, 2003), a educação a distância se situa no item, 

primeiros passos para o redesenho do quadro atual, como necessária, quando enfatiza que 

é imperativo reconhecer que a universidade pública brasileira, nos limites impostos pela 

educação presencial, mesmo com aumento substancial de recursos, não teria condições de 

aumentar as vagas de forma maciça a curto e médio prazo. Argumenta, ainda, que, em um 

país de dimensões continentais, a educação a distância surge como um caminho viável e 

necessário, mas que precisaria romper com posturas negativas e conservadoras que os 

professores do ensino superior assumem com relação à modalidade de ensino. Esse é o 

entendimento dos elaboradores do documento, 

 

[...] infelizmente, no Brasil, muitos ainda julgam a educação a distância um 

ensino de segunda categoria e prevalece um medo infundado de que a 

educação a distância possa ameaçar o ofício de professor, no 

desconhecimento de que em qualquer processo de educação a distância, bem 

                                                 
39

 O Grupo Interministerial foi criado pelo Decreto de 20 de outubro de 2003, sendo composto por 

membros da Casa Civil e da Secretaria- Geral da Presidência da República e dos Ministérios da 

Ciência e Tecnologia, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Educação, tendo como 

finalidade analisar a situação atual da educação superior e apresentar plano de ação visando à 

reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior – 

IFES (BRASIL, 2003). 
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planejado, exige número apreciável de professores - no planejamento, 

elaboração de conteúdo, tutoria e avaliação. É urgente romper com essa 

cultura conservadora, que serve de suporte para um desinteresse político em 

promover investimentos públicos no apoio à disseminação do ensino a 
distância. [...] Para dar esse salto, no âmbito das universidades, está em 

estudos a criação do Instituto Darcy Ribeiro de Educação a Distância. Já a 

partir de 2004, o Instituto Darcy Ribeiro ofereceria todo o apoio à criação e 

desenvolvimento de redes de ensino a distância, das quais poderá participar 

qualquer universidade, centro de ensino ou faculdade isolada. Até 2007, a 

meta é ter até 500 mil alunos cursando o ensino superior por meio da 

educação a distância. Para tanto, além da implantação do Instituto Darcy 

Ribeiro de Educação a Distância, serão realizadas as seguintes ações, já 

previstas no PPA: capacitação de pessoal docente e equipes multimídias; 

implantação de redes com alto grau de comunicação e de interatividade; 

produção de materiais educacionais que garantam larga utilização; 

fortalecimento do apoio logístico a alunos e docentes, tanto na sede, quanto 

em polos descentralizados; além do desenvolvimento e implantação de 

sistemas adequados de gestão, operacionalização, acompanhamento e 

avaliação. (BRASIL, 2003). 

 

Ou seja, as diretrizes para a Reforma do Ensino Superior do governo Lula foram 

estabelecidas com base nesse documento, sendo implementadas pelo governo brasileiro sob o 

tom da democracia, à luz do modelo gerencial de gestão, em que as pessoas participam da 

discussão, apenas, para implementar ações que já foram previamente concebidas pelos 

dirigentes. Destaca-se, dessa forma, uma participação tutelada, dirigida, na qual os principais 

interessados não participam da concepção das propostas, mas, apenas, da sua execução. Essa 

prática constitui a tônica do governo Lula (2003/2010 e do governo Dilma (2011/2014). 

Discutindo essa forma de conceber e implementar a reforma do ensino superior, 

Leher (2012) reconhece que essa é uma forma antidemocrática do Governo Federal de 

conduzir as políticas para esse nível de ensino e caracteriza a reforma universitária como uma 

Contrarreforma Universitária. Nesse sentido, a admissão do uso de coerção contra os que se 

opuserem à reforma, 

indica que a coalizão governamental pretende, de fato, redefinir as 

universidades em organizações sociais competitivas e inseridas no mercado, 

concluindo o Plano Diretor da Reforma do Estado, encaminhado por 

Cardoso. Mais do que por uma razão econômica concreta, visto que o 

mercado capitalista dependente não requer a produção de conhecimento 

novo, a expansão virtual e a vinculação estreita universidade-empresa 

atendem a imperativos políticos no complexo terreno das ideologias. Em um 

contexto de terrível desemprego, notadamente entre jovens, e de 

impossibilidade – nos marcos da política macroeconômica com foco na 

inflação - de políticas que permitam a reversão desse quadro, a 

transformação das instituições de ensino em depositárias das esperanças de 

inserção social de vastos setores da juventude é – e tem sido – largamente 

utilizada pelos governos neoliberais como um importante instrumento de 

governabilidade. (LEHER, 2012). 
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Nesse sentido, a ausência de abertura para um debate amplo e democrático da Reforma 

Universitária tornou-se uma prática e recaiu na impossibilidade de negociação com os 

movimentos sociais, porque o governo Lula (2003-2010) já acenava para atender à 

diversificação de cursos como uma de suas estratégias para expansão da educação superior, 

razão pela qual as críticas já estavam bastante asseveradas.  

O GTI entendia que as universidades públicas deveriam alcançar 40% do total das 

matrículas do ensino superior já no ano de 2007, para cumprir com a meta de 40% de 

participação do setor público no total previsto de alunos do ensino superior. Isso significava, 

segundo o documento (BRASIL, 2003)
40

, a criação de 500 mil vagas no ensino a distância. 

Portanto, das 600 mil vagas propostas para ampliação da educação superior, apenas, 100 mil 

vagas ficariam no ensino presencial, numa clara opção pelo ensino massificado. 

Entretanto, como o governo Lula não conseguia impor um ritmo à proposta de 

Reforma Universitária para encaminhá-la ao Congresso Nacional, estrategicamente, diluiu em 

pequenas porções e foi implementando, paulatinamente, por meio de medidas provisórias
41

 e 

de outras estratégias, inclusive, utilizando as empresas estatais, como suporte financeiro, para 

estimular a discussão sobre a Universidade Aberta do Brasil no interior das Universidades 

Públicas. 

Nessa linha estratégica de ampliação de vagas na educação superior, via 

diversificação, sobressai o curso piloto de Administração a distância, que teve financiamento 

do Banco do Brasil S/A, e apoio de outras empresas estatais
42

, integrantes do Fórum das 

                                                 
40

 Compromisso das Universidades Federais para ampliação de vagas para o corpo discente até 2007. Ano: 2003 

– 600.000 alunos matriculados. Ano: 2007 – 1.200.000 alunos matriculados. 
41 Dentre as medidas provisórias destacam-se: A MP nº 213, de 10/09/2004, que institui o Prouni – 

Programa Universidade para Todos; A MP nº 147, de 15/12/2003, que institui o Sinaes - Sistema 

Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior. Dentre as leis destacam-se: A lei que institui 

as Parcerias Público-Privadas – Lei nº 11.079/04, de 30 de dezembro de 2004; O Programa 

Universidade Para Todos – Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005; A Lei de Incentivo à Inovação 

Científica e Tecnológica - Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; O Sistema Nacional de Avaliação 

Superior (Sinaes) - Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004. A Proposta de Emenda Constitucional nº 

217, de 2003, que trata da diversificação das fontes de financiamento da educação superior. 
42

Banco da Amazônia S/A; Banco do Nordeste do Brasil S/A; Banco de Desenvolvimento Econômico 

e Social; Caixa Econômica Federal; Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica; Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco; Cobra tecnologia S/A; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

ELETROBRÁS Centrais Elétricas Brasileiras S/A; ELETRONORTE Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil S/A; ELETROSUL Centrais Elétricas S/A; EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária; FINEP Financiadora de Estudos e Projetos; Furnas Centrais Elétricas S/A; INFRAERO 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial; ITAIPU BINACIONAL Usina Hidrelétrica de Itaipu; NUCLEP- 
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Estatais, as quais vieram contribuir, significativamente, com a criação do Projeto 

Universidade Aberta do Brasil. 

A discussão sobre a implementação desse curso se estabelece em um contexto mais 

amplo da necessidade de expansão do ensino superior, do uso do conhecimento como fator de 

produção e da necessidade de qualificar, cada vez mais, as pessoas para as rápidas mudanças 

no mundo do trabalho. Por outro lado, passam a fazer parte do debate acadêmico, a partir do 

momento em que o Ministério de Educação se propôs a atender à demanda das empresas 

estatais em termos de qualificação dos servidores públicos, no segundo semestre de 2005, 

propondo uma parceria com instituições de ensino superior e apoio do Banco Brasil. A 

experiência piloto do curso de Administração a distância foi o embrião do curso de 

Administração pública a distância contribuindo, dessa forma, com as políticas de expansão da 

educação superior no país e com a formação de quadros para a implantação de um novo 

modelo de gestão. 

Nesse contexto, o curso de Administração vai se reestruturando e incorporando, ao seu 

currículo, as novas demandas exigidas para formação profissional, assumindo uma 

modalidade de educação, flexível, e que, dentre outras, atendesse às necessidades daquelas 

pessoas que desejavam frequentar um curso superior, mas não dispunham de tempo, 

tampouco de recursos financeiros para se deslocar para a capital do Estado. 

 Dessa forma, considerando também a necessidade da demanda de administradores no 

país para atuar tanto em empresas quanto em instituições públicas, o governo adota uma 

política de indução de programas para a expansão dos cursos de graduação em Administração 

e especificamente em Administração Pública utilizando a modalidade de educação a distância. 

Os dados da expansão dos cursos de Administração e sua variante Administração Pública a 

distância podem ser observados a partir do número de cursos criados nos anos de 2009 e 

2010, conforme Tabela nº 05. 

                                                                                                                                                         
Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A; PETROBRAS Petróleo Brasileiro S/A; SERPRO Serviço 

Federal de Processamento de Dados. 
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Tabela 5 – Crescimento do número de cursos de Graduação 

em Administração a Distância por Categoria Administrativa 

 

Ano 
Cursos 

Público Privada Total Geral 

  Federal Estadual Municipal Total Total   

  Geren. Adm. 38 7 - 45 141 186 

2009 Administração 32 6 - 38 35 73 

  Adm. Pública 5 - - 5 9 14 

  Ger. Adm. 49 13 4 66 151 217 

2010 Administração 32 6 - 38 40 78 

  Adm. Pública 16 7 - 23 10 33 

Fonte: Tabela construída pelo autor, a partir dos dados do MEC/Inep. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 13 ago. 2013.   

 

No que se refere à expansão dos cursos de administração a distância, segundo dados 

do Inep (2009/2010), pode-se observar que, a partir de 2009, já havia no país em 

funcionamento o curso de Gerenciamento e Administração; Administração e Administração 

Pública, distribuídos entre as instituições públicas e privadas.  

Em termos gerais, entre o ano de 2009 e 2010, houve um crescimento maior no curso 

de Administração pública, na ordem de 135,71%, quando saiu de 14 para 33 cursos, como 

parte da estratégia de expansão e interiorização da educação superior, enquanto alternativa de 

formação de novos quadros, visando contribuir com a superação dos problemas 

administrativos dos estados e municípios brasileiros com base no modelo de gestão gerencial. 

Tanto é que o crescimento se deu muito mais no setor público do que no privado em virtude 

dos investimentos públicos nessa área. Enquanto no público houve um incremento de 18 

cursos, o que equivale a um percentual de crescimento na ordem de 360%; no setor privado o 

incremento foi de apenas 11,11%, com um curso a mais de um ano para outro.  

Concernente aos cursos de Administração a distância, pode-se observar que eles, 

também, têm contribuído, significativamente, para a expansão da educação superior no Brasil. 

Todavia, convém ressaltar que, entre os anos de 2009 e 2010, houve uma estabilidade no 

número de cursos do setor público e um pequeno crescimento no número de cursos no setor 

privado, na ordem de 14,29%, saindo de um patamar de 35 para 40 cursos. 

No geral, confirma-se a tendência de expansão do ensino superior brasileiro e a 

procura pela cobertura prevista no PNE/2001
43

, como um dos marcos regulatórios da 

                                                 
43

 Meta do Plano Nacional de Educação (2001-2010). Prover, até o final da década, a oferta de 

educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos. Lei no 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso 

em: 29 dez. 2013.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
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educação nacional, que, dentre as metas propostas para a educação superior, três orientam-se, 

especificamente, para a expansão desse nível de ensino determinando: a) o provimento da 

cobertura em, pelo menos, 30% de jovens na idade de 18 a 24; b) uma política de expansão 

visando à redução das desigualdades regionais de oferta; c) a diversificação da oferta, por 

meio da criação de cursos noturnos inovadores, cursos sequenciais e cursos modulares e o uso 

da educação a distância. 

Apesar da política de indução do MEC para que as universidades públicas aderissem 

ao uso da modalidade a distância em cursos de graduação, ainda é o setor privado que aparece 

como o mercado promissor para a educação a distância. É patente a primazia da rede privada 

na oferta dos cursos de ensino superior de administração a distância, embora ainda não tenha 

conseguido suplantar as instituições federais no que se refere aos cursos de Administração 

pública. No geral, a tendência da privatização pode ser atribuída às facilidades abertas pelo 

Governo Federal, que flexibilizou a legislação e permitiu a abertura dos cursos de educação a 

distância.  

Reconhece-se que a expansão da educação superior tem características 

democratizantes, no entanto a expansão pela via da privatização está longe de considerar a 

educação um bem público. As políticas neoliberais vêm reduzindo, substancialmente, o papel 

do Estado na educação, principalmente, no ensino superior permitindo que o setor privado 

cresça, cada vez mais, na oferta de bens e serviços. Não há como objetar a expansão 

tampouco a necessidade da continuidade dessa expansão do sistema de educação superior 

público, visto que esta é um vetor fundamental para o desenvolvimento do país. Entretanto, a 

ampliação de vagas, de matrículas e de instituições privadas, nos moldes das recentes 

estratégias governamentais adotadas, tem se caracterizado como um acontecimento 

impróprio, de difícil aceitação, no sentido político, e inviável, no sentido econômico. 

Outro indicador de expansão são os cursos de Administração Pública a Distância. Ao 

criar o projeto piloto, o número de vagas foi limitado em 10.000 vagas para o Brasil, no 

entanto, a tabela 6 mostra como ocorreu o crescimento nos anos subsequentes.  
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 Tabela 6 – Relação entre vagas oferecidas e vagas ociosas  

         do curso de Administração Pública a distância – Geral.     

 

 

    

 

 

 

            

            
Fonte: Tabela construída pelo autor, a partir dos dados do MEC/Inep. Disponível     em: 

<http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 13 ago.  2013.  

 

 

Constata-se, nesse contexto de expansão, uma grande ociosidade de vagas no curso de 

Administração pública a distância no ano de 2009, chegando ao patamar de mais de 80%, com 

um pequeno recuo entre os anos de 2010 e 2011, mas ainda ultrapassando a casa dos 50% de 

ociosidade das vagas oferecidas, apesar de esse curso acontecer, em sua maioria, nas 

universidades públicas, sem nenhum ônus para o estudante. O fenômeno da ociosidade em 

cursos de educação a distância já havia sido detectado por Castro e Cabral Neto (2007) ao 

efetivar um estudo de uma série histórica de 2002 a 2007 da evolução do número de IES, 

cursos, vagas e inscritos no sistema de educação a distância. 

Apesar da grande ociosidade, considera-se que o número de vagas criadas é bastante 

significativo, principalmente em um país onde o nível de acesso ao ensino superior ainda é 

muito baixo. Tomando como referência as 10.000 vagas iniciais propostas pelo Edital/2005, 

verifica-se que houve um crescimento na ordem de  259,80% no ano de 2009, quando foram 

ofertadas 35.980 vagas, e de 289,57% para o ano de 2010, quando foram ofertadas 38.957, 

com uma pequena queda no crescimento no ano de 2011, quando totalizou 163,62% nos 

níveis de crescimento. Isso demonstra um grande crescimento do acesso ao ensino superior. 

Esse crescimento é evidenciado no discurso governamental e no discurso dos organismos 

internacionais como necessário para se desenvolver políticas de equidade, de maneira a fazer 

com que uma parcela mais ampla de estudantes, principalmente aquela oriundas dos países 

periféricos, tenha a oportunidade de competir de igual para igual no mercado globalizado. 

A ociosidade dos cursos oferecidos a distância é considerada expressiva, sobretudo 

pela grande demanda existente pelo ensino superior, pela necessidade de qualificação de 

profissionais para fazer frente às novas demandas gerenciais e do mundo do trabalho, 

demonstrando, assim, a pouca aceitabilidade da educação a distância como modalidade de 

educação. Essa ociosidade torna os cursos mais caros e descaracteriza uma das justificativas 

utilizadas pelos que defendem essa modalidade, que é o seu baixo custo. Os dados mostram, 

Vestibular e outros processos seletivos 

Ano 
Vagas 

Oferecidas 

Candidatos 

inscritos 
Ingressos Vagas ociosas % 

2009 35.980 16.042 5.926 30.054 83,53% 

2010 38.957 44.658 16.336 22.621 58,07% 

2011 26.362 31562 11.583 14.779 56,06% 
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ainda, que há uma tendência gradativa de ocupação das vagas oferecidas, no entanto, é 

necessário um planejamento mais sistemático, um controle mais efetivo por parte do 

Ministério da Educação para que haja um maior aproveitamento da capacidade instalada para 

a oferta dos cursos de graduação a distância. 

 

4.2 A experiência piloto do curso de administração a distância na UFRN: contexto e 

implantação 

 

A discussão sobre o projeto piloto do curso de Administração a distância, a ser 

implantado no âmbito das universidades brasileiras se insere em uma conjuntura política, 

social e econômica caracterizada pela eficiência, eficácia e pela produtividade, demarcada 

pelo padrão flexível de produção em via de substituição ao modelo taylorista/fordista, que 

exigia um novo perfil de trabalhador. Assim, uma formação diferenciada, própria do novo 

modelo era estabelecida, gradativamente, em todas as esferas sociais.  

Nesse período, já havia, nacionalmente, uma discussão sobre a necessidade de 

reformar os currículos dos cursos de graduação, principalmente dos cursos de administração 

tendo em vista adequá-los às novas mudanças do mundo do trabalho, bem como a inserção de 

novas metodologias que tornassem as aulas mais dinâmicas e mais participativas.  

Em 2005, já estava ocorrendo na UFRN uma discussão em torno da reestruturação do 

projeto político-pedagógico do curso de Administração e, consequentemente, de seu currículo. 

Essa reformulação era orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para atender à 

Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Educação e tinha, como 

princípio, a flexibilização curricular. Nesse documento, havia uma orientação para que as 

diretrizes nacionais para o curso fossem implantadas pelas Instituições de Educação Superior, 

obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da 

publicação da Resolução. (BRASIL, 2005). 

A reestruturação do curso em questão é o reflexo das mudanças que vêm ocorrendo 

no mundo do trabalho, com a transição do modelo taylorista/fordista de produção para um 

modelo de acumulação flexível, com novas habilidades cognitivas e comportamentais, 

próprias de ser adquiridas no campo educacional, tais como: capacidade de análise, síntese, 

criatividade, raciocínio lógico, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, 

necessárias para adaptação dos jovens às variações de funções que passaram a compor o 

mundo do trabalho.   
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Evidentemente, essas novas determinações mudariam radicalmente o eixo da 

formação de trabalhadores, caso ela fosse assegurada para todos, o que na 

realidade não ocorre. Ao contrário, as pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas nessa área reforçam cada vez mais a tese da polarização das 

competências, por meio da oferta de oportunidades de sólida educação 

científico-tecnológica para um número cada vez menor de trabalhadores 

incluídos, criando estratificação, inclusive entre estes. Na verdade, cria-se 

uma nova casta de profissionais qualificados, a par de um grande contingente 

de trabalhadores precariamente educados, embora ainda incluídos, porquanto 

responsáveis por trabalhos também crescentemente precarizados. 

Completamente fora das possibilidades de produção e consumo e, em 

decorrência, do direito à educação e à formação profissional de qualidade, há 
uma grande massa de excluídos, que cresce a cada dia, como decorrência do 

próprio caráter concentrador do capitalismo, acentuado por esse novo padrão 

de acumulação. (KUENZER, 2001). 

 

Estava em pauta, nesse contexto, toda uma discussão acerca das fragilidades dos 

currículos para atender a esse modelo de acumulação flexível. Desse modo, a defesa para 

atender ao novo modelo de produção, centrava-se no fato de que currículos e professores 

estavam precisando de um upgrade, ou seja, de um salto qualitativo, de uma qualificação 

substancial, porque estavam obsoletos, ultrapassados, não correspondendo às exigências do 

mundo do trabalho por formação de profissionais com maior autonomia, flexibilidade, 

habilidade para resolver problemas, com competência para reflexão crítica e autonomia moral 

e intelectual, além da capacidade de se educar permanentemente. (CORAZZA, 1994), 

(KUENZER, 2001).  

No campo da educação, a discussão sobre a flexibilização de programas e cursos para 

atender a exigências do mundo do trabalho, difundidas pela Unesco (1998, 2008, 2009), 

respectivamente, na Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: visão e 

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

Caribe; e na Conferência Mundial sobre Ensino Superior: novas dinâmicas do ensino superior 

e pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social, expressam de forma precisa, a ideia 

de que há uma necessidade de prover um espaço aberto de oportunidades para o ensino 

superior e para a aprendizagem permanente, oferecendo uma ampla gama de opções e a 

possibilidade de alguns pontos flexíveis de ingresso e conclusão dentro do sistema. 

A Unesco, em documentos elaborados em 1998 e 2008, já apontava para a necessidade 

de formar para empregabilidade, desenvolvendo habilidades empresariais e o senso de 

iniciativa, a fim de que os formandos e os egressos possam deixar a situação de buscar 

trabalho para assumir, acima de tudo, a função de criar trabalho, coerente com a necessidade 

de convivência humana com as altas taxas de desemprego ou com o desemprego estrutural, 

em função da marcha crescente das novas tecnologias da informação e comunicação.  
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Nesse sentido, é abandonada a ideia do pleno emprego, e inclusive a luta pela redução 

do desemprego, e, em seu lugar, é inserida uma série de ações políticas de combate ao 

desemprego, chamadas, genericamente, de empregabilidade. (GENTILI, 2005). 

 Isso é ratificado em um dos principais objetivos do curso, apontado no projeto 

político-pedagógico (2006), quando enfatiza a importância de levar o curso piloto para um 

público mais amplo, rompendo barreiras geográficas encontradas em modalidade de ensino 

presencial, bem coerente com a proposta do Fórum das Estatais pela Educação (BRASIL, 

2004), quando exalta o fortalecimento e a expansão da educação superior pública. É 

importante ressaltar que os novos conceitos, utilizados na defesa da flexibilização dos 

currículos no ensino superior, estão mais preocupados em atender a uma lógica mundial de 

reorganização do capital. Nesse sentido, Frigotto (2002) esclarece que, 

[...] globalização, integração, flexibilidade, competitividade, qualidade total, 

participação, pedagogia da qualidade e a defesa da educação geral, formação 

polivalente e “valorização do trabalhador” – são uma imposição das novas 

formas de sociabilidade capitalista tanto para estabelecer um novo padrão de 

acumulação quanto para definir as formas concretas de integração dentro da 

nova reorganização da economia mundial. (FRIGOTTO, 2002, p. 41).  

 

Essas novas ideias vêm influenciando as políticas educacionais e as reformas 

curriculares no ensino superior brasileiro, principalmente, no curso de Administração. Esse 

novo modelo de formação a distância está sendo criado, segundo Kuenzer (2005, p. 33), 

como resposta às novas exigências de competitividade que marcam o 

mercado globalizado, exigindo cada vez mais qualidade com menor custo, a 

base técnica de produção fordista, vai sendo substituída por um processo de 

trabalho resultante de um novo paradigma tecnológico apoiado 

essencialmente na microeletrônica, cuja característica principal é a 

flexibilidade. 
 

 A propalada flexibilização dos currículos foi observada pelo Fórum Nacional de Pró-

reitores de Graduação das Universidades Brasileiras – Forgrad (2003), como algo que se 

impõe às reformas curriculares dos cursos de graduação em face das 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. Há, nacionalmente, um movimento estrutural, sistematizado, com a pretensão 

de introduzir, nas Universidades Públicas, a reforma curricular, com o objetivo de introduzir, 

no projeto pedagógico dos cursos novos, conteúdos e novas metodologias mais condizentes 

com as necessidades atuais.  
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A questão a seguir é bastante pertinente: que justificativa tão imperiosa reforçaria a 

necessidade da reforma curricular na educação superior brasileira? Lima (2004) esclarece que, 

a partir do aumento quantitativo da utilização das NTIC (novas tecnologias da informação e 

comunicação), criou-se o mito de uma “nova sociedade”, de uma “sociedade da informação”, 

como se houvesse a conversão do capitalismo em outra forma de produção e reprodução 

social. A autora acrescenta que, no cenário da mundialização do capital, a utilização das NTIC 

está vinculada à centralidade de sua produção e à hierarquização de sua circulação e consumo 

pelos países centrais, periféricos e semiperiféricos.  

Isso pressupõe que o processo de produção das novas tecnologias da informação e 

comunicação, sob a retórica da sociedade do conhecimento, desde o seu papel nas indústrias, 

na utilização doméstica/entretenimento e na informatização da educação, traz, em si, um 

ambicioso interesse econômico internacional dos países centrais (Estados Unidos, Europa e 

Japão): o da mercantilização de todos os processos educacionais, desde a venda de produtos 

e insumos de informática a programas modelares para atendimento dos cursos, independente 

da modalidade educacional ser presencial ou a distância, pois todos estariam inseridos nessa 

nova realidade de consumo.  

Para Lima (2004), a primeira questão que se coloca para o debate é o deslocamento 

político, que é realizado a partir do processo de “ideologização maciça” sobre a existência de 

uma sociedade do conhecimento, porque  

o aumento da influência da informação na economia não significa de 

nenhuma maneira a conversão do capitalismo numa “sociedade da 

informação”, como imaginam numerosos autores. A crescente valorização 

de um recurso em detrimento de outros na produção generalizada de 

mercadorias não altera a natureza da reprodução do capital. A “sociedade do 

conhecimento” é uma sociedade de classes, economicamente regulada pela 

lei do valor e socialmente assentada na extração da mais-valia. Por esta 

razão, os parâmetros que regem o manejo, distribuição e conhecimento (ou 

desconhecimento) da informação são comuns às regras dominantes em 

qualquer outra atividade social. Usualmente, os teóricos da sociedade da 

informação partem de uma definição lata do termo, que dá lugar a uma 

quantificação irreal das atividades informativas. (KATZ, 1996, p. 73). 
 

Isso remete a arrazoar sobre outro elemento desse arcabouço internacional, a relação 

entre educação e trabalho, a partir das reflexões de Gentili (2005) quando ele trata de discutir 

a educação para o desemprego com a desintegração da promessa integradora. Para o autor, a 

desintegração da promessa integradora implicou a construção de uma nova esperança, só que, 

dessa vez, muito mais arriscada para os indivíduos e com um custo social cuja evidência não 
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expressava outra coisa senão a natureza estruturalmente excludente dos novos tempos: a 

empregabilidade, conforme destaca,  

 
mais do que pensar a integração dos trabalhadores ao mercado de trabalho, o 

desenho das políticas educacionais deveriam orientar-se para garantir a 

transmissão diferenciada de competências flexíveis que habilitem os 

indivíduos a lutar nos exigentes mercados laborais pelos poucos empregos 

disponíveis. [...] Na era do fim dos empregos, só a competência empregatícia 

flexível do indivíduo pode garantir sucesso no mundo das relações laborais. 

(GENTILI, 2005, p. 89). 

 

Mas, independentemente de uma reflexão mais profunda acerca das questões que 

envolvem os conceitos ideológicos de flexibilidade e de empregabilidade, o discurso torna-se 

hegemônico, se fortifica, e ganha força política no interior das instituições de ensino superior, 

passando a fazer parte da agenda acadêmica, a fim de que as novas bases de formação, 

exigidas pelo mundo do trabalho, tendo como referencial as novas tecnologias da informação 

e comunicação, pudessem ser devidamente internalizadas por todas as instituições públicas de 

ensino superior.  

É nesse cenário de realinhamento da formação para o mundo do trabalho sob as 

diretrizes dos organismos internacionais e apoio institucional do Governo Federal, por meio 

da Universidade Aberta do Brasil e do Fórum Nacional de Pró-reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras, que a coordenação do curso de Administração da UFRN põe em 

marcha a reformulação do PPP de acordo com o prescrito na Resolução nº 04/2005 (BRASIL, 

2005), que estabelece as diretrizes curriculares para o curso de Administração. 

Registra-se que a última vez em que o currículo do curso de Administração sofreu 

modificações foi no semestre 2001.1, com vistas a acompanhar o processo de complexidade e 

mudança permanente por que passam as organizações, ambiente de trabalho do 

Administrador. (PPP, 2006). Essa reformulação preservou o desenvolvimento de uma base 

conceitual necessária ao “saber pensar”, reduzindo a ênfase no “saber fazer”, questões que 

nortearam a reforma anterior.  

Isso significava uma nova base de formação profissional, sinalizando uma 

aproximação com as novas relações para o mundo do trabalho, com apoio das novas 

tecnologias da informação e comunicação, exigindo um perfil de trabalhador diferenciado, 

com maior autonomia na criação dos processos de organização, maior atitude e 

responsabilidade pessoal pelo comando de sua ação, numa perspectiva (neo) taylorista 

(ABRUCIO, 1997; DE ROSSI, 2004; ARAÚJO, 2008), em que os próprios agentes do 
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processo de trabalho assumem o controle de sua própria atividade, e não mais os supervisores 

do tempo e da produtividade como ocorria no modelo de produção taylorista/fordista.  

A opção da UFRN em participar do curso piloto de Administração a distância, decorre 

da experiência acumulada pela instituição em anos anteriores em trabalhar com essa 

modalidade de ensino. Isso decorre, segundo consta no PPP (2006), do trabalho já 

desenvolvido na área de inovação tecnológica em parceria com outras universidades 

nacionais, entre elas e a Universidade Federal da Paraíba – UFPB e a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ. Essas universidades junto à UFRN participaram do projeto “Software 

de Simulação Empresarial: Ferramenta de Apoio ao Ensino de Administração” aprovado pela 

Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, juntamente com outros 25 projetos no Brasil na 

área de inovação tecnológica.  

Essa opção se deve, também, pela necessidade de atender a estudantes residentes em 

regiões sem instituições de ensino superior, como também profissionais do serviço público, 

que demandavam formação em nível universitário com vistas à democratização do acesso à 

educação superior (PPP, 2006). Além disso, a UFRN já contava com uma Secretaria de 

Educação a Distância – Sedis – que dava suporte tecnológico a outros cursos a distância no 

interior da instituição, portanto, já havia acumulado experiência na área educacional e poderia 

assessorar o curso dando-lhes o suporte necessário para o seu funcionamento. 

Considerando a capacidade instalada da instituição e os recursos humanos com 

experiência para a implementação do curso, a UFRN aderiu ao convite do MEC. A partir 

desse momento, o Departamento de Administração e a Secretaria de Educação a Distância da 

UFRN (Sedis) passaram a construir uma parceria para desenvolver as dimensões teórico-

metodológicas das diferentes áreas de conhecimento e a organizar um sistema de EAD com a 

qualidade exigida para um curso dessa natureza e especificidade, passando a gerir e a 

promover a adequação necessária às especificidades do curso em termos de infraestrutura e de 

sistema de educação a distância, incluindo-se aí o material didático, os ambientes virtuais de 

aprendizagem, acompanhamento ao estudante a distância, a avaliação e encontros presenciais. 

(PPP, 2006).  

Entretanto, o que mais chama a atenção, nesse contexto, é o método empregado pela 

Universidade Aberta do Brasil para inserir a proposta da EAD na comunidade acadêmica, de 

forma planejada e articulada, sem margem de tempo para que os colegiados de cursos 

pudessem discuti-la em todas as suas dimensões.  

A princípio, a EAD foi introduzida, nas IFES, como projeto experimental ou piloto, 

financiado pelas empresas estatais, e chamada pública do Ministério da Educação com 
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proposta de adesão para, em seguida, propor um curso de Administração pública a distância 

com um Projeto Pedagógico concebido, para todo o território nacional, por uma comissão, 

representada pelos coordenadores dos cursos-piloto das universidades públicas.  

Fica evidente, com essa ação governamental, que havia urgência na implementação de 

programas de educação a distância nas instituições públicas; portanto, aquelas instituições que 

não aderissem à proposta, voluntariamente, não conseguiriam financiamento para conduzir 

um curso nessa modalidade educacional.  

Dessa forma, o Governo Federal utiliza uma estratégia de cooptação, em que as 

pessoas aderem, de forma ingênua ou consciente, sem tempo suficiente para raciocinar sobre 

as repercussões que determinadas ações podem ter no cotidiano das instituições. Essa forma 

de indução de políticas públicas é um fenômeno que já se apresenta de forma gradual no 

interior das Universidades Públicas Federais, sem que haja resistência de parte da comunidade 

universitária. O exemplo disso foi o caso do projeto piloto de Administração a distância com 

o EDITAL DE SELEÇÃO nº 01/2005 SEED/MEC. 

No edital em questão, o período estabelecido para recebimento, análise, divulgação 

dos resultados e formalização das propostas se torna exíguo diante das formalidades 

burocráticas a serem ultrapassadas em uma instituição pública com órgãos colegiados 

representativos de diversos segmentos. Veja o cronograma proposto pelo Ministério da 

Educação. 

 

             Tabela 7- Cronograma edital de seleção nº 01/2005 - SEED/MEC 

 

FASE ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA FINAL 

1 Recebimento de Propostas 21.12.2005 13.04.2006 

2 Análise das Propostas 17.04.2006 30.06.2006 

3 Divulgação dos Resultados 03.07.2006 07.07.2006 

4 Formalização dos 

convênios 

10.07.2006 31.08.2006 

Fonte: portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/edital_dou.pdf. 

 

É possível enfatizar que o prazo estabelecido pelo Ministério da Educação para o 

recebimento de propostas foi muito curto, mesmo para um curso experimental, em razão da 

necessidade de uma maior reflexão do corpo docente sobre a adoção de uma nova modalidade 

de educação em que, certamente, exigiria novas demandas, não apenas de professores, mas 
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também de apoio técnico e tecnológico, em vista das necessidades de funcionamento de um 

curso com essa natureza. 

Para atender ao cronograma estabelecido no edital, os professores teriam 

aproximadamente 113 dias corridos, contando com o recesso de final de ano e com as férias 

de início de ano, momento em que, tradicionalmente, a universidade pública caminha mais 

lenta em sua parte burocrática para refletir, discutir, e aprovar o projeto de curso de 

Administração na modalidade a distância.  

Nessa lógica, se todos os cursos enviassem propostas ao MEC, todas elas seriam 

aprovadas, tendo em vista que, pelo calendário divulgado, o processo seletivo se daria no 

período de 2 a 9 de maio de 2006, portanto, antes da data prevista para divulgação do 

resultado das propostas, que estava previsto para 3 a 07/07/2006. Ou seja, dois meses depois 

da seleção dos candidatos ao vestibular para acesso ao curso de Administração a distância, 

evidenciando a intencionalidade do Governo Federal em estimular a implantação dessa 

modalidade de educação, por meio da adesão das universidades e não para uma concorrência 

pública, como quis fazer acreditar com a publicação do edital de seleção em apreço. 

No entanto, mesmo assim, alguns estados perderam o bonde, segundo a 

coordenadora do curso de Administração a distância da UFRN, em uma alusão à demora ao 

cumprimento dos prazos para apresentação de propostas, é o caso do estado de Pernambuco 

que não conseguiu atender aos prazos estabelecidos no edital, porque deve ter seguindo todos 

os trâmites necessários a uma decisão dessa natureza em seus órgãos colegiados, bem 

diferente da UFRN, que aprovou todo o processo de forma colegiada com celeridade, sem 

nenhuma resistência dos professores. 

Na opinião da Coordenadora do curso, a celeridade nos processos para aprovação da 

proposta de educação a distância se deve ao seu pragmatismo, uma de suas características 

pessoais. Isso pode haver contribuído para que o projeto transitasse nos Colegiados de curso, 

Câmara de Graduação e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com maior agilidade, a fim 

de atender aos prazos estabelecidos no edital. Nesse sentido, ela destaca que: 

Talvez exista aí uma característica muito forte do administrador é a 

praticidade. Se não fosse essa praticidade que caracteriza o perfil do 

administrador realmente não daria tempo, é tanto que Pernambuco ficou de 

fora, porque ele não teve tempo hábil. Estudou demais o processo e perdeu o 

bonde. Por isso, a UFRN ofertou um polo em Recife e Garanhuns justamente 

porque nenhuma instituição de Pernambuco participou. Daí foi quando veio 

o pessoal do projeto nacional, leia-se Banco do Brasil, que financiou o 
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projeto piloto (Grifos nosso), procurou a UFRN e solicitou que fosse 

estendido para os polos de Pernambuco. (Informação verbal)
44

.  

 

 

É necessário ressaltar que a LDB, Lei nº 9.394/96, em seu artigo 56, estabelece que as 

instituições públicas de educação superior obedeçam ao princípio da gestão democrática, 

assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos 

da comunidade institucional, local e regional.  

Entretanto, levando em consideração o contexto, expresso até o momento, todas as 

instâncias deliberativas da UFRN, a priori, foram consultadas sem aprofundamento das 

questões intrínsecas à modalidade de educação a distância, porque o projeto político-

pedagógico do curso piloto de Administração a distância, financiado pelo Banco do Brasil e 

apoio do MEC e da UFRN, foi aprovado com discussão mínima, em razão da exiguidade do 

tempo para análise da proposta de curso. A Universidade Aberta do Brasil propunha a 

seguinte estrutura para o curso piloto e que viria a ser incorporada ao projeto pedagógico dos 

cursos. 

[...] O curso de graduação em administração terá duração de quatro anos, 

sendo os três primeiros estruturados em base comum, e um ano destinado às 

diferentes ênfases para o referido curso (a serem definidas pelas instituições 

ofertantes). [...] Em cada unidade da federação, as universidades definirão os 

locais dos polos regionais e sua infraestrutura para atendimento aos 

estudantes para os momentos presenciais. O estudante será acompanhado por 

um processo de tutoria que permitirá o monitoramento direto do desempenho 

e do fluxo de atividades, facilitando a interatividade e identificação de 

possíveis dificuldades de aprendizagem. (BRASIL, 2006)
45

. 
 

Ou seja, o caráter conceptual da proposta já havia sido definida na proposta nacional 

para o curso piloto de Administração a distância, sendo necessário, apenas, que a coordenação 

cumprisse a parte burocrática, porque todas as datas já estavam preestabelecidas para o 

processo seletivo, havendo apenas, e, tão somente, a necessidade de cumprimento dos prazos: 
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 Coordenadora do curso de Administração a distância da UFRN. Informação obtida por meio de 

entrevista. 

45 Nota do site do Ministério da Educação: Universidade Aberta faz curso-piloto país afora. 
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                        Tabela 8 - Calendário - Processo seletivo para o curso-piloto 

 

Período de divulgação dos editais 17 de abril a 1 de maio de 2006 

Inscrições para o processo seletivo 2 a 9 de maio de 2006 

Processo seletivo (provas) 21 de maio de 2006 

Divulgação dos resultados 29 de maio de 2006 

Previsão do número total de vagas 10.000 vagas 

Fonte: Universidade Aberta do Brasil. Fórum das Estatais pela Educação (2004). 
 

 

Apesar da exiguidade do tempo para a aprovação do projeto, na percepção da 

Coordenadora do curso de Administração, isso não se constituiu problema porque o projeto 

político-pedagógico do curso, na modalidade a distância, foi aprovado pelos colegiados da 

instituição e pelo Ministério de Educação dentro do prazo estabelecido. Isso de certa forma, 

descaracteriza a própria gestão da instituição de proceder a uma discussão mais acurada de 

políticas educacionais que a médio ou a longo prazo podem comprometer a qualidade da 

educação.  

Outra característica que compromete a função da universidade de prestar um serviço 

público e gratuito à população, com processos seletivos abertos a toda comunidade são as 

parcerias firmadas com empresas privadas que, por financiarem o curso parcial ou total, 

exigem também que o curso seja dirigido a uma clientela específica. Conforme esclarece 

Gomes (2011), 

[...] como ele não estava dentro do Programa de Administradores Públicos, 

porque era um projeto experimental, não foi possível abrir reservas de vagas 

para demanda social. Por este motivo, ele foi aberto para outros 

profissionais, porque a gente não teve demanda social, na verdade foram 

funcionários aqui da UFRN, alguns funcionários de órgãos públicos, caixa 

econômica, correios, etc., que participaram do curso piloto (Informação 

verbal)
46

. 
 

 O curso piloto de Administração, em 2006, atendeu aos estados do Rio Grande do 

Norte e Pernambuco, respectivamente, as cidades de Natal, Mossoró e Caicó, como também, 

Recife e Garanhuns, disponibilizando 800 vagas
47

, sendo 765 candidatos inscritos e 586 

alunos matriculados
48

, concentrando cerca de 80% dos alunos entre os polos de Natal e de 

                                                 
46

 GOMES, Apuena Vieira. Seminário de qualificação doutoral. Centro de Educação. UFRN, 2011. 

(Intervenção realizada). 
47 Demanda de candidatos inscritos no curso de Administração a distância/UFRN. Vestibular 2006.1. 

Disponível em: < http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/psdistancia/2006/demandas.htm>. Acesso 

em: 29 dez. 2013.  
48 Distribuição das matrículas por polo: Natal – 239 alunos; Caicó, 24 alunos; Mossoró, 53 alunos; 

Recife, 235 alunos; Garanhuns, 35 alunos. Dados fornecidos, em entrevista, pela coordenadora do 

curso de Administração Pública a distância em 2012. 
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Recife. Isso quer dizer que havia uma demanda interessada em fazer um curso nessa 

modalidade de educação, independente da instituição, fato que não pode ser desconsiderado, 

independente da contradição acerca do propósito inicial de expansão universitária para o 

interior dos Estados.  

Fica evidente, também, que a extensão do curso ao polo de Recife e Garanhuns, a 

pedido do Banco do Brasil, deixa margem para inferir que a proposta inicial não seria a busca 

da interiorização da educação superior, na sua essência, como propunha o documento do GTI 

e o próprio Projeto Piloto, mas a experiência na modalidade a distância, como estratégia para 

implementação dessa modalidade educacional nas Universidades Federais.  A experiência 

piloto deixou em aberto o número de vagas nas universidades que aderiram ao projeto, porém 

limitando em 10.000 vagas para todo o Brasil, conforme pode ser observado na tabela 8. Por 

isso, não foi possível identificar a quantidade de vagas fixada para cada polo.  

               Entretanto, o que mais chamou a atenção dos coordenadores de cursos do projeto 

piloto de Administração a distância foi a avaliação final. Dos 586 alunos matriculados, 

apenas, 354 concluíram o curso, o que equivale a 60,41% do total de alunos matriculados. 

Nesse caso, a taxa de evasão girou em torno de 39,59%, considerada baixa na avaliação do 

Fórum de Coordenadores para um curso na modalidade a distância, abrindo perspectivas para 

uma continuidade.  

No que se refere à evasão e à continuidade do curso, a coordenadora do curso de 

Administração a distância da UFRN, relata, 

[...] a gente sabia que havia evasão. Mas não era assustadora. Ou seja, um 

projeto piloto, experimental, onde a maioria, 80% dos alunos, era pessoas 

que já estavam fora de sala de aula há 20, 25 anos, lidar com uma 

metodologia totalmente diferente, a distância, sem o professor presente, foi 

um desafio muito grande, considerado muito exitoso. (Informação verbal)
49

.  

 

No entanto, a literatura mostra que uma taxa de evasão com índices em torno de 40% 

não pode ser considerada satisfatória em nenhuma modalidade educacional que tenha 

compromisso social, porque estudantes que desistem de seus estudos têm prejuízos sociais, 

acadêmicos e econômicos incalculáveis, em razão de suas expectativas não terem sido 

atendidas pela instituição de ensino. Do mesmo modo, as instituições de ensino, governos e 

sociedade, de forma geral, também arcam com prejuízos, porque os subsídios financeiros 

aplicados nessa modalidade de educação foram desperdiçados por ausência, muitas vezes, de 

um planejamento educacional adequado que atendesse às reais necessidades dos educandos.  

                                                 
49

 Coordenadora do curso da Administração a distância da UFRN. Informação obtida por meio de 

entrevista no ano de 2012. 
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Lobo e Silva Filho et al. (2007) discutem a evasão no ensino superior brasileiro, 

apresentando um quadro comparativo da evasão entre as Instituições de Ensino Superior. 

Nesse estudo, fica evidente que a taxa de evasão média para esse nível de ensino, entre os 

anos de 2001 e 2005, girava em torno de 22%, muito abaixo dos índices de evasão 

apresentado pelo curso piloto de Administração a distância, que atingira a marca de 39,59%, 

visto pelos coordenadores de curso como algo positivo. Quando se analisa a taxa de evasão 

das IES públicas, esse percentual cai, sensivelmente, para 12%. E quando o recorte da evasão 

recai nas IES Federais, lócus de formação dos educandos do curso piloto de Administração a 

distância, a taxa de evasão fica, em média, 11% ao ano. Uma diferença de 28,51% dos níveis 

de evasão apresentados no curso piloto (ver tabela 9).  

 

                     Tabela 9 - Quadro comparativo - Média de evasão anual 

                         Nas IES do Brasil, por categoria administrativa em % 

 

Categoria 

Administrativa 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Média 

Públicas 13 14 9 10 15 12 12 

Federais 9 14 11 9 14 10 11 

Estaduais 11 12 9 10 15 11 12 

Municipais 40 18 -2 6 19 20 17 

Privadas 22 26 27 28 28 25 26 

Particulares 9 24 27 27 29 27 24 

Comum. e 

Conf. 
31 28 27 28 26 24 27 

Brasil 19 22 21 22 24 22 22 

Fonte: Lobo e Silva Filho et al. (2007). Cálculo baseado nos dados do INEP: Sinopse  

do Ensino Superior 2001-2005 (BRASIL, 2006). 
 

Para Lobo e Silva Filho et al, (2007), a evasão estudantil no ensino superior é um 

problema internacional que afeta o resultado dos sistemas educacionais. Segundo os autores, 

 

as perdas de estudantes que iniciam mas não terminam seus cursos são 

desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No setor público, são 

recursos públicos investidos sem o devido retorno. No setor privado, é uma 

importante perda de receitas. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de 

ociosidade de professores, funcionários, equipamentos e espaço físico. 

(LOBO, SILVA FILHO et al 2007, p. 642). 
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Assim, com base nos dados oriundos do curso piloto, a exceção vira regra e os 

resultados obtidos no curso, em referência, embora não tenham satisfeito plenamente as 

expectativas, se traduzem em impulso coletivo na busca da conjugação de esforços para, 

através do Fórum dos coordenadores do curso piloto, criar o curso de Administração pública a 

distância. Esse fato viria a se concretizar, em outubro de 2008, quando uma comissão
50

, 

designada por esse Fórum elaborou o projeto pedagógico do curso de Administração pública a 

distância para servir de base em todo o território nacional com total apoio do Ministério da 

Educação. 

No entanto, mesmo depois da experiência acumulada no projeto piloto, o modelo de 

curso permanece o mesmo para o curso de Administração Pública a Distância, razão pela qual 

é mantida a mesma metodologia de trabalho. Isso significa dizer que o processo 

metodológico, na análise dos coordenadores de curso, deu certo e haveria de dar continuidade 

nesse novo curso. 

O curso de Administração Pública, na modalidade a distância, faz parte do Programa 

Nacional de Formação de Administradores Públicos e da Universidade Aberta do Brasil – 

UAB. O Projeto Universidade Aberta do Brasil foi criado pelo Ministério da Educação, em 

2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para articulação e integração de um 

sistema nacional de educação superior a distância, em caráter experimental, visando 

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.   

Esse curso é fruto do esforço empreendido pelo Fórum dos coordenadores do curso 

piloto de Administração a distância, que julgava a iniciativa exitosa, e precisava dar 

continuidade ao projeto (PP, 2009). Isso, para alguns, não passaria, apenas, de um projeto 

experimental; agora, se efetivaria, apesar de toda a discussão envolvendo o curso piloto de 

Administração a distância no contexto da reforma universitária, via fórum das estatais, desde 

a concepção a execução.  

Assim, aos poucos, um curso de natureza experimental passa a se efetivar na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com status de bacharelado em Administração 

                                                 
50

 Comissão designada pelo Fórum de coordenadores do curso piloto para elaboração do PPP do curso 

de Administração Pública a distância: Profa. Dra. Eliane Moreira Sá de Souza, da Universidade 

Federal de Goiás (coordenadora da comissão), Profa. Dra. Neiva de Araújo Marques, da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Prof. MSc. Oreste Preti, da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul e Prof. Dr. Paulo Guedes, da Universidade Federal da Bahia. 
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Pública, na modalidade a distância, e total apoio do Ministério da Educação, do Programa 

Nacional de Formação de Administradores Públicos e da Universidade Aberta do Brasil.  

Mais uma vez, apesar de todos os percalços do projeto piloto, o método para 

implantação do curso de Administração pública a distância foi o mesmo do projeto 

experimental, e, de forma vertical, o Ministério da Educação concebeu um projeto pedagógico 

nacional que 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, com anuência dos órgãos colegiados da UFRN, sem uma reflexão ampla da 

matéria, apenas, com base na experiência acumulada com o projeto piloto. 

Esse modus operandi 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 os estudantes, que, por falta de 

experiência da instituição com EAD, deixam de planejar, com tempo próprio, uma 

metodologia de trabalho coerente com o seu projeto político-pedagógico, prejudicando o 

processo formativo de muitos jovens e adultos que, muitas vezes, passam a desacreditar nesse 

modelo de curso. 

Para materialidade do novo curso, foi preciso um esforço coletivo junto ao Ministério 

da Educação. Esse esforço, empreendido pelo Fórum dos coordenadores de curso, para 

criação do Bacharelado em Administração pública a distância é ratificado pela coordenadora 

do curso piloto de Administração da UFRN, quando ela faz uma análise do contexto 

relatando, em entrevista, o que aconteceu no Fórum de coordenadores de curso, culminando 

com a implantação do curso de Administração Pública a distância. 

[...] Foi uma discussão que, pelas experiências que eram relatadas, 

experiências, as dificuldades, a gente percebeu que era uma experiência 

positiva e que ela não deveria morrer. Não deveria acabar com o piloto. [...] 

Em principio havia certa resistência da UAB, porque ela queria focar 

somente nas licenciaturas, foi quando o Ministro da educação, na época, 

começou a incorporar isso no discurso dele, de formar administradores 

públicos, nas três instâncias, federais, estaduais e municipais. Foi quando a 

UAB incorporou e fez esse projeto nacional. Mas, vale salientar, que o 

projeto de Administração pública a distância foi feito pelo Fórum de 

coordenadores de curso do projeto piloto. (Informação verbal).
51 

 

Na análise dos coordenadores de curso, a experiência era exitosa, e precisava ter 

continuidade, segundo relato da coordenadora do curso de Administração a distância da 

UFRN, porque alguns elementos do projeto piloto corresponderam às expectativas, dentre 
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 Coordenadora do curso de Administração a distância da UFRN. Informação obtida por meio de 

entrevista no ano de 2012. 
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eles, destacam-se: o número de pessoas que estavam fora de sala de aula, há mais de 20 anos, 

e não se deixaram abater pelos desafios de um modelo diferente do ensino presencial, 

culminando com 60,41% de conclusão do curso. 

Parece que os coordenadores de curso enxergaram, naquele contexto, uma tendência, 

independentemente do número de evadidos do curso piloto, porque ficou evidenciado que 

havia uma demanda reprimida. Isso pôde ser comprovado com o número de inscritos para o 

curso de Administração pública a distância em 2010, quando foram inscritos 2765 candidatos 

para, apenas, 410 vagas (ver tabela 10). Em dois dos polos, o número de inscritos extrapolou 

o total geral de vagas; foi o caso de Extremoz e Macau, respectivamente, 590 e 472 inscritos, 

apresentando uma média geral da demanda, por vaga, em torno de 6,71%, o que, de certa 

forma, se assemelha à concorrência de alguns cursos da educação presencial da UFRN. 

 

Tabela 10 – Número de vagas, número de inscritos, demandas para o 

Curso de Administração Pública a Distância (2010). 

 

Polos 

Quantidade de vagas 

em 2010 

Quantidade de 

inscritos 
Demanda por vaga 

410 2765  6,71 (Média) 

Caicó 50 387 7,74 

Currais Novos 50 391 7,82 

Extremoz 50 590 11,8 

Lajes 50 272 5,44 

Luís Gomes 50 179 3,58 

Macau 60 472 7,87 

Marcelino Vieira 50 216 4,32 

Martins 50 258 5,16 

Fonte: COMPERVE/UFRN (2012). 

 

 

Entretanto, como o curso piloto, não teve tempo de ser avaliado pelos colegiados do 

curso de Administração, não foi possível analisar, criticamente, o processo metodológico, 

razão pela qual se entende ser necessário se debruçar, agora, nos estudos acerca da 

metodologia do curso de Administração pública a distância, a partir das bases que constituem 

o projeto pedagógico do curso, buscando identificar até que ponto essa metodologia pode ser 

exequível no curso em questão. 
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4.3 O curso de Administração Pública a distância da UFRN: discutindo o projeto pedagógico 

e a metodologia do curso 

 

 

 O curso de Administração Pública, na modalidade a distância, vem se consolidar como 

um curso regular, na UFRN, após a experiência piloto do curso de Administração, fato que 

imprime uma nova reflexão acerca dos caminhos pedagógicos e metodológicos estabelecidos 

no Projeto Pedagógico do curso, tendo em vista o novo percurso formativo.  

 

 

4.3.1 O Projeto Pedagógico: os rumos metodológicos do curso de Administração Pública 

a distância 

 

Uma análise do projeto pedagógico que traça as diretrizes para implementação do 

curso de Administração Pública a distância passa a ser essencial, porque, por meio desse 

documento, é possível identificar quais as suas opções teórico-metodológicas e como essas 

diretrizes devem se efetivar na operacionalização do curso. Entende-se, portanto, que a 

metodologia dos processos de operacionalização do curso deve estar em consonância com as 

diretrizes contidas nesse documento, se constituindo em base fundamental para o modelo de 

curso concebido. 

Uma primeira evidência que se destaca nessa análise e que se considera de suma 

importância na condução do processo metodológico, foi a retirada da dimensão política que 

havia no projeto piloto de Administração a distância, mesmo que essa não estivesse explícita 

como deveria no interior do documento.  

A dimensão política seria importante no projeto pedagógico, porque exigiria uma 

reflexão acerca da concepção de educação e sua relação com a sociedade e a instituição 

formadora, o que não dispensa uma reflexão sobre o homem a ser formado, a cidadania e a 

consciência crítica (VEIGA, 2003). Assim, o caminho formativo poderia ser na perspectiva da 

transformação social sob o pensamento sociológico crítico de Marx e Engels (2003) ou na 

linha da conservação da ordem social com o pensamento funcionalista de Durkheim (1973). 

Para Veiga (2003), o projeto político-pedagógico, ao imprimir uma nova identidade à 

instituição e aos cursos desenvolvidos, deve contemplar a questão da qualidade de ensino, 

entendida aqui nas dimensões indissociáveis: a técnica e a política. Dessa forma, uma não está 

subordinada à outra; cada uma delas tem perspectivas próprias. 

A primeira enfatiza instrumentos, métodos e técnicas. A qualidade formal 

não está afeita, necessariamente, a conteúdos determinados. Demo (1994, p. 

14) afirma que a qualidade formal “significa a habilidade de manejar meios, 
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instrumentos, formas, técnicas, procedimentos distante dos desafios do 

desenvolvimento”. [...] A qualidade política é condição imprescindível da 

participação. Está voltada para os fins, os valores e os conteúdos; quer dizer 

“a competência humana do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, 

diante dos fins históricos da sociedade humana (VEIGA, 2003, p. 14). 

 

A opção por uma formação eminentemente técnica refere-se, especificamente, a 

conteúdos, métodos e objetivos do processo de ensino-aprendizagem. Nessa concepção, a 

dimensão técnica do projeto pedagógico ganha relevância, conforme os pressupostos da 

administração escolar clássica, enquanto se esvazia a sua dimensão política.  

A retirada da dimensão política do projeto pedagógico deixa uma lacuna no trabalho 

educativo pela ausência de participação e reflexão coletiva. Tal concepção está aberta ao 

debate e permite uma leitura da instituição educativa não só como reprodutora das relações 

sociais, mas também do seu papel na produção e transformação da sociedade.  

Essa opção política de retirar a dimensão política do projeto do curso se filia à corrente 

filosófica funcionalista de Émile Durkheim, visto que ela não se propõe a discussões políticas 

mais asseveradas. Pelo contrário, ela deseja manter a ordem das coisas sem nenhum 

questionamento. A intenção é fazer com que as propostas sejam aceitas de forma verticalizada 

sem nenhuma discussão/reflexão com a base docente, especialmente, no curso de 

Administração Pública a distância, ratificando a divisão social do trabalho entre aqueles que 

pensam e aqueles que executam; entre aqueles que governam e os que são governados, entre 

aqueles que mandam e os que, apenas,  obedecem. 

O projeto político-pedagógico para o curso de Administração Pública a distância deve 

ser um documento referencial, construído pela comunidade acadêmica (alunos, professores e 

servidores) do curso de Administração da UFRN. Esse documento, quando construído 

coletivamente, assume um compromisso compartilhado na busca dos caminhos a serem 

percorridos para a formação dos educandos.  

Nesse sentido, é importante estabelecer as prioridades do curso, considerando sempre 

o interesse comum. O trabalho, nessa perspectiva, exige a articulação do coordenador do 

curso com os diversos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Para isso, o 

constante exercício do diálogo passa a ser fundamental no jogo político e no pleno exercício 

democrático para consolidação das relações democráticas no interior da instituição.  

Quando a comunidade acadêmica participa, coletivamente, de todos os momentos 

deliberativos, de forma ativa e efetiva, as ações, no cotidiano, passam a ser de 

responsabilidade compartilhada e não apenas do coordenador do curso. Desse modo, é 

estabelecida uma relação dialógica entre o coordenador e demais sujeitos que compõem o 
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ambiente acadêmico, diminuindo a função de comando e de controle, típico da gestão 

burocrática, que tem predominado nos últimos anos no interior da academia. 

Com isso, compreende-se que a construção coletiva do projeto político-pedagógico 

vem se tornar importante para o pleno exercício da gestão democrática no interior das 

Universidades, quando passa a obedecer às fases prescritas por Veiga (2003). Para a autora, 

essas fases poderiam ser compreendidas em duas: concepção e execução. A concepção deve 

caracterizar-se em um processo participativo de decisões, e 

preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 

pedagógico que desvele os conflitos e as contradições; explicar princípios 

baseados na autonomia da instituição, na solidariedade entre seus agentes 

educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e 

coletivo; conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no 

decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica; 

explicar o compromisso com a formação do cidadão. (VEIGA, 2003, p. 11). 
 

 Quanto à execução do Projeto Político-Pedagógico, a autora revela que este 

nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicação das causas dos 

problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem; é exequível e 

prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação; implica a 

ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da instituição; é 

construído continuamente, pois, como produto, é também processo, 

incorporando ambos numa interação possível. (VEIGA, 2003, p. 11). 
 

Nesse sentido, toda e qualquer organização que pretende implantar e desenvolver uma 

prática de natureza participativa deve ter, por base, o exercício do diálogo. Entretanto, uma 

das maiores dificuldades para implementação de políticas de participação, é, ainda, a presença 

da cultura autoritária no interior das instituições nas quais as pessoas não são protagonistas 

dos destinos da organização institucional, apenas legitimam o que outras pessoas pensam por 

elas. Esse também é o entendimento de Paro (2002), que considera que os condicionantes 

institucionais são um dos grandes impeditivos da participação nas instituições públicas.  

Concernente à organização democrática no interior das instituições, Paro (2002, p. 45) 

chama a atenção para o que acontece na instituição pública, onde se constata o caráter 

hierárquico de autoridade com relações verticais, de mando e submissão, em prejuízo de 

relações horizontais, favoráveis ao envolvimento democrático e participativo. 

Desse modo, é possível ressaltar que o estabelecimento de relações horizontais, no 

interior das instituições públicas, passa a ser fundamental para uma coordenação de curso 

comprometida com a democracia e com a formação de profissionais críticos e reflexivos, 

comprometidos com a cidadania.  
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O exercício de práticas coletivas e individuais, baseado em decisões tomadas 

coletivamente, exige liderança e vontade firme para encaminhar os processos deliberativos e 

garantir que as decisões tomadas, de forma participativa, e com respaldos técnicos e 

pedagógicos, sejam efetivamente cumpridas por todos. Essa forma de organizar a ação dos 

sujeitos da instituição é viabilizada pelo projeto político- pedagógico. 

O projeto político-pedagógico, enquanto dimensão da gestão democrática, deve ser um 

instrumento, capaz de orientar as ações na organização acadêmica, cabendo aos 

coordenadores de curso as prerrogativas relacionadas ao cumprimento dessas ações, que 

exigem, além de competências técnicas e políticas, condições materiais, recursos humanos e 

financeiros para a sua execução. 

Portanto, todas as ações educativas devem estar em consonância com as diretrizes 

estabelecidas no PPP, inclusive o caminho a ser percorrido na relação ensino/aprendizagem. 

Por isso, a metodologia de trabalho concebida deve levar em consideração a visão de homem, 

de mundo e de sociedade, os princípios filosóficos e sociológicos e, ainda, a concepção de 

educação prevista nesse documento.  

Isso significa dizer que, se a opção teórico-metodológica do curso se pautar no ensino 

e na aprendizagem, intermediada pelas novas tecnologias da informação e comunicação, com 

prioridade para a instituição ensinante em detrimento da mediação do professor, a 

possibilidade da formação integral, politécnica, é quase nula, visto que a concepção de 

educação já está definida para formar homens para os aspectos mais práticos da vida cotidiana 

e não para refletir sobre as suas práticas, como ação planejada, articulada, desenvolvida sobre 

a totalidade do pensamento em todas as suas dimensões sob o princípio da práxis. 

 

4.3.2 A metodologia do curso de Administração Pública a distância: um debate em 

aberto 

 

A opção do percurso metodológico para o ensino/aprendizagem do curso de 

Administração Pública a distância da UFRN, pela dimensão técnica em detrimento da 

dimensão política, é estabelecida, com muita clareza, no projeto pedagógico, indicando as 

diretrizes de um trabalho educativo, a partir de um conjunto de técnicas e procedimentos, 

seguindo um modelo de curso preestabelecido em âmbito nacional. Essa é uma opção política 

que desconsidera o homem na sua formação integral em que a formação intelectual e prática 

estivessem indissociáveis, preparando-o, apenas, para o mercado de trabalho em uma visão 

extremamente técnica. 
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 No entanto, Behar (2009) enfatiza, com relação aos aspectos metodológicos, que eles 

tratam não somente da seleção das técnicas, dos procedimentos e dos recursos informáticos a 

serem utilizados na aula, mas também da relação e da estruturação que a combinação desses 

elementos terão no decorrer do curso. Portanto, para decidir por uma metodologia de trabalho, 

é preciso ter clareza do modelo de curso, porque são várias técnicas, procedimentos e recursos 

tecnológicos disponíveis para a educação a distância na contemporaneidade. 

Behar (2009), na busca de demonstrar um caminho metodológico, expõe sem 

pretensão de vinculação a um modelo de curso, um exemplo de atividade: ler o material 

instrucional ou o objeto de aprendizagem; discutir, em um fórum, determinado tópico, 

participar de um bate-papo sobre o tema; elaborar resenha conclusiva de forma individual 

e/ou em grupo; publicar, na WEB, um portfólio do ambiente virtual; comentário do professor 

ou tutor com publicação de alguns conceitos na página do curso.  

Nesse sentido, verifica-se que os elaboradores do Projeto do Curso de Administração 

Pública, na UFRN, priorizaram um caminho epistemológico que considera uma visão limitada 

de educação, de homem e de sociedade. Ou seja, contraditoriamente, valorizou muito mais o 

fazer do que o pensar, expressando que tal posição decorreu da falta de uma discussão efetiva 

no interior da instituição sobre a função do curso, que metodologias adotar, limitando-se a 

reproduzir a proposta da Universidade Aberta do Brasil. 

A concepção do Curso de Bacharelado em Administração Pública está voltada para a 

formação de egressos capazes de atuar de forma eficiente e eficaz no contexto da gestão 

pública, à luz da ética, buscando contribuir para o alcance dos objetivos e desenvolvimento 

das organizações governamentais e não governamentais, de forma a possibilitá-las atender às 

necessidades e ao desenvolvimento da sociedade. (PROJETO..., 2009).  

Nesse sentido, o projeto pedagógico (PROJETO..., 2009) ressalta que esse curso deve 

contemplar sólida formação nas teorias administrativas e, ainda, enfatiza o desenvolvimento 

de competências necessárias ao bom desempenho profissional do gestor público, além de 

formação generalista, permitindo definir um perfil de administrador moderno, apto a planejar, 

organizar, dirigir e controlar a ação e as políticas públicas nas diversas esferas de poder e de 

governo. 

Para materializar sua metodologia de trabalho, o Bacharelado em Administração 

pública a distância, toma, como referência, o projeto piloto de Administração a distância, 

diferenciando, porém, deste quando apresenta a vertente pública. Isso pode ser identificado 

quando se analisa o perfil do egresso definido no projeto político-pedagógico de 2006. 
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Nos ambientes atuais, onde as mudanças ocorrem de forma permanente e em 

grande velocidade, presentes ainda a escassez de recursos e o alto nível de 

competitividade, faz-se necessário ao profissional responsável pela condução 

das organizações o desenvolvimento de criatividade, espírito crítico e 

capacidade de buscar, absorver e produzir novos conhecimentos. [...] Assim, 

o bacharel em Administração formado pelo Curso de Administração a 

Distância da UFRN deverá estar capacitado a compreender as questões 

científicas, técnicas, econômicas e sociais da produção e da prestação de 

serviços, a geri-las em seu conjunto, tomando decisões, inclusive de alto 

gerenciamento. [...] Tais características deverão basear-se em uma atitude de 

adaptabilidade às mudanças citadas acima, e de flexibilidade diante das 

situações diversas que apresentarão os vários segmentos de seu campo de 

atuação. Administração. (PROJETO..., 2006, p. 12). 
 

A primeira diferença existente entre o PPP (2006) e o PP (2009), elaborado pela 

UFRN, foi relativa a formação do egresso para atuar na gestão pública. A intenção do curso 

piloto seria formar novos quadros para a gestão pública, mas todo o currículo esteve voltado 

para a formação do Administrador de empresas, quando os fins entre empresa pública e 

privada são totalmente diferentes, portanto era necessária uma formação diferenciada.  

Essa modificação foi assumida no curso da UFRN que, para dar conta da formação de 

gestores para a gestão pública, foram necessárias modificações no currículo original, 

considerando que os percursos formativos apesar de uma base comum no que se refere às 

Teorias da Administração, diferem nas suas especificidades de público e privado. Essas 

modificações causaram um impacto em toda a estrutura organizacional, passando a exigir um 

trabalho diferenciado dos sujeitos envolvidos no processo de formação, porque abrange 

conceitos específicos para a administração pública.  

 Dessa forma, a formação para gestão pública somente vem ocorrer a partir do PP 

(2009) que, apesar de inspirado no projeto piloto, apresenta, em seus princípios curriculares, 

uma forte imersão na formação do gestor público com o curso de Administração Pública a 

distância. Nele, o conteúdo se modifica, radicalmente, em relação ao projeto piloto, rumo à 

formação de quadros para a gestão pública, apesar da ínfima participação dos professores no 

exercício da docência. Isso, provavelmente, deixará lacunas na formação do egresso, porque 

terão de aprender, muitas vezes, sozinhos, em total coerência com o novo perfil de 

trabalhador, exigido pelo mundo do trabalho. 

O curso de Administração Pública da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte está organizado visando formação de profissionais com perfil 

aderente àquele demandado pelas organizações públicas contemporâneas, 

permitindo, por meio de disciplinas obrigatórias, da linha de formação 

específica, dos seminários temáticos, do estágio supervisionado e do 

Trabalho de Conclusão de Curso, a formação de competências que preparem 

o egresso às contingências da gestão pública. [...] As organizações públicas 
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modernas buscam o administrador generalista, integral e integrado, 

notadamente um agente de mudanças, que gere novos conhecimentos e 

caminhos para o aprimoramento e o desenvolvimento socioeconômico, 

político, técnico e cultural. Em outras palavras, um profissional autodidata, 

detentor de amplo portfólio de conhecimento, consciente da contínua 

necessidade de aprofundamento do conhecimento da Administração Pública 

e atualização das interfaces entre esta e outras áreas relacionadas, 

especialmente as afins, sem perder de vista as descobertas daquelas 

correlatas, uma vez que qualquer que seja o objeto de trabalho estará 

inserido no contexto integral de uma sociedade globalizada. [...] Para atender 

às expectativas dessa sociedade emergente, o curso Bacharelado em 

Administração Pública procura formar profissionais de competência sólida e 

moderna, em condições plenas de atuação eficiente e eficaz, preocupados 

com a relevância social do produto de seus trabalhos, apresentando 

habilidades para pró-atividade e criatividade; raciocínio lógico, crítico e 

analítico; visão sistêmica e estratégica para negociações, tomada de decisão, 

liderança e trabalhos em equipe. (PROJETO..., 2009, p. 8-9). 

 

 Percebe-se, claramente, que há uma preocupação dos elaboradores do projeto 

pedagógico do curso em articular as demandas do curso ao mundo globalizado, reforçando as 

várias competências que um administrador público deve ter para atuar, com eficiência e 

eficácia, em um contexto de trabalho marcadamente influenciado pelas tecnologias da 

comunicação e da informação. É explícita a necessidade de um gestor público generalista e 

autodidata sintonizado com as novas exigências de uma formação permanente, na busca 

constante de aperfeiçoamento. Dessa forma, constata-se uma valorização do saber fazer e do 

aprender sozinho, já que o aluno deve buscar sozinho a sua formação, sem a mediação do 

professor. 

Nesse modelo de curso, é bastante valorizada a participação dos tutores e das 

tecnologias, enquanto mediadores do conhecimento. O aluno, nessa perspectiva, precisa ter 

muita força de vontade para a autoaprendizagem, ser um autodidata, porque o 

acompanhamento do curso será pelos tutores, presenciais e a distância, que têm a função de 

acompanhar, apoiar e avaliar os estudantes em sua caminhada.  

Assim, com base em uma análise mais detalhada do documento, é possível perceber 

que as limitações da ação docente são explícitas no modelo de curso, estabelecido para as 

duas versões, seja para o projeto piloto, seja para o Bacharelado em Administração Pública a 

distância. Nos dois Projetos (2006 e 2009), é priorizada a participação dos tutores em 

detrimento dos professores. A participação dos professores no projeto piloto é limitada aos 

encontros presenciais e aos encontros remotos. Os encontros presenciais acontecem, ao final 

de cada semestre, com os seminários temáticos. Quanto aos encontros remotos, são 
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estabelecidos por meio de cronograma de atendimento, sem que o projeto informe a 

periodicidade do atendimento aos alunos. 

 Isso fica expresso quando se analisa a metodologia do curso, relacionada ao 

Bacharelado em Administração Pública a distância, porque, na concepção de educação 

adotada, quem ensina não é um professor, mas uma “instituição ensinante” (PP, 2009). Ou 

seja, o professor não é o principal mediador do conhecimento. Essa é uma opção 

metodológica adotada desde o projeto piloto por um grupo de profissionais da Sedis e do 

Departamento de Ciências Administrativas e tem como missão fazer com que as novas 

tecnologias possam favorecer o processo de ensino/aprendizagem.  

Segundo o Projeto Pedagógico (2009), a EAD oferece possibilidades de novas práticas 

educativas e sociais, devido às suas características e à sua forma de organizar o ensino, a 

aprendizagem e os processos formativos profissionais. Para tal, exige uma organização de 

apoio institucional e uma mediação pedagógica que garantam as condições necessárias à 

efetivação do ato educativo. 

Na EaD, quem ensina não é um professor, mas uma instituição, uma 

“instituição ensinante”. Trata-se, então, de uma ação mais complexa e 

coletiva, em que todos os sujeitos do processo ensino e aprendizagem estão 

envolvidos direta ou indiretamente: na equipe que concebeu e construiu o 

projeto pedagógico aos estudantes e orientadores, sujeitos ativos na 

implementação do mesmo, de quem vai conceber e elaborar o material 

didático a quem irá cuidar para que este chegue às mãos do estudante, do 

coordenador de curso e dos professores formadores ao orientador (tutor), do 

autor ao tecnólogo educacional (instrucional designer), do editor ao artista 

gráfico (web designer), etc. (PROJETO..., 2009, p. 24-25). 

 

Nesse sentido, a modalidade de EAD deve ser pensada e implementada pela 

instituição ensinante numa perspectiva sistêmica e colaborativa. Por isso, o curso de 

Administração Pública na modalidade a distância possui estrutura administrativo-pedagógica 

que contempla: 

a) 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 ou regentes: responsáveis pela oferta de 

determinada disciplina no curso; 

d) Professores pesquisadores: ligados a programa de pós-graduação UFRN, 

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. 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 



141 

 

do curso, sob a supervisão de um coordenador de “tutoria”, função ocupada 

por um professor do curso de Administração Pública. Os “tutores 

presenciais” farão o acompanhamento das atividades dos alunos nos polos e 

os “tutores a distância”, trabalharão junto aos professores das disciplinas; 

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. 

(PROJETO..., 2009, p. 25). 

 

Fica evidente, na metodologia de trabalho do curso, que a participação do professor se 

limita à produção dos materiais didáticos (impressos e/ou em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem), a ofertar disciplina no curso para que os tutores possam acompanhar, e, 

finalmente, acompanhar o desenvolvimento do curso para monitorar e avaliar o sistema como 

um todo, ou alguns de seus subsistemas, visando contribuir para o processo de reconstrução 

da caminhada da instituição na modalidade a distância.  

Nessa metodologia de trabalho, a participação do professor ocorre muito mais, na 

produção e acompanhamento estrutural do curso, do que no processo ensino-aprendizagem. 

Essa forma de compreender os processos de educação a distância, se contrapõe ao próprio 

Decreto Governamental nº 5.622, de 17/12/2005, que entende a educação a distância como 

modalidade educacional em que a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e 

aprendizagem deve ocorrer com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, e com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos diversos, nos cursos e programas sequenciais, de graduação, de especialização, de 

mestrado e de doutorado.  

Isso vem comprovar que a concepção acerca da metodologia de trabalho, em um curso 

a distância, não é determinada por decreto, mas por vários fatores, dentre eles, os fatores 

econômicos, porque é menos oneroso direcionar um curso com tutores do que com 

professores, mesmo tendo consciência de que um curso com acompanhamento de professores 

tem maior possibilidade de alcançar êxito no processo ensino-aprendizagem. 

É certo que as novas tecnologias da informação e comunicação acrescentaram um 

novo elemento no processo de mediação do conhecimento, a internet, mas as polêmicas 

permanecem as mesmas, independente de posição ideológica. Assim, uma questão parece 

crucial na direção da formação em nível superior na modalidade a distância: quem ensina? 

quem faz a mediação do conhecimento? O professor ou uma instituição por meio de recursos 

tecnológicos? 

Concernente à mediação do conhecimento, Moore (2002) enfatiza que o diálogo é 

essencial no processo ensino/aprendizagem, tendo em vista que, 
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o diálogo é desenvolvido entre professores e alunos ao longo das interações 

que ocorrem quando alguém ensina e os demais reagem. Os conceitos de 

diálogo e interação são muito parecidos, e de fato são por vezes usados como 

sinônimos. No entanto, uma distinção importante pode ser feita. O termo 

"diálogo" é usado aqui para descrever uma interação ou série de interações 

que possuem qualidades positivas que outras interações podem não ter. Um 

diálogo é intencional, construtivo e valorizado por cada parte. Cada parte 

num diálogo é um ouvinte respeitoso e ativo; cada uma elabora e adiciona 

algo à contribuição de outra parte ou partes. Pode haver interações negativas 

ou neutras; o termo "diálogo" é reservado para interações positivas, onde o 

valor incide sobre a natureza sinérgica da relação entre as partes envolvidas. 

O diálogo em uma relação educacional é direcionado para o aperfeiçoamento 

da compreensão por parte do aluno. (MOORE, 2002, p. 3). 

 

Compreende-se que o maior desafio enfrentado por todas as instituições quando 

pretendem implantar um curso a distância, é optar pela mediação do conhecimento, se pelo 

professor ou pelas tecnologias. A análise dos documentos do curso de Administração a 

Distância permite inferir que a metodologia adotada se pauta em uma estrutura mista – com 

encontros a distância, mediados pelas tecnologias, e alguns momentos presenciais, ao final de 

cada semestre, com os seminários temáticos.  

O curso em questão tem a pretensão de reduzir a distância entre ensino/aprendizagem, 

quando prioriza os meios eletrônicos, como forma de diminuir a distância entre alunos e 

professores, com cronograma preestabelecido para o atendimento, mas não enfatiza sua 

periodicidade. Essa é a razão, pela qual, ao invés de aproximar, torna cada vez mais distante o 

acesso à educação, porque cria uma condição de desconfiança junto ao estudante, devido à 

ausência de clareza na definição da metodologia de trabalho, principalmente para aqueles que 

não dispõem de características pessoais para o estudo individualizado ou autoaprendizado. 

Percebe-se que há um esforço, de parte do curso, em aproximar o 

ensino/aprendizagem das características do Modelo da distância transacional – defendido por 

Michael Moore (2002). O autor faz a distinção entre distância física e distância comunicativa, 

isto é, psíquica, e introduz para designar a última, o conceito da distância transacional.  

O conceito de transação tem origem em Dewey (Dewey e Bentley 1949). 

Conforme exposto por Boyd e Apps (1980:5), ele "denota a interação entre o 

ambiente, os indivíduos e os padrões de comportamento numa dada 

situação". A transação a que denominamos Educação a Distância ocorre 

entre professores e alunos num ambiente que possui como característica 

especial a separação entre alunos e professores. Esta separação conduz a 

padrões especiais de comportamento de alunos e professores. A separação 

entre alunos e professores afeta profundamente tanto o ensino quanto a 

aprendizagem. Com a separação surge um espaço psicológico e 

comunicacional a ser transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos 

entre as intervenções do instrutor e as do aluno. Este espaço psicológico e 

comunicacional é a distância transacional. (MOORE, 2002, p. 2). 
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Não obstante os limites, desafios e contradições que a educação a distância apresenta 

na atualidade, principalmente na graduação, por ser uma nova forma de interação social, 

percebe-se que ela, também, oferece muitas possibilidades. Um modelo de curso que dispõe 

de uma alternativa de ensino/aprendizagem em que professores e estudantes possam organizar 

cronogramas de encontros, presenciais ou a distância, mediados pelas novas tecnologias, tem 

grande potencial de se consolidar nas instituições educacionais.  

No entanto, é preciso estar atento para essa expansão desordenada de cursos a 

distância, sem considerar as especificidades locais e nem o perfil do aluno que demanda essa 

formação. Urge, também, considerar que o professor, enquanto mediador da aprendizagem, é, 

sem dúvida, um profissional capaz de ofertar inúmeras contribuições à formação dos alunos, 

motivo pelo qual deve ser presença constante em qualquer processo educacional, a fim de que 

possa atender à formação dos estudantes com qualidade social. 
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5 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ENTRE OLHARES DIVERSOS: O CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UFRN EM DEBATE  

 

O capítulo se propõe a analisar as diversas falas dos sujeitos da pesquisa que compõem 

o curso de Administração Pública a Distância (coordenador nacional e coordenadores locais), 

buscando evidenciar o movimento protagonizado por eles no processo de implementação do 

curso, principalmente, no que se refere à concepção teórico-metodológica do curso. 

Considera-se que o protagonismo dos profissionais, tanto daqueles que conceberam, 

quanto daqueles que implementaram as diretrizes do curso, é, de fato, de suma importância 

para apreensão da realidade objetiva, mesmo tendo a consciência de que essa realidade se 

torna, em certo momento, utilitarista para toda e qualquer pessoa que se utilize dela para fins 

operacionais na sociedade capitalista. Uma realidade criada e fetichizada pelo próprio homem 

em sua produção material de vida e ideologizada por uma sociedade dividida em classes 

sociais. Essa pseudoconcreticidade é justamente a existência autônoma dos produtos do 

homem e a redução do homem ao nível da práxis utilitarista. (KOSIK, 1986). 

Nesse sentido, é importante procurar compreender a essência do fenômeno, visto que a 

característica precípua do conhecimento consiste na decomposição do todo. (KOSIK, 1986). 

Para isso, pretende-se desvelar as múltiplas determinações que constituem a realidade do 

curso, a partir das diversas vozes que dão sustentação à sua organicidade, visando analisar a 

constituição e a reconstituição de seu funcionamento em todas as suas dimensões, o seu 

sentido ideológico e a práxis humana utilitarista que os envolve.  

O capítulo se organiza, inicialmente, com o propósito de travar um diálogo com os 

coordenadores nacionais e coordenadores do curso de Administração pública a distância da 

UFRN sobre as políticas educacionais com foco na expansão da educação a distância no 

Brasil. Em seguida, ressalta o protagonismo dos coordenadores do curso e da coordenação 

nacional na concepção e implementação do curso; por fim, analisa com base na percepção dos 

coordenadores as concepções teórico-metodológicas que têm norteado os cursos de EAD no 

Brasil.  

 

5.1 A política e a expansão da EAD sob o olhar dos coordenadores do curso 

 

As novas demandas da sociedade contemporânea trouxeram para o campo educacional 

novas necessidades formativas que exigiram uma reforma em todos os níveis educacionais. A 

operacionalização dessas reformas implicou a ampliação do número de matrículas, 

flexibilização no atendimento, como forma de incorporar um contingente significativo de 
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alunos nos sistemas educacionais com vistas a aumentar a competitividade do país. O ensino 

superior, pela sua função de produzir conhecimento e formar profissionais qualificados para o 

mercado de trabalho, foi alvo de inúmeras reformas que possibilitaram a sua expansão.  

Considerando o grande déficit educacional desse nível e a impossibilidade de atender, 

em curto espaço de tempo, a um grande contingente de alunos, o Ministério de Educação 

optou em utilizar, como estratégia de expansão, a Educação a Distância. Dessa forma, a partir 

da LDB, Lei nº 9.394/96 e dos decretos dela decorrentes, a EAD foi normatizada e 

possibilitou uma ampla expansão, em cursos da área das Ciências Humanas e Sociais, da qual 

os cursos de Administração Pública constituem um exemplo. 

Assim, com o objetivo de identificar como essa política de expansão é compreendida 

pelos sujeitos que elaboram, em nível nacional, os cursos de EAD e aqueles que coordenam, 

em nível local, esses cursos, é pertinente considerar, nas entrevistas, duas dimensões:  

A primeira refere-se à configuração que a educação a distância assume no contexto da 

expansão do ensino superior pós-LDB, Lei nº 9.394/96. Para isso, consideram-se os seguintes 

aspectos: a) a expansão do ensino superior, pela via da educação a distância, como forma de 

democratizar esse nível de ensino; b) os modelos de educação a distância priorizados no 

Brasil para a expansão dos cursos de graduação; c) a estruturação do país e das universidades 

para atender aos usuários da EAD com a qualificação dos professores e tutores para o trato 

com as novas tecnologias no processo de ensino/aprendizagem; d) o acesso dos usuários à 

internet banda larga; e) a relação entre a EAD e a redução dos investimentos financeiros em 

educação. 

A segunda dimensão faz menção às concepções teórico-metodológicas que têm dado 

respaldo aos diferentes cursos de EAD no país e como elas se apresentam nos cursos de 

Administração Pública a distância. Nesse aspecto, consideraram-se: a) as concepções teórico-

metodológicas de educação pensada para atender aos cursos de Administração Pública a 

distância; b) a avaliação de uma proposta pedagógica única para os cursos de Administração 

Pública a distância; c) a autonomia das universidades para modificar a proposta oriunda do 

MEC.  

 

5.1.1   A educação a distância no contexto da expansão do ensino superior pós-LDB  

9.394/96: a ótica dos coordenadores do curso 

 

A educação a distância vem assumir uma posição de destaque no cenário da política 

educacional brasileira, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996), quando se consolidou enquanto modalidade educacional na educação 
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superior. Todavia, considera-se como primeiras iniciativas da EAD no país a implantação das 

“escolas internacionais” no ano de 1904 (MAIA; MATTAR, 2007), que representavam 

organizações norte-americanas privadas que ofereciam cursos pagos por correspondência, no 

jornal do Brasil, em língua espanhola.  

A partir dessa iniciativa, muitas outras se sucederam: a rádio escola, em 1923, quando 

um grupo liderado por Henrique Morize e Roquete Pinto criou a rádio sociedade do Rio de 

Janeiro, que oferecia cursos de português, francês, silvicultura, literatura francesa, esperanto, 

radiotelegrafia e telefonia; em 1927, foi criada, no Rio de Janeiro, a comissão de cinema 

educação; no ano de 1932, vários educadores lançaram o manifesto da escola nova, propondo 

o uso de tecnologias como rádio, cinema e impressos na educação brasileira; em 1934, Edgard 

Roquette Pinto põe em funcionamento a rádio-escola municipal do Rio; entre outras. Todavia, 

apesar de vigorar, há muitos anos no território nacional, enquanto modalidade educacional, 

não se encontram vestígios de iniciativas para atender às demandas da sociedade no ensino 

superior, por várias razões, inclusive a ausência de estrutura tecnológica adequada às 

necessidades de funcionamento de um curso com essas características. 

Entretanto, a conjuntura social, política e econômica internacional, Pós-LDB, Lei nº 

9.394/96, favoreceu, radicalmente, os rumos dessa modalidade educacional, com o advento 

das novas tecnologias, que, sob a retórica da sociedade do conhecimento, tornou essa 

modalidade educacional um grande negócio que deveria ser socializado, especialmente, entre 

os países da periferia do capital, razão pela qual os organismos internacionais (UNESCO; 

BANCO MUNDIAL) passam a organizar grandes eventos internacionais para a educação 

superior
52

, a fim de disseminar a ideia de que o uso de novas tecnologias promoveria o 

desenvolvimento social e econômico desses países.  

Esses eventos tiveram, como pauta principal, o discurso das novas tecnologias da 

informação e comunicação, como ferramenta para se promover uma educação permanente, ao 

longo da vida, com vistas a acompanhar as constantes transformações tecnológicas e a 

velocidade da informação e comunicação por meio de uma rede de comunicação global pela 

internet. 

Essas diretrizes influenciaram o governo brasileiro a formular políticas para a 

educação a distância, mediada pelas novas tecnologias e como estratégia da política de 

expansão da educação superior. Esperava-se, com essa estratégia, ampliar o contingente de 

                                                 
52

  1) A Declaração Mundial sobre educação superior no século XXI: visão e ação (UNESCO, 1998); 

2) A Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe 

(UNESCO, 2008); 3) E a Conferência Mundial Sobre Ensino Superior 2009: As Novas Dinâmicas do 

Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o desenvolvimento Social (UNESCO, 2009). 
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estudantes nesse nível educacional, com o propósito de interiorizar e democratizar a educação 

superior, a fim de atender ao percentual de 30% dos jovens na faixa etária dos 18 aos 24 anos, 

estabelecido pelo Plano Nacional de Educação. (BRASIL, 2001). A EAD é vista, nesse 

contexto, como economicamente viável, pela ampliação da oferta, pelo atendimento de massa 

e, ainda, pelo baixo custo operacional. 

O curso de Administração Pública a distância se insere nesse contexto com a missão 

de interiorizar e democratizar esse nível de ensino. Assim, na tentativa de analisar a política 

de educação a distância do país, buscou-se discutir, junto aos coordenadores, a realidade 

estrutural da EAD de forma geral.  

Emerge, portanto, uma discussão, acerca da interlocução de ideias com a finalidade de 

conhecer, identificar e analisar a realidade, sistematizada da seguinte forma: trata da expansão 

da educação superior como forma de democratizar esse nível de ensino; analisa os modelos de 

educação a distância priorizados no Brasil para expansão dos cursos de graduação; discute a 

estruturação do país e das universidades para atender aos usuários da EAD; analisa o acesso 

dos usuários à internet banda larga; discute a relação entre a EAD e a redução dos 

investimentos financeiros em educação.  

 

5.1.1.1 A expansão da educação superior como forma de democratizar o acesso a esse nível 

de ensino.  

 

Um dos temas mais discutidos, nos últimos dez anos, no campo educacional foi, sem 

dúvida, a expansão da educação superior pela via da educação a distância. O que se observa, 

nesse contexto, é uma estratégia de interiorização desse nível educacional, com a presença dos 

polos nas cidades, sob a retórica da democratização do acesso aos níveis superiores da 

educação. Essa questão é tão polêmica que, entre os entrevistados, não se observa consenso se 

essa é uma modalidade de educação que deve ser utilizada para expandir a educação superior. 

Pelo contrário, se constata divergência; os que a consideram positivo, apontam a possibilidade 

do acesso a um maior número de estudantes ao ensino superior. Nesse sentido, alguns 

depoimentos dos coordenadores
53

 entrevistados são de extrema relevância, visto que abrem 

um leque de discussão acerca da temática em questão. Segue, pois, a opinião de um deles. 

Eu acho que sim, talvez seja a modalidade que mais democratize o acesso 

das pessoas a educação, porque assim, com relação ao acesso à educação a 

                                                 
53

 Não se pretende fazer distinção de gênero com relação ao termo COORDENADOR. Ele será sempre 

usado no masculino para facilitar as análises, ocultando a identificação dos sujeitos, podendo aparecer, 

ora no singular ora no plural, sem entrar no mérito da questão de gênero. 
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distância consegue está em mais lugares ao mesmo tempo. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
54

. 

 

 Essa opinião não é uma posição isolada; ela se coaduna com as de alguns autores, 

dentre eles, Formiga (2012) e Preti (1996), que enxergam a EAD como uma possibilidade de 

acesso ao conhecimento de um grande número de pessoas, nos mais diversos rincões do país, 

onde o ensino presencial não poderia alcançar devido a ausência de estrutura física e de 

pessoal, em um país de dimensões continentais como o Brasil.  

No entendimento de Formiga (2012), a EAD representa uma oportunidade ímpar para 

aqueles que não tiveram acesso à educação na idade e tempos corretos, e, também, para os 

que desejam se atualizar e expandir a aprendizagem. Segundo ele, a EAD tem-se revelado 

instrumento eficaz de acesso e democratização do conhecimento, ao permitir a inclusão de 

grandes contingentes de beneficiários.  

 Conforme Preti (1996), a expansão quantitativa (mais alunos e mais instituições) foi 

sempre acompanhada pela busca do incremento qualitativo. Para o autor, existe toda uma 

gama variada de estudos e pesquisas sobre as experiências de EAD no mundo que aponta, 

[...] ser esta uma modalidade de educação eficaz para atender não somente à 

população que, embora não o seja legalmente, na prática é excluída do 

ensino presencial, como também a todos os cidadãos que em algum 

momento de sua vida ativa necessitam de formações distintas ou pretendem 

ter acesso a uma educação continuada e permanente. A EAD, pois, oferece 

serviços educativos aos quais não tiveram acesso diversos setores ou grupos 

da população, por inúmeros motivos, tais como: localização geográfica ou 

situação social, falta de oferta de determinados níveis ou cursos na região 

onde moram ou ainda questões pessoais familiares ou econômicas, que 
impossibilitavam o acesso ou continuidade do processo educativo. (PRETI, 

1996, p. 20). 
 

 É necessário, todavia, compreender que essa modalidade educacional, além de 

promover o acesso ao conhecimento, contribuindo com a democratização do acesso, é 

questionada a sua qualidade e a sua associação a um contexto econômico em que a EAD se 

eleva a um grau de importância substancial por ampliar os mercados educacionais, visto pelos 

organismos internacionais (UNESCO, OMC e BANCO MUNDIAL) como espaço comercial 

diversificado de serviços educacionais, mercantilizando e expandindo o setor educacional de 

forma massificada. 

Nesse contexto, é possível encontrar, também, opiniões que divergem desses 

posicionamentos e apontam outras dimensões que estão presentes quando se fala de acesso 

democrático ao conhecimento por intermédio da formação a distância. Nesse sentido, a 
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 Coordenador local A. Informação obtida por meio de entrevista no ano de 2013. 
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opinião do coordenador local B é crítica quanto à massificação do ensino a distância sem 

nenhum critério de qualidade. Ele faz uma reflexão com o questionamento e situa que,  

depende do que você está chamando de democrática. O democrático não é só 

o número de pessoas que vão entrar, você tem que dar condições para essas 

pessoas.  A democracia não é só abrir um grande número de vagas e pronto. 

[...] democracia mesmo é você dá condições para as pessoas se 

desenvolverem no curso e finalizarem. (INFORMAÇÃO VERBAL)
55

. 

 

Esse ponto de vista mostra um tema bastante recorrente quando trata dessa 

modalidade educacional, que vai além do acesso, que é a questão da permanência nos cursos 

de EAD. É importante ressaltar, porém, quando se trata de EAD, que ela não pode ser vista 

como sinônimo de ampliação democrática ao conhecimento, quando o nível de evasão no 

projeto piloto de Administração a distância
56

 gira em torno de 40%, ou seja, dos 586 alunos 

matriculados no ano de 2006, apenas, 354 alunos concluíram o curso. Um percentual bem 

acima da média de evasão nacional do curso de Administração que é de 30%, conforme 

estudos de Lobo e Silva Filho et al. (2007. p. 654 ). Isso significa dizer que ele se enquadra no 

grupo de cursos brasileiros de maior evasão. 

Várias causas podem ser apresentadas como pressuposto para a evasão, com 

destaque para a ausência de afinidade com as novas tecnologias; a falta de tempo, porque, 

apesar da flexibilidade com relação à escolha do tempo e do lugar onde estudar, essa 

modalidade educacional exige disciplina no cumprimento dos prazos de conclusão das 

atividades; ausência de qualificação dos professores e tutores para interação via internet; 

ausência de equipamento de uso pessoal (computador) para realização das atividades; 

ausência de banda larga, prejudicando a abertura de vídeos.  

Esse conjunto de fatores pode estar colaborando para o alto índice de evasão, porque 

quantidade não é sinônimo de qualidade. Porém, a responsabilidade por esse conjunto de 

fatores não está diretamente relacionada aos alunos, mas a ausência de políticas públicas 

comprometidas com a formação educacional de seu povo, que favoreçam o acesso das 

pessoas aos cursos de forma equilibrada nos aspectos pedagógicos, políticos, técnicos e 

tecnológicos. 

A fala do coordenador nacional associa a questão da democratização à qualidade da 

educação, e aponta aspectos estruturais como importantes para se garantir o acesso e a 

permanência na educação superior. 
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 Coordenador local B. Informação obtida por meio de entrevista no ano de 2013. 
56  Ver análise da tabela 3 no capítulo 3 deste trabalho. 
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Eu acho que tenta ser de forma democrática, acontece é que nem sempre a 

gente tem a infraestrutura necessária para ser de forma democrática. Porque 

se a gente fosse pensar de forma democrática em si, a gente deveria pensar, 

digamos, deveríamos levar o ensino superior para todos os municípios, 

mesmo aqueles longínquos, mas não temos infraestrutura para isso. Então, 

dizer que atende plenamente, não, mas dizer que tenta atingir, sim 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
57

. 

 

O que se verifica, nesse depoimento, é uma postura de quem acredita nas 

possibilidades de atendimento em massa dessa modalidade visto que há um fortalecimento da 

ampliação do número de vagas e a presença do curso em um maior número de lugares 

possível.  

Há, também, uma análise mais ponderada, quanto aos números, porque, às vezes, a 

realidade é mascarada pelas estatísticas. O que se pretende, segundo o coordenador nacional, 

é o acesso seguido de uma permanência comprometida com a formação, uma melhor estrutura 

técnica, tecnológica, pedagógica, de ambientes virtuais de aprendizagens amigáveis, 

fortalecida por maior interatividade em que as pessoas envolvidas no curso possam 

conversar/interagir, on-line, por meio de qualquer equipamento, inclusive os mobile, 

promovendo uma acentuada convergência de mídias, canais, redes e aportes pedagógicos e 

tecnológicos, que poderiam ser abertos e flexíveis, oferecendo condições de entretenimento, 

participação e interação para/entre os alunos/professores/alunos, professores/professores, 

entre áreas do conhecimento, a fim de que o alunado possa concluir os seus cursos com êxito. 

Entretanto, nem sempre se tem uma infraestrutura e as ferramentas adequadas que garantam 

acesso ao ensino superior em todos os municípios, principalmente, aqueles mais distantes.  

 Esse entendimento é compartilhado com Pretti (1996), como uma forma de atender a 

um público que reside distante dos grandes centros educacionais de ensino superior, razão 

pela qual se democratizaria, mesmo de forma parcial, o acesso à educação superior, pois, 

embora possibilitasse o atendimento a uma parcela da população que tem acesso às novas 

tecnologias da informação e comunicação, pautada na internet, esse atendimento ainda seria 

insuficiente. 

A maioria de seus alunos apresenta características particulares, tais como: 

são adultos inseridos no mercado de trabalho, residem em locais distantes 

dos núcleos de ensino, não conseguiram aprovação em cursos regulares, são 

bastante heterogêneos e com pouco tempo para estudar no ensino presencial. 

Esses estudantes buscam essa modalidade porque nela encontram facilidade 

para planejar seus programas de estudo e avaliar o progresso realizado, e até 

mesmo porque preferem estudar a sós do que em classes numerosas. 

(PRETTI, 1996, p. 20). 
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O fato é que as três falas retrataram o movimento da educação a distância no Brasil, 

seus problemas, desdobramentos, desafios e tendências para essa modalidade educacional no 

que tange à democratização e interiorização da educação superior. Todos os coordenadores, 

em maior ou menor grau, admitem que há uma democratização do acesso a esse nível 

educacional pela EAD.  

O que mais intriga é que nenhum dos sujeitos pesquisados, até o momento, abordou a 

questão da expansão e interiorização como sendo parte de um plano global de ampliação dos 

mercados, que considera a educação um serviço, e está imbricada na mercantilização da 

educação em todos os sentidos, desde o consumo de insumos para equipamentos de 

informática à formação das pessoas para sociedade do conhecimento. 

 

5.1.1.2 Modelos de educação a distância priorizados no Brasil para expansão dos cursos de 

graduação  

 

As instituições educativas têm ofertado, no território nacional, cursos dos mais 

variados modelos, dependendo dos objetivos de cada instituição. Nas instituições privadas 

onde prevalece a lógica do mercado, os modelos de EAD, na maioria, são organizados para 

que os estudantes interajam muito mais com as tecnologias do que com tutores e professores, 

enquanto, nas instituições públicas, os modelos se pautam, em sua maioria, na formação 

humana. Nesse sentido, os modelos de cursos podem ser organizados com maior ou menor 

interatividade entre alunos, professores e tutores. 

Na linha dessa discussão, pode-se evidenciar, nas falas dos coordenadores 

entrevistados, que há uma discrepância entre o funcionamento de cursos no sistema público e 

no privado, uma vez que os seus objetivos são diferentes. Nesse sentido, as falas dos sujeitos 

da pesquisa esclarecem qual é o entendimento que eles têm sobre a forma como os cursos de 

EAD são estruturados. A opinião do coordenador local A é muito objetiva, quando afirma que 

o modelo de curso, priorizado no Brasil, é o semipresencial. Para ele,  

o modelo semipresencial. [...] que é usado pela UAB, que é esse modelo do 

PNAP
58

, do curso de administração pública, foi muito bem pensado, muito 

bem planejado, muito bem estruturado. A gente oferece essa forma de ter 

tutor a distância formando a equipe do professor e um tutor presencial para 

dar suporte. (INFORMAÇÃO VERBAL)
59

. 

 

Na opinião do coordenador A, o curso de Administração Pública a distância foi 

pensado e planejado considerando a interação dos alunos por meio de uma equipe composta 
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pelos professores e tutores a distância e presencial. Na opinião do coordenador, essa é a 

fórmula ideal para o curso de Administração. Ele sugere que esse modelo seja aplicado na 

sala presencial, se referindo à estrutura de curso, que oferece tutor a distância como parte da 

equipe do professor e um tutor presencial como suporte. 

Na verdade, dentre as concepções teórico-metodológicas estudadas, ensino e 

aprendizagem com maior mediação e interatividade, são características próprias do 

construtivismo em que o aluno constrói seu caminho de forma autônoma sob a orientação do 

professor. Nesse sentido, o modelo semipresencial, é o que mais se aproxima dessa 

abordagem pedagógica, porque prevalece maior mediação e interatividade, caracterizadas pela 

literatura por cursos mistos, híbridos ou blended learning, numa busca constante pela 

convergência ou harmonização entre o virtual e o presencial.  

No entendimento de Tori (2010, p. 27), se, por um lado, a “educação convencional” 

sempre lançou mão de atividades não presenciais como parte de seu programa; por outro lado, 

é cada vez mais comum a existência de encontros presenciais ao vivo em cursos que se 

denominam “a distância”. Para o autor, com a ajuda das tecnologias interativas, as atividades 

virtuais estão conseguindo aumentar a sensação de proximidade. 

Com uma opinião diferente, o coordenador local B anuncia que não existe um modelo 

de EAD a ser seguido, porque, na verdade,  

[...] a EAD no Brasil está engatinhando e as pessoas ainda estão procurando. 

Não tem um modelo único, os modelos são diversos. [...] O modelo atual 

tenta ser uma cópia do presencial. No momento é o que acontece. É aquela 

história de você usar a tecnologia, usando coisas novas para fazer coisas 

velhas. [...] existe a tendência de sair do instrumentalismo, porque todo 

mundo sabe que é uma crítica na educação a distância. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
60

. 
 

As opiniões em foco retratam várias faces dos programas de EAD, implementados no 

Brasil, que, desde as suas primeiras iniciativas, vêm copiando modelos de países mais 

avançados tecnologicamente, com mais experiência com essa modalidade educacional, com 

destaque para os modelos oriundos dos Estados Unidos e Austrália.  

Para Belloni (2009), de modo geral, as universidades abertas se organizam segundo 

modelos mais ou menos industriais de produção e distribuição de cursos, apostando na 

economia de escala para otimizar os altos investimentos iniciais necessários à sua 

implantação.  
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Assim, o caráter excessivamente centralizado, burocratizado e hierarquizado com 

ênfase na produção e distribuição de materiais, bem como a sua pouca flexibilidade, 

decorrente de economia de escala, vem dificultar a atualização de seus cursos e o atendimento 

de novas demandas. Por isso, é comum se ver a adaptação do ensino presencial para o virtual, 

devido a sua implementação ser mais econômica. 

Todavia, é importante ressaltar que o coordenador local B aponta uma mudança no 

comportamento daqueles que conduzem a EAD, em face da problemática referenciada, pois 

percebe que “[...] há uma preocupação de que o material didático seja dialógico, dê o espaço 

para o aluno pensar [...] existe essa preocupação de não repetir o que faz simplesmente no 

presencial a distância”.  

Esse posicionamento mostra que o entrevistado considera que a EAD tem evoluído ao 

longo dos anos; no início da sua utilização, era grande o uso de materiais instrucionais nos 

quais não havia espaço para o diálogo, os materiais, na sua grande maioria, respondiam a uma 

forma tecnicista de estímulo e resposta, identificados pela instrução programada.  

Na atualidade, há essa preocupação em instituir atividades que levem o aluno a 

problematizar, porém essa não é a realidade da maioria dos cursos. A preocupação em 

elaborar um material mais interativo e que possibilite o diálogo, no nosso entendimento, deve 

ter ocorrido entre a coordenadora e seus pares, por ocasião do planejamento do curso, mas 

isso não tem se refletido na metodologia do curso, porque as atividades são por intermédio 

das tecnologias, havendo pouca interação dos professores com os alunos. O que há é a 

transposição do modelo presencial para o modelo a distância, bem característico da escola 

nova, vindo a influenciar o construtivismo com a predominância dos meios em detrimento dos 

fins.  

Schlemmer (2010) chama a atenção sobre as diversas formas de interação em espaços 

virtuais, a partir dos novos paradigmas de ensino e de aprendizagem na era digital.  A 

autora faz uma reflexão: se inovar é fazer diferente,  

 

[...] como pensar em inovação tecnológica quando parte significativa das 

ações de formação e de capacitação se evidencia enquanto “transposição” de 

“modelos” de ações de um mundo físico-analógico para um mundo digital 

virtual? As propriedades e características dos meios digitais virtuais são as 

mesmas dos analógicos? Quais são as limitações e potencialidades das 

tecnologias digitais virtuais para a educação. De que tipo de inovação 

precisamos? (SCHLEMMER, 2010, p. 70-71). 

 

 Essa é a grande questão. Será que é importante inovar, fazer diferente, ou participar da 

construção de algo novo? A saída da concepção instrumentalista, apontada como tendência 
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pelo coordenador local B não parece se sustentar nos cursos de forma geral. Pelo contrário, a 

cada dia, se percebe a industrialização dos processos educacionais via educação a distância, 

principalmente, pela destacada entrada das universidades estrangeiras no mercado nacional, 

atendendo a milhares de alunos nessa modalidade educacional. E se a ideia principal dos 

países centrais era a procura por novos mercados, isso viria a se confirmar, como já dito no 

primeiro capítulo deste estudo, como algo previsível. 

 Nesse contexto histórico, Lima (2004) chama a atenção para as armadilhas de um 

fetiche tecnológico, pois o movimento do capital em busca de novos mercados e novos 

campos de exploração comercial impulsionam-no a conceber a totalidade da vida social como 

potencialmente lucrativa. Ela acrescenta que o uso das TIC não configura uma sociedade pós-

mercantil, pois, na ótica do capital, a informação e as novas tecnologias são transformadas em 

mercadoria. 

 Isso significa dizer que existe pouca margem para mudanças nos modelos de EAD no 

Brasil, visto que essa modalidade educacional tem se constituído, no cenário dos negócios 

internacionais, como vantajosa economicamente, tanto no público, pela expansão a baixo 

custo, quanto no privado, por ser muito rentável e a custo mínimo de manutenção. 

 Nessa linha de pensamento, de ensino massificado, o coordenador nacional C situa que 

existe uma tendência muito grande e até uma preponderância de um modelo de EAD baseado 

em internet, no Brasil, utilizando ambientes virtuais de aprendizagem. Para ele,  

[...] os grandes grupos internacionais estão chegando e eles vêm com boas 

tecnologias da informação e da comunicação, e, via de regra, menor atenção 

ao aluno, é o que me parece, na atenção do próprio professor, talvez um 

ensino muito baseado em uma tutoria que fica por conta de tutor, que muitas 

vezes poucos capacitados. [...] a própria educação a distância é massificada. 

Ela foi implantada no primeiro momento pensando em atingir, massificar. 

Não é massificar em uma forma pejorativa da palavra. É massificar para 

abranger maior número de alunos, isso não quer dizer, não é sinônimo de 

baixar a qualidade de ensino. (INFORMAÇÃO VERBAL)
61

. 

 

É fundamental que os cursos, na modalidade educacional a distância, mesmo aqueles 

quase que totalmente a distância, com pouca interação, tenham um compromisso com a 

formação, tendo em vista que o marketing de qualquer curso é a satisfação dos usuários com o 

curso em todas as suas dimensões. Nesse sentido, o ensino e a aprendizagem precisam 

acontecer de forma satisfatória para conseguir êxito no processo educacional. A busca pela 

qualidade deve ser perseguida sempre.  
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Para a coordenadora nacional C, massificar não é sinônimo de baixa qualidade, mas de 

ampliação de atendimento educacional a um expressivo número de pessoas, como se fosse 

possível conciliar massificação com qualidade. Nesse sentido, os referenciais de qualidade 

para educação superior a distância (2007) destacam que 

[...] embora a modalidade a distância possua características, linguagem e 

formato próprios, exigindo administração, desenho, lógica, 

acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, de 

infraestrutura e pedagógicos condizentes, essas características só ganham 

relevância no contexto de uma discussão política e pedagógica da ação 

educativa. [...] um projeto de curso superior a distância precisa de forte 

compromisso institucional em termos de garantir o processo de formação 

que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a 

dimensão política para a formação do cidadão. (BRASIL, 2007, p. 7). 
 

Todavia, nem sempre isso ocorre. Para o coordenador nacional existe uma diferença 

entre o público e o privado no que tange a qualidade de ensino. Para ele,  

[...] normalmente no ensino federal existe uma cobrança pela própria cultura 

da Universidade Federal e de seus professores em termos de se manter uma 

qualidade de ensino, se prima pela qualidade do ensino. Talvez esse seja 

nosso objetivo maior, trazer um ensino de qualidade. [...] Quando você passa 

para iniciativa privada, talvez, o discurso é de qualidade de ensino, mas esse 

é o discurso, na prática é outro. [...] A ideia é ofertar cursos de graduação 

para que aquele negócio seja sustentado, para aquele negócio dá lucro. 

Então, no ensino particular a gente não vê como meta maior o ensino de 

qualidade, você vê como meta ofertar cursos de graduação na qualidade 

possível. [...] Não estou dizendo que na iniciativa privada não temos bons 

cursos de EAD, nós temos bons cursos de EAD, só, obviamente, na 

iniciativa privada, entra um fator importantíssimo que se chama 

sustentabilidade daquele negócio. (INFORMAÇÃO VERBAL)
62

. 
 

Nessa perspectiva, a EAD passa a ser um grande negócio na sociedade do 

conhecimento, enquanto os modelos de negócios nas relações de produção capitalistas 

precisam ser sustentáveis. Nesse sentido, não se pode conceber um modelo de curso com 

poucos alunos por professores/tutores, porque é preciso sustentar, também, o modelo de 

negócio.  

Isso se torna um desafio constante para os cursos de EAD e o curso de Administração 

Pública a distância vem enfrentando essas dificuldades, considerando que a EAD, em cursos 

superiores, é relativamente nova e não se ter conhecimentos dos modos adequados de ensino e 

aprendizagem em uma universidade virtual plenamente desenvolvida, capaz de atender aos 

diversos interesses na sociedade capitalista. (PETERS, 2009).  
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O que há são ensaios, experimentos, projetos pilotos de EAD, muito embrionários, que 

precisam de inúmeras pesquisas para se consolidar como objeto de estudo do campo 

educacional. A discussão sobre os modelos de EAD faz parte do processo histórico dessa 

modalidade educacional e deve ser direcionada a partir da concepção de educação, de homem, 

e de sociedade, estabelecida nos projetos político-pedagógicos dos cursos.  

 

5.1.1.3 A estruturação do país e das universidades para atender aos usuários da EAD 

 

 

A EAD já vinha sendo utilizada no país, desde o início do século XX, porém, de forma 

muito embrionária, desde o ano de 1904, com a implantação das “escolas internacionais” 

(MAIA, MATTAR, 2007). Esse pode ser considerado o marco dessa modalidade educacional 

no país. Durante quase todo o século foram oferecidos cursos por correspondência, pelo rádio 

e pela televisão. Todavia, no que tange a educação superior, o marco da EAD, no país, pode 

ser considerado, a partir da Conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1990.  

A partir desse evento, que delineou o caminho para EAD no país, se sucederam outros 

encontros, congressos, conferências, simpósios, com vistas a discutir diretrizes para essa 

modalidade educacional em nível superior. Porém, pouco se fez para estruturar o país 

tecnologicamente e dotar os usuários dessa modalidade educacional de capacidade técnica 

para se apropriar das novas tecnologias.  

O depoimento do coordenador local A é muito elucidativo, quanto à estrutura técnica e 

tecnológica para atender aos usuários de EAD nas universidades do país. 

No Brasil, de uma forma geral, nós estamos percebendo que o governo vem 

investindo em estrutura e infraestrutura para o acesso. Se você for comparar 

a dez, quinze anos atrás, a internet que a gente tinha, era discada e hoje 

existe um acesso maior a banda larga, com conexão mais rápida. E isso tudo 

só acontece por conta de uma política do governo que ele incentivou para o 

setor privado fazer. Eu acho que pelo menos nesse sentido nós temos 

evoluído bastante, que é acesso à internet, o próprio hardware dos 

computadores, a parte física também. Antigamente o computador era cinco 

mil reais, hoje você vê um computador com a mesma estrutura ou parecido 

por mil reais.  Que dizer, você vai vendo esses investimentos na indústria. 

Enfim, em relação a essas coisas de informática também, equipamentos, que 

vai facilitar o acesso das pessoas em geral, não só ao ensino, mas a 

ferramenta, no trabalho na sua vida pessoal. (INFORMAÇÃO VERBAL)
63

. 

 

O coordenador em questão percebe que há uma pequena evolução nos investimentos 

em infraestrutura, no Brasil, com a expansão da internet, enquanto política governamental, e 
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não poderia deixar de ser, porque, como já foi dito, a ideia central era a ampliação do mercado 

global e o Brasil fazia parte dessa ampliação comercial.  

Portanto, já era esperado que houvesse algum investimento na área. Mas, não tem sido 

suficiente para atender as necessidades do povo brasileiro, porque não se está produzindo 

tecnologias para usar na EAD e no mundo do trabalho. O que se vê é a reprodução de 

iniciativas de outros países, inovando, do presencial para o virtual, próprio do modelo da 

escola nova, que mudara, apenas, o centro das atenções do professor para o aluno. Muda a 

forma, mas os conteúdos são os mesmos. São questões que estão postas para discussão em 

meio às novas tecnologias da informação e comunicação, principalmente, quando se fala de 

formação/qualificação de professores e tutores para exercer atividades pedagógicas em cursos 

a distância.  

A evolução das tecnologias digitais se, por um lado, proporciona maior facilidade para 

uma nova geração que nasce utilizando tecnologias; por outro lado, provoca dificuldades para 

professores e tutores que, formados em modelos tradicionais sentem dificuldades em utilizar 

os recursos disponibilizados pelas novas tecnologias. (SCHLEMMER, 2010). 

 Pertinente às estruturas modelares para convivência de gerações diferentes no tempo e 

no espaço atual, Schlemmer (2010) situa que, no lugar de modelos de aprendizagens, é 

preciso pensar em “dinâmica relacional”. Isso surge como um movimento que ocorre nas 

relações, num contexto incluindo sujeitos com diferentes conhecimentos, interesses, 

expectativas; em um espaço de fluxo, em que ele e o meio em acoplamento mudam junto o 

tempo todo, em função da plasticidade das interações no viver e conviver desse grupo, espaço 

e tempo histórico-social. Assim,   

[...] esses sujeitos se reúnem com objetivo comum: aprender. Para isso 

trocam informações, compartilham conhecimentos, experiências, ideias, 

formam uma rede de interações, constituindo verdadeiros contextos de 

aprendizagem, que possibilitam aos sujeitos exercerem a autonomia social e 

a sua autoria criativa, em um espaço dialógico, cooperativo, perpassado pelo 

respeito mútuo e pela solidariedade interna. Um espaço no qual o outro é 

reconhecido como legítimo na interação e, portanto, alguém com quem é 

possível estabelecer uma relação em que ambos, em diferentes momentos, 

são coensinantes e coaprendentes, em um processo de mediação e 

intermediação pedagógica múltipla
64

 e relacional. (SCHLEMMER, 2010, p. 

74). 
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É importante ressaltar que se está tratando de relações entre sujeitos que têm acesso às 

novas tecnologias da informação e comunicação, mas essa discussão não pode desconsiderar a 

grande exclusão digital que existe em uma sociedade de classes, com desigualdades sociais 

que beiram a extrema pobreza. Portanto, uma realidade perversa, em que poucas pessoas têm 

acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, e que precisa de acesso ao saber 

produzido pela humanidade. No entanto, se está falando de possibilidades de relacionamento 

na EAD com auxílio de ferramentas tecnológicas na busca de aprendizagens colaborativas, no 

trabalho de equipe, em que todos ensinam, ao mesmo tempo que aprendem. 

As falas do coordenador local B e do coordenador nacional C são muito mais realistas 

quando tratam de discutir a infraestrutura. Para o coordenador local B,  

[...] os polos mantidos pela UFRN, em termos de tecnologia estão muito 

bem. Os outros polos são mantidos pelas prefeituras, então você tem polos 

mantidos por prefeituras excelentes e com condição de fazer web 

conferência e tudo mais, com toda a infraestrutura. E tem polo que são 

mantidos pela prefeitura que são péssimos. (INFORMAÇÃO VERBAL)
65

. 
 

O depoimento do coordenador B evidencia que o curso de Administração Pública a 

distância na UFRN está bem estruturado e que a maioria dos convênios firmados com as 

prefeituras está em condições excelentes. Essa realidade não ocorre em todos os polos e nem 

todos os municípios apoiam a instalação de polos bem equipados.  

Portanto, é preciso considerar a heterogeneidade e as especificidades dos diversos 

polos que atuam subsidiando esse curso. Na estrutura prevista para o curso, o bom 

funcionamento dos polos é fundamental para o seu sucesso. Outro fator que tem prejudicado o 

bom andamento dos cursos é a ausência da internet banda larga em vários municípios do 

interior norte-rio-grandense, dificultando a realização das atividades previstas e provocando 

evasão e desistência entre os alunos. 

Uma outra característica importante da estrutura do curso de Administração Pública a 

Distância é o seu funcionamento em equipes de atendimento, o que demanda uma capacitação 

adequada tanto para trabalhar com a modalidade a distância como para trabalhar em equipe. 

Nesse sentido, o coordenador nacional afirma que, quanto à relação a formação de 

professores, tutores e professores conteudistas, a UAB funciona como um instrumento, capaz 

de formar, a distância, os profissionais para trabalhar nos cursos. Assim, se posiciona,  

Acho que o maior instrumento que nós temos hoje são os programas da 

UAB. Esses programas incentivaram primeiramente os cursos de EAD nas 

universidades federais, paralelo com as ofertas de cursos houve também 

cursos de professores para o EAD, projetos, para objetos para a tecnologia 
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de informação e comunicação. [...] Procurou capacitar aqueles atores e foram 

liberados recursos para a gente fazer cursos de capacitação para os 

professores, para os professores de disciplinas que na época eram chamados 

de coordenadores de disciplinas, para ensinar inclusive a mexer no moodle, 

que inclusive a gente desconhecia, a partir daí foram sendo liberados 

recursos para capacitação de tutores, curso de formação de conteudistas. [...] 

Eu acho que o Brasil tá se estruturando nesse sentido. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
66

. 
 

Nesse depoimento, fica clara a política indutora do MEC para implementar um sistema 

de educação a distância no Brasil. Reconhece-se que a estrutura do país para os cursos de 

EAD, até antes da implementação da UAB, era bastante precária, porém o MEC criou uma 

política de financiamento para possibilitar o atendimento em larga escala.  

Os editais de financiamento abertos pelo MEC e o financiamento para melhorar as 

universidades federais com o objetivo de aumentar a matrícula nos cursos de educação 

superior é um bom exemplo disso; no entanto é claro que com relação à infraestrutura 

operacional, o coordenador nacional complementa a sua fala dizendo que a estrutura ainda 

não é adequada e que é preciso um grande investimento no sistema. No seu entendimento, em 

alguns lugares, a internet é tão lenta, que não se consegue baixar um vídeo ou fazer uma web 

conferência.  

Para ele, se a intenção é a busca pela qualidade em um ambiente virtual, então é 

necessário dotar as universidades e os polos de uma estrutura adequada, tendo em vista que os 

materiais impressos e as apostilas não dão mais conta de um ensino a distância, porque seria 

muito contraditório. Em sua fala, é possível verificar essa preocupação com a estrutura dos 

ambientes virtuais. 

[...] Nós temos que usar o meio virtual, mas nós não vemos essa estrutura, o 

que adianta a universidade ter toda a estrutura e lá no polo a recepção não 

tem a estrutura necessária, o que adianta a universidade ter a estrutura, se no 

polo não tem internet? O que adianta a gente ter um canal de televisão que 

possa transmitir se lá no polo não tem como fazer a recepção?  [...] Parece-

me que falta a infraestrutura nos polos. [...] O governo tá tentando fazer uma 

parceria com os municípios e Estados. Quando a UAB diz que a prefeitura, 

que tá interessada, disponibiliza um polo, uma pessoa para cuidar do polo e 

coloca os equipamentos necessários nos polos, a universidade oferta o curso 

e pode ajudar com os equipamentos. O que falta no Brasil é estruturar os 

polos, enquanto a gente não tiver recepção desses municípios, não tem como 

chegar a todos os cantos como se deseja. (INFORMAÇÃO VERBAL)
67

.  

 

 É notória, na reflexão da coordenadora nacional, a ausência de uma política pública 

para atender à EAD dentro de um sistema articulado de tecnologias que proporcione um 
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atendimento qualificado nessa modalidade educacional. Constata-se um conjunto de ações 

desconexas, sem a preocupação com uma aprendizagem de qualidade social. A política de 

expansão ocorre de forma desordenada, sem uma articulação entre as ações técnicas, de 

infraestrutura individual e coletiva, e de formação/qualificação para os usuários dessa 

modalidade educacional. Por isso, as lacunas ficam bem evidentes no processo de trabalho.  

A expansão que ocorre no setor não está sendo acompanhada com o compromisso 

social que requer uma modalidade educacional com essas características. Quando muito, se 

faz uma transposição do modelo presencial para o virtual. Como já visto, a responsabilidade 

pelo acesso à plataforma virtual se dá de forma individual e nem sempre os usuários têm 

acesso a computadores e, muito menos, à internet banda larga.  

Fica claro, portanto, que os investimentos em infraestrutura, no Brasil, para essa 

modalidade de educação, precisam melhorar, principalmente, nesse momento em que as 

pessoas estão se sentindo atraídas pelo encanto das novas tecnologias da informação e 

comunicação. Se não houver uma reestruturação nos cursos, fazendo com que eles atendam às 

necessidades de seus usuários, com estímulo ao acesso e à permanência, é provável que o 

encanto por essa modalidade educacional deixe de existir em um curto espaço de tempo. 

 

5.1.1.4 Acesso dos usuários à internet banda larga 

 

 A grande demanda que envolve as novas tecnologias da informação e comunicação 

tem pressionado o Governo Federal a adotar políticas públicas para atendimento aos usuários 

que necessitam utilizar a internet. No estado do Rio Grande do Norte, havia, no mês de 

setembro de 2013, apenas, 201.004 conexões de banda larga fixa
68

 para uma população de 

3.168.027, segundo os dados do IBGE de 2010, equivalendo a um percentual de 6,34% de 

atendimento. Os dados indicam que os investimentos, nessa área, ainda são modestos, tendo 

em vista a grande demanda da sociedade por acesso à internet.  

Mas, segundo o Ministério das Comunicações (BRASIL, 2013), já estão sendo 

colocados, em prática, muitos projetos
69

, ações e iniciativas desenvolvidos com o objetivo de 

promover o uso da internet e outras tecnologias da informação e comunicação, tendo, como 

                                                 
68Indicadores extraídos do setor de comunicação do ministério das comunicações. Disponível em: 

<http://www.mc.gov.br/DSCOM/view/Informacoes.php>. Acesso em: 01 dez. 2013. 
69
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a articulação dessas políticas com as políticas sociais (BRASIL, 2013). 
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base, três eixos de atuação: a ampliação da disponibilidade de acesso às TIC (oferta de 

infraestrutura, como equipamentos e disponibilização de sinal e internet); o incentivo ao 

desenvolvimento e à disponibilização de conteúdos que atendam aos requisitos de 

acessibilidade, usabilidade e inteligibilidade; e a capacitação da população interessada no uso 

das TIC e dos profissionais que atuam, diretamente, no atendimento aos cidadãos, de modo a 

gerar interesse por tais tecnologias e despertar a confiança nesses potenciais usuários. 

Os números de acesso à banda larga fixa na região Nordeste vêm justificar a 

reclamação dos usuários de cursos de EAD das cidades do interior do estado do Rio Grande 

do Norte. Os alunos do curso de Administração Pública a distância que frequentam o polo em 

Natal ainda dispõem de internet banda larga e não prejudica o andamento das atividades. Mas, 

os usuários do interior do Estado passam por muitos problemas de conexão dos serviços de 

internet. É um problema que precisa ser resolvido com a maior brevidade possível, a fim de 

que essa modalidade de educação possa caminhar sem maiores transtornos aos seus usuários.  

Os entrevistados foram unânimes em responder que o acesso dos usuários à internet é 

muito precário. A opinião da coordenadora nacional C retrata muito bem o que acontece com 

o acesso à internet no Brasil. 

[...] Nós temos vários locais do Brasil que a gente tem uma dificuldade 

imensa de internet. Quando você consegue algumas capitais, não vamos 

muito longe, vamos falar de Macapá, Macapá é uma capital, no ano 

retrasado eu tive em Macapá, tinha um provedor de internet, dentro da 

universidade federal, era uma lentidão.  Ai o aluno não consegue em casa, 

porque é caro, porque é isso, porque é aquilo. [...] Ai ele resolve ir para Lan 

House e é caríssima a internet. Ninguém pode estudar dentro de Lan house. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
70

. 

 

 Essa situação retratada para o Brasil também acontece no Rio Grande do Norte nas 

cidades onde estão instalados os polos de EAD para funcionamento do curso. É comum os 

alunos no RN acessarem a plataforma moodle pela lan house ou na Câmara Municipal. Essa 

forma de funcionamento descaracteriza o curso em um dos seus objetos básicos que é o 

atendimento à demanda no local e no horário que for mais conveniente. O que se evidencia, 

nessa declaração, é que a expansão da EAD, no Brasil, não foi acompanhada de infraestrutura 

necessária ao funcionamento de uma modalidade educacional com essas características, razão 

pela qual os cursos, com alunos localizados no interior do estado, não podem prescindir dos 

polos, apesar de muitos deles, não disporem de estrutura mínima necessária de acesso à 
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internet para o pleno funcionamento do curso. Essa situação é constatada por um dos 

coordenadores pesquisados. 

[...] Se a gente tá na capital, o aluno raramente vai ao polo. E só vai ao polo 

para fazer uma atividade presencial que é obrigatória. Se não, ele trabalha o 

tempo inteiro na casa dele, com o computador dele, porque ele tem boa 

internet. [...] Agora o aluno que tá lá numa região ribeirinha, lá no interior, 

ele pode estudar em casa? Não pode, porque, normalmente, ele nem tem um 

computador, quando ele tem um computador ele não tem internet para poder 

se conectar. Então ele vai ao polo muitas vezes para conseguir acesso a esse 

ambiente virtual, só que aí ele chega ao polo e a rede tá lenta. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
71

. 
 

Essa realidade está posta e requer uma reflexão sobre a democratização da internet no 

território nacional, porque poucas pessoas têm acesso a ela no Brasil. Quando se fala em 

internet banda larga, o problema aumenta, ainda mais, porque ela é muito dispendiosa para 

muitos dos brasileiros. É importante, pois, analisar os dados de acesso à internet, por 

domicilio, divulgados pelo IBGE (2013) com população de 10 ou mais anos de idade, apesar 

de reconhecer a possibilidade de acesso em diversos lugares fora dos domicílios. Os dados da 

tabela são importantes como elemento de planejamento para atendimento em larga escala. Ao 

se pensar em cursos de EAD, é fundamental considerar as condições locais e as 

especificidades regionais. 

 

Tabela 11 – Número de domicílios com acesso a computadores e internet,  

segundo as Unidades da Federação – 2011 

 

Regiões 
Microcomputador 

População 
% ligado à 

internet Total  Ligado a internet  

Brasil 26.307.000 22.395.000 190.755.799 11,74%  

Norte 1.185.000 898.000 15.864.454 5,66%  

Nordeste 4.067.000 3.402.000 53.081.950 6,41%  

Sudeste 14.172.000 12.374.000 80.364.410 15,40%  

Sul 4.725.000 3.905.000 27.386.891 14,26%  

Centro-oeste 2.158.000 1.817.000 14.058.094 12,92%  

Fonte: IBGE (2013) 

 

A tabela expressa o baixo investimento no setor de comunicação pela internet, visto 

que apenas 11,74% da população brasileira têm acesso, além de apresentar a desigualdade de 

acesso por região do país. As regiões Norte e Nordeste têm os menores indicadores de acesso 

com média de 6,03%, enquanto as regiões do centro-sul do país apresentam uma média de 
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14,19% de acesso à internet, bem acima da média nacional que gira em torno de 11,07%. 

Algo contraditório, tendo em vista que a proposta da EAD se dá na perspectiva de 

democratizar e interiorizar o acesso à educação superior, evitar custos de deslocamento, de 

ocupação de espaços físicos e de estrutura tecnológica, além do atendimento educacional às 

pessoas que estão distantes, geograficamente, dos grandes centros urbanos. 

De maneira geral, os dados indicam um hiato entre a EAD e seus usuários, 

principalmente, aqueles que estão em cidades com muitas dificuldades de acesso à internet. É 

evidente, também, que os maiores investimentos do setor estão sendo concentrados nos 

grandes centros urbanos industriais com maior população de consumo, o que parece ser 

contraditório, visto que o discurso do Governo Federal é pela democratização e interiorização 

do acesso à educação superior.  

É preciso ressaltar, nesse contexto, a prioridade da política para educação a distância 

do país. Se a opção for, realmente, pela democratização e interiorização do acesso à educação 

superior, é preciso um maior aporte de investimento financeiro do Estado brasileiro para 

suprir a necessidade de ampliação da área de abrangência para acesso à internet.  

A discussão sobre a democratização da internet é um tema, ainda, em aberto no 

cenário brasileiro. Mas, a expansão da EAD está acontecendo de forma rápida, independente 

da velocidade, de ter ou não acesso à internet individual ou nos polos. As grandes empresas 

do segmento educacional estão investindo nas regiões onde há uma grande população de 

consumo. Prova disso, é a concentração da internet no centro sul do país, que reúne uma 

população de 121.809.395, o que equivale a 63,86% da população brasileira. Isso se constitui, 

segundo Lima (2007, p. 81), em mais uma estratégia de privatização da educação, 

configurando um promissor mercado educacional, principalmente, para os empresários 

estadunidenses e europeus.  

 

5.1.1.5 A relação entre a EAD e a redução dos investimentos financeiros em educação  

 

O mundo virtual vem mobilizando uma rede de negócios global de capitais, 

gerenciamento e informação. Os processos de transformação social sintetizados no tipo ideal 

de sociedade em rede ultrapassam a esfera das relações sociais e técnicas de produção: afetam 

a cultura e o poder de forma profunda. (CASTELLS, 1999).  

Nesse contexto de mobilização global de capitais, a educação passa a ser vista, 

também, como um serviço que deve ser oferecido ao mercado com preponderância para os 

modelos fordistas de industrialização dos processos educacionais, sintetizados nos trabalhos 
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de Peters (1983), que caracterizam os processos de EAD a partir da racionalização, divisão do 

trabalho, mecanização, linha de montagem, produção de massa, planejamento, formalização e 

estandardização.  

Essas características são criticadas por aqueles que desejam uma educação com maior 

interatividade entre alunos e professores, dentre eles, Silva (2011) que vê a pedagogia da 

transmissão como obsoleta com o advento da cibercultura
72

. Para o autor, empresários e 

gestores do setor educacional estão, cada vez, mais compelidos ao investimento em novas 

tecnologias informáticas aplicáveis em suas instituições, porém pouco atentos à necessidade 

de modificar a sala de aula centrada na pedagogia da transmissão. As características de EAD 

racionalizadas são mais evidentes nas falas dos coordenadores do curso, em epígrafe, em 

detrimento de modelos interativos a partir do ciberespaço
73

.  

Com relação à possibilidade de redução dos investimentos em educação por 

intermédio da EAD, os coordenadores locais e nacional se posicionam enfatizando que há um 

forte investimento inicial, mas esses valores são diluídos com o passar do tempo. Segue, pois, 

o discurso de cada um deles. 

No momento que estamos chegando, nos instalando, eu acho que não tem 

muita diferença não. Mas sempre com a tendência a se gastar menos. Mas eu 

não posso afirmar. Se você for comparar o volume de investimentos com o 

número de pessoas beneficiadas, sim gasta menos, porque eu consigo com o 

volume de investimentos para montar uma equipe de tutores, professores, 

enfim, atender muita gente do que presencialmente. Você consegue uma 

maior quantidade de beneficiários. Pelo mesmo valor relativo ao que faria no 

presencial. Você faria um custo-aluno, a gente ganharia em escala, 1 para 5 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
74

. 

 

[...] Você investe menos no espaço físico, mas você investe muito em 

tecnologia, então você canaliza para outro lado. [...] Você tem que gastar 

com material didático, tem que gastar com logística, com outra infraestrutura 

que existe, que não é do espaço físico, mas é uma outra tecnologia e 

logística. Embora você pegue uma quantidade grande de alunos. [...] Em 

termos de recursos humanos a gente gasta menos com professor, porque 

você tem um professor para uma turma de 300, 150 alunos. Por outro lado, 
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você tem um professor para uma turma de 150 alunos, e você tem com ele 

um tutor a distância, e você tem lá no polo um tutor presencial. Então eu não 

sei se gastaria menos com isso (INFORMAÇÃO VERBAL)
75

. 

 

Eu acho que não, porque você tem que ter todo aquele conjunto de atores, a 

estrutura é bem mais cara que o presencial. Você tem que ter um pessoal 

capacitado, produzindo tecnologia da comunicação e informação. Você tem 

que ter web designer, você tem que ter um monte de gente para fazer o que é 

realmente necessário, um bom ambiente virtual de aprendizagem disponível. 

Você precisa ter professor como tem no presencial. Você precisa de mais 

uma figura que é a do tutor. Tá certo que o professor vai atender um número 

maior de alunos e a gente vai atender um número maior de munícipios, mas 

em contrapartida a gente precisa manter polo, a infraestrutura do polo, as 

salas. Eu acho que no final a gente acaba reduzindo pouco. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
76

. 

 

 Eles são unânimes que, a priori, não há redução de investimentos, mas que essa 

redução se dá pela relação do número de alunos que é possível atender. Rocha (2012) observa 

que, do ponto de vista das exigências sociais, a EAD deveria atender aos apelos de uma 

educação aberta e flexível, longe desse modelo fordista de massa. Para o autor, embora haja 

coerência de percepção no campo teórico, do ponto de vista das contradições da EAD, o que 

se vê, na prática, são instituições que, na busca por melhores resultados, negligenciam a 

gestão da EAD ou a conduzem de forma exagerada, abusando de algumas prerrogativas da 

teoria econômica.  

Essa tentativa de transformar a educação em mercadoria é reflexo das diretrizes 

internacionais para a educação superior, tanto é que a educação brasileira foi parar na bolsa de 

valores com a abertura de capitais de algumas universidades privadas. Rocha (2012) entende 

que 

a educação brasileira foi à bolsa de valores com muita sede ao pote e isso, de 

certa forma, trouxe dois resultados antagônicos para esse novo mercado: a 

abertura do capital educacional na bolsa, para fazer, supostamente, a 

escola/universidade crescer e a massificação da pedagogia virtual em 

detrimento da qualidade no ensino-aprendizagem virtual e da banalização do 

papel do professor.  Os resultados denunciam a fragilidade em que ainda se 

encontra esse novo modelo de exploração econômica. (ROCHA, 2012, p. 

304-305). 
 

Na percepção de Leher (2013), a educação a distância e, mais amplamente, o uso das 

tecnologias de informação e comunicação deveria ser pensada como um meio adicional do 

processo de formação acadêmica, tal como vem ocorrendo nos países centrais. A concepção 
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de que a EAD serve como modalidade de ensino de graduação de larga escala é algo presente, 

basicamente, nos países capitalistas dependentes. Isso não ocorre nos países centrais. Para ele,  

como a EAD nas instituições privadas está inserida no circuito da 

mercantilização, todo o processo é precário: é um negócio cujo foco é a 

venda de serviços de certificação em larga escala, basicamente por meio de 

monitores, tutores e bolsistas precarizados que não dispõem de 

conhecimento e autonomia sequer para assessorar a leitura e os exercícios 

que compõem a formação. Cada estudante é concebido como um cliente 

individual. Não existem as mediações pedagógicas imprescindíveis para a 

formação e, por isso, os titulados não chegam a ter uma formação superior, 

mas uma certificação. No caso das instituições públicas, o objetivo é 

diferente, pois, via-de-regra, não é puramente mercantil, embora os 

convênios com os municípios permitam a remuneração de docentes na forma 

de complementação salarial. (LEHER, 2006)
77

.  

 

 

Corroborando o que já foi abordado, neste estudo, a implantação de um curso 

superior no interior do Estado, se dá por meio de convênios com as prefeituras, que se 

responsabilizam por alguns quesitos que constam na planilha de intenções, embora pela 

constituição brasileira, os municípios também tenham sua cota de participação em todas as 

políticas que beneficiem a sua população.  

No entanto, é importante compreender que a maioria dos municípios sobrevive por 

meio do Fundo de Participação e que, na maioria das vezes, não dispõe de recursos para tais 

investimentos. Isso vem corroborar a ausência de uma política pública de Estado para fazer 

frente à expansão e interiorização da educação superior com a qualidade social requerida para 

a formação humana. 

Quanto ao uso da EAD pelas universidades públicas, segundo Leher (2006)
78

, essas 

instituições vivem um paradoxo, 

[...] se optarem por utilizar a EAD como um meio complementar — 

assegurando um tempo significativo para a formação presencial, por meio de 

vivências em laboratórios; assegurando tempo de contato não apenas com os 

monitores, mas, também, de grupos de estudantes com os docentes efetivos 

—, o número de formandos sempre será muito baixo, tornando a modalidade 

muito mais custosa do que seria uma formação presencial por meio da 

interiorização da universidade ou mesmo por meio da concessão de bolsas 

para que os estudantes do interior possam estudar na capital. Se optarem pela 

formação massiva, inteiramente a distância, com base em trabalho 

precarizado de bolsistas, os resultados não são diferentes das privadas e 

mercantis. Em suma, as duas alternativas são ruins. O melhor seria pensar 

essas tecnologias como recursos suplementares, objetivando melhorar a 

qualidade da formação universitária plena. 
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Isso significa dizer que as instituições públicas e privadas de ensino superior precisam 

fazer uma reflexão sobre os processos na modalidade educacional a distância, especialmente, 

no curso de Administração Pública a Distância em que se observa uma 

expansão/interiorização na perspectiva da massificação em detrimento da formação humana.  

Sabe-se, pois, que para uma educação de qualidade, é necessário investimento no 

campo educacional; a viabilidade econômica é quem pode garantir a expansão/interiorização 

de forma qualificada e, consequentemente, o acesso das pessoas a essa modalidade 

educacional, porém, nem sempre, essas condições são garantidas. Possibilitar o acesso em 

massa exige uma demanda de recursos financeiros que nem sempre estão à disposição, 

principalmente, em tempos de políticas neoliberais, quando os recursos públicos se tornam 

cada vez mais escassos para a condução dos cursos. 

 Isso pressupõe que a expansão, nessa modalidade educacional, nem sempre garante a 

democratização do acesso ao conhecimento em nível superior, haja vista o número de evasão 

dos cursos de EAD, quando muito garante uma certificação. Na conjuntura atual, a EAD tem 

contribuído, substancialmente, para atendimento a um grande contingente de alunos, sem a 

garantia de uma formação qualificada que atenda aos interesses de seus usuários de forma a 

lhes oferecer uma educação de qualidade socialmente referenciada. 

 

5.2 Concepções teórico-metodológicas presentes nos cursos de EAD: a visão dos 

coordenadores do curso 

 

 A EAD, historicamente, foi sendo conduzida no Brasil com base em duas tendências 

de ensino-aprendizagem: a construtivista e a behaviorista. A primeira toma como referência 

os estudos de Piaget (1976) e Vygotsky (2000), que buscam a interação, a mediação, a 

autonomia, o trabalho colaborativo e de equipe. Nessa perspectiva, o centro das atenções 

passa a ser o aluno e o olhar se volta muito mais para as aprendizagens do que para o ensino. 

A segunda toma como referência, entre outros, os trabalhos de Skinner (1973 e 2003), com os 

estudos comportamentais pelo condicionamento operante, caracterizados pelo estímulo, 

reforço e resposta.  

Segundo Skiner (1973 e 2003), o homem é um ser manipulável, criatura 

circunstancial, governada por estímulos do meio ambiente externo com a função de moldar, 

determinar o comportamento. Para isso, são organizadas contingências de reforço, ou seja, 

tem início o reforço para o desempenho que se aproxime do esperado. O autor cita, ainda um 

exemplo: na escola, o aluno é reforçado por completar uma tarefa; na indústria, o operário 
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ganha por produção. Para ele, na escola, os reforços são arranjados com propósitos de 

condicionamento. Os reforçadores são artificiais, tais como: treino, exercício e prática.  

 Entende-se que, na atualidade, essas concepções de educação têm permeado os cursos 

de EAD, definindo modelos, materiais, entre outros. Essas tendências são priorizadas por uma 

necessidade objetiva de uso de equipamentos tecnológicos a distância, em que o aluno está 

separado do professor fisicamente, razão pela qual será mediado ou não por meio de 

tecnologias e por atender a uma lógica de eficiência, eficácia e produtividade, próprio da nova 

gestão pública. 

 O caminho a ser percorrido, na relação ensino e aprendizagem, não deve tomar, como 

parâmetro para escolha do modelo de curso, a base econômica, mas os aspectos pedagógicos. 

Eles são definidos a partir da concepção de educação estabelecida no projeto político-

pedagógico do curso. Será a concepção de homem e de sociedade que irá determinar o tipo de 

educação e, consequentemente, a metodologia a ser aplicada no processo educativo.  

 Essa seção tem a pretensão de analisar o ponto de vista dos coordenadores nacionais e 

locais do curso, buscando identificar que concepções teórico-metodológicas dão sustentação 

aos diferentes cursos de EAD, no país, e como elas se apresentam no curso de Administração 

Pública a distância da UFRN. A seção se organiza da seguinte forma: as concepções teórico-

metodológicas de educação pensada para atender aos cursos de Administração Pública a 

distância; a avaliação de uma proposta pedagógica única e a autonomia para modificar a 

proposta do MEC. 

 

5.2.1 As concepções teórico-metodológicas de educação pensada para atender aos cursos de 

Administração Pública a distância  

 

Constata-se, nas opiniões dos coordenadores, uma posição indefinida quanto às 

concepções teórico-metodológicas. Observa-se nos posicionamentos do coordenador, uma 

ausência de conhecimento acerca dessa questão. Mas, contraditoriamente, ele apresenta um 

viés tecnicista, instrumentalista, próprio de um curso que foi concebido em outra instância, 

sem a sua participação, no momento em que afirma que não sabe identificar a concepção 

teórico-metodológica do curso. O coordenador local A (2013) reconhece ser natural outra 

instância conceber o curso, capacitar, treinar e instrumentalizar os professores para executar 

uma proposta pedagógica que já chega acabada, pronta à universidade. Essa posição do 

coordenador local A, acentua, cada vez mais, a divisão técnica do trabalho na educação em 

que uma equipe planeja o curso e a outra executa. Nessa perspectiva, ele se posiciona 
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ponderando sobre a concepção teórico-metodológica que foi pensada para atender aos cursos 

de Administração Pública a distância no Brasil. 

Eu não sei. Não entendo. É uma coisa especifica da pedagogia. Eu não sei 

como foi pensada. [...] Isso não partiu de apenas do pessoal técnico, isso 

deve ter tido um apoio, um suporte de educadores. [...] Por isso, a UAB veio 

a partir da Capes, que é o órgão do MEC que faz toda a parte de 

aperfeiçoamento e capacitação do pessoal do ensino superior, principalmente 

professores. [...] A gente aproveitou o formato nacional do PNAP, já foi tudo 

elaborado, a gente já recebeu pronto. Os outros cursos não, eles tiveram que 

formatar desde o início. (INFORMAÇÃO VERBAL)
79

. 
 

O reconhecimento de que o curso foi pensado e elaborado no âmbito central, sem a 

participação das universidades, torna essas instituições meras executoras do projeto de curso 

tendo por consequência uma prática tecnicista. Na pedagogia tecnicista, segundo Saviani 

(2000), o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o 

professor e o aluno posição secundária, relegados que são à condição de executores de um 

processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas 

supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do processo converte-

se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e 

maximizando os efeitos de sua intervenção, como se os professores fossem incapazes de 

conceber, implementar e avaliar uma proposta pedagógica própria de forma autônoma, sem 

interferências externas. 

A opinião do coordenador local B (2013) foi diferente, porque ele identifica a 

concepção dialógica no projeto pedagógico, mas, ao mesmo, tempo se isenta do processo de 

concepção quando afirma que eles tinham essa preocupação, mas que, de fato, as coisas não 

aconteciam dessa forma, como se alguém tivesse que pensar por ele, numa alusão ao viés 

tecnicista de educação, já colocado em outras declarações. 

[...] Eu lembro que no projeto pedagógico do curso piloto, eles adotaram a 

concepção de uma educação dialogada e de construção do conhecimento. 

Então, eles atendiam completamente no projeto pedagógico as exigências do 

MEC. Eu li o projeto pedagógico.  Então, eles tinham essa preocupação. [...] 

Não acho que acontece de fato.  Pelos problemas que nós temos na educação 

a distância, ainda tem muito do que ser pensando. [...] por exemplo, você diz 

assim, eu tenho um fórum, para dialogar, mas ai eu lanço uma pergunta no 

fórum e respondo de algum lugar, e vem outro e pergunta a mesma coisa 

porque ele não leu. [...] O fato de ter fórum, não quer dizer que tenha dialogo 

não. Não define o diálogo não, mas tem que ser pensada alguma estratégia 

melhor. [...] o chat não tanto. Porque vão poucos alunos, você tem uma 

turma de 300, faz um chat vêm 10. (Informação verbal)
80

. 
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 Coordenador local A. Informação obtida por meio de entrevista no ano de 2013. 
80

 Coordenador local B. Informação obtida por meio de entrevista no ano de 2013. 
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 Para o coordenador local B (2013), as ferramentas de interação do tipo fórum, chats 

estão à disposição dos alunos do curso, mas não se faz um uso adequado delas. Na concepção 

construtivista de educação, os alunos são autônomos para buscar o conhecimento, mas 

precisam da mediação, da interação, pois, conforme indica os estudos de Piaget (1976) e 

Vygotsky (2000), sem a interatividade não há diálogo, não há troca de conhecimentos ou 

mesmo socialização de conhecimento daqueles que sabem para aqueles que estão em fase de 

aprendizagem. O que se observa é a ausência de um trabalho coletivo em que a comunidade 

acadêmica pudesse construir uma proposta pedagógica em seu conjunto.  

A preocupação dos coordenadores se dá, muito mais, com a parte técnica do que com 

a parte política. Isso ficou fortemente constatado na fala da coordenadora nacional quando, 

em sua entrevista, enfatizou que não se fala em projeto político-pedagógico mas em projeto 

pedagógico. Para ela, não se fala em PPP há mais de quatro anos. Em seu entendimento, essa 

denominação é ultrapassada. Hoje, se fala de projeto pedagógico do curso – PPC. 

(COORDENADOR NACIONAL, 2013)
81

.  

No entanto, contrariamente à fala do coordenador nacional, os referenciais de 

qualidade para EAD (2007) mostram que o projeto político-pedagógico deve apresentar, 

claramente, sua opção epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, 

de perfil do estudante que deseja formar. Com base nessa definição, se desenvolverão os 

processos de produção do material didático, de tutoria, de comunicação e de avaliação, 

delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. O documento preconiza, ainda, que 

a opção epistemológica é que norteará também toda a proposta de 

organização do currículo e seu desenvolvimento. A organização em 

disciplina, módulo, tema, área, reflete a escolha feita pelos sujeitos 

envolvidos no projeto. A compreensão de avaliação, os instrumentos a serem 

utilizados, as concepções de tutor, de estudante, de professor, enfim, devem 

ter coerência com a opção teórico-metodológica definida no projeto 

pedagógico. (BRASIL, 2007, p. 8). 

  

 A insistência do coordenador nacional em desqualificar o PPP como corpo de 

diretrizes de ação, concebido pelo coletivo do próprio curso, em parte, reflete a defesa das 

ações do Governo Federal na busca incessante por implantar o novo modelo de gestão 

gerencial, a todo custo, mesmo que, para isso, atropele a democracia interna e a autonomia 

das instituições federais. A ausência de uma discussão política pelo coletivo de professores 

que atuam no curso torna-os meros coadjuvantes do processo educacional, pensado em outras 
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instâncias educacionais, fora do eixo neural do curso, próprio da concepção tecnicista. Nesse 

sentido, a educação é vista como um subsistema, cujo funcionamento eficaz é essencial ao 

equilíbrio do sistema social de que faz parte. Para Saviani (2000, p. 14), 

sua base de sustentação teórica desloca-se para psicologia behaviorista, a 

engenharia comportamental, a ergonomia, informática, cibernética, que têm 

em comum a inspiração filosófica neopositivista e o método funcionalista. 

Do ponto de vista pedagógico conclui-se que, se para pedagogia tradicional a 

questão central é aprender e para pedagogia nova, aprender a aprender, para 

pedagogia tecnicista o que importa é aprender a fazer.  

 

Essas questões estão muito bem consolidadas no projeto pedagógico do curso de 

Administração Pública a distância, desde a sua concepção. Prova disso, são as declarações da 

coordenadora nacional, quando enfatiza que a proposta seria formar um gestor público que 

conseguisse conversar com a iniciativa privada, porque, normalmente, o gestor público, hoje, 

atende somente ao público e havia a necessidade de uma aproximação com a iniciativa 

privada. Por isso, 

nós desenvolvemos um projeto onde ele tivesse um embasamento teórico 

forte, mas mesmo sem bacharelado que ele tivesse uma aplicação prática, 

forte também, que não chegaria aos cursos superiores de tecnologia, porque 

o foco era mais aberto, era bacharelado. Então, a gente tinha que ter a 

questão, o olhar científico, precisava tá presente, o olhar teórico-cientifico e 

aquele olhar prático do saber fazer. [...] O que se pensou que dali deveria ter 

alunos com o perfil profissional que atendesse as demandas do gestor 

público e lá estava especificando todos eles. Que atendesse as exigências de 

todas as universidades para que todos pudessem aderir ao programa. [...] E 

que tivesse como formar três tipos de gestores públicos, que o aluno pudesse 

escolher o que ele ficaria, ou ele seria o gestor público municipal, gestor 

geral ou gestor da saúde. (INFORMAÇÃO VERBAL)
82

.  
 

 Essa concepção de educação teria a função de treinar pessoas por um determinado 

período de tempo para que algumas delas pudessem estar preparadas, tecnicamente, para 

assumir a gestão, seja no setor público ou no privado, de forma prática com eficiência, 

eficácia e produtividade. Essa visão instrumentalista permeia o projeto pedagógico do curso e 

está presente em todas as declarações. A opção metodológica para o curso de administração 

pública foi a instrumentalização para atender à expansão e à interiorização sem uma maior 

reflexão sobre a qualidade requerida à formação dos indivíduos na perspectiva integral, onde 

o pensar e o fazer, a teoria e a prática estivessem indissociáveis no processo de ensino-

aprendizagem para formação humana. 

                                                 
82

 Coordenador nacional. Informação obtida por meio de entrevista no ano de 2013. 



172 

 

5.2.2 Avaliação de uma proposta pedagógica única e a autonomia para modificar a proposta   

do MEC  

 

 O projeto político-pedagógico é um documento de suma importância em um curso de 

nível superior, porque direciona as ações a serem implementadas no processo de ensino-

aprendizagem. A discussão sobre o PPP, na gestão democrática, é eminentemente política, 

porque envolve todos os atores do processo educacional em uma discussão de 

concepção/construção implementação e avaliação das ações educativas nos espaços 

acadêmicos. É Projeto porque reúne, em um documento, construído coletivamente, diretrizes 

de ação, exequíveis, para um determinado período de tempo. É Político por considerar a 

universidade pública um espaço de produção e disseminação do conhecimento universal, de 

pesquisa, de contribuição para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. 

Comprometida com a justiça social, a democracia e a cidadania e com a formação de cidadãos 

conscientes, críticos, capazes de intervir, individual e coletivamente, na sociedade para 

modificar os seus rumos, quando necessário, a fim de atender às suas condições materiais de 

existência. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem.  

 Segundo os referenciais de qualidade da educação superior (2007), os projetos de 

cursos na modalidade a distância devem compreender categorias que envolvem, 

fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta 

dessas dimensões, devem estar integralmente expressos no projeto político pedagógico de um 

curso na modalidade a distância os seguintes tópicos principais: a) Concepção de educação e 

currículo no processo de ensino e aprendizagem; b) Sistemas de Comunicação; c) Material 

didático; d) Avaliação; e) Equipe multidisciplinar; f) Infraestrutura de apoio; g) Gestão 

Acadêmico-Administrativa; h) Sustentabilidade financeira.  

 Nesse sentido, é preciso ressaltar que a definição de concepção de educação antecede 

uma reflexão profunda sobre o tipo de homem que se deseja formar e o tipo de sociedade 

onde se deseja viver. Essa reflexão exige um trabalho coletivo que direcione um debate amplo 

e fraterno com a comunidade acadêmica do próprio curso.  

 Entretanto, a proposta pedagógica do curso de Administração Pública a distância da 

UFRN, objeto desse estudo, não percorreu as várias instâncias de deliberação do curso. Ela é 

fruto de uma proposta única, em âmbito nacional, concebida por professores convocados pelo 

Ministério da Educação e Cultura. Dessa forma, questiona-se os coordenadores nacionais e 
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locais como eles avaliavam uma única proposta pedagógica para todos os cursos de 

Administração Pública a distância do país.  

 Eles se posicionaram de duas formas: retroalimentando a postura do MEC em 

conceber um modelo de curso padrão para todo o Brasil, desde que, na implementação, 

houvesse alguns ajustes, defendido pelos coordenadores locais, ou, simplesmente, defendendo 

a proposta como revolucionária, própria do coordenador nacional. Para o Coordenador local 

A (2013)
83

,  

essa proposta do PNAP
84

 (Programa Nacional de formação em 

Administradores Públicos) foi uma proposta pedagógica baseada em uma 

necessidade geral. Não levando em consideração as demandas especificas de 

cada região. Veio do projeto piloto, mas esse é o primeiro curso, todas as 

universidades tem uma autonomia para fazer adequações, ajustes, a gente 

continua com esses fóruns nacionais, de encontro com os coordenadores dos 

cursos promovido pela Capes. Porque é importante a gente trocar essas 

experiências para a gente ir afinando. [...] A partir da segunda turma, você já 

pode ir ajustando, incluindo outras demandas especificas de disciplinas, 

excluindo algumas. Não é obrigatório você seguir. Foi de grande ajuda, 

porque possibilitou muita gente começar de uma vez só. Com o projeto todo 

formatado.  

  

 Em nenhum momento ficou comprovada, na fala do coordenador local A, a crítica a 

postura ao MEC, sobre a elaboração de uma proposta pedagógica para ser implementada 

pelos seus pares. Pelo contrário, ele assume que o primeiro momento não levou em 

consideração as especificidades de cada região, mas não critica. Ele prefere legitimar essas 

ações enfatizando a possibilidade do ajuste no processo de implementação das diretrizes do 

MEC.  

 É válido destacar, segundo Rocha Neto e Borges (2011) que as políticas de 

desenvolvimento/planejamento regional, historicamente, se propuseram a contemplar setores 

diversos e, também, atores e agentes com distintos interesses, colocando-os nas arenas das 

políticas públicas e internalizando suas demandas na agenda, de acordo com a premência de 

suas demandas e sua força política, principalmente, a partir da década de 1990, período de 

intensa reforma do estado brasileiro. Para os autores em referência,  

[...] Essas intervenções, relacionadas ao desenvolvimento regional, ganham 

uma conotação mais setorial, dificultando sobremaneira o ordenamento do 

território. Esse momento marca o fim do planejamento regional no modelo 

tradicional e procura, sob a égide de novas orientações ideológicas, indicar 

diferentes usos dos territórios de acordo com agentes hegemônicos, 
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evidenciando um caráter fragmentado nos processos de desenvolvimento 

regional, alimentando um discurso de “competitividade espacial” que 

resultou na exclusão de determinados lugares e setores produtivos. (ROCHA 

NETO, BORGES, 2011, p. 1641). 
 

 Assim, os efeitos dessas distintas intervenções acabam por se manifestar com 

intensidade variada nos espaços, acentuando desigualdades, alimentadas pelo processo 

crescente de internacionalização das atividades econômicas, que, ao “escolher” territórios 

novos, vai (re)produzindo diferenciações e evidenciando problemas de toda ordem, os quais 

nem sempre conseguem se incorporar às agendas de políticas públicas quando buscam por 

soluções.  

Talvez seja por esse motivo que o Coordenador local A não se manifesta contrário a 

uma proposta pedagógica única, porque sente a necessidade de formação de gestores públicos 

de maneira geral, sem se ater as especificidades de cada região que, a priori, não é dada a 

importância devida. Isso acontece em razão da necessidade de implementação do novo 

modelo de gestão pública, evocado pelas reformas que estavam em curso em todo o país, 

inspirado no modelo gerencial das empresas privadas, exigindo um perfil de gestor flexível, 

ágil, com capacidade para resolver problemas de forma autônoma e que estivesse sintonizado 

com as novas tecnologias da informação e comunicação sem nenhuma reação do corpo 

acadêmico das universidades.   

Essa letargia passa a acontecer quando as instituições democráticas deixam de discutir, 

em suas instâncias deliberativas, todas as ações inerentes ao cotidiano acadêmico, porque, às 

vezes, parece ser mais cômodo deixar de abrir discussões que se sabe, de antemão, serem 

polêmicas. Essa postura, hoje, é muito comum, pois se trata de uma política indutora do MEC 

e as universidades aderem voluntariamente. Isso acontece, conforme (KATO et al 2010) pelo 

silêncio dos intelectuais que se tornaram orgânicos do governo Lula da Silva (2003/2010) e, 

sobretudo, pelo vazio que se tornou o espaço político deixado pelos sindicatos da educação 

superior.  

No documento da Andes/SN
85

 que aborda os princípios que fundamentam o padrão 

unitário de qualidade para a universidade pública, o sindicato espelha que a prática 

democrática concretiza-se na participação da comunidade universitária nos processos 

decisórios, seja pela atuação dos órgãos colegiados, seja pela organização sindical. É 
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fundamental que, além da decisão política em torno de sua realização, a gestão democrática 

seja garantida nos regimentos das IES.  

A própria instituição que abriga o curso, a UFRN, tem a gestão democrática como 

prática administrativa em seu PDI
86

 – Plano de Desenvolvimento Institucional (2010/2019), 

com estrutura administrativa e acadêmica descentralizada com gestão democrática colegiada 

em todos os níveis institucionais. O problema não está, porém, nos documentos; está na 

prática democrática no dia-a-dia. É preciso ir além dos documentos e perceber a necessidade 

de expor o que se pretende ao coletivo, a fim de que todas as deliberações passem por uma 

discussão profunda e as ações/objetivos sejam um compromisso compartilhado por todos (a)s 

desde a sua concepção, implementação até a avaliação. Esse é o momento em que se discute a 

possibilidade ou não de novos percursos acadêmicos.  

 A declaração do coordenador B (2013)
87

 está na mesma linha de pensamento do 

coordenador A (2013)
88

. Ele identifica as diferenças regionais, mas não toca na possibilidade 

de construção de uma proposta pedagógica própria, sem a necessidade de interferências 

externas. Ao contrário, ele, também, se isenta da corresponsabilidade por uma proposta 

construída pelo coletivo e aceita uma proposta pronta e acabada, concebida por professores 

alheios à realidade local/regional, mesmo evidenciando as falhas do documento, com relação 

à regionalidade e às demandas próprias de cada local. A fala é representativa do seu 

posicionamento,  

eu acho que foi um dos questionamentos que houve na comissão aqui. Que 

você tem que ter algumas preocupações com especificidades das regiões. [...] 

O que eu percebo é que aqui eles tentaram fazer e não sei se tiveram grande 

êxito, desse aspecto mais regional, você resolver com alguns seminários que 

eles fazem presenciais, mas eu não sei se isso resolve. [...] Acho que o 

projeto pedagógico está falho nesse sentido. De não contemplar essas 

especificidades de cada região. Isso foi bastante questionado. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
89

. 
  

 Ou seja, objetiva-se resolver problemas de concepção com alguns arranjos no processo 

de implementação das ações educativas, quando se propõe a corrigir as distorções regionais 

com alguns seminários presenciais com os alunos. É essa apatia que incomoda, porque não há, 

por parte dos coordenadores, principalmente, locais atitudes que favoreçam uma discussão 

sobre os caminhos tortuosos dessa modalidade educacional de forma coletiva. Possivelmente, 
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 Informação obtida por meio de entrevista no ano de 2013. 
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com a abertura para uma discussão/avaliação de concepções, haveria a possibilidade de 

(re)construção da proposta pedagógica, mas é preciso interesse, disposição política para o 

enfrentamento de uma discussão que, objetivamente, tomaria outro rumo.  

 O coordenador nacional inicia uma discussão, um pouco mais polêmica, por 

considerar a criação de uma proposta pedagógica única para todos os cursos de Administração 

Pública do Brasil como algo revolucionário. Assim se posiciona: 

[...] eu achei revolucionário. Porque o que nós fizemos, se você analisar esse 

projeto ele tem um alicerce muito forte para formação daquele perfil 

profissional, nós garantimos todas as disciplinas que seriam necessárias e 

colocamos essas disciplinas como obrigatórias, dentro de uma carga horaria 

que cabia naquelas 3000 horas, mas deixando espaço para que cada 

universidade ofertante do curso pudesse dar a sua identidade aquele curso. 

[...] nós criamos as disciplinas eletivas ou optativas, que seriam ofertadas por 

qualquer universidade que quisesse ofertar. [...] Nós colocamos as 

disciplinas obrigatórias, colocamos um grupo de disciplinas eletivas e cada 

universidade escolhia a que queria ofertar, sugerimos algumas disciplinas, 

mas dentro do termo sugestão, não era obrigatória a adesão daquelas 

disciplinas. (INFORMAÇÃO VERBAL)
90

. 

 

 O coordenador nacional, como legítimo representante do MEC, faz uma tentativa de 

defesa da proposta pedagógica, construída por sua equipe, enfatizando que ela não era única, 

porque havia possibilidade de escolha, dentro de um cardápio de disciplinas oferecidas e 

outras sugeridas para adesão, mas não era obrigatória, sem se preocupar com as 

especificidades de cada região, de cada território, tampouco com a democracia e a autonomia 

das universidades. O que aconteceu é que poucas universidades mudaram a proposta, entre 

elas a UFRN; primeiro porque não havia tempo hábil para discussão entre os professores. O 

tempo fornecido para adesão era exíguo; segundo, o receio de serem alijadas do processo 

seletivo condicionou as instituições públicas a aderir à proposta pedagógica da forma que foi 

encaminhada pela coordenação nacional, sem discussão das especificidades regionais, porque 

era urgente a implantação das reformas que estavam em curso.  

Essa estratégia foi sendo seguida pelo Governo Federal para várias ações que 

envolviam o novo modelo de gestão pública gerencial, ressignificando os contratos de gestão 

pelos contratos de adesão, inclusive no curso de Administração Pública a distância da UFRN, 

quando aprovou o projeto pedagógico sem alteração e sem nenhuma discussão profunda nas 

instâncias de deliberação do curso. Uma discussão dessa natureza envolveria várias comissões 

temáticas e não aconteceria no tempo estabelecido pelo MEC para sua aprovação.  
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Dessa forma, apesar de, teoricamente, haver possibilidades de mudanças, isso não 

ocorreu, e o projeto nacional, sem nenhuma discussão nos órgãos colegiados, passou a ser a 

referência para implementação no curso de Administração Pública a distância da UFRN. 

Na opinião de Veiga (2006), superar a visão conservadora e extrapolar o centralismo 

burocrático pressupõe o envolvimento de diferentes instâncias que atuam no campo da 

educação, além do coletivo da instituição, na construção de seu projeto político-pedagógico, 

exprimindo sua intencionalidade pedagógica, cultural, profissional e construindo um modelo 

de gestão que se pode entender como democrática. Para ela, aspirar a uma gestão democrática 

significa partir do princípio de que uma organização é feita de múltiplas relações entre 

estrutura formal e os sujeitos que a produzem e vivenciam em seu cotidiano. O projeto não se 

constitui na simples produção de um documento, mas na consolidação de um processo de 

ação-reflexão-ação que exige o esforço conjunto e a vontade política do coletivo do curso. 

Os referenciais de qualidade (2007) determinam que o projeto político- pedagógico 

deva apresentar, claramente, sua opção epistemológica de educação, de currículo, de ensino, 

de aprendizagem, de perfil do estudante que deseja formar. A partir dessa opção, se 

desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, de comunicação e de 

avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem. Isso não ocorreu, porque o projeto do curso não foi discutido pela 

comunidade acadêmica no momento da concepção do curso. 

  Portanto, as instâncias deliberativas do curso não estão sendo acionadas para discutir 

as questões atinentes ao seu funcionamento pleno, principalmente, quando se refere à 

construção/reconstrução do Projeto Político-Pedagógico. Elas estão sendo atropeladas pela 

burocracia, que é própria de um sistema conservador, centralizador e autoritário de gestão. 

Isso não se sustenta em uma universidade pública, onde deve prevalecer a democracia interna 

em todos os encaminhamentos. 

 No que se refere à autonomia das universidades, cabe ressaltar que ela é um princípio 

constitucional
91

, portanto, precisa ser tratada com o devido respeito. A autonomia para a 

universidade significa, também, autonomia didático-científica. Para isso, o conjunto da 

universidade tem que ter condições de discutir e elaborar, democraticamente, políticas de 

ensino, pesquisa e extensão (CADERNOS, 2003). Esse documento afirma que a subordinação 

da universidade às políticas governamentais tem-se constituído numa “camisa de força” e 

                                                 
91 Art. 207 (Constituição Federal).  As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em mar. 2012. 
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num entrave à autonomia universitária. Isso é corroborado, nesse estudo, quando as políticas 

governamentais se pautaram muito mais na implementação dos projetos governamentais do 

que no estímulo à autonomia das universidades.  

Assim, como forma de buscar conhecer se havia possibilidade de alteração da proposta 

pedagógica do MEC, já que um dos coordenadores informou que a proposta era flexível, 

questiona-se, até que ponto, os coordenadores locais tinham autonomia para modificar a 

minuta do projeto pedagógico nacional. Alguns dos coordenadores foram enfáticos em 

responder que não. Outros não fazem nem ideia, porque, quando chegaram ao curso, já estava 

tudo pronto. Analisemos, assim, o discurso dos coordenadores nacionais e locais sobre a 

autonomia das instituições para modificar no projeto nacional. 

 
O nacional não. Mas, o curso cada universidade pode, [...] É mais cômodo 

seguir até onde puder. Já tem material pronto. Mas a instituição pode alterar 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
92

.  

 

Eu não sei dizer. Eu não participei do processo de elaboração desse projeto. 

[...] Realmente não faço a menor ideia. Quando cheguei já estava tudo 

pronto. (INFORMAÇÃO VERBAL)
93

. 

 

Não. O núcleo duro não podia. Mas, o núcleo duro, vamos dizer assim que 

talvez 70%, 60% do projeto fosse o núcleo duro e o restante era ajustável. 

Esse restante ele tinha, não autonomia total, “a gente colocava lá, você 

precisa de 120 horas de disciplina eletiva, você pode escolher a disciplina 

quer”? ele podia colocar o que quisesse, mas não poderia modificar essas 

120 horas. [...] Mas ele tinha a liberdade de incluir o que ele quisesse, o 

outro detalhe importante disso, esse projeto foi construído por uma equipe 

pequena, mas em vários momentos, em várias etapas do desenvolvimento 

desse projeto pedagógico, ele foi debatido intensivamente com todas as 

universidades que faziam parte do piloto, que eram muitas universidades 

federais, muitas universidades estaduais. Então, nem sempre o que aquela 

comissão queria foi adotado, então foi um trabalho que quase que feito com 

a colaboração de várias instituições do ensino superior do Brasil. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
94

.  

 

 A análise das falas permite entender que as políticas governamentais vão sendo 

encaminhadas, sem que os professores ofereçam a menor resistência, sem se darem conta da 

gravidade e da extrema omissão da democracia interna. Percebe-se que um dos coordenadores 

locais é taxativo quando enfatiza que, no núcleo duro do projeto, não se mexe. Ora, se não era 

possível modificar o projeto pedagógico nacional, a autonomia universitária estaria sendo 

duramente desrespeitada. Isso leva a crer que as políticas de indução adotadas pelo MEC, em 
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maior ou menor grau, vão cooptando os professores pela burocracia institucional que, aos 

poucos, cedem espaços sem uma maior reflexão dos processos acadêmicos, semelhante ao 

modelo fabril da linha de montagem onde os que estão acima controlam os que estão abaixo.  

Desse modo, os professores passam a se constituir meros executores de tarefas, 

inserindo-se na lógica da proletarização docente. A falta de discussão no coletivo da 

universidade pode ser explicada pela pressa da proposta oriunda do MEC que não abriu 

espaço para uma discussão tão polêmica como é a expansão do ensino superior pela via da 

educação a distância. É possível que se houvesse tempo para reflexão a Universidade Aberta 

do Brasil poderia não ser uma realidade e o governo brasileiro estava convicto de que a 

expansão universitária deveria passar pela educação a distância, razão pela qual precisava 

fazer com que os cursos, nessa modalidade educacional, funcionassem com a maior rapidez 

possível, sem os atropelos próprios da democracia. De uma só vez, o Governo Federal, 

legitimado pelas instituições federais e estaduais, feriu o princípio democrático e a autonomia 

universitária para consolidar parte da reforma do estado, assegurando, no entender de Silva 

Junior e Sguissardi (2009), um novo perfil de universidade, tornando-a funcional aos 

interesses mercantis. 
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6 A IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A 

DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DAS FALAS DOS SUJEITOS  

 

Na atualidade, se apresenta uma crença, disseminada pela “sociedade do 

conhecimento”, de que, para se alcançar o desenvolvimento econômico, é preciso investir na 

qualificação das pessoas, permanentemente, ao longo da vida. Entretanto, alguns autores, 

dentre eles, Coraggio (2007), questionam: como alcançar crescimento baseado em tecnologias 

de trabalho intensivo quando o modelo informacional de desenvolvimento é justamente um 

grande eliminador de força de trabalho? São questões de nosso tempo que põem em check, os 

formuladores das políticas, os próprios gestores públicos e, principalmente, os processos 

formativos para a gestão pública.  

Com relação à gestão pública, é preciso ressaltar que cada região do planeta tem as 

suas peculiaridades e, de certo modo, necessita de um tipo de atenção diferenciada. Por isso, a 

formação do gestor público precisa estar em consonância com a realidade objetiva. Isso 

direciona as instituições formativas à construção de propostas pedagógicas diferenciadas para 

formação de novos quadros para a gestão pública, que respeite a diversidade cultural, social e 

econômica de cada região, especialmente, a brasileira que, historicamente, transita, 

culturalmente, entre o rural e o urbano, entre o campo e a cidade.  

Porém, contraditoriamente, verifica-se, nesse estudo, que o projeto pedagógico do 

curso de Administração Pública a distância da UFRN foi concebido por uma equipe de 

professores contratados pelo MEC e não por professores do próprio curso o que trouxe 

inúmeros desafios para a sua implementação. Entende-se que esse modo de conduzir a 

política educacional fere os princípios democráticos e a autonomia universitária estabelecidos 

na Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), não apenas nessa instituição, campo 

empírico desse estudo, mas também em todas as universidades federais e estaduais vinculadas 

à Universidade Aberta do Brasil que viera a implantar o curso nas condições impostas pelo 

Governo Federal, via propostas de adesão.  

Para melhor compreender a conjuntura em que a política foi sendo implantada no 

interior das universidades públicas, especialmente, no curso em referência, faz-se necessário 

discutir com os sujeitos, coadjuvantes, desse processo histórico. 

Nesta pesquisa, os sujeitos foram chamados a se pronunciar como analistas do 

movimento histórico do curso de Administração Pública a distância, visto que se dispuseram a 

participar da implementação de um projeto pedagógico construído por professores, 

especialistas, de fora da instituição, sem nenhum questionamento, a priori, assumindo a 
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responsabilidade pela execução das atividades educacionais, sem a participação no processo 

de concepção 

Nesse contexto, o capítulo tece um diálogo com um grupo de profissionais que atuam 

ou já atuaram no curso de Administração pública a distância da UFRN. Analisa a 

implementação do curso, tomando, como referência, as falas dos coordenadores e professores 

do próprio curso, os quais se dedicaram a expor diversos pontos de vista sobre: a) a estrutura 

do curso; b) a gestão do curso e da plataforma; c) o material didático; d) e a atuação de 

professores na implementação do curso.  

 

6.1 Estrutura do curso de Administração Pública a Distância 

 

Para esse estudo, considera-se importante destacar, como estrutura do curso, os 

elementos fundamentais para o seu funcionamento. No caso em tela, observa-se de forma 

geral que os sujeitos da pesquisa identificaram, ao longo da pesquisa, os seguintes elementos 

estruturais: a) a concepção de aprendizagem aberta como semipresencial; b) a plataforma 

utilizada do tipo Moodle; c) a organização das disciplinas de forma sequencial, em módulos, 

com prazos previamente definidos para conclusão; d) a constituição do curso, a partir de uma 

coordenação central, que concebe e planeja o projeto para todo o território nacional e uma 

coordenação de tutores, que articula as ações com os tutores presenciais e a distância; e) os 

professores dispõem do auxílio de tutores a distância e de tutores presenciais para 

mediação/interação com os alunos; f) os materiais didáticos são produzidos por professores 

conteudistas, contratados pelo MEC para tal finalidade; g) o modo pelos quais as atividades 

são expostas na plataforma Moodle, em âmbito nacional, de forma que os professores tenham 

autonomia para postar algumas atividades complementares no âmbito de cada universidade. 

No entendimento de Mill e Pimentel (2010), antes de implementar um sistema de 

educação a distância (EAD), os gestores precisam conceber uma proposta pedagógica para os 

cursos, de acordo com os interesses e diretrizes institucionais. Para esses autores, há vários 

fatores a serem considerados nesta fase inicial de um sistema de EAD, quase todos voltados 

para a estrutura, funcionamento e gestão dos processos educacionais dessa modalidade, dentre 

os quais se destacam: modelos pedagógicos de gestão da modalidade; infraestrutura física, 

recursos tecnológicos e humanos disponíveis na instituição e nos polos de apoio presencial, 

sistemas lógicos, produção de materiais didáticos em diferentes mídias.  

Para melhor sistematização das falas e para preservar a identidade dos coordenadores e 

dos professores, eles serão identificados, nesse estudo, por codinomes e letras. Assim, os 
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coordenadores do curso serão identificados por: coordenador Tales, coordenador Epicuro e 

coordenador Plutarco, enquanto os professores serão identificados por letras, de A a G. Com 

relação à estrutura do curso, considerou-se pertinente discutir as seguintes dimensões: a forma 

de organização; a escolha da plataforma; a organização dos módulos do curso; a tutoria do 

curso.  

 

6.1.1 A forma de organização do curso de Administração Pública a distância 

 

A forma de organização de um curso superior a distância se dá por diversas interfaces 

que interligam os processos pedagógicos, administrativos, técnicos, tecnológicos e 

financeiros. O conhecimento da forma como o curso se estrutura e o formato que ele assume 

ao longo do seu desenvolvimento é um dos aspectos extremamente importantes, mas poucos 

profissionais que atuam na EAD, seja como professor ou tutor, tem se preocupado em 

conhecer quais são as particularidades das instâncias que oferecem essa modalidade de 

educação.  

Quando entrevistado sobre como se organizava o curso de Administração Pública a 

distância na UFRN, o coordenador Tales (2013), um dos entrevistados, comprova a tendência 

do pouco conhecimento sobre o curso.  Dessa forma, é possível perceber pelo depoimento que 

seu conhecimento sobre a forma de organização do curso se reduz a uma pequena parte de seu 

funcionamento. Nesse sentido, faz a seguinte declaração: 

O curso é realizado em quatro anos, são oito períodos. [...] Temos encontros 

presenciais, os alunos vêm aos polos ao final do módulo. [...] a gente oferta 

uma disciplina de cada vez. Os outros cursos não.  [...] No final de cada 

disciplina, módulo, a gente faz uma avaliação presencial. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
95

. 

 

Percebe-se que o coordenador tem conhecimento de como funciona o curso, embora 

não tenha demonstrado um detalhamento maior da estrutura organizacional. Já o coordenador 

Epicuro (2013) apresenta um pouco mais de clareza, quanto à forma de organização do curso, 

quando aponta a dimensão administrativa e algumas questões pedagógicas em sua exposição 

discursiva, apesar da fragilidade, diante da função que ocupa no processo educativo. Em sua 

opinião:  

[...] do ponto de vista administrativo, nós temos a coordenação, vice- 

coordenação e a coordenação de tutoria [...] Todo curso é planejado 

obviamente com um projeto pedagógico do curso, existe um projeto 
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nacional, da administração pública do código PNAP. [...] do ponto de vista 

de estrutura, nós temos a coordenação, a secretaria. Temos o apoio da SEDIS 

muito grande, existe uma parte que é gerenciada aqui, uma parte mais 

acadêmica, mais pedagógica do curso. Mas tem um apoio administrativo da 

SEDIS fortíssimo. [...] O que é importante entender, é que existe uma 

integração muito forte no processo decisório. Ela (SEDIS) tem fala, ela tem 

o poder de persuasão, de tomar decisão junto com a coordenação. Toda a 

infraestrutura está lá [...] A diferença do nosso curso para os outros cursos da 

SEDIS, é que nosso curso é diferente, na estrutura dele, ele é modular. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
96

.     

  

 Percebe-se, no discurso do coordenador Epicuro (2013), um conhecimento mais 

profundo sobre o funcionamento do curso, pois deixa claro que ele se estrutura de modo a ter 

duas dimensões que são organizadas em parceria, uma mais administrativa cuja 

responsabilidade fica com a Sedis e uma mais pedagógica da qual o Departamento de 

Administração, através de uma coordenação faz a parte pedagógica.  

Essa forma de estruturar um curso apresenta um elemento novo para discussão sobre a 

organização do curso, a Sedis - Secretaria de Educação a Distância da UFRN – como suporte 

técnico-administrativo, capaz de influenciar no processo de organização. Constituída como 

uma unidade de educação dentro da UFRN, a Sedis é responsável pelo desenvolvimento da 

educação a distância em parcerias com os outros departamentos; dessa forma, a instituição 

passa a realizar o curso de forma compartilhada.  

Essa tendência, segundo Costa (2001), caracteriza o modelo de EAD que vem sendo 

desenvolvido nas universidades brasileiras, é o denominado modelo misto, que funciona em 

universidades tradicionais já consolidadas pela educação presencial e que, em paralelo a seus 

cursos presenciais, expande sua ação e matrículas. Esse modelo é considerado bastante 

positivo por Costa (2001) pois,  

[...] sabe-se que a estrutura administrativa, tecnológica, financeira e 

humana/intelectual exigida para constituição de uma instituição que ofereça 

exclusivamente cursos pela modalidade de educação a distância é 

extremamente complexa, de alto custo e de difícil aquisição/manutenção. 

Apesar das implicações pedagógicas pertinentes ao fato, aproveitar a 

estrutura de funcionamento de uma instituição de ensino já constituída torna-

se uma saída estratégica, inteligente e economicamente viável, pois essa 

iniciativa reduz muito os esforços e os custos de instalação dos programas de 

EAD. (COSTA, 2001, p. 47). 
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Um outro aspecto importante destacado por um dos coordenadores entrevistados, 

denominado Plutarco (2013) é que o curso funciona de forma modular. Essa afirmação foi 

evidenciada em todas as intervenções dos coordenadores locais, como parte da organização do 

curso. Assim como os outros coordenadores, deixa uma lacuna em sua exposição, tendo em 

vista a limitação de conhecimentos acerca da temática em questão. 

 

Primeiro ele é modular, tem suas vantagens e suas desvantagens. Você tem o 

tutor a distância e o tutor presencial. O tutor presencial está no polo, e o tutor 

a distância está trabalhando com o professor na instituição. Então numa 

disciplina, você tem a atuação do professor e do tutor a distância. Lá no polo 

você tem o tutor presencial para orientar em termos de estudo, elaboração de 

estudos. (COORDENADOR PLUTARCO, 2013)
97

. 
 

 Não fica muito claro, na exposição do entrevistado, o que é um curso modular e como 

funciona. Mas, pelo seu depoimento é possível perceber que o curso se organizou para atender 

ao aluno de forma semipresencial, na qual a figura do tutor seja presencial ou a distância é a 

figura mais importante. Dessa forma, pode-se inferir que há prejuízos intelectuais no que se 

refere à participação do professor como mediador da aprendizagem. Confirma-se uma 

proposta pedagógica de base tecnicista tendo em vista que há uma separação entre o fazer e o 

pensar, entre a ação e a concepção.  

Essa forma de pensar a educação tem origem na forma de conceber a sociedade 

capitalista. São manifestações ideológicas que deslocam o eixo da discussão do aspecto 

político (relativo à sociedade em seu conjunto) para o aspecto técnico, denominado, por 

Saviani (1980), de “mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante”, quando 

mantém a expansão em limites suportáveis pelos interesses dominantes e desenvolve um tipo 

de ensino adequado a esses interesses. (SAVIANI, 2000). 

Com relação à estrutura do curso, os professores conseguem identificar as seguintes 

funções: Coordenação Geral, Coordenação de tutoria, a tutoria a distância e a tutoria 

presencial, embora não saibam definir, com precisão, qual a função que cada um desempenha 

no curso.  

Os professores também sabem identificar os diversos polos de abrangência do curso. 

Segundo a maioria dos professores pesquisados, o tutor presencial perdeu a função, 

transformando-se em um mero auxiliar administrativo para cumprimento das tarefas 

burocráticas, porque não participa da orientação acadêmica aos alunos. Essa função cabe, 
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apenas, nesse momento, aos tutores a distância. Nesse sentido, o professor B esclarece o seu 

posicionamento sobre o assunto, 

Nesses polos existia a presença dos tutores (presenciais) muito forte, antes, e 

muito enfraquecida hoje. O que me parece é que os tutores presenciais deram 

uma enfraquecida e os tutores a distância uma fortalecida. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
98

. 

 

Desse modo, é visível uma prioridade aos tutores a distância em detrimento dos tutores 

presenciais. O que se percebe pelas falas e depoimentos dos professores é que o curso ainda 

está à procura de um modelo de interação, capaz de viabilizar a aprendizagem, quando 

prioriza ora o tutor presencial, ora o tutor a distância no acompanhamento dos alunos.  

Essa expansão da educação superior que condiciona as instituições de ensino à oferta 

de cursos, nesses moldes, acaba por determinar uma reestruturação do trabalho docente, 

entendido como atividade daqueles profissionais que compõem a equipe responsável pelo 

oferecimento do curso, resultando, segundo Kato e Santos (2007), numa,  

[...] nova organização e gestão do trabalho docente, com fortes implicações 

na subjetividade do trabalhador. Os tutores não têm autonomia para 

responder aos desafios da prática cotidiana e problemas simples em seu polo 

devem ser passados diretamente aos coordenadores do polo central de 

oferecimento dos cursos. O que define o professor na UAB não é a sua 

atuação na sala de aula e a relação com os alunos e colegas. Sua competência 

passa a ser determinada, exteriormente, pela capacidade de gerir bem o 

processo. (KATO; SANTOS et al 2010, p. 27). 

  

 Pode-se ressaltar, com essa nova base de trabalho, que a racionalidade instrumental, 

entendida como a forma de organização social e da gestão, sob a utilização das tecnologias da 

informação e comunicação, impõe-se aos indivíduos, na visão de Kato e Santos et al (2010) 

exigindo um novo perfil profissional, capaz de acompanhar as inovações tecnológicas e, 

sobretudo, reafirmando a pedagogia da competência, como forma de adaptação aos interesses 

privatistas, mercantis e ideológicos do capital.  

Essa racionalidade é evidenciada pelos professores com muita facilidade em seus 

discursos, tendo em vista que a função que lhes cabe no curso é, apenas, ministrar as 

disciplinas na EAD, que não foram pensadas por eles e cujo conteúdo já está disponível em 

módulos elaborados por uma equipe de planejadores. Os professores desconhecem o 

funcionamento dos cursos e as diretrizes de ação dessa modalidade educacional. Aprendem 

fazendo, como afirma um dos professores do curso. 
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Estou, mas não me passaram a estrutura. Não me passaram projeto 

pedagógico, não me passaram não. Simplesmente me perguntaram, você 

pode dar a disciplina? Eu disse, posso.  Pronto, eu fui lá e dei a disciplina. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
99

.  

 

 Essa lógica da proletarização docente vai se consolidando em todo o Brasil como 

alternativa para expansão da educação superior, sob o argumento de que essa modalidade 

educacional teria a força para alcançar o maior número de pessoas nos vários recantos do país. 

Isso vai configurando um problema institucional, porque, dentre os professores pesquisados, 

havia aqueles que não sabiam sequer a real função daqueles profissionais que estavam na 

equipe dele para contribuir com o desenvolvimento da disciplina. Isso ficou claro quando o 

professor D revelou, em sua reflexão, que não tinha conhecimento dos tutores que o ajudavam 

no processo educativo 

[...] eu não sei como é o nome que se dá a eles, o que eles são. Eu não sei se 

era tutor, se era monitor, se era presencial, se era à distância. Eu só sei que 

eles estavam comigo, me dando suporte que um monitor dá. Que eu 

encontrei até dificuldade, porque eram pessoas generalistas, e eu estava 

dando uma disciplina especifica. (INFORMAÇÃO VERBAL)
100

.  
 

 Esse procedimento não deve ser uma regra, mas acontece no curso em questão, uma 

vez que os docentes não discutem, no colegiado do curso, as diretrizes a serem 

implementadas, causando um descompasso entre os profissionais que atuam na EAD com a 

divisão das tarefas sem uma reflexão prévia do curso em todas as suas dimensões.  

Nessa perspectiva, pode-se considerar, segundo Kato et al. (2010), que a proposta da 

EAD por intermédio da UAB, reforça a racionalização instrumental, no sentido de intensificar 

a exploração da força de trabalho docente, inserida na lógica da divisão social do trabalho e da 

expansão da oferta de cursos superiores com a manutenção dos mesmos recursos financeiros 

ou humanos e, em termos relativos, com sua diminuição drástica. 

 

6.1.2 A escolha da plataforma Moodle para a realização do curso: na visão de 

coordenadores e professores  
  

Vários são os sistemas de gerenciamento de aprendizagem, desenvolvidos para gerar 

interações entre os alunos. Eles são criados para apoiar o processo de aprendizagem, 

apresentando funcionalidades destinadas à publicação de conteúdos de vários formatos, 
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gerenciamento de atividades entre os alunos e os professores, além de registrar acessos e 

avaliações.  

A partir da década de 1990, surgiram os primeiros programas de sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem, chamados softwares particulares ou proprietários, que são 

programas que detêm o direito autoral para uma empresa ou um indivíduo, ficando a cópia, 

modificação ou distribuição condicionada a algum custo de permissão para o criador ou 

distribuidor desse software.  

Dessa forma, a escolha da plataforma é de suma importância, porquanto se torna um 

elo do processo educativo entre os profissionais e alunos que irão atuar no curso. Entretanto, 

quando questionados sobre a escolha da plataforma para veiculação do curso, as falas dos 

coordenadores e professores deixam transparecer algumas contradições. Atribui-se a essas 

contradições o fato de que os sujeitos responsáveis pela execução do curso não participaram 

do processo deliberativo, como pode ser confirmado na opinião daqueles que participam ou já 

participaram do curso. Conforme os coordenadores do curso, a escolha da plataforma se 

fundamenta: 

O ambiente virtual de aprendizagem é desenvolvido via Moodle, que é uma 

tecnologia aberta, livre, por conta disso, por não ser vinculado a nenhuma 

empresa, optou-se público, um software livre que a gente pode fazer 

modificações quando a gente precisa, e contribui de forma geral no 

desenvolvimento desse software. (INFORMAÇÃO VERBAL)
101

. 

 
Quando entramos no projeto já era usado o Moodle e não existia uma 

discussão de usar outra. [...] Mas existe um entendimento que o Moodle seria 

a melhor plataforma, segundo os especialistas da SEDIS. É a melhor 

plataforma, para nós, depois que começamos a usar ela, o código aberto que 

ela possui, que permite uma sanção de vários aspectos. Atendia muito bem 

as demandas do curso, os alunos gostam do Moodle. Até hoje usamos ela. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
102

. 

 
A plataforma escolhida foi o Moodle, no começo dos cursos e na 

implementação do projeto. É uma plataforma livre que pode ser refeita. [...] 

Está se aperfeiçoando, e o setor de TI, aqui, tem investido muito em uma 

plataforma que seja visualmente agradável, mais fácil de achar as 

informações. Mais amigável. (INFORMAÇÃO VERBAL)
103

.  

 

 Essa opinião dos coordenadores retrata o momento pelo qual passa o desenvolvimento 

dos softwares livres no Brasil e o lugar que a plataforma Moodle vem ocupando para o 

desenvolvimento dos cursos. É importante considerar que as instituições no Brasil, passaram a 
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desenvolver os seus próprios sistemas de gerenciamento de aprendizagem, muitos deles 

seguindo os propósitos dos softwares livres, que são os programas que não estão 

condicionados à permissão de licenças; possuem o acesso para o processamento de dados 

livre para a adaptação do usuário ou empresa, eles possuem, desde o início de sua construção, 

o código fonte aberto para o manuseio, modificação, distribuição livres de atribuições ou 

condicionantes de preços. 

Nesse quesito, a maioria dos professores, ao ser entrevistada, tinha consciência de que 

a escolha da plataforma passava pelo critério da liberdade do código aberto, podendo ser 

customizado a todo o momento pela equipe de tecnologia da Sedis. No entanto, a decisão pela 

escolha não passava pelos professores, mas por outras instâncias de deliberação. Alguns 

professores declaram que o uso da Plataforma Moodle é uma escolha do Ministério da 

Educação via UAB. A fala do Professor B retrata essa tendência. 

A plataforma já vem definida, desde sua origem, lá pela Universidade Aberta 

do Brasil. Eu acho que é uma escolha super-acertada, funciona bem.  É o 

moodle. (INFORMAÇÃO VERBAL)
104

. 

 

Para outros professores, é a própria Sedis quem define a escolha da plataforma a ser 

utilizada no curso. Isso pôde ser evidenciado em suas declarações. 

O Moodle é um software livre, então eles tem uma equipe para fazer a 

otimização e customização dessa plataforma virtual. Mas isso é tudo uma 

decisão da SEDIS. (INFORMAÇÃO VERBAL)
105

. 

 
Hoje, de forma geral, as universidades, a maioria, trabalham com a 

plataforma Moodle, porque é uma plataforma de código aberto, que permite 

algumas adaptações. (INFORMAÇÃO VERBAL)
106

. 

 

As instituições tem escolhido muito o Moodle por ser exatamente uma 

plataforma que ela tem disponibilidade, o código, fica sob a responsabilidade 

de quem instala, e tendo uma equipe de suporte a gente pode fazer as 

adaptações necessárias para aquele ambiente. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
107

.  

 

 A síntese que se faz desse processo de escolha da plataforma é de que ela já vem no 

pacote do curso, no momento da adesão e não há opção de escolha. Não há um debate aberto 

e deliberativo para sua escolha no interior do curso. Ela é decidida de forma vertical sem 
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nenhuma discussão com os sujeitos que irão trabalhar no processo educativo, numa clara 

divisão pormenorizada do trabalho
108

.  

A justificativa apresentada pelos coordenadores do curso é de que o Moodle é um 

software livre que permite acesso a um Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) pela 

interação entre professores, tutores e alunos. Esse ambiente dispõe de textos de referência na 

Internet, permite discutir em grupo e fazer a construção coletiva do conhecimento, podendo 

ser modificado sem estar atrelado aos programas rígidos de empresas.  

 De forma geral, a plataforma Moodle traz, como inovação, uma nova forma de 

comunicação e informação, uma vez que, em termos de método e conteúdo, houve poucas 

modificações em relação à ação pedagógica tradicional. (RISCAL, 2010). Entretanto, é 

importante observar que, na EAD,  

[...] permanecem os controles de tempo e de atividades. A inflexibilidade de 

tempo, o controle e a docilização dos corpos são agora substituídos pela 

capacidade de interagir em diferentes espaços. [...] o controle rígido é 

transferido para a realização eficiente da atividade proposta no período 

determinado. [...] plataformas de EAD, como o Moodle, apresentam um 

controle completo que possibilita a total vigilância das atividades de alunos e 

professores, permitindo a homogeneização de todas as atividades, a 

quantificação do número de tarefas executadas, o cálculo automático de 

frequência, pesos e atribuição de notas. É a realização mais perfeita do 

panóptico de Benthan na dimensão escolar. (RISCAL, 2010, p. 68). 
 

 Portanto, não é pelo simples fato de ser um softwear livre, de código aberto, que o Moodle foi 

escolhido como plataforma para o curso em referência, mas também pela possibilidade de acompanhar 

o curso, as atividades realizadas por alunos e professores nos mínimos detalhes, estabelecendo uma 

relação de controle, cada vez maior, das atividades pedagógicas. Segundo Dougiamas e Taylor (2009), 

referente à construção da plataforma Moodle: 

O Moodle foi desenhado para ser compatível, flexível, e fácil de ser 

modificado. Foi escrito usando-se a linguagem popular e poderosa do PHP, 

que faz funcionar qualquer plataforma de computador com um mínimo de 

esforço, permitindo que professores montem seus próprios servidores usando 

suas máquinas desktop (computador de mesa). O Moodle foi construído em 

uma linha altamente popular com um mínimo de esforço e utiliza tecnologias 

simples tais como bibliotecas compartilhadas, abstração, e Folhas de Papel 

de Estilo Cascata (Cascading Style Sheets) para definir as interfaces 

(enquanto ainda trabalha na antiga tecnologia browser). (DOUGIAMAS, 

TAYLOR, 2009, p. 20). 
 

                                                 
108 A divisão social do trabalho divide a sociedade entre ocupações, cada qual apropriada a certo ramo 

de produção; a divisão pormenorizada do trabalho destrói ocupações consideradas neste sentido, e 

torna o trabalhador inapto a acompanhar qualquer processo completo de produção (BRAVERMAN, 

1987, p. 72). 
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 Percebe-se, didaticamente, como a plataforma foi programada de modo a permitir aos 

professores, alunos e administradores o apoio à aprendizagem on-line, com o fácil manuseio, 

rápida resposta em inserir os dados pretendidos para a aplicação de conteúdos e recursos aos 

cursos on-line, fazendo uso da linha construtivista que direcionava o seu estudo. A escolha da 

Plataforma Moodle é uma opção político-pedagógica, porque o controle no curso a distância, 

torna-se mais preciso e consistente, e a sua persistência demonstra que o controle dos corpos 

pode ser exercido até mesmo na ausência destes.  

 

6.1.3 A organização dos módulos do curso 

  

  A organização do curso em módulos aponta a escolha para uma questão da estrutura 

curricular do curso. Os módulos não devem ser pensados isoladamente, mas, dentro de um 

contexto mais amplo que define o que foi pensando para o currículo do curso. O módulo é 

uma organização curricular flexível para exploração de temas, de conteúdos 

problematizadores e integradores, de seminários, de projetos e ações profissionais e de 

programas de aprendizagem.  

Apesar de ser um tema bastante recorrente entre os sujeitos da pesquisa, aqui, se 

pretende saber, em detalhes, como são organizados os módulos do curso. Os coordenadores 

ressaltam que cada módulo equivale a uma disciplina, sendo possível haver dois módulos 

concomitantemente. Para o coordenador Tales, 

Elas são ofertadas em quatro semanas todas elas.  Atende as disciplinas de 

60hs, tem algumas disciplinas que são de 30hs, são pouquinhas, mas tem, 

que seriam duas semanas, mas que acaba ficando em quatro, porque os 

professores fazem duas semanas de conteúdo e duas de atividades. [...] São 

ofertadas todos por ambiente virtual, obviamente. Algumas disciplinas 

precisam de encontros presenciais, os professores organizam, como estágios, 

seminários, esses encontros são organizados nos polos e os tutores que 

auxiliam os tutores a distância vão a esse povo, coordenar, o professor 

também vai, só que ele não pode estar em todos. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
109

. 
 

Quanto ao planejamento dos módulos, o Coordenador Epicuro enfatiza que é feito 

para o ano inteiro. Dessa forma, permite que os professores e alunos saibam, com 

antecedência, quais as disciplinas do semestre seguinte, bem como os professores que irão 

ministrá-las. Mesmo com esse planejamento prévio, ainda é realizado durante o semestre um 
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conjunto de reuniões e pode haver mudanças, porque o professor pode se afastar para 

realização de um pós-doutorado ou desistir de ministrar essas disciplinas em função de outras 

prioridades, como se a EAD não exigisse o mesmo compromisso do ensino presencial, em 

que o professor tem carga horária definida para cumprir, enquanto funcionário de uma 

instituição federal de ensino. 

[...] Você tem que deixar tudo pronto, para o aluno chegar e abrir. Você tem 

lá 800 alunos no ambiente. Você tem 12 polos. Se um aluno abrir e não 

existir disciplina ou professor, “cadê o material”? No dia seguinte sua caixa 

de e-mail, seu fórum estará cheio. E isso prejudica muito, desanima o aluno. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
110

.  
 

Isso quer dizer que, se a estrutura não estiver organizada com qualidade para o 

atendimento dos alunos a distância, eles passam a reclamar pela ausência de compromisso dos 

professores. A tendência, nesses casos, é a evasão porque eles ficam desanimados, 

desencantados, desestimulados e muitos desistem, porque não sentem a mesma firmeza de um 

curso presencial. 

Para o coordenador Plutarco (2013), a forma de organização dos módulos não é muito 

boa, pois os conteúdos são muito concentrados e os alunos não conseguem apreender bem os 

conteúdos. Não obstante esse ponto negativo, os professores não conseguem influenciar em 

uma proposta de modificação, porque quem decide o formato não são os professores do curso, 

mas os professores especialistas contratados pelo MEC. Em sua opinião, as disciplinas 

ofertadas por semestre atenderiam melhor às necessidades dos alunos, porque dariam mais 

tempo para o aluno pensar. Ele faz uma comparação com as licenciaturas e acrescenta:  

[...] no caso da licenciatura, é semestral. Tem tempo para respirar, na 

administração pública não. São dois meses, o planejamento dessa semana é 

esse, aí você tem que fazer. Tem que ser bem redondinho. E isso é um 

problema. (INFORMAÇÃO VERBAL)
111

.  
 

O coordenador ressalta que, quando chegou ao curso, esse modelo de trabalho por 

disciplina modular já estava estabelecido e não houve discussão sobre mudanças. Quando 

estava elaborando o projeto do curso de pedagogia a distância, isso foi discutido e modificado 

para que as disciplinas ficassem semestrais e não modulares, mas foi uma discussão com os 

professores do Centro de Educação. No caso de Administração, isso não aconteceu. No 

entanto, essa opinião não é consensual entre os professores. Na opinião de alguns dos 

                                                 
110

 Coordenador Epicuro. Nome fictício dado ao coordenador local. Informação verbal obtida por meio 

de entrevista no ano de 2013.  
111

 Coordenador Plutarco. Nome fictício dado ao coordenador local. Informação verbal obtida por meio 

de entrevista no ano de 2013.  
 



192 

 

professores do curso, as disciplinas, no formato modular, são preferenciais. Segundo o 

professor A, as disciplinas são construídas em módulos e desenvolvidas de forma contínua, ou 

seja, termina uma e começa outra. Desse modo, o aluno fica centrado em única disciplina. 

Essa discussão trouxe, à tona, um tema bastante pertinente, a ausência de 

conhecimento do projeto pedagógico do curso, quando o professor relatou que, 

Os módulos são organizados de acordo com o projeto político- pedagógico. 

Ele é o plano que deve ser cumprido, têm muitos professores que não 

conhecem. Essa foi uma pergunta dos avaliadores do MEC, Vocês conhecem 

o projeto político-pedagógico do curso de Administração Pública a 

distância? Poucos sabiam. Era outra coisa que a gente falava internamente 

sobre a necessidade de fazer uma espécie de reunião pedagógica para dar 

conhecimento do projeto político-pedagógico, para que a gente veja onde são 

as intersecções, aonde a gente quer chegar. (INFORMAÇÃO VERBAL)
112

.  
 

Para o professor, duas questões relacionadas ao desconhecimento do PPP estão postas: 

a falta de interesse institucional na difusão do documento de forma prévia para que os 

professores tomem conhecimento das diretrizes gerais do curso ou, então, não há interesse do 

próprio professor buscar conhecer, porque o documento está publicado ou disponível no 

ambiente virtual e também no site da Sedis. São questões que envolvem a participação 

democrática dos sujeitos na gestão do curso e essa participação não se dá por acaso; ela é 

fruto de estratégias políticas para que os sujeitos se sintam protagonistas desse processo e não, 

apenas, coadjuvantes. 

Fica perceptível, nos discursos, certa ausência de protagonismo com relação à 

participação mais ativa e efetiva dos sujeitos e à abertura de uma discussão sobre as 

modificações necessárias à melhoria do funcionamento do curso de Administração Pública a 

distância no interior da UFRN. É possível que isso esteja ocorrendo por dois motivos: o 

primeiro seria por acomodação ou afinidade com a política do Governo Federal; e o segundo 

seria por força do compromisso ratificado pelo termo de adesão, tendo em vista que a cúpula 

do MEC pode não permitir modificações para que o curso permaneça de forma aligeirada, a 

fim de atender à política expansionista do Governo Federal para educação superior, 

instrumentalizando, com maior rapidez, novos quadros para servir à gestão pública e, assim, o 

formato modular atenderia a essa necessidade por ser mais compacto. 
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6.1.4 Os diferentes tipos de tutoria do curso de Administração Pública a distância 

  

A concepção de ensino-aprendizagem do curso de Administração Pública a distância 

da UFRN exige uma divisão pormenorizada do trabalho, tal qual uma linha de produção 

industrial na perspectiva fordista, caracterizada por divisão do trabalho, economia de escala, e 

processos de produção típicos das indústrias para consumo de massa.  

Nesse sentido, o ensino passa a ser industrializado, produzido e consumido em massa 

pela alienação tanto do docente quanto do discente e pela utilização de uma linguagem não 

contextualizada (MAIA, MATTAR, 2007), razão pela qual a tutoria passa a ser uma peça 

importante do processo de ensino e aprendizagem, apesar de Peters (2010, p. 210-213) 

considerar os modelos fordistas e neofordistas de EAD já ultrapassados pelo modelo pós-

fordista. Nesse momento, será feita, apenas, a discussão do modelo fordista, por se relacionar, 

diretamente, com o modelo de tutoria do curso, objeto de nossa análise. 

A palavra tutor vem do latim tutore e sua origem está relacionada à área jurídica, 

significando defensor, protetor, alguém que é encarregado, legalmente, de exercer a tutela. Na 

educação a distância, o termo ganha um novo significado e o tutor passa a ser visto como um 

conselheiro e também um orientador de aprendizagem do aluno (BEZERRA, CARVALHO, 

2011). Para as autoras, o papel da tutoria, na EAD, foi ampliando e se apresenta no momento 

por diversas concepções, dentre as quais, se destacam: além de conselheiro e orientador de 

aprendizagens, a função de multiplicador e monitor. 

Em face do exposto, é possível discutir com os sujeitos da pesquisa, buscando abordar 

como é implementada a tutoria do curso. Essa questão passa pela concepção de tutoria 

estabelecida no processo de concepção do próprio curso. O coordenador Tales apresenta uma 

síntese do funcionamento da tutoria: 

[...] a gente faz primeiro a seleção de alunos das áreas afins, se eu vou ofertar 

a disciplina de estatística logicamente o aluno tem que entender de 

estatística. Então, alguém que seja graduado em estatística, 

preferencialmente, que esteja no mestrado. A maior parte de nossos tutores 

está no mestrado ou no doutorado. [...] Mas, temos tutores que vem de outras 

áreas, que não estão estudando no meio acadêmico.  Podem ter a formação 

especifica e ter até terminado, e pode ser tutor desde que atenda alguns 

requisitos, como vinculação com serviço público, alguns requisitos que 

exigimos. [...] Então a tutoria do professor começa antes de começar a 

disciplina, se reunindo com os tutores e conversando sobre o plano de 

ensino, eles tem o conhecimento específico. [...] O professor também é 

orientador desses tutores, ele fica acompanhando junto à equipe. [...] Para 

facilitar a gente divide os tutores por aluno.  Aquele aluno vai ser 

acompanhado pelo mesmo tutor durante toda a disciplina, porque você vai 
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criando uma vinculação, você vai direcionando o aluno. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
113

. 
 

Para o coordenador Epicuro (2013), existem duas tutorias: a tutoria presencial e a 

tutoria a distância. A tutoria presencial tem um pouco de acompanhamento mais 

administrativo, o apoio ao desenvolvimento do polo, atividades complementares do polo, 

aplicação de provas, e acompanhamento próximo do aluno. Tem a atribuição de motivar. 

[...] o tutor presencial tem acesso ao ambiente para saber o que o aluno está 

fazendo.  Então ele sabe se ele fez a atividade ou não. Se ele está entrando 

no fórum ou não está. Se ele está participando das discussões ou não. Como 

a tutoria tem 25 alunos, então ele acompanha esses 25 alunos. A 

responsabilidade é essa. Ele tá toda semana, todo dia, entrando no ambiente. 

É uma cobrança nossa, está disponível no fórum. É uma carga horaria de 20 

horas. [...] Ele é o cara, a figura que vai acompanhar os alunos, perguntando 

“o que aconteceu?”, “Por que você não veio”?  “Percebi que sua atividade 

não foi boa esse semestre”. Ele acompanha. O aluno diz, eu tive que viajar a 

trabalho. Porque o aluno a distância precisa dessa figura que seria o 

professor. Ai o tutor presencial tem essa responsabilidade. Ele é a pessoa 

principal que motiva. Ele chama o aluno. (INFORMAÇÃO VERBAL)
114

. 

 

O tutor a distância assume o acompanhamento das atividades e fornece a orientação 

necessária sobre o conteúdo. Por isso, segundo o coordenador Epicuro, o tutor a distância faz 

parte da equipe do professor. Para ele, o professor define os parâmetros de atuação do tutor a 

distância, porque tem professor que gosta de uma atuação mais incisiva e outros não, ou seja, 

de acompanhamento de conteúdo mais forte. Isso significa que o perfil do tutor a distância 

depende do perfil do professor, enquanto o tutor presencial funciona como um auxiliar 

administrativo para provimento da burocracia nos polos presenciais, sem nenhuma função 

quanto à orientação de conteúdo, mesmo tendo um nível de qualificação elevado.  

Isso se comprovou ao questionar os professores sobre a forma como era feita a tutoria. 

Eles identificam, na divisão do trabalho, aquelas tarefas vinculadas aos tutores presenciais e 

aos tutores a distância, trazendo algumas ressalvas quanto aos tutores presenciais. O professor 

E (2013) afirma que os professores não têm contato com os tutores presenciais. Ele ressalta 

em seu depoimento: “Eu particularmente nunca fui a um polo, nem nunca fui convidada. Não 

houve necessidade porque os tutores a distância dão conta de tudo”.  

A fala do professor comprova que essa forma de organização proposta pelo curso 

secundariza o papel do professor e coloca em evidência a tutoria a distância. O planejamento 
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do curso deveria prever uma maior interação dos professores com o polo e com os tutores 

para que se pudesse estabelecer uma rede de interação facilitando a aprendizagem do aluno e 

apoiando-o nas suas dificuldades. Ocorre que, nessa modalidade educacional, os professores 

ficam à mercê das condições materiais que são postas para que o curso seja viabilizado, 

economicamente, e as idas aos polos requerem toda uma infraestrutura para deslocamento e 

estadia da equipe docente. Essa é a razão pela qual ele prefere delegar aos tutores a distância a 

tarefa de acompanhamento dos conteúdos, distanciando-se dos polos, apesar da contraditória 

insistência do MEC em questionar, na avaliação externa, se eles frequentavam os polos.  

Na opinião do Professor E, no passado, o tutor presencial exercia uma função mais 

avaliativa; eles atribuíam 20% da nota; então, os alunos se aproximavam mais dos tutores 

presenciais, formavam grupos de estudos, enfim, o tutor presencial era mais solicitado. No 

entanto, essa situação mudou,  

Hoje em dia, posso estar enganada, é como se fosse uma figura decorativa 

para a prática mais burocrática institucional, para solicitar informação de 

aproveitamento de estudo, de informar quando vai ser a reposição e 

aplicação da prova, já que eles têm que tá lá para aplicar, essa é a função 

deles, de apoio administrativo. Eu acredito que parte mesmo de tirar dúvida, 

de dar aula, ele não faz, pelo que eu saiba, a maioria não faz. Até porque eles 

ressentem-se muito disso, olha só, uma coisa é um tutor a distância, que é 

especializado em uma disciplina, outra é o presencial que tem que conhecer 

todas as matérias de administração pública. Ninguém vai puder fazer um 

generalista, assim, tão completo. Mas é parte do modelo, vamos discutir o 

modelo. (INFORMAÇÃO VERBAL)
115

.  
 

Constata-se que, apesar da exigência de o tutor presencial dominar todo o conteúdo do 

curso para orientar os alunos em seus polos - o que é quase impossível - eles são 

secundarizados, porque o tutor a distância é quem cumpre esse papel de orientação das 

disciplinas. Entretanto, convém lembrar que os polos de apoio presencial na EAD fazem parte 

de um referencial acadêmico para aqueles que não conseguiram enfrentar um curso superior 

de forma presencial. Quando se diminui a importância desses espaços, na vida acadêmica dos 

estudantes, eles começam a perceber a pouca valorização do curso e tendem a esvaziar ou a se 

evadir, visto que, aos poucos, estão tirando aquele sentimento acadêmico de pertencer a uma 

instituição de referência na formação de profissionais em nível superior. 

O professor F (2013)
116

 traça em detalhes como é feita a tutoria do curso. Segundo ele, 

o tutor presencial tem uma função bem específica, fica no polo e dispõe de uma carga horaria 
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de 20 horas para atender aos estudantes. Cada tutor que fica no polo é responsável pelo 

universo de 25 a 30 alunos. Então, o tutor presencial, 

[...] acompanha o processo de orientação desse aluno, por exemplo, ele 

orienta o aluno no processo de matricula, ele que aplica as provas, ele que 

recolhe as provas, e se o professor passa atividades avaliativas para serem 

desenvolvidas, no polo, que envolve assistir vídeo, ele acompanha. Ele 

orienta trabalhos em grupo no polo e está a disposição do aluno para orienta-

lo, que digamos assim, ter uma autonomia, porque o aluno em educação a 

distância exige uma autonomia, mas ele precisa de alguém que oriente nessa 

organização do seu estudo. (INFORMAÇÃO VERBAL).
117

 

 

 Quanto à tutoria a distância, o professor E destaca que o tutor a distância está muito 

mais próximo do professor e do aluno, diferente do tutor a distância que, contraditoriamente, 

apesar de fazer parte da equipe do curso, muitas vezes, o professor sequer conhece: 

O tutor a distância é mais responsável pela parte de conteúdo, então, ele é 

um tutor que tá muito mais próximo do professor da disciplina, ele tira 

dúvidas de conteúdo, corrige algumas atividades junto com o professor, ele 

participa desse processo de acompanhamento do aluno no ambiente virtual. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
118

. 

 

Essa valorização do tutor a distância em detrimento do tutor presencial tem 

aproximação com as concepções de ensino industrializado em que as interações devem 

acontecer, preferencialmente, por meio de tecnologias e não de forma presencial. É nesse 

sentido, que se arrolam as preocupações de Pretto (2003) com relação à EAD, com a oferta 

desses cursos para 20, 35 e 40 mil alunos. Ele questiona se, de fato, se deseja educação e não 

um simples processo de distribuição de informações. Torna-se necessário se pensar na relação 

professor-aluno e nas condições concretas de trabalho desses profissionais:  

Por isso, insisto - como já venho fazendo ao longo dos anos - na inadequação 

da denominação daquele professor que trabalha na ponta do sistema de 

programas de EAD de tutor, monitor, orientador ou qualquer outra 

denominação que não seja pura e simplesmente professor. [...] Em outras 

palavras: Somos todos professores, uns que estão do lado de cá, preparando 

materiais e organizando cursos e projetos, e outros que estão do lado de lá, 

mais em contato direto com os alunos. (PRETTO, 2003, p. 50). 

 

Para o autor, é fundamental considerar esses profissionais como professores 

qualificados, que estejam articulados por meio de sindicatos e associações, tanto de 

trabalhadores como científicas, e não constituindo uma segunda categoria ou terceira 

categoria do sistema educacional. (PRETTO, 2003).  
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Todavia, apesar de concordar com grande parte das reflexões do autor, é preciso 

ressaltar que a forma de distribuição das tarefas na EAD, mesmo nas condições postas pelo 

autor, segue a divisão social do trabalho e, independente, de estar qualificado ou não, 

associados ou não em sindicatos e associações científicas e de trabalhadores; haverá, nesse 

modelo atual de EAD, um grupo de professores que irá conceber os projetos de EAD e outros 

que ficarão na ponta do sistema para executá-los. O que se defende, aqui, é a superação desse 

modelo verticalizado para um modelo mais horizontal, no qual os próprios professores 

possam planejar as suas aulas e executá-las, como acontece no modelo presencial, com uma 

única diferença: estar em um espaço virtual com os alunos e não em um espaço físico.  

Nesse modelo, não haveria a necessidade de tutoria, visto que os alunos seguiriam as 

orientações do próprio professor, portanto, tudo o que estivesse relacionado à disciplina seria 

resolvido entre os professores e os alunos, não havendo a necessidade de intermediário. Há 

convicção de que esse modelo de EAD superaria o modelo industrializado de educação, mas 

não se acredita que seja essa a tendência na conjuntura hodierna. 

Na conjuntura atual, existe a tendência de se implantar o neo-taylorismo-fordismo na 

educação para atender às políticas neoliberais de estado mínimo. Com a massificação do 

acesso à educação superior, os professores são chamados para gerenciar equipes de tutores e 

não para planejar e ministrar as suas próprias aulas, visto que eles não dispõem de tempo para 

atender aos alunos, nesse modelo de EAD, pois, na atualidade, são vários os compromissos 

que os professores são obrigados a assumir na graduação e na pós-graduação, no trabalho 

administrativo, com as orientações, com publicações nacionais e internacionais, com prazos 

de conclusão de pesquisa, participação em organização de eventos, em bancas de concurso, 

em bancas de mestrado e doutorado, inclusive os compromissos com a qualificação 

permanente. (KATO et al 2010).  

Esse processo de ensino de massa para consumo de massa, passando por diversas 

etapas de controle vem se consolidar nas declarações de um dos professores, quando ele trata 

de discutir como organiza a sua equipe de tutores. 

A tutoria a distância é aquela responsável por dar apoio ao professor, para 

que a disciplina seja conduzida da melhor forma possível. Apoio pedagógico 

no sentindo de desenvolver a própria educação, desenvolver as atividades. 

Por exemplo, na minha disciplina, especificamente, eu criei uma escala de 

plantão, e aí eu não deixo um aluno sem resposta por 24hs, ele não passa 

mais do que 24hs. Então eu tenho esses meus quatro tutores, que são 

selecionados para minha disciplina, então todos os meus tutores são pessoas 

formadas que já estão na pós-graduação. Então você tem um pouco mais de 
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autonomia com esse tutor e dá liberdade para que ele tenha um pouco mais 

de apoio. (INFORMAÇÃO VERBAL)
119

.  

 

A professora A, em seu depoimento, apresenta uma maneira mais rígida de conduzir o 

trabalho da tutoria em sua disciplina. A forma de estabelecer escalas de serviços, o controle 

mais aprofundado e a busca por mais eficiência às respostas dadas aos alunos se assemelha à 

forma como as empresas acompanham as atividades na produção, como se fosse um processo 

de vendas e não um processo educacional.  

Em tom contraditório, a EAD, em vez de lançar mão das novas tecnologias da 

informação e comunicação, flexíveis, para suplantar as formas rígidas e burocráticas de um 

modelo tradicional de ensino, conforme se propõe, tende, apenas, a (re)significá-lo, por uma 

metodologia de trabalho, que se utiliza da internet, como ferramenta, para manter a mesma 

concepção de ensino-aprendizagem tradicional com um processo metodológico diferente, nos 

mesmos moldes do movimento educacional da Escola Nova, da década de 1930, quando se 

buscou modernizar o ensino e a aprendizagem criticando o ensino tradicional de ultrapassado, 

mudando a metodologia de ensino/aprendizagem, mas permanecendo com a essência 

educacional de outrora. 

Como se vê, a tutoria, nos moldes apresentados no curso de Administração Pública a 

distância, reforça a divisão social do trabalho, precarizando o exercício da docência em todas 

as suas dimensões, pois não valoriza a ação docente, dando-lhes condições de trabalho para 

que possa acompanhar o desenvolvimento dos alunos. O que se verifica é um parcelamento de 

tarefas que são distribuídas com vários tutores, a fim de que eles possam acompanhar o dia-a-

dia dos alunos, sem o devido conhecimento da totalidade do processo educacional, porque 

cada um faz a sua parte, obedecendo à linha de montagem. 

 

6.2 A gestão do curso e da plataforma moodle 

 

Nas últimas décadas, as Universidades Federais, em vez de estimular a gestão 

democrática, passaram a contrariá-la, a partir do momento em que se propôs seguir como 

referência administrativa, os modelos de gestão oriundos do mundo empresarial, ocasionando 

posturas autoritárias, burocráticas e centralizadoras. Esse novo modelo de gestão tem como 

pressupostos a melhoria da eficiência, da eficácia, e da produtividade nas instituições públicas 

federais.  
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Com a introdução desse novo modelo de organização administrativa, essas instituições 

passaram a conviver com dois modelos de gestão: o modelo gerencial e o democrático, 

consubstanciado, respectivamente, no planejamento estratégico e no planejamento 

participativo.  

O primeiro tem como principal característica a ótica da racionalidade, da 

produtividade e do atendimento às demandas do cidadão/cliente. Disseminado no continente 

latino-americano como ideal, ele parte do pressuposto de que o problema da falta de qualidade 

no campo educacional se deve à ausência de gerenciamento das unidades acadêmicas.  

O segundo, caracterizado como gestão democrática, previsto na Constituição Federal 

de 1988
120

 e na LDB, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), toma, como referência, o projeto 

político-pedagógico como uma de suas estratégias centrais, uma vez que esse documento, 

quando constituído democraticamente, representa os anseios e o ideal da maioria da 

comunidade acadêmica.  

Nessa perspectiva, a gestão poderá lançar-se na vanguarda, projetar-se adiante, com 

visão de futuro, de homem e de sociedade. O exercício constante do diálogo vem consolidar a 

democracia interna, se contrapondo às práticas de gestão gerencial, autoritária e 

centralizadora. 

É nesse contexto contraditório que se insere a gestão do curso de Administração 

Pública a distância, em um momento em que a dimensão técnica vem substituindo, 

gradativamente, a dimensão política. Isso se estabelece porque não se tem um 

acompanhamento e uma avaliação do próprio curso com a participação de todos os sujeitos 

que dele fazem parte.   

Quando entrevistado sobre a avaliação do curso tendo em vista subsidiar as ações de 

gestão do curso, os coordenadores apontam a avaliação da Comissão Permanente de 

Avaliação da UFRN, que trata de avaliar institucionalmente todos os cursos da universidade e 

algumas intervenções técnicas por intermédio da Sedis, como forma de acompanhamento do 

curso, segundo relato de um dos coordenadores, 

o acompanhamento, principalmente na parte do apoio é feita pela Sedis. [...] 

nós temos outra coordenação na Sedis, que se chama coordenação 

pedagógica que é uma pessoa especifica. [...] tem coisas de pedagogia, de 

educação, que eu não vou entender. Então no curso a gente tem três 

coordenadores, o coordenador (geral), o vice-coordenador, que também é 

coordenador dos estágios o coordenador dos tutores. [...] Além dessas três 

coordenações tem na Sedis uma coordenação de pedagogia com alguém 
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especializado, um pedagogo, alguém da educação que entende de educação 

de EAD. (INFORMAÇÃO VERBAL)
121

.  
  

 Fica perceptível, na fala do coordenador, que há um distanciamento de aspectos 

considerados essenciais no processo de implementação de um curso: o acompanhamento e a 

avaliação de todas as dimensões da gestão. Pelo depoimento, há um desconhecimento também 

da importância da dimensão pedagógica do curso, que -  diga-se de passagem -  não se trata, 

apenas, de uma preocupação da área da educação, mas também deve permear todos aqueles 

que participam da ação educativa em qualquer curso. A não participação dos professores, no 

processo de concepção do curso, pode, também, ser um elemento que se traduz em ausência 

de compromisso, na falta de engajamento político no processo deliberativo, e no descaso com 

as diretrizes emanadas do projeto político-pedagógico.  

 Verifica-se, também, na declaração do coordenador Tales (2013), a necessidade de 

participação de um profissional da área da educação, integrante do quadro da Sedis, para 

condução das questões pedagógicas e não por convocação da coordenação do curso, visando 

contribuir para o debate acerca dos destinos do curso. Quanto à gestão da plataforma, os 

coordenadores foram unânimes em responder que é a Sedis quem faz toda a gestão da parte 

tecnológica.  

O discurso deles promove a Secretaria de Educação a Distância – Sedis – a um 

patamar superior, secundarizando o papel da comunidade acadêmica da condução do curso. 

Conforme o discurso dos coordenadores: 

[...] É a Sedis. Ela tem uma equipe específica de TI que tem programadores, 

pessoas da área da tecnologia. Inclusive isso vai sendo melhorado, nós temos 

reunião de fórum com os coordenadores dos cursos a distância da UFRN, e a 

gente leva problemas, soluções, indicações, sugestões de melhorias. E a cada 

semestre vai se introduzindo modificações na plataforma, no ambiente. 

Inclusive a gente migrou para uma versão mais atualização do Moodle.  E 

isso vai sempre acontecendo, tem uma equipe que cuida disso, com a 

colaboração da gente e dos alunos. (INFORMAÇÃO VERBAL)
122

.  

 
[...] nós não entendemos de linguagem de programação. Não sou técnico de 

TI, nem engenheiro de computação, tem coisas ali que é preciso ter um 

conhecimento técnico. (INFORMAÇÃO VERBAL)
123

.  

 

[...] Isso é do setor de TI. Mas a gente tem uma integração muito grande da 

coordenação acadêmica, com a TI. [...] Tem, também, um prazo que é 

estipulado pela coordenação de TI, por exemplo, duas semanas, o professor 
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pode vir aqui para conversar com eles, tirar as dúvidas que quiser. A gente 

trabalha em conjunto. (INFORMAÇÃO VERBAL)
124

. 

 Constata-se, a todo o momento, que os coordenadores do curso se reportam a outras 

instâncias de deliberação para solucionar os problemas do curso e, em nenhum momento, 

assumem a responsabilidade por uma discussão conjunta com a comunidade acadêmica 

visando promover um direcionamento do curso, a partir daqueles que o compõem, numa 

sujeição, quase que completa, a uma concepção pedagógica sem nenhuma discussão com a 

base de sustentação do curso, que seria todo o corpo acadêmico.  

Entende-se que isso está ocorrendo, porque, com o advento da pedagogia tecnicista, 

buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de 

minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência (SAVIANI, 

2000). Para tanto,  

era mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos aspectos, 

mecanizar o processo. Daí a proliferação de propostas pedagógicas tais como 

o enfoque sistêmico, o microensino, o telensino, a instrução programada, as 

máquinas de ensinar, etc. Daí o parcelamento do trabalho pedagógico com a 

especialização de funções, postulando-se a introdução no sistema de ensino 

de técnicos dos mais diferentes matizes. (SAVIANI, 2000, p. 12). 

 

Eis porque a pedagogia tecnicista passa a ser a solução para os cursos de EAD no 

Brasil, e, mais especificamente, na UFRN. Nessa concepção de curso, não cabe interferência 

da comunidade acadêmica no processo de planejamento, visto que a padronização do sistema 

de ensino, a partir de esquemas de planejamento previamente formulados, aos quais devem se 

ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas, passa a fazer parte da 

rotina educacional e internalizados pela cultura organizacional. (SAVIANI, 2000). 

Entre os professores, é consensual que a gestão da plataforma é conduzida, 

exclusivamente, pela Sedis – Secretaria de Educação a Distância da UFRN. No entanto, existe 

uma comissão colegiada, onde os coordenadores de cursos, de todas as áreas, levantam 

necessidades para os próximos semestres, enquanto contribuição, mas não participam 

diretamente da gestão da plataforma, segundo o professor G. Assim, afirma que na Sedis, 

a coordenação de tecnologia da informação e da plataforma moodle é uma 

das responsabilidades deles, então eles têm a responsabilidade de atualizar, 

de fazer atualizações, de fazer adaptações, a partir das sugestões, porque os 

professores, junto com o colegiado do curso, fazem sugestão de melhoria. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
125

. 
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 Fica perceptível que os coordenadores do curso de Administração Pública da UFRN 

tem pouco envolvimento com a questão da gestão da plataforma. O seu colegiado, 

praticamente, delega poderes de decisão a Sedis para gerir a plataforma sem que haja 

participação direta desse órgão no processo de organização e gestão dela. Não se pretende, 

com isso, desqualificar o trabalho da Sedis, que detém uma larga experiência, nessa 

modalidade educacional, mas chamar atenção para a responsabilidade dos professores do 

curso quanto à condução de todo o processo educacional, porque, em última instância, serão 

eles os responsáveis pelos destinos do curso. 

 Quanto ao acompanhamento e à avaliação do curso, o professor C relata que isso é 

feito pelo colegiado do curso em reunião, no início e no final do curso. Segundo ele, ao 

término do curso, o colegiado se reúne para proceder à avaliação e à programação do semestre 

seguinte. Entretanto, alguns depoimentos, como o dos professores B e D, ressaltam que a 

avaliação não estava acontecendo no curso de Administração Pública a Distância da UFRN. 

As falas corroboram essa tendência. 

Eu posso dizer que nós, eu e meus tutores fazemos uma avaliação no final da 

disciplina. Quanto ao curso, só quando há visita do MEC, ai a gente para 

refletir como é que é de verdade. (INFORMAÇÃO VERBAL)
126

.  

 

[...] Não faço a menor ideia. Não conheço. Eu lembro que no antigo tinha, 

um sistema todo montando do Banco do Brasil, que fazia a avaliação 

mensal. [...] Mas nesse agora eu não sei. Deve ter alguma avaliação lá de 

Brasília, mas aqui eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu acho que não tem 

não. [...] Se for a partir do princípio do departamento, nós não avaliamos. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
127

. 
 

 

É possível constatar que há discordância sobre o processo de avaliação do curso na 

ótica dos professores. O primeiro depoimento sinaliza indícios de um processo de avaliação 

da disciplina, que parte da iniciativa do próprio professor, sendo realizada com a equipe de 

tutores. Considera-se que esse é um momento extremamente positivo da avaliação, pois, nesse 

caso, se faz presente não só para detectar pontos positivos, mas também com a finalidade de 

evidenciar pontos de estrangulamento para encontrar soluções alternativas.  No entanto, na 

opinião dos professores, o curso como um todo só é avaliado quando parte da iniciativa do 

MEC, isso é extremamente preocupante, pois a avaliação e o acompanhamento devem ser 

uma constante. 
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 Os professores, após a avaliação externa do MEC, sentiram a necessidade de discutir 

a problemática do curso. Essa é a opinião do professor D que é reforçada pelo depoimento do 

Professor E, que, por sua vez, reconhece que não havia avaliação do curso até a visita do 

MEC, enquanto, o professor C, contrariamente, enfatiza que os colegiados têm avaliado 

constantemente o curso, 

[...] agora vai começar a acontecer, porque vimos essa necessidade, pelas 

discussões dos problemas, e o entendimento de como deve se dar a solução, 

que deve ser coletiva entre os professores (PROFESSOR E). [...] a avaliação 

é feita pelo colegiado do curso, que se reúne no início e no final do curso, no 

final eles se reúnem para fazer a avaliação do curso e a programação do 

semestre seguinte. (INFORMAÇÃO VERBAL)
128

. 

 

 Verificam-se, no conjunto das declarações, três posicionamentos diferenciados entre 

os professores: um que afirma haver acompanhamento do curso, de parte do colegiado; outro 

que afirma a inexistência de acompanhamento e avaliação do curso; e um terceiro que, 

embora reconheça a inexistência desse acompanhamento avaliativo, aponta que os professores 

ficaram sensibilizados com a avaliação externa do MEC e entende a necessidade de um 

acompanhamento mais preciso do curso.  

Compreende-se que a avaliação deve fazer parte da rotina de qualquer curso superior, 

considerando que é possível, por intermédio dessa avaliação, identificar problemas que devem 

ser contornados. Nesse sentido, Silva (2003, p. 45), assim se expressa: 

A avaliação cruza o trabalho pedagógico desde seu planejamento até a sua 

execução, coletando dados para melhor compreensão da relação entre o 

planejamento, o ensino e a aprendizagem e poder orientar a intervenção 

didática para que seja qualitativa e contextualizada. 
 

 Portanto, apesar das visíveis contradições, os sujeitos pesquisados já despertam para 

uma avaliação coletiva sobre o próprio curso. O que já é um grande passo na direção de um 

melhor acompanhamento do curso. O que precisa ser pontuado é que, na EAD, esse 

acompanhamento deve permear todas as dimensões do curso: o administrativo, o pedagógico, 

o tecnológico e o financeiro.  

Vale salientar que o pedagógico é determinante para o pleno funcionamento do 

sistema. É ele quem irá determinar todas as outras ações para melhoria do ensino-

aprendizagem. A avaliação se materializa numa variedade de instrumentos, por isso a 

necessidade de ser permanente, o que demanda garantir uma relação lógica entre os diversos 

instrumentos utilizados no processo avaliativo desenvolvido na instituição, buscando sempre 
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uma coerência pedagógica e didática entre eles, e destes com os procedimentos de ensino que 

os professores planejaram e fizeram uso.  

A avaliação pode identificar os erros e acertos do percurso pedagógico, a fim de que 

sejam sanados ou estimulados à continuidade; portanto, a reflexão permanente sobre o curso, 

certamente, conduzirá à melhoria no padrão de qualidade.   

 

6.3 O material didático como suporte ao curso 

 

 O material didático é de suma importância na educação a distância, visto que se torna 

um referencial para todos os cursos dessa modalidade, principalmente, em se tratando de um 

curso projetado para atender a estudantes de todo o país. Para esse estudo, é importante 

destacar: a) o material utilizado durante o curso; b) a concepção do material didático; c) a 

elaboração do material didático utilizado em todo o país. 

Com relação ao material didático utilizado durante o curso, os coordenadores do curso 

enfatizaram que todo o material didático é produzido a partir de uma chamada pública por 

edital, com produção e distribuição para todo o Brasil. Os livros que acompanham os cursos, 

na forma impressa e digital, são de uso obrigatório, segundo os coordenadores, mas os 

professores podem complementar com algumas referências de sua preferência. Segundo eles, 

os professores não têm autonomia para usar, apenas, as suas preferências autorais, porque o 

programa exige o material programado nacionalmente.  

Segundo o coordenador Tales, a maior parte dos professores aproveita o material do 

programa que já está sendo desenvolvido, criado pelo Programa Nacional de Administradores 

Públicos - PNAP, dentro dos objetivos do curso e daquele ementário das disciplinas, porém, 

se houver necessidade de criar a disciplina, o curso tem certa autonomia para discutir e 

colocar em prática, como foi o caso da disciplina de marketing. Nesse caso,  

a disciplina inteira foi produzida na UFRN, porque não tinha a disciplina de 

marketing. A coordenação, em discussão com o colegiado, chegou à 

conclusão de que existe um marketing na gestão pública, então foi 

desenvolvido e feito um material junto com um professor. (INFORMAÇÃO 

VERBAL)
129

.  
 

Nos depoimentos, pela primeira vez, se constata uma atitude de maior autonomia do 

coordenador, em relação ao curso, quando um dos coordenadores do curso apresentou uma 

discussão com os órgãos colegiados e não apenas com a Sedis, como foi o caso da disciplina 
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de marketing, que havia a demanda e ela não estava contemplada no material produzido 

nacionalmente. Essa foi a razão pela qual os professores se organizaram para produzir esse 

material, especificamente, para o curso de Administração Pública da UFRN. Essa prática 

deveria ser uma constante e não esporádica, como está acontecendo no curso em referência.  

São discussões como essa que envolvem os sujeitos do processo educativo na 

implementação do PPP, porque possibilita uma maior aproximação com as demandas e os 

problemas do cotidiano do curso, proporcionando uma corresponsabilidade pelos caminhos 

traçados, assim como pelas novas diretrizes a serem seguidas, além de contribuir para o 

processo de formação continuada na modalidade educacional do qual faz parte. 

Importa considerar que a elaboração de material para a EAD não significa criar 

textos e apostilhas para o ensino presencial. No sistema de educação a distância, a mediação 

pedagógica ocorre pelos textos por outros materiais postos à disposição dos estudantes, por 

isso, supõe que eles sejam pedagogicamente diferentes dos materiais utilizados na educação 

presencial. Gutierrez (1994) chama atenção para alguns cuidados que se deve ter na 

elaboração de programas de EAD, entre elas, imagens em contradição com o texto, enorme 

quantidade de informação sem nenhuma concessão ao destinatário.  

Quanto à utilização do material didático, os professores confirmam que ele é 

distribuído em âmbito nacional para todos os cursos de Administração a distância. São livros 

impressos e eletrônicos que ficam à disposição dos alunos para acompanhamento da 

disciplina. Alguns professores expressam que é possível uma complementação de estudos, 

mas o que, realmente, se usa é o referencial produzido pelo PNAP e o encaminhado pelo 

MEC. Isso é o básico e não pode ser alterado. O relato dos professores aponta o que acontece 

no curso. 

Especificamente é usando o material que é ditado, a gente já recebe esse 

material, todo pronto. Na minha concepção o material é muito bem 

elaborado. [...] Eu não tenho queixas desse material, mas ele já vem pronto. 

Esse conteúdo já vem em uma espécie de apostila. [...]aquele elemento 

central deve ser seguido (PROFESSOR A, 2013)
130

. [...] Eu usei o material 

do outro curso. Depois que eu fui para essa reunião foi que eu soube que 

tinha umas apostilazinhas, encadernadas, tudo bonitinho, que vinha lá do 

PNAP. [...] Em nenhum momento eu soube que existia material especifico 

daquele curso. É uma prática da universidade, não é só nesse curso não. 

Digamos que é uma prática do nosso departamento também. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
131

. 
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 O que fica patente, nas declarações, é que há uma posição autoritária do governo 

central em definir quais os conteúdos que devem ser veiculados nacionalmente; essa atitude, 

além de retirar a autonomia das universidades, não respeita as peculiaridades regionais e 

locais. Por outro lado, registra-se uma atitude passiva e acomodada dos professores ao 

utilizarem o material produzido nacionalmente.  Não há uma mobilização dos professores 

para superação do formato tecnicista, instrumentalista, de ensino-aprendizagem. 

 

6.4 Atuação de professores na implementação do curso 

 

A atuação dos professores é de grande consequência no processo educacional a 

distância, principalmente, quando a interação entre eles e os alunos ocorre de forma direta. No 

caso do curso em questão, a maior parcela da interação se dá entre tutores e alunos; por isso, 

há pouca participação dos professores no contato direto com os alunos. É um modelo de curso 

de base tutorial, que vê o professor como um coordenador de equipes tutoriais. Isso ficou 

evidente na declaração do coordenador Tales. 

A tutoria do professor começa antes de começar a disciplina, se reunindo 

com os tutores e conversando sobre o plano de ensino. O professor, também, 

é orientador desses tutores. Ele fica acompanhando junto à equipe. Eles têm 

acesso ao ambiente virtual. Para facilitar, a gente divide os tutores por aluno.  

Aquele aluno vai ser acompanhado pelo mesmo tutor durante toda a 

disciplina, porque ai você vai criando uma vinculação, você vai direcionando 

o aluno. [...] O professor pode e deve interagir em todos os fóruns, mas não 

têm condições de atender 300, 246 alunos ao mesmo tempo. Você ia passar o 

dia no computador só respondendo dúvidas, e, talvez, não tivesse tempo de 

dá conta. (INFORMAÇÃO VERBAL)
132

. 

 

 Fica expresso, portanto, que um modelo de curso tutorial não terá a frequência de um 

professor na interação com os alunos, sobretudo, porque não há possibilidade de acompanhar 

centenas de alunos ao mesmo tempo. É um modelo de curso acompanhado por tutores, às 

vezes, com mestrandos e doutorandos da área específica, muitos deles, professores substitutos 

da própria UFRN. (COORDENADOR TALES, 2013).
133

  

No entanto, fica claro que os alunos ainda sentem a insegurança dessa modalidade 

educacional, motivada pela ausência de um professor de área que lhes acompanhe em todo o 

percurso de formação. Segundo o coordenador, 
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tem alguns relatos que os alunos reclamam que os professores deixaram nas 

mãos dos tutores, porque às vezes o aluno não consegue a resposta direta do 

professor. Ele acha que o professor não está interagindo.  Mas o professor 

interage com os tutores, sempre, e com os alunos eventualmente. Enfim, na 

cabeça do aluno ele acha que é mais interessante quando o próprio professor 

participa, diretamente, mas claro que o professor não tem como tirar as 

dúvidas de todos ao mesmo tempo. (INFORMAÇÃO VERBAL)
134

. 
 

 O que se percebe, com essa declaração, é que os alunos não se sentem seguros apenas 

com o acompanhamento dos tutores, e desejam a presença dos professores, mas o modelo de 

curso adotado pela UFRN não contempla essa forma de interação, por ser um curso 

aligeirado, de forma massificada, para atender à reforma do Estado em curso.  

 A opinião do coordenador Plutarco não diverge muito das posições do coordenador 

Tales, mas abre uma discussão muito importante, quando se refere à atuação do professor. 

Para ele, em geral, o professor planeja a disciplina em conjunto com os tutores. No entanto, a 

forma de trabalho vai depender do professor. Pode ser que ele seja mais centralizador, que não 

deixe o tutor atuar tanto. E pode ser que ele seja mais livre, e deixe o tutor interferir no 

processo educacional. O professor é livre para estabelecer como vai ser o processo de atuação 

dos tutores. Para o coordenador Plutarco, 

[...] é esperado que o professor planeje junto com o tutor, inclusive as 

avaliações, que converse sobre as dúvidas dos alunos. [...] O tutor não é para 

ficar solto. Ele pode responder (as dúvidas dos alunos), porque ele é uma 

pessoa que conhece o tema. Mas, quando digo tutor solto, é ele ficar sozinho 

atuando na disciplina. O professor é para tá ali, constantemente, com ele, 

nesse diálogo, participando ativamente. Mas, não é, sempre, que isso 

acontece. (INFORMAÇÃO VERBAL)
135

. 

 

Esse modelo de EAD, adotado pelo curso de Administração Pública a distância, tende 

a isolar o aluno em um percurso educacional que não instiga a interação entre os sujeitos 

envolvidos no processo educacional. Pelo contrário, estimula o trabalho individualizado, 

transformando momentos, que deveriam ser interativos, em momentos de solidão, porque o 

tutor se limita a orientar a parte burocrática, enquanto o professor tende a acompanhar os 

alunos, conciliando com outras atividades, impedido, pois, de acompanhar, com a qualidade 

necessária, devido à grande quantidade de alunos no processo de formação. Isso deixa o aluno 

à mercê do próprio esforço intelectual, levando muitos alunos a desistir, por falta de um 

acompanhamento mais próximo. 
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Em trabalho recente, Riscal (2010) discute a educação solitária a partir da crença 

coletiva, que vem sendo difundida com sucesso, cada vez maior, de que as mudanças 

tecnológicas do mundo contemporâneo teriam possibilitado uma revolução no campo 

educacional, pois,  

microcomputadores, internet, todo um mundo digital vem sendo introduzido 

pelos meios de comunicação de massa nas representações coletivas, 

apresentando um maravilhoso mundo de acessibilidade a todo o 

conhecimento produzido pela humanidade. Professores tradicionais têm-se 

tornado entusiastas dessa nova forma de inserção social, a ponto de criar 

uma nova forma de analfabetismo e exclusão: a digital. (RISCAL, 2010, p. 

53). 

 

Essa forma de conceber a EAD não se dá por acaso; portanto, se trata de um processo 

de mudança estrutural do próprio Estado, principalmente, no que tange à formação de 

Administradores públicos porque a concepção que determinou as reformas de década de 1990 

tem se caracterizado por uma contínua modernização produtiva, pelas inovações tecnológicas 

permanentes e pelo surgimento de novos processos de organização do trabalho e da gerência. 

É um processo globalizante que levou à abertura dos mercados internos à concorrência 

internacional exigindo a modernização administrativa do Estado e das demais instituições 

sociais. A educação deve, portanto, acompanhar esse processo de modernização, com uma 

contínua renovação dos processos de produção, veiculação e acesso aos conhecimentos, 

utilizando, para esse fim, as novas tecnologias. (RISCAL, 2010). 

A pesquisa, também, revelou - apesar de o curso ser de base tutorial e haver pouca 

participação dos professores no acompanhamento dos alunos na plataforma Moodle - que a 

EAD tem repercutido na prática cotidiana dos professores, mudando a sua forma de ser, o seu 

jeito de pensar, de ver o mundo, a sociedade e as pessoas individualmente, e, 

consequentemente, a sua metodologia no ensino presencial. Isso foi constatado em todos os 

depoimentos.  

Concernente à mudança na atuação dos professores, destacam-se dois depoimentos 

que refletem a posição de todos aqueles que alcançaram alguma transformação no processo 

educacional a distância para sua vida profissional, independente da modalidade ser presencial 

ou a distância,  

[...] quando você entra no ensino a distância, você abre um leque de outras 

opções que permite você interagir com o aluno no presencial. [...] Então eu 

acho que o ensino a distância enriquece demais a prática do professor para 

poder interagir com os alunos, inclusive na prática cotidiana do tradicional 

do ensino presencial. (INFORMAÇÃO VERBAL)
136

.  
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[...] Na disciplina presencial a centralização é muito maior. [...] eu percebo 

que profissionalmente a educação a distância tem contribuído com que eu 

descentralize um pouco mais. Descentralize junto aos meus monitores e aos 

meus conteúdos, que o aluno possa interagir mais pelo sistema. 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
137

.  
 

 É preciso refletir acerca desses depoimentos, visto que eles se traduzem, na prática, 

como processo em serviço, principalmente, quando são suplantados por um viés educacional 

que privilegia o racionalismo técnico instrumental em que os professores são levados a 

implementar um projeto pedagógico concebido, nacionalmente, de forma vertical, sem 

nenhuma participação no processo decisório.  

Trata-se, portanto, de fazer funcionar uma engrenagem pensada e articulada em âmbito 

nacional para fazer dos professores correia de transmissão de uma proposta, cujo foco 

principal é o atendimento cada vez maior de alunos com menos professores pela eficiência 

dos meios. 

 Isso pode ser identificado, segundo Barreto (2003), no texto do Banco Mundial
138

, em 

que estabelece como saída para a educação – como exigência para concessão de empréstimos 

aos países periféricos – a utilização de “tecnologias mais eficientes”, no movimento de 

quebrar o que está posto como “monopólio do professor na transmissão do conhecimento”. 

Para a autora,  

tecnicamente falando, é a de que o desempenho dos alunos depende menos 

da formação dos professores e mais de materiais pedagógicos utilizados: um 

modelo de substituição tecnológica fundado na racionalidade instrumental. 

Nestes termos, importa o aumento da produtividade dos sistemas 

educacionais, por sua vez atribuído ao uso intensivo das tecnologias. Não 

seria a educação a ferir a lógica do mercado (quanto maior a presença da 

tecnologia, menor a necessidade do trabalho humano) e a ética da 

acumulação do capital. (BARRETO, 2003, p. 17-18). 

 

 Observa-se que é comum, entre os professores do curso de Administração Pública a 

distância da UFRN, a internalização das novas tecnologias como mola propulsora de suas 

práticas. Isso pode estar acontecendo porque, paulatinamente, eles vão sendo envolvidos por 

um processo institucional que induz o pensamento a uma instrumentalização do real, visto que 

eles passam a realizar as tarefas que são demandadas, pelo eixo do sistema, como prática 

normal do cotidiano. Isso acontece porque, 
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para um “tarefeiro”, cuja competência é identificada à realização de 

procedimentos preestabelecidos, basta treinar habilidades desejáveis em 

curto prazo. Neste movimento, não há espaço para dúvidas, já que as 

propostas se baseiam em duas suposições: (01) a de que haja consenso 

acerca destas habilidades; e (2) a de que a utilização das TICs dê conta, de 

modo econômico e eficaz, preferencialmente a distância, das estratégias 

necessárias ao desenvolvimento destas mesmas habilidades. (BARRETO, 

2003, p. 14-15). 

 

 Esse processo de internalização ideológica muito grande provoca uma sensação de 

mudança interior. Os depoimentos dos professores D e E apontam nessa direção e mostram 

mudanças que o trabalho com a educação a distância provocou na sua prática pedagógica. 

Mudou minha maneira de ser professor da sala de aula. A minha linguagem 

mudou. Meu relacionamento com os alunos mudou, porque o contato que a 

gente tem mais próximo no curso a distância é o aluno, por incrível que 

pareça. [...] Com a prática na educação à distância, eu mudei meu 

comportamento em sala de aula. Eu passei a ser mais próximo dos alunos. 

Eu compreendo os problemas dos alunos. Antes eu não estava nem ai, se sua 

mãe morreu, você faltou a prova porque quis, viesse de preto, chorando. 

Agora depois da experiência não, eu estou mais sensível ao ser humano. 

(PROFESSOR D, 2013)
139

. 

 

Eu vejo minha sala de aula como um espaço de encontro, onde eu vou 

sistematizar coisas, e minhas aulas presenciais estão sempre ligadas a coisas 

que eu faço fora, então, eu tenho atendimento aos alunos no ambiente do 

Sigaa, eu posto conteúdo, atividades. [...] meu espaço de sala de aula, não é 

somente o espaço físico, eu imagino como se eu estivesse em um encontro 

presencial, como a educação a distância. Eu quebrei as barreiras, do 

professor que vai simplesmente ministrar a matéria, depois vai embora, 

depois volta para outro encontro, e só encontra o aluno ali. [...] Eu posso 

dizer que a educação a distância me trouxe a formação da professora que eu 

sou hoje, esse contato, essa organização, o planejamento que eu precisava, 

tudo isso influenciou minha vida como professora. (PROFESSORA E, 

2013)
140

.  
 

 Esses depoimentos demonstram os pontos positivos que o trabalho com a EAD e com 

as tecnologias podem trazer à prática docente como forma de dinamizar as aulas presenciais. 

Porém, vale destacar que essas mudanças vêm acompanhadas de alguns retrocessos em 

aspectos fundamentais do processo educativo, como a interação professor/aluno e a 

precarização e tecnificação do trabalho docente.  

Riscal (2010) enfatiza que, em certa medida, o contexto atual é análogo às 

proclamações entusiásticas que caracteriza os decêndios de 1920, com relação às maravilhas 

que as novas tecnologias podem trazer para a educação e para o progresso nacional. Para a 

autora,  
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a concepção norteadora das políticas de expansão escolar da década de 1920 

e a atual política de investimento e expansão da EAD são semelhantes 

porque decorrem de um mesmo pressuposto básico: a crença na 

possibilidade de reformar a sociedade por meio da reforma do homem. 

Trata-se, agora, como se tratava antes, de apostar na capacidade da educação 

mudar e transformar os indivíduos e, com isso, propiciar a mudança de toda 

a sociedade. [...] o antigo sonho liberal encarnado nas fórmulas 

escolanovistas, é agora revigorado nas concepções tecnicizantes de 

desenvolvimento de habilidades e competências que, para além da instrução, 

buscariam o desenvolvimento de técnicas de acessibilidade à escolarização. 

Estariam dadas as condições institucionais apropriadas para realização do 

antigo mote liberal: por intermédio da escolarização para todo o povo 

brasileiro, seria possível democratizar a sociedade. (RISCAL, 2010, p. 62). 
 

 Constata-se, portanto, em que pese a advertência de Marx (1997), para quem a história 

só se repete como farsa, que o entusiasmo pelas novas tecnologias parece constituir a 

retomada de uma ilusão perdida: a fé na capacidade de a ciência reformar os homens e de 

construir uma sociedade democrática. Na verdade, permanece, de forma velada, o estímulo à 

individualidade, cerne do sistema capitalista, pelo incentivo à competitividade, em detrimento 

das necessidades coletivas.  

Assim, pode-se ressaltar que o curso de Administração Pública a distância da UFRN 

se situa em um contexto, cuja principal diretriz política é a racionalização dos meios para o 

alcance dos fins desejados.  

Dessa maneira, os sujeitos na pesquisa se veem circundados por políticas 

governamentais que buscam consolidar o projeto de educação e de sociedade pensado para o 

povo brasileiro sob as diretrizes dos organismos internacionais, corroborando o pensamento 

de Marx (1997) quando situa que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem 

como querem; não a fazem sob as circunstâncias de sua escolha, mas sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Isso significa que, apesar de se 

constituírem sujeitos da história, as pessoas só são capazes de agir nos limites que a realidade 

impõe. 

 

  

 

 

 

 



212 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo, que ora se conclui, intitulado Cantos, Encantos e Desencantos na 

Educação a Distância: uma análise da implementação do curso de Administração 

pública da UFRN se propõe a contribuir com a reflexão crítica sobre a modalidade 

educacional a distância. Os cantos e encantos fazem referência aos discursos proclamados e 

difundidos pelos organismos internacionais, os quais ecoavam, principalmente, no âmbito do 

sistema educativo da América Latina e Caribe. Esses organismos difundiam a ideia de que a 

educação, com o apoio das novas tecnologias, abriria perspectivas para que os países saíssem 

do estágio de desenvolvimento em que se encontravam e adentrassem no mundo globalizado. 

O discurso dos organismos internacionais afirmava que o sistema educativo poderia mobilizar 

todo o seu potencial para propiciar um sistema de educação para todos. No entanto, havia 

consenso também entre os organismos internacionais que, dificilmente, os países, 

especialmente, aqueles com grande déficit de atendimento no ensino superior dariam conta de 

atender à demanda, principalmente no caso do Brasil, um país onde o sistema de educação 

superior sempre foi, altamente, elitista e privatizado.  

Análises realizadas pelos organismos internacionais, entre eles, o Banco Mundial, a 

Unesco, evidenciavam que os países da periferia do capital necessitavam expandir os seus 

sistemas de ensino superior. Argumentavam, também, que, dificilmente, essa demanda seria 

atendida pelas formas tradicionais de ensino, e apresentavam algumas alternativas que 

deveriam ser utilizadas, entre elas, a diversificação, e uma participação mais efetiva das 

instituições privadas e da população civil no financiamento desse nível de ensino. 

Dessa forma, havia a necessidade de criar estratégias alternativas e uma delas seria a 

educação a distância, pelo seu atendimento em massa e sem a necessidade de vultosos 

investimentos em recursos humanos. A educação a distância possibilita a abertura e a 

ampliação quantitativa das oportunidades de acesso, dá resposta eficaz às dificuldades 

colocadas pela distribuição de tempo, exiguidade de espaços, carência qualitativa e 

quantitativa de professores. Em razão dessas características, vem sendo recomendada pelos 

organismos internacionais e assimiladas pelo governo brasileiro, das últimas décadas, como 

um instrumental estratégico para satisfazer às amplas e diversificadas necessidades do sistema 

educacional. Esse entendimento criou as bases de sustentação para defesa de um sistema de 

educação a distância no país.  

Os desencantos foram surgindo, quando se comprova a complexidade de implantar um 

sistema de educação a distância, em países de dimensões continentais, sem a devida 



213 

 

capacidade instalada, dificuldade de acesso à banda larga e a falta de profissionais habilitados 

para desenvolver as atividades previstas para que se pudessem efetivar as diretrizes propostas 

para o campo educacional. A estratégia da EAD está em articulação com as políticas 

neoliberais que o Governo Federal vem lançando mão para desobrigar-se do financiamento de 

políticas educacionais, racionalizando recursos humanos e financeiros, bem como para 

responder aos ajustes estruturais que lhe são impostos pelos organismos internacionais de 

financiamentos.  

Nesse contexto, a educação a distância se apresenta como ideal na redução dos 

investimentos em educação, papel que foi facilitado pelo desenvolvimento de modernas 

tecnologias da informação e da comunicação, propiciando o suporte necessário para 

desenvolver um papel de destaque no cenário internacional e nacional. 

Apesar da difusão dos discursos pelas instituições internacionais e pelo encantamento 

da sociedade pelas novas tecnologias, o passaporte prometido para formar, em nível superior, 

o grande contingente da população brasileira não ocorreu com a velocidade esperada, não 

obstante as várias iniciativas do governo para sistematizar uma política educacional voltada 

para a EAD.  

Na década de 1990, várias iniciativas foram tomadas para consolidar um Sistema 

Nacional de Educação a Distância. A partir de 1996, tendo como respaldo os preceitos legais, 

a educação brasileira foi sendo reformada em todos os níveis e modalidades e a educação a 

distância começa a ser normatizada. Alguns documentos constituem os marcos da reforma 

educacional a partir da década de 1990: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei n º 9.394/1996 e o Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001, que 

trazem explícitas a esperança no uso da educação a distância como forma de reduzir o déficit 

de atendimento em todos os níveis educacionais. A LDB, Lei nº 9.394/96 abriu perspectivas 

para inúmeras possibilidades de promoção da expansão da modalidade a distância ao 

flexibilizar os procedimentos a serem adotados na criação e implementação de cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu.  

As políticas sociais, particularmente as educacionais, da década de 1990, foram 

implementadas em paralelo ao processo de desenvolvimento do projeto político capitalista e 

de adequação a uma nova matriz ideológica que tinha, como princípio, a ideologia neoliberal 

o que demandou reformar o aparelho administrativo do Estado, passando de uma gestão 

burocrática para uma gestão gerencial.  

Nesse cenário, o Estado deveria se basear na lógica do mercado, tido como eficiente, 

ágil, capaz de oferecer serviços de qualidade à população e organizado dentro de um modelo 
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gerencial que privilegia a ótica da eficiência, da eficácia e da produtividade. Essa reforma 

objetiva aumentar a eficiência e a efetividade dos órgãos e agências do Estado, melhorar a 

qualidade das decisões estratégicas do governo e sua burocracia e, ainda, assegurar o caráter 

democrático da administração pública.  

No marco das metas acordadas com os organismos internacionais de financiamento, 

o novo rol de funções e de atividades, nas diferentes instâncias governamentais, precisava se 

adequar ao novo modelo de gestão. Os organismos públicos tinham urgência em se 

modernizar e capacitar recursos humanos para atuar no marco da ação gerencial com uma 

nova cultura organizacional.  

Todavia esse processo de mudança não foi instantâneo; foi um processo de transição 

visto que a implementação de novas funções supõe romper com culturas organizacionais já 

existentes e dotar os recursos humanos de capacidade de gestão suficiente para gerenciar as 

atividades em todas as instâncias e níveis. A necessidade de fortalecimento da gestão pública 

era então fundamental para o processo de reforma. Essa preocupação levou as empresas 

estatais a se preocupar com a formação de seus quadros para atuar, cada vez mais, com 

eficiência e produtividade.  

É nesse contexto de fortalecimento dos recursos humanos e de expansão da educação 

superior que se abre uma perspectiva de implementar via financiamento das empresas estatais, 

um projeto piloto para educação a distância nas Universidades Federais.  

O curso piloto de Administração a distância teve financiamento do Banco do Brasil 

S/A, e apoio de outras empresas estatais, integrantes do Fórum das estatais, as quais vieram 

contribuir, significativamente, com a criação do Projeto Universidade Aberta do Brasil. 

Posteriormente, esse curso é transformado em Administração Pública a distância. Dessa 

forma, considerando também a necessidade da demanda de administradores no país para atuar 

tanto em empresas quanto em instituições públicas, o governo adota uma política de indução 

de programas para a expansão dos cursos.  

Constata-se, também, nesse contexto, que os cursos de Administração Pública foram 

incorporados às universidades públicas em tempo muito reduzido, fazendo com que as 

instituições não tivessem uma adequada estrutura pedagógica, técnica, tecnológica e de 

pessoal para o seu desenvolvimento. Esse processo, no entanto, era estratégico em vários 

sentidos, formar administradores públicos que já se encontravam em serviço, melhorando 

assim seu desempenho, os índices de cobertura de expansão do ensino superior e por fim 

consolidar o sistema da Universidade Aberta do Brasil.  
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Entre os anos de 2009 e 2011, constatou-se que alguns fatores impulsionaram a 

expansão dos cursos de Administração Pública a distância, dentre os quais, se destacam: a) a 

manutenção da estrutura do curso piloto de Administração, transformado em Administração 

Pública no âmbito das Universidades Federais; b) a abertura de editais para adesão de outras 

Universidades Públicas como forma de expansão dessa modalidade educacional; c) e a 

institucionalização da Universidade Aberta do Brasil para fornecer o apoio necessário às 

Universidades Públicas Federais, no tocante ao financiamento dessa modalidade. 

  Quanto aos destinos da educação a distância, concebida durante o governo FHC 

(1995/2002) e implementada, em seguida, no governo Lula (2003/2010), identificou-se que 

ela está, cada vez mais, se consolidando tanto no setor público como no setor privado. 

Todavia, essa estratégia de expansão aligeirada de educação a distância comprometeu a 

concepção de educação como bem público e a ideia socialmente construída de que todos têm 

direito à educação de qualidade. O fato de os cursos a distância terem crescido, 

significativamente, nas últimas décadas, contribuiu para o entendimento de que a educação é 

um serviço, podendo ser adquirida por qualquer pessoa e utilizada em qualquer lugar e a 

qualquer tempo, sem a necessidade de mediação do professor. 

  A defesa dos elaboradores do curso era de que havia a possibilidade de o curso ser 

mais rápido, flexível e inovador, uma vez que seu desenvolvimento poderia ocorrer na própria 

residência dos alunos, por meio do ambiente virtual, no entanto, pelos depoimentos, verificou-

se que essa previsão não aconteceu em todos os polos para os quais foi planejado o curso. Tal 

fato é constatado por alguns coordenadores e professores do curso na medida em que alunos 

matriculados começaram a sentir dificuldades para desenvolver suas atividades no âmbito do 

ambiente virtual, devido à própria dificuldade de acesso e à falta de acompanhamento 

pedagógico.  

 Apesar de a expansão dos cursos na modalidade EAD ter sido registradas a partir de 

2002, somente com a criação da UAB, pelo Decreto 5.622/05, foi impulsionada as condições 

para uma significativa expansão na educação a distância no território brasileiro, tanto no 

número de cursos quanto no número de vagas disponíveis.  

 Ao discutir a política educacional para educação a distância no Brasil, tomando-se 

como foco o curso da Administração Pública a distância da UFRN, o estudo revelou fortes 

mediações dessa instituição com os desdobramentos da educação a distância em nível 

superior brasileiro, principalmente quanto ao caráter economicista e privatizante instituído por 

meio de parcerias com empresas estatais. Essas características se apresentam de forma 

dissimulada para a sociedade brasileira, uma vez que aparecem revestidas da ideia de 
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democratização e interiorização do acesso à educação superior no país. Essas ideias 

influenciaram, diretamente, a definição das concepções teórico-metodológicas e, 

consequentemente, os modelos de cursos definidos em projetos pedagógicos elaborados 

verticalmente, a partir dos órgãos centrais do Governo Federal.  

As políticas educacionais e os projetos políticos de sociedade em curso interferiram, 

sobremaneira, na concepção teórico-metodológica, na estrutura e na gestão do curso de 

Administração Pública a distância da UFRN. Consequentemente, essa subordinação tem se 

adequado ao modelo de curso preestabelecido pelos órgãos centrais a partir do modus 

operandi promovido por eles, quando definiram as bases conceituais do curso no Fórum de 

Empresas Estatais pela Educação; nessa ocasião não houve consulta às bases colegiadas 

constitutivas do campo educacional de área. Tais órgãos utilizaram as empresas estatais como 

estratégia para o fomento de projetos pilotos de cursos superiores a distância, tornando 

possível instituir o Programa Universidade Aberta do Brasil. Em decorrência, a UAB passou a 

promover e fomentar outros cursos regulares com a mesma sistemática adotada anteriormente 

em momentos posteriores nas Universidades Públicas Federais. 

Identifica-se, na concepção teórico-metodológica adotada pelo curso, a valorização do 

papel da tutoria e redução ao mesmo tempo do exercício da docência. Nesse modelo de curso, 

atribui-se ao tutor uma grande parcela de atividade, enquanto o professor aliena o seu papel 

intelectual e a sua capacidade de reflexão ao mero cumprimento de tarefas preestabelecidas 

pelos órgãos centrais. 

Cabe destacar que, durante as entrevistas concedidas, os sujeitos pesquisados 

desconheciam aspectos importantes da estrutura, da avaliação e da gestão do curso. De certa 

forma, isso se justifica porque os sujeitos entrevistados não participaram da concepção e da 

elaboração do projeto de curso, uma vez que o projeto foi concebido verticalmente pelo 

MEC/PNAP. Esse processo ocorreu subordinado às orientações e determinações das 

instituições multilaterais como parte integrante das reformas da educação superior posta em 

curso nas Universidades Públicas Federais.  

Os sujeitos entrevistados reconhecem que a modalidade educacional a distância é 

importante para atender a um grande contingente de indivíduos, mas, com muita 

responsabilidade, reconhecem que ela está em fase bastante embrionária na graduação e, 

portanto, passa por muitas dificuldades com relação aos aspectos técnicos e tecnológicos. A 

estrutura pedagógica voltada para desenvolvimento das ações em seu conjunto ainda é muito 

incipiente, requerendo, assim, uma maior atenção dos formuladores das políticas educacionais 

e dos gestores educacionais.  
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Sobre o acesso de grandes contingentes de indivíduos a essa modalidade educacional, 

constata-se uma divisão de opinião entre os coordenadores. Enquanto alguns acreditam na 

possibilidade do atendimento em massa pelo fortalecimento da ampliação do número de vagas 

e a presença do curso em um maior número possível de lugares, outros retrucam que 

democratizar o acesso à educação superior não é somente disponibilizar um grande número de 

vagas. É preciso dar o acesso e condições para que as pessoas se desenvolvam no curso.  

Especialmente no curso de Administração Pública a distância da UFRN, identifica-se 

que o colegiado do curso não tem demonstrado interesse no acompanhamento e na avaliação 

das ações dos profissionais que atuam no curso, essa tarefa é delegada à Sedis, órgão externo 

ao curso. Nesse aspecto, percebe-se que há transferência de responsabilidades e atribuições de 

um setor para outro. 

Com relação à estrutura do curso, constata-se que os sujeitos pesquisados 

identificaram que ele se desenvolve de forma modular com acompanhamento dos tutores a 

distância, com relação aos conteúdos, e pelos tutores presenciais, no que se refere à parte 

administrativa/pedagógica, sem haver críticas asseveradas a esse formato de curso que 

secundarizava o papel deles no processo ensino-aprendizagem. 

Constata-se, após análise, que a organização de pessoal para o quadro docente e de 

tutoria ainda é muito precária. Tanto os professores quanto os tutores são remunerados com 

uma bolsa/salário para desenvolver as atividades no curso. Esse fator tem comprometido, 

diretamente, o processo ensino-aprendizagem, porque os professores não dispõem de tempo 

para participar ativamente da plataforma Moodle. Nesse caso, os professores se limitam a 

gerir equipes de tutores, circunstância que precariza e intensifica o trabalho docente. 

Acrescenta-se, ainda, o fato de que momentos de acompanhamento com os tutores precisam 

ser disponibilizados fora de sua carga horária de trabalho presencial, o que compromete o seu 

horário de descanso. 

Com relação à gestão do curso e da plataforma, evidencia-se uma distribuição de 

poderes entre a coordenação curso e a Sedis da UFRN. A primeira tem, sob sua 

responsabilidade, a parte burocrática; enquanto a segunda fica com a responsabilidade da 

parte técnica e tecnológica. Pelas características do curso, o maior poder de influência nas 

decisões fica, portanto, a cargo da Sedis.   

Quanto ao material didático, constata-se que os professores não têm autonomia para 

planejar a sua própria disciplina e selecionar os conteúdos de sua preferência, porque eles são 

concebidos por professores contratados por intermédio de edital, através de chamada pública, 

para ser distribuído para todo o Brasil.  
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Com relação à atuação dos professores, constata-se que, apesar de alguns 

reconhecerem a necessidade de sua interação com os alunos, a sua participação é ínfima na 

interação com eles. Nesse modelo de curso tutorial, o papel dos professores é o de gestor de 

equipe. Nesse sentido, organiza o módulo de acordo com os conteúdos preestabelecidos pelos 

órgãos centrais MEC/PNAP, distribui as tarefas e o tempo de cada tutor a distância na 

plataforma, de acordo com o número de alunos da disciplina. 

  Dentre alguns pontos positivos identificados em nossas análises, consta o fato de que a 

maioria dos professores pesquisados aponta que o labor, com a EAD, propiciou a 

oportunidade de modificar as suas estruturas mentais para uma nova forma de conceber o 

ensino-aprendizagem com base em novas tecnologias, tanto na modalidade presencial quanto 

a distância. Na prática, eles revelam que aprenderam fazendo nos cursos de EAD e isso 

contribuiu para que essa aprendizagem fosse levada ao presencial.  

Ao analisar as políticas implementadas, pelos últimos governos no Brasil, constata-se 

que os cursos a distância oferecem acesso a um maior número de pessoas que não dispõem de 

meios para se deslocar para os grandes centros; esse é um ponto bastante positivo também, no 

entanto ainda é possível perceber que a forma como vem sendo implementada essa política é 

muito limitada. Essas limitações poderiam ser superadas pela utilização das tecnologias, 

principalmente computadores com acesso à internet, pois, ao mesmo tempo que essa condição 

proporcionaria economia de tempo, de recursos materiais e humanos, além de estrutura física, 

permitiria, também, a expansão significativa do setor. 

Defende-se, portanto, que a condição ideal para propiciar uma educação mais 

adequada para a EAD seria garantir a participação direta do professor na concepção, no 

planejamento e no desenvolvimento das atividades sem que houvesse a intermediação de 

tutores no âmbito do processo educativo. A materialização desse pressuposto poderia tornar 

indissociável a concepção da execução, o pensar do fazer e o teórico do prático, condição que 

possibilitaria a unidade nas ações.  

Ademais, o curso de Administração Pública a Distância da UFRN deve enfrentar os 

desafios postos para sua consolidação visando superar a letargia e a dependência externa que 

permeiam o curso com: 

 

 A busca de um quadro permanente de docentes que não faça distinção entre as 

modalidades presencial e a distância; 

 O estabelecimento de uma carga horária de trabalho que contemple as duas 

modalidades: a presencial e a distância; 
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 A busca da superação do modelo de interação tutorial pelo modelo de interação com o 

próprio docente; 

 Definição do número máximo de alunos para atendimento educacional, no ambiente 

virtual, para que se torne exequível pelos professores. 

 Construção de um projeto político-pedagógico próprio que possa engajar a 

comunidade acadêmica na discussão democrática; 

  Contratação imediata de professores para suprir as necessidades do curso em suas 

modalidades: presencial e a distância; 

  A garantia de que todas as decisões do curso passem de forma democrática por um 

processo deliberativo nos colegiados do próprio curso; 

 A busca de promoção de ações que subsidiem a formação/construção de uma estrutura 

técnica e tecnológica do próprio curso para manutenção e desenvolvimento da 

modalidade a distância; 

 A garantia do planejamento educacional das disciplinas pelos próprios professores; 

 A implementação do mesmo calendário acadêmico para as modalidades presencial e a 

distância, inclusive o semestre como referência para as disciplinas. 

 

Esses aspectos são subsídios para superação dos desafios identificados na pesquisa e 

podem contribuir para a reconstrução de um percurso educacional que favoreça a formação de 

Administradores Públicos com a qualidade social requerida para esses profissionais.  

A pesquisa revela, também, que, não obstante as contradições inerentes à implantação 

dessa modalidade educacional no território nacional, já vislumbram possiblidades de 

melhorias com a reformulação dos cursos nessa modalidade, apesar de incipientes.  

Por fim, o que se percebe é uma necessidade de reformulação do curso de 

Administração Pública a distância da UFRN, como forma de superação dos desafios que estão 

colocados para enfrentamentos. Isso passa pela reformulação do projeto político-pedagógico, 

pela definição da concepção de homem, de sociedade e de educação que se pretende para o 

curso. Essas definições precisam ser estimuladas pelos coordenadores de curso, a fim de que 

possam vir a ser materializadas na prática. Isso enseja um engajamento da comunidade 

acadêmica no processo de definição das diretrizes com foco na formação de Administradores 

Públicos com responsabilidade social e política. 

 Há o reconhecimento de que esta tese é um estudo no campo da EAD que carece de 

uma continuidade pelas muitas perspectivas que se abrem para outras pesquisas.  
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APÊNDICES 
 

 

 ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

       SUJEITOS DA PESQUISA:  COORDENADOR NACIONAL  

   COORDENADORES LOCAIS 

 

DIMENSÃO DE ANÁLISE EXPANSÃO DA EAD 

QUESTÕES 
 A EAD atende a expansão da educação superior de forma democrática? 

 De forma geral que modelo educacional de EAD é priorizado no Brasil? 

 Em sua opinião, como o Brasil tem se estruturado, tecnicamente, para atender aos 

usuários de EAD? 

 Que estrutura é fornecida ao usuário de EAD de forma geral no Brasil? 

 Na sua percepção, os usuários da EAD têm acesso a internet banda larga em todos os 

municípios brasileiros? 

 Os professores, coordenadores e tutores brasileiros estão aptos, profissionalmente, para 

trabalhar com essa modalidade educacional? justifique? 

 A educação a distância contribui com a redução dos investimentos financeiros em 

educação? 

 

DIMENSÃO DE ANÁLISE CONCEPÇÃO TEÓRICO-

METODOLÓGICA 

QUESTÕES 
 De uma forma geral, como tem se estruturado os diversos cursos de EAD no país? 

 Que concepção teórico-metodológica de educação foi pensada para atender aos cursos 

de Administração pública a distância no Brasil?                   

 Como você avalia uma única proposta pedagógica para todos os cursos de 

Administração pública a distância do país? 

 Até que ponto os coordenadores locais tinham autonomia para modificar a minuta do 

Projeto Pedagógico Nacional? 

 

DIMENSÃO DE ANÁLISE IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO 
A) ESTRUTURA DO CURSO 

QUESTÕES 
 De que forma é organizado o curso de administração pública a distância da UFRN? 

 A escolha da plataforma se fundamenta em que? 

 Como são organizados os módulos do curso? 

 Como é feita a tutoria do curso? 

 Qual a atuação dos professores e tutores durante o curso? 

 Como são remunerados os profissionais que trabalham no curso?  
 

B) GESTÃO DO CURSO E DA PLATAFORMA 
QUESTÕES 

 Como é feita a gestão da plataforma? 

 Como é feito o acompanhamento e a avaliação do curso? 

C) MATERIAL DIDÁTICO 
QUESTÕES 

 Que material didático é utilizado durante o curso? 

 Como é concebido o material didático? 

 Quem elabora o material didático? É único para o Brasil ou específico para cada 

instituição? 
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 ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

      SUJEITOS DA PESQUISA: PROFESSORES 
 

DIMENSÃO DE ANÁLISE IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO 
A) ESTRUTURA DO CURSO 

QUESTÕES 
 De que forma é organizado o curso de administração pública a distância da UFRN? 

 A escolha da plataforma se fundamenta em que?  

 Como são organizados os módulos do curso? 

 Como é feita a tutoria do curso? 

 Qual a atuação dos professores e tutores durante o curso? 

 Como são remunerados os profissionais que trabalham no curso?  
 

B) GESTÃO DO CURSO E DA PLATAFORMA 
QUESTÕES 

 Como é feita a gestão da plataforma? 

 Como é feito o acompanhamento e a avaliação do curso? 

 

C) MATERIAL DIDÁTICO 
QUESTÕES 

 Que material didático é utilizado durante o curso? 

 Como é concebido o material didático?  

 Quem elabora o material didático? É único para o Brasil ou específico para cada 

instituição? 

 

DIMENSÃO DE ANÁLISE REPERCUSSÃO DA EAD  

NA PRÁTICA DOCENTE 

QUESTÕES 
 Como o curso de EAD tem repercutido na sua prática cotidiana do professor? 

 Você se sente preparado para atuar nessa modalidade educacional? Por quê? 

 
 

 

 

 


