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RESUMO 

A mobilização do Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP, na 

paisagem do interior do Estado do Maranhão, enseja questionamento sobre as possibilidades 

de transformação sócio-educacionais nos municípios locais, a partir de investimentos públicos 

maciços em Educação. Programa de grande envergadura, o PNAP teve destinado pela 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, seis mil vagas para graduação e 

especialização, na modalidade a Distância, referentes ao primeiro ano de processo seletivo. 

Tais aspectos credenciam a gestão do programa pela UEMA como em adequada condição de 

conduzir a análise científica do fenômeno PNAP. Este estudo discutiu cinco eixos sobre os 

quais se aplicou a análise do discurso dos gestores universitários quanto às possibilidades do 

Programa: gestão, Educação a Distância, responsabilidade social universitária, geografia da 

paisagem humana e desenvolvimento social. A postura fenomenológica assumida pelo 

pesquisador esteve presente como um movimento de inserção na comunidade acadêmica, 

evitando a intervenção, em busca da apreensão e compreensão dos sentidos das manifestações 

dos gestores sobre o PNAP e seus entornos. Como resultado da investigação percebeu-se uma 

centralidade de preocupações incidindo sobre a modalidade a distância, manifestando-se em 

uma dualidade de questionamentos, ora sob a forma da crítica pragmática à falta de estrutura 

da UEMA, ora mostrando-se resistente ao próprio paradigma da aprendizagem. As conclusões 

indicam que, na visão dos gestores, as perspectivas de inclusão social propiciadas pela 

democratização do acesso universitário mostraram-se prejudicadas pela incerteza, diante dos 

citados óbices estruturais e metodológicos da modalidade. 

 

Palavras-chave: Programa Governamental – PNAP. Gestão de Educação a Distância. Inclusão 

Social. Democratização do Acesso. 
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ABSTRACT 

 

The mobilization of The National Program for Graduation in Public Administration – PNAP, 

within the landscape of the countryside of the State of Maranhão raises questions about the 

possibilities of socio-educational transformation in local municipalities through large public 

investment in education. The large scale program, PNAP directed through the State 

University of Maranhão – UEMA, six thousand places for under graduates and for 

specialization courses, using distance learning, referring to the first year of the selective 

process. Such aspects qualify the management of the program by UEMA as in adequate 

condition to conduct scientific analysis of the PNAP phenomenon. This study discusses 5 

axes upon which the discourse of the university managers based the possibilities of the 

program: Management, Distance Learning, university social responsibility, the geography of 

the human landscape and social development. The posture assumed by the researcher was 

present as a movement of insertion into the academic community, avoiding intervention in 

search of and finding the meanings of the manifestations of the managers of PNAP and its 

surroundings. As a result of the investigation a centrality of concerns was perceived related to 

the distance learning modality, on the pragmatic critical form and the lack of structure at 

UEMA showing resistance to the paradigm of learning. The conclusions indicate that, from 

the viewpoint of the managers, the perspectives for social inclusion provided by the 

democratization of university access were shown to be prejudiced by uncertainty insofar as 

there were certain structural and methodological obstacles within the program. 

 

Key-words: Government Program. PNAP - Distance Learning Management. Social Inclusion. 

Democratization of Access. 
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1 PROBLEMA DE PESQUISA 
  

Ao instituir em 2006 o sistema de Universidade Aberta no Brasil, o Governo 
federal demarcou com clareza sua intenção de ampliar o acesso à formação superior, bem 
como direcionar esforços para levar Universidades públicas para cidades do interior do País. 
Para realização dessa proposta, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) adotou a modalidade 
de Educação a Distância (EaD), destacando-se como objetivos1 o estabelecimento do sistema 
nacional de Educação Superior a distância e a redução das desigualdades de oferta de ensino 
superior entre as diferentes regiões do País. 

Dando continuidade a sua missão em 2009, a UAB tornou-se peça central no 
recém-criado Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), 
organizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
cuja missão é ofertar cursos superiores (bacharelado) e de especialização a distância, 
prioritariamente na área de Gestão Pública. Contudo, por vedação legal, a UAB não ministra 
esses cursos sozinha, sendo necessário o estabelecimento de parcerias com diversas 
instituições públicas de Ensino superior (IPES) para alcance dos seus objetivos. A UAB 
apenas oferece a estrutura adequada para as IPES2, que utilizarão, quando oportunos, os polos 
governamentais disponibilizados. Ressalve-se a abrangência desse programa, pois somente o 
estado de Roraima não teve IPES credenciadas a participar no primeiro edital. 

Para ilustrar a magnitude dessa ação, considerando-se apenas o segundo semestre 
de 2009, a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) ofertou ao público de todo o Estado, 
através de edital, seis mil vagas para bacharelado a distância em gestão Pública (mil e 
quinhentas vagas) e licenciaturas, através de convênio firmado com a UAB. Para as pós-
graduações, o mesmo convênio prevê quatro mil e quinhentas vagas no mesmo semestre para 
especializações na área de Gestão Pública. Cabe ressaltar que tanto para o bacharelado quanto 
para a especialização cerca de noventa e três por cento das vagas serão destinadas aos polos 
do interior do estado. 

O gigantismo dessa empreitada nacional suscita algumas questões ligadas à 
avaliação do impacto do PNAP na área social e na gestão universitária. Sob o ponto de vista 
das implicações sócio-educacionais desse programa, que institui a EaD como ferramenta para 
redução das desigualdades educacionais regionais, temos a possibilidade de uma leitura rica 
sob os aspectos da inclusão e dos avanços sociais propiciados por um investimento maciço em 
Educação em áreas antes ignoradas pelo Poder Público. 

Convém destacar que a proposta de pesquisa ocorre em uma região com 
características muito peculiares. Em relação à concentração demográfica, o Maranhão possui 
duzentos e dezessete municípios, sendo que a ampla maioria deles (cerca de noventa por 
cento) possui menos de cinquenta mil habitantes, segundo dados do IBGE. 

Com uma população total de 6.118.995 (seis milhões, cento e dezoito mil, 
novecentos e noventa e cinco) pessoas, o Maranhão conta com cerca de oitenta e quatro por 
cento dos habitantes residindo fora dos limites da capital. No mais recente levantamento do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Maranhão ocupa a pior 
posição no ranking brasileiro do IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). As 
recentes pesquisas do Instituto Brasileiro de Geoestatística (IBGE) corroboraram os dados do 
PNUD. Segundo o site do IBGE na Internet, em 2008, o analfabetismo funcional atingiu pelo 
menos um terço da população (34,8%) e sessenta e quatro por cento das famílias vivem com 
renda per capita inferior a meio salário mínimo. Em 2003, o índice de pobreza no Estado, 
calculado pelo IBGE, superou os cinquenta e seis por cento (56,38%) e o índice de Gini ficou 
em 0,43. 
                                                 
1 Explícitos no decreto nº 5.622/2005, que regula a criação do sistema de Universidade aberta. 
2 Em parceria com os municípios. 
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Conforme dito anteriormente, a maioria dos municípios possui baixa densidade 
demográfica e muitas localidades não possuem estrutura adequada para sediar polos ou campi 
universitários. Quando as cidades próximas apresentam estrutura para Educação Superior, 
esta é quase sempre presencial, limitando sobremaneira o acesso da população local. Tal fato 
gera um enorme hiato na distribuição geográfica da formação superior, onde capital e grandes 
cidades possuem aparelhos universitários em grande número, enquanto pequenas cidades não 
dispõem proporcionalmente de oferta adequada de vagas para a formação superior. 

Como peças estratégicas desse impasse social, as Universidades públicas (em 
parceria com a UAB) foram concitadas pelo Governo federal a estimular a Educação a 
Distância como política concreta para a redução do hiato educacional na geografia local. Para 
gestão universitária, a percepção dos docentes e gestores sobre as possibilidades que se 
avizinham diante da nova política governamental sintetizada pelo PNAP podem ser capitais 
para explicar a dinâmica do processo em curso. 

Assim sendo, sabidamente a gestão universitária passará por uma forte mudança 
de mentalidade onde, até o presente momento, a educação tradicional preside e monopoliza os 
esforços da gestão. Esta pesquisa busca apreender visões dos sujeitos envolvidos neste 
processo, para compreender os significados dados ao fenômeno da pesquisa, a saber, o ensino 
a distância no horizonte das possibilidades de inclusão e avanços sociais. Em decorrência 
desta abordagem, o método fenomenológico terá papel central nesta pesquisa. 

Para compreender o desafio que a gestão universitária está por viver, é necessário 
compreender a organização como uma “entidade humana”, ou, conforme Fraga (2009, p.22): 
“as organizações, por serem humanas, corpo e espírito, não apenas organismos com 
movimento, mas ações intencionais com sentido próprio, são extremamente complexas”. Esta 
complexidade é oriunda da pluralidade de subjetividades, que, por sua vez, é produto das ricas 
experiências vividas pelos sujeitos da pesquisa e das suas percepções. Para as organizações, 
estas percepções podem tomar a forma de conflito, velado ou não. Conflito aqui é entendido 
como termo que “significa um colapso nos mecanismos decisórios normais, em virtude do 
qual um indivíduo ou grupo experimenta dificuldades na escolha de uma alternativa de ação” 
(MARCH; SIMON, 1970, p. 160). 

Na mesma obra, os autores já previam que as diferenças de percepções poderiam 
ser fonte de conflito intergrupal nas organizações: 

Conforme indicamos acima, havendo pressão no sentido de que as decisões sejam 
tomadas coletivamente, surge o conflito interindividual sempre que se verificar 
diversidade de objetivos individuais ou diferença de percepção da realidade por 
parte das pessoas interessadas. Uma das razões para que o conflito intergrupal nas 
organizações tem merecido tão pouca atenção nas teorias econômicas sobre a 
empresa é que essas teorias presumem não haver diversidade de objetivos ou de 
percepção na organização. (BLACK apud MARCH; SIMON, 1970, p. 175). 

A constatação de March e Simon (1970) sobre a pluralidade da subjetividade do 
indivíduo e dos grupos aos quais se inter-relaciona são aspectos que credenciam a 
Fenomenologia como método adequado para o estudo de fenômenos ligados à percepção e 
suas eventuais consequências, como os conflitos. Diante dessa ótica, a percepção dos sujeitos 
de pesquisa poderá catalisar esforços administrativos ou pôr resistência à mudança e, 
consequentemente, às possibilidades de crescimento que o momento enseja. Portanto, o 
problema da pesquisa é: quais as possibilidades sócio-educacionais para a população 
maranhense e implicações gerenciais da Educação a Distância no Estado do Maranhão, 
segundo as percepções dos docentes, em especial daqueles com experiência em Gestão 
educacional, nos limites do referido Estado? 

O alcance da singularidade do problema, conforme percebido e proposto, exige, 
segundo a opção metodológica desta dissertação, a articulação de métodos qualitativos 
encaminhados a partir de uma postura fenomenológica assumida, procurando empregá-los 
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mais em um movimento de inserção do que de intervenção, especialmente na realidade 
concreta deste estudo, durante a presença do pesquisador no campo. 

Do emprenho do pesquisador em manter essa postura depende a apreensão 
fenomenológica das percepções dos entrevistados em sua autenticidade. Somente a coleta 
compreensiva das experiências singulares, do empenho na apreensão de subjetividades 
manifestas nas diversas visões de mundo, do conhecimento das relações interpessoais do 
homem com seus pares se poderia esperar que as respostas buscadas nesta pesquisa se 
mostrassem com boa possibilidade de consistência. Portanto, para atender às indagações desta 
pesquisa seu o objetivo final foi: apresentar uma descrição fenomenológica das possibilidades 
sócio-educacionais e das implicações gerenciais do programa PNAP para a população 
maranhense, apreendidas nas manifestações de docentes e/ou gestores educacionais, atuantes 
no ensino tradicional e virtual, conforme se mostram nos limites do referido Estado. 

O alcance do objetivo final demandou a aceitação de objetivos intermediários, 
orientando o pesquisador para o recolhimento de diversas informações que o levassem a 
respostas coerentes. O acolhimento desse mosaico já aí apreendido, em seu conjunto 
relevante, torna visível o próprio objetivo final. Os objetivos intermediários foram 
aparecendo, possibilitando serem apresentados em duas etapas, ambas relacionadas ao método 
desta pesquisa. A primeira diz respeito ao que é discutido no referencial teórico: 

a) os conceitos de educação e ensino, diante do desafio das mudanças na postura 

docente e de gestão; 

b) os conceitos que oferecem suporte à análise da dinâmica do desenvolvimento 

sócio-econômico, tais como políticas de investimento em Educação, Inclusão 

social, qualidade da Gestão Pública, mudanças na geografia da paisagem 

cultural e crescimento econômico, dentre outros. 

Em função do arranjo do referencial teórico que orientou a pesquisa em cinco 
eixos, a segunda parte dos objetivos intermediários relaciona-se a essa visada do fenômeno, 
considerando-se cada um desses cinco espaços em sua dinâmica temporal, a saber:  

a) captando a percepção sobre o fenômeno da Educação a Distância com os 
envolvidos teórica e/ou praticamente com a implantação do programa; 

b) apreendendo a percepção de gestores e docentes sobre a responsabilidade social 
das universidades, nos limites do processo de inclusão e da ação para a  
cidadania com fulcro na promoção do crescimento regional; 

c) considerando a avaliação dos gestores quanto à qualidade da Gestão Pública 
local e seu impacto sobre a transformação do cenário regional; 

d) Captando a percepção dos gestores sobre o papel da cultura e sua percebida 
mudança na geografia local; 

e) analisando a dinâmica do desenvolvimento sócioeconômico na visão dos 
gestores universitários e a expectativa de eficiência de políticas públicas como 
o PNAP. 

Uma vez estabelecido os objetivos, é necessário interrogar-se sobre a delimitação 
do estudo em questão. Para fins de pesquisa em Educação a Distância, especialmente sua 
gestão, o escopo está limitado ao ensino superior, mais especificamente restrito ao corpo de 
gerentes da UEMA. A delimitação temporal do referencial teórico sobre o tema, busca seus 
primórdios e a pesquisa de campo está delimitada pelo espaço geográfico do Estado do 
Maranhão, porém sob o enfoque de território segundo a concepção de geografia humana 
(CORRÊA; ROSENDAHL, 2004) em sintonia com a questão da paisagem do mundo da vida 
husserliana. 
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Sobre o fenômeno recaem duas restrições básicas impostas pela metodologia 
aplicada. Em primeiro lugar, o método fenomenológico é afeto a descrição do fenômeno e 
suas manifestações. Em outras palavras: o foco de trabalho é captar o sentido que o sujeito da 
pesquisa dá ao tema; neste caso, o PNAP. Portanto, exclui-se a priori o caráter explicativo do 
fenômeno pesquisado. 

Outra restrição decorrentes da própria natureza da metodologia aplicada diz 
respeito à descrição das percepções apreendidas não cobrirem todas as possibilidades de uma 
visada, isto é, sob todos os ângulos possíveis, limitando-se aos cindo eixos citados. Esta 
dissertação, pois, foi estruturada em cinco grandes eixos de apreensão de sentido e conteúdo: 
gestão, Educação a Distância, responsabilidade social universitária (e inclusão), geografia da 
paisagem humana e desenvolvimento social. A delimitação dos eixos viabiliza que os 
resultados sejam concentrados como objeto de investigação, o qual é cotejado com o 
referencial teórico. Outros eixos, embora possíveis, não fazem parte do escopo deste estudo. 

Por outro lado, a apresentação do problema de pesquisa e seus objetivos levam a 
outra questão fundamental: qual a suposição sobre a qual se alicerça o estudo? Esta 
dissertação parte da premissa de que todas as instituições possuem caráter complexo e 
paradoxal nos termos delineados por Gareth Morgan (2006). O autor constrói o conceito de 
organização a partir da estruturação de ideias afins, que recorrem a imagens em comum: as 
metáforas. Pode-se dizer que as metáforas apresentadas por Morgan assumem um papel 
semelhante às tradicionais classificações da produção acadêmica em escolas. Duas metáforas 
são particularmente importantes para este estudo: as organizações vistas como sistemas 
políticos e as organizações vistas como fluxo e transformação. 

A primeira metáfora contribui para a pesquisa pela noção de interesse e conflito. 
Morgan (2006, p. 153) define ‘interesses’ como sendo “um conjunto complexo de 
predisposições que envolvam objetivos, valores, desejos, expectativas e outras orientações e 
inclinações que levam a pessoa agir em uma ou em outra direção”. Em decorrência, esse autor 
descreve a organização como um ente político que vive sob a égide das coalizões entre grupos 
de pessoas para alcance de seus interesses comuns, quase sempre trabalhando contra uma rede 
rival. Assim sendo, para Morgan (2006, p. 159) o conflito é observado como uma função dos 
interesses organizacionais: “o conflito aparece sempre que os interesses colidem.” 

A metáfora das organizações vistas como fluxo e transformação tem o desafio de 
sintetizar a lógica da mudança. O objetivo dessa abordagem é entender como as organizações 
mudam e se transformam em conjunto com o seu ambiente. Pessoas podem influenciar ou 
determinar mudança, mas este processo é complexo e de difícil previsão e controle. Nesse 
sentido, a inserção de uma nova modalidade de ensino pode transformar radicalmente a 
realidade da paisagem universitária. Segundo Morgan (2006, p. 253): “Combinações 
significativas de circunstâncias causais podem transformar sistemas sociais de forma como 
jamais se imaginou.” 

A suposição deste estudo é a inserção de um novo paradigma educacional reflete 
em mudanças na paisagem da geografia acadêmica. Esta mudança implica em novos hábitos, 
alterações de referenciais teóricos, nova estruturação organizacional, necessidade de 
atualização de professores e gestores, altercações no eixo de poder intra-organizacional e 
assim por diante. A transformação do sistema social acadêmico atinge o ápice quando o novo 
modelo tenta tornar-se referente nessa paisagem através da expansão contínua de vagas e 
cursos. Essa mudança pode ser evidenciada na confrontação entre a pedagogia tradicional e 
heutagogia3, bases teóricas de sustentação dos modelos presenciais tradicionais e da moderna 
Educação a Distância. 

                                                 
3  Heutagogia está associada à expansão do conceito da andragogia incorporando a autoaprendizagem. Este 
conceito será aprofundado no capítulo 3.  
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Cada modelo teórico será representado por seus adeptos e gestores da área 
correspondente na estrutura organizacional, a saber, departamentos responsáveis pelo ensino 
presencial tradicional e Educação a Distância. Cada grupo formará suas coalizões e 
trabalharão contra a vertente rival dentro da organização. O conflito identificado assumirá, em 
princípio, a forma interdepartamental, mas poderá ter características mais amplas e profundas 
na medida em que as coalizões almejem tornarem-se hegemônicas no âmbito da organização 
ou percebam diminuição do espaço político. 

O potencial acirramento do conflito implicaria em uma crise do processo 
decisório, dificultando escolhas de ações por parte da gestão superior universitária, colocando 
o conflito nos termos apresentados por March e Simon (1970). É possível que, neste ponto, já 
possam ser percebidos pelos gestores de EaD alguns obstáculos institucionais à modalidade. 
Para Niskier (2009, p. 30), “as maiores resistências ao papel tecnológico educacional estão 
mais nas pessoas e nas instituições do que na tecnologia em si.” 

Nesse aspecto, os horizontes de desenvolvimento sócio-educacionais projetados 
por um programa com a envergadura do PNAP só tenderiam a acirrar o conflito, seja pela 
necessidade dos profissionais do ensino a distância alcançarem suas auspiciosas metas, seja 
pela ação resistente de coalizões identificadas com o ensino tradicional. Esses últimos seriam 
motivados pelos sentimento de que a adesão a esse programa representaria a multiplicação de 
um “modernismo” infecundo em larga escala. 

Nesse contexto, a percepção dos gestores das possíveis contribuições do programa 
será afetada, levando-os a ter posições distintas sobre as possibilidades sócio-educacionais do 
PNAP. Os gestores ligados a modalidade a distância tenderão a observar o fenômeno com 
otimismo no alcance dos seus objetivos. Contudo, os demais gestores ligados ao ensino 
presencial tenderão a ver como moderado o alcance social do projeto, dando enfoque maior 
aos óbices. Este último grupo representará com mais legitimidade o sentido geral dos 
discursos, por ser mais representativo numericamente na matriz acadêmica. 

Por fim, cabe destacar que esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. A 
Introdução ocorre pelo capítulo 1, denominado “O problema de pesquisa”. Em seguida, os 
aspectos metodológicos deste trabalho estarão esclarecidos ao leitor no capítulo 2. O capítulo 
3 abriga o referencial teórico que dá suporte ao modelo de pesquisa. Posteriormente, 
alicerçados pelos conteúdos e questões levantadas na seção anterior, são evidenciadas as 
análises do material coletado no capítulo 4, os resultados da pesquisa. Por fim, as conclusões 
desta dissertação são contempladas nas considerações finais. Integram ainda este trabalho as 
referências e apêndices, nas seções 6 e 7, respectivamente. Conforme o exposto, em seguida, 
apresenta-se o capítulo 2, referente aos aspectos metodológicos deste trabalho. 
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2 METODOLOGIA 
 
Em função do problema de pesquisa versar sobre a percepção de um dado grupo 

sobre o tema central e seus entornos, o método que fundamenta esta pesquisa está orientado 
para uma postura fenomenológica, isto é, o pesquisador procura seguir o caminho assumido 
pelos entrevistados em suas falas e manifestações não verbais, em clima e tom de conversa, 
em lugar de apresentar questões a priori. Contudo, visando ao enriquecimento da pesquisa 
como um todo, complementou-se a descrição fenomenológica, que busca, em especial, o 
sentido das manifestações, o emprego do método da análise do discurso para analisar o 
conteúdo das falas. 

 
2.1 Tipo de pesquisa 

 
Este trabalho adotou a Fenomenologia descritiva como linha epistemológica de 

investigação fenomenológica, definida por Thiry-Cherques (2006, p. 100) como sendo aquela 
(linha) que “se centra na descrição e teorização sobre os invariantes”. Corroborando com esse 
pensamento, Fraga (2009) sintetiza sobre a linha fenomenológica descritiva com a máxima: 
“Descreve, não explica”.  

Devido à necessidade de familiarização com o tema, uma pesquisa preliminar 
exploratória foi realizada com objetivo de oferecer ao pesquisador contato com o EAD em 
atuação fora do Estado do Maranhão, visando oferecer maior experiência ao pesquisador 
diante da extensão e complexidade do tema, a partir de vivências fora do contexto do local do 
trabalho que constituiria o campo. Tal fato aguçou a percepção sobre equívocos na condução 
de uma entrevista e equalizou expectativas sobre os problema do trabalho de campo que 
estava por vir. Dentre os equívocos e improcedências registrados na entrevista exploratória, 
destacam-se: a baixa de estruturação relacional do pesquisador para entrevistar abertamente, o 
grande número de interrupções ao entrevistado durante suas falas e os problemas práticos 
como falhas com o aparelho de gravação4.  

Gil (2002) ao referir-se à pesquisa qualitativa, afirma que o estudo de campo foca-
se em um único grupo em termos da sua estrutura social buscando sempre a interação 
existente entre seus membros. O autor ressalva que este pode ser desenvolvido por meio de 
entrevistas para captar as interpretações da experiência do grupo, por isso requer a imersão do 
pesquisador na comunidade que, no caso da Fenomenologia, trata-se mais de uma busca de 
inserção no movimento do próprio grupo em seu campo.  

Entende-se, pois, que é esse é um caso de pesquisa de campo nesse sentido, isto é, 
de pesquisar o fenômeno no local onde ele ocorre e da forma como ocorre (Maranhão)5, 
focando nos profissionais de ensino que participam da experiência do PNAP e almejando 
recolher e apreender suas impressões e relações dentro do seu contexto, em seu mundo 
vivencial. 

Uma pesquisa documental fortaleceu os depoimentos do campo com registros 
oficiais que narrassem a história dos programas da UEMA.  

A pesquisa bibliográfica foi elaborada com intuito de recolher elementos para 
construir um referencial que - em especial, livros e artigos científicos – possibilitando 
dialogar com as percepções extraídas dos cinco eixos espaciais em sua dinâmica temporal. 

                                                 
4 Foi usado um MP3 que, embora tenha boa qualidade de gravação, não foi capaz de manter intacto o arquivo 
digital com o conteúdo da entrevista. O arquivo corrompido impediu o processo de transcrição da pesquisa 
exploratória. 
5 Reiterado o limite já anteriormente ressaltado, ou seja: sob o enfoque do território segundo a concepção de 
geografia humana (Corrêa e Rosendahl, 2004) em sintonia com a questão da paisagem do mundo da vida 
husserliano. 
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2.2 Universo e amostra 

 
A amostra foi não probabilística, uma vez que se trata de metodologia qualitativa 

e, portanto, não requer tratamento estatístico. O critério de seleção dos participantes foi de 
escolha por acessibilidade e por tipicidade, visto que a adesão dos participantes a esta 
pesquisa foi voluntária, havendo somente uma certa atenção aos convidados que mais 
claramente manifestassem inclinação para abertura e compartilhamento entre diferentes.  

A seleção dos sujeitos considerou a condição funcional de gestores ou ex-gestores 
de ensino superior ligados ao ensino presencial e à Distância no Maranhão. Como era 
necessário também abordar a percepção das possibilidades que se abrem com os novos 
horizontes de desenvolvimento sócio-educacional, possibilidades estas circunscritas ao 
impactos do programa PNAP, os convidados para participação. Neste estudo foram  
preferencialmente ligados às organizações credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) 
para ofertas de cursos no estado. Destaque-se que as instituições credenciadas são a 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e a Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). Priorizou-se a UEMA por acessibilidade e por ser esta instituição que tem maior 
volume de adesão ao PNAP. 

 
2.3 Métodos de coleta 

 
Para compreender um fenômeno é necessário apreender percepções, significados e 

vivências daqueles que nele se inserem. É necessário recuperar vivências e reflexões daqueles 
nominados como sujeitos da pesquisa. Em reflexão a isto, Van Manen (apud SILVA, 2006, p. 
279) diz que “os ‘dados’ em uma pesquisa de natureza fenomenológica são as experiências 
humanas.” 

Entretanto, qual (quais) o(s) método(s) de coleta e análise de material empírico 
mais indicado(s) para o apreensão dos significados da experiência humana na vivência do 
pesquisado? Moreira (2004) afirma que a estratégia mais comum para a coleta de “dados” em 
estudos fenomenológicos é a entrevista. Afirmativa esta que encontra eco em Silva (2006, p. 
279) segundo o qual “a coleta de ‘dados’ das experiências pode ser realizada por meio de 
entrevistas.” Assim, esta dissertação assume a entrevista aberta como instrumento principal de 
coleta. Contudo, também foi utilizado a pesquisa documental em caráter subsidiário. 

Foram selecionados 10 gestores6 objetivando-se a formação de três grupos básicos 
e um gestor da administração superior: os grupos básicos seriam formados por Gestores de 
EaD, Gestores ligados ao ensino presencial e Gestores ligados à coordenação pedagógica. 
Esse arranjo visava poder aferir a uniformidade dos discursos entre grupos com afinidades de 
trabalho. Esta distribuição não tinha o intento de mostrar-se rígida, permitindo novos arranjos 
e respeitando-se as afinidade temáticas das narrativas. Posteriormente, o processo de análise 
confirmou esta pressuposição gerando mudanças nessa estrutura. 

Tal qual sugerido por Moreira (2002), foram selecionadas poucas pessoas, tal qual 
o sugerido pelo autor, quantitativo total abaixo de 12 participantes. Estes participantes contam 
com sigilo, isto é, seus nomes não serão revelados, sendo apenas conhecidos por números que 
indicam a ordem de ocorrência das entrevistas. Quanto as entrevistas, após convite formal, foi 
apresentado o acordo inicial7, contendo a motivação do estudo, o compromisso de sigilo 
quanto ao anonimato, o planejamento das reuniões (cronograma, local, número de reuniões e 

                                                 
6 Assumi-se a partir deste ponto que a denominação gestores engloba tento gestores em atividade quanto ex-
gestores. 
7 A inspiração deste instrumento segue o modelo fornecido por Godoi e Matos (2006). 
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duração esperada das entrevistas) e, por fim, o compromisso futuro de devolução de 
informações colhidas. 
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Figura 1: Postura dos gestores por afinidade temática e funcional 
Apesar do empenho na atitude de inserção, inicialmente estavam previstas 

entrevistas semiestruturadas, mas a tensão dos entrevistados, causada pelo seu conteúdo das 
perguntas, permitia poucas intervenções do pesquisador, o que a inexperiência prejulgou 
favorável. Para agravar, apesar da expectativa de condução de entrevistas semiestruturadas, a 
postura da entrevista assemelhava-se a de uma pesquisa estruturada. Dois fatores concorreram 
para tanto, o tema delicado das perguntas e o nível de tensão dos entrevistados. As perguntas 
mais conceituais sobre Educação também geravam certo desconforto e fechamento da postura 
dos gestores. A partir da terceira entrevista, o pesquisador começou a aproximar-se de uma 
postura de inserção pautando o diálogo por temas, sem formalismo intervencionista, dando 
espaço às manifestações e improvisações na relação pesquisador-entrevistado. Como 
resultado, as entrevistas ocorreram em ritmo de conversa, com maior estímulo à eloquência 
do entrevistado, porém evitando-se interrompê-lo futilmente ou contradizê-lo. A partir de 
então, pode-se observar também uma maior abertura dos gestores para abordar temas 
polêmicos.  

A atitude do pesquisador, ao introduzir os temas, manteve-se fiel à revisão de 
literatura do referencial e à orientação para os cinco focos centrais que motivaram a 
investigação conforme já citados, enfatizando-se a Responsabilidade social universitária e o 
Desenvolvimento Regional. Todas entrevistas formam gravadas, transcritas e protocoladas. 

  
2.4 Tratamento dos dados  

 
A coleta obtida nas entrevistas teve enfoque metodológico adequado à 

Fenomenologia. Para fins de estruturação deste trabalho, foi adotado o modelo de Silva 
(2006)8 para um processo dirigido à Fenomenologia como método de pesquisa. Primeiro o 
autor divide o processo em seis etapas integradas, indicando tratar-se de um processo cíclico. 

                                                 
8 Deve ser considerada de igual relevância para este trabalho a obra de Bicudo (2000), que inspirou Silva em seu 
modelo. 

Gestores 1, 8 e 
9 (Uemanet) 

Gestores 6, 7 e 
10 (Presencial) 

Gestores 3, 4 e 
5 (Coord. Ped.) 

Gestor 2 
(Reitoria) 
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A primeira etapa está relacionada à leitura e releitura de entrevistas visando dar ao 
pesquisador uma visão sistêmica do processo. A etapa seguinte caracteriza-se pela codificação 
dos discursos: “um discurso codificado pode representar várias palavras, frases, sentenças e 
até parágrafos, extraídos com objetivo de ajudar na busca de unidades de significado e na 
identificação de temas.” (SILVA, 2006, p. 283). Portanto, foi usada codificação para 
identificação do entrevistado. Os discursos foram codificados por ordem de entrevista e por 
ordem de utilização das referências (unidades de texto destacadas). Assim sendo, ao destacar 
pela quinta vez a fala do gestor da oitava entrevista tem-se o código “G8.5”, sempre posto ao 
final de cada narrativa entre parênteses. 

A terceira etapa consiste em leitura e releitura para a identificação dos temas que 
comporão a estrutura de significados do fenômeno. O autor (2006) relata que existem várias 
formas para apresentar descobertas em pesquisa quantitativa, sendo o tema uma delas. Outras 
formas são as categorias, as tipologias, as hipóteses provisórias e os conceitos. A codificação 
dos discursos elaborada anteriormente pelo pesquisador auxilia a identificação das categorias 
de significado de cada tema.  

O tema pode ser entendido como uma forma de apreender significados a partir da 
experiência vivida, em outras palavras, “o tema é sempre a redução de uma ideia” (SILVA, 
2006, p. 284). Segundo Van Manen (apud SILVA, 2006, p. 284), “um tema tem força 
fenomenológica quando permite um processo de descrição fenomenológica”. 

A quarta e quinta etapas devem ser compreendidas em conjunto devido ao alto 
grau de relação entre elas. Na quarta fase é feito o agrupamento dos relatos dos entrevistados 
por temas. Para tanto, foi utilizado o software NVIVO 8. A quinta etapa está destinada à 
reflexão sobre significado dos discursos através de uma análise estrutural dos mesmos, 
levando-se me consideração as categorias, as redes de significados, dentre outros elementos. 
Por fim, a sexta etapa está relacionada à redação dos textos fenomenológicos tomando como 
base a análise estrutural feita na quinta etapa. 

Contudo, como já manifesto no início deste capítulo, outro método foi adotado em 
conjunto, a saber: a análise do discurso. Este trabalho inspira-se no conceito de Godoi (2006)  
(por sua vez foi influenciado pela obra de Alonso9), que divide a analise de conteúdo em três 
perspectivas básicas: A informacional-quantitativa (análise de conteúdo), a estrutural textual 
(análise Semiótica) e a social-hermenêutica (interpretação social dos discursos). Godoi (2006) 
afirma que as duas primeiras perspectivas devem ser trabalhadas em conjunto. 

Há porém importante questão que a dupla metodologia sempre desperta. Trata-se 
da existência ou não de compatibilidade entre os métodos adotados. Jaques Fontanille (2008) 
traz importante luz para a verificação da viabilidade de uma aproximação possível entre as 
duas metodologias ao abordar a Semiótica peirciana. Esta, por sua vez, trata-se de Semiótica 
baseada numa concepção ternária da estrutura elementar. 

A Semiótica peirciana é baseada inteiramente em uma concepção ternária da 
estrutura elementar. No entanto, nesse caso, não se trata da estrutura dos termos de 
uma categoria, mas dos níveis de apreensão dessa categoria, ou, em outras palavras, 
de três modos diferentes de apreensão da significação, que são, segundo Peirce, três 
maneira diferentes hierarquizadas pelas quais podemos conhecer o mundo do 
sentido. Isto porque sua Semiótica é antes de tudo uma teoria do conhecimento 
baseada em uma Fenomenologia. (FONTANILLE, 2008, p. 70) 

Assim sendo, a aplicação do método de análise do discurso implica no uso da 
Semiótica e esta, por sua vez, pode ser resumida em uma “teoria do conhecimento 
fenomenológica”. Em função do exposto, as três perspectivas básicas da análise do discurso 
foram realizadas com auxílio do sistema NVIVO, observando-se os princípios estabelecidos 
para os métodos em questão e aproximando-se ainda mais os processos metodológicos 

                                                 
9 ALONSO, L.H. La mirada cualitativa en sociologia. Madri: Fundamentos, 1998. 
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adotados, pois ambos trabalham sobre a intersubjetividade / intertextualidade. Em função 
disso, busca-se apreender o significado das falas do sujeito da pesquisa. Não são métodos 
excludentes, tampouco impróprios ao uso combinado entre si; portanto, antes disso, estes se 
complementam e, em alguns momentos, seus procedimentos se confundem. 

 
2.4.1 Principais conceitos sobre semiótica e interpretação social dos discursos 

 
Esta seção é destinada a evidenciar os principais conceitos de Semiótica que 

foram abordados ao longo da apreciação dos resultados da pesquisa. Em seguida, foi feita 
uma breve exposição sobre interpretação social dos discursos e suas implicações. 

Além do método de análise de conteúdo, destaca-se o uso da Semiótica como 
ferramenta de análise do discurso. Esta pesquisa utilizou-se de elementos de sintaxe 
discursiva e de semântica discursiva. Para uso da sintaxe discursiva, este trabalho focou-se 
prioritariamente sobre o seu elemento distintivo, a saber, sobre “os aspectos que tinham sido 
postos de lado” na sintaxe narrativa. (BARROS, 2008, p. 53). Neste sentido, entende-se 
sintaxe discursiva no sentido dados por Barros:  

Discurso nada mais é, portanto, que a narrativa “enriquecida” por todas essas opções 
do sujeito da enunciação, que marca os diferentes modos pelos quais a enunciação se 
relaciona com o discurso que enuncia. A análise discursiva opera, por conseguinte, 
sobre os mesmos elementos que a análise narrativa, mas retorna aspectos que tinham 
sido postos de lado, tais como as projeções da enunciação no enunciado, os recursos 
de persuasão para manipular o enunciatário ou a cobertura figurativa dos conteúdos 
abstratos. (2008, p. 53). 

Dentre os aspectos distintivos da sintaxe discursiva, destacam-se as projeções de 
enunciação, pelo caráter de persuasão do enunciatário. A compreensão deste recurso de 
manipulação é fundamental para entender-se o discurso na dinâmica dos conflitos, pois o 
entrevistado se reveste dessas ferramentas discursivas, tanto para orientar o posicionamento 
dos interlocutores, quanto para justificar suas ações. Projeções de enunciação ocorrem quando 
“a enunciação projeta para fora de si, os actantes e as coordenadas espaço-temporais do 
discurso, que não se confunde com o sujeito, espaço e tempo da enunciação. Essa operação 
denomina-se desembreagem e nela são utilizadas as categorias da pessoa, espaço e tempo”. 
(BARROS, 2008, p. 54). 

O caráter de manipulação da verdade contido nas projeções da enunciação podem 
ter múltiplas formas. Nesta pesquisa foi dado enfoque a dois efeitos em especial destacados 
por Barros (2008, p.55), proximidade e distanciamento da enunciação e o de realidade ou 
referente: 

Partindo do princípio de que todo discurso procura persuadir o seu destinatário de 
que é verdadeiro (ou falso), os mecanismos discursivos têm, em última análise, por 
finalidade criar a ilusão de verdade. Há dois efeitos básicos produzidos pelos 
discursos com a finalidade de convencerem de sua verdade, são os de proximidade e 
distanciamento da enunciação e o de realidade ou referente. 

Para ilustração do efeito de proximidade ou distanciamento da enunciação, tem-se 
o uso da terceira pessoa com intuito de criar a ilusão de objetividade, recurso frequente no 
jornalismo. Segundo Barros (2008, p. 56) “finge-se distanciamento da enunciação, que, dessa 
forma, é neutralizada e nada mais faz do que comunicar os fatos e o modo de ver dos outros.” 

Cumpre destacar também a figura da delegação interna de voz, efeito de 
manipulação que, dentre outros aspectos, tenta atribuir a outrem palavras que não foram 
pronunciadas. Na pesquisa em questão, este pode ser um elemento que evidencie “narrativas 
personalizadas” de confrontos pretéritos, mas que ainda podem ter repercussões na atualidade.  

A delegação interna de voz é outro recurso discursivo de produção e efeitos de 
sentido. Utiliza-se muitas vezes para atribuir ao outro a responsabilidade discursiva, 
já antes mencionada. Os jornais, por exemplo, põem com frequência, palavras não 
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ditas na boca de suas personagens, para criar essa ilusão. As delegações de voz 
internas, no entanto, concernem mais diretamente o efeito de sentido de realidade ou 
de referente [...] (BARROS, 2008, p. 58). 

De certo, dentre os efeitos de realidade ou de referente destaca-se a ancoragem, 
conceito que se harmoniza com a delegação interna de voz por também atribuir palavras não 
ditas a outras pessoas, porém a ancoragem é conceito de natureza mais complexa, pois faz 
referencias a todo um contexto como lugares, períodos, além das falas.  

Os efeitos da realidade ou de referente são, no entanto, construídos mais 
frequentemente por meio de procedimentos da semântica discursiva e não da 
sintaxe, ao contrário do que ocorre com os efeitos da enunciação. O recurso 
semântico denomina-se ancoragem. Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaços e 
datas que o receptor reconhece como ‘reais’ ou ‘existentes’, pelo procedimento 
semântico de concretizar cada vez mais atores, os espaços e o tempo do discurso, 
preenchendo-os com os traços sensoriais que os ‘iconizam’, os fazem ‘cópias da 
realidade’. Na verdade fingem ser ‘cópias da realidade’, produzem tal ilusão. 
(Barros, 2008, p. 61). 

Quanto à semântica discursiva, Barros (2008) define os procedimentos semânticos 
do discurso em duas espécies: a figurativização e a tematização. Para esse autor (2008, p. 68), 
“tematizar um discurso é formular os valores de modo abstrato e organiza-los em percursos. 
Em outras palavras, percursos são constituídos pela ocorrência de traços semânticos ou semas, 
concebidos abstratamente”.  Já quanto ao procedimento de figurativização, figuras percorrem 
temas abstratos, oferecendo as estes traços de revestimento sensorial.  O entrelaçamento de 
temas e figuras em todo texto fornecem relações diversas a serem apreciadas pelo analista. 
Um dos principais conceitos que aborda esse assunto é a coerência textual (BARROS, 2008, 
p. 74). 

 
Os temas espalham-se pelo texto e são recobertos pelas figuras. A reiteração dos 
temas e a recorrência das figuras do discurso denominam-se isotopias. A isotopia  
assegura, graças à ideia de recorrência, a linha sintagmática do discurso e sua 
coerência semântica. Distinguem-se dois tipos de isotopia, a isotopia temática e a 
isotopia figurativa. A isotopia temática decorre da repetição de unidades semânticas 
abstratas, em um mesmo percurso temático. [...] A isotopia figurativa caracteriza-se 
pela redundância de traços figurativos, pela associação de figuras aparentadas.   

Uma das possibilidades de uso da coerência textual ocorre no reconhecimento da 
mesma recorrência de isotopias em discursos de diferentes entrevistados. Quando há o 
reconhecimento das afinidades temáticas colhidas entre um grupo diversificado de autores, 
pode-se reconhecer também a importância dos temas discursivos para a descrição do 
fenômeno. A procura das semelhanças e diferenças, encontrada no corpo integral dos 
discursos dos sujeitos de pesquisa, está consagrada nos procedimentos descritos por Vergara 
(2008, p. 29) quando a autora sugere que, através do reconhecimento de dados padrões, o 
pesquisador busque as “relações entre características do discurso, bem como variabilidades, 
ou seja, diferenças entre discursos de diferentes indivíduos e entre discurso de um mesmo 
indivíduo”. A análise da coerência discursiva pelo pesquisador envolto em subjetividades, 
permite que se possa construir uma visão mais clara do fenômeno a partir de dois recursos: 
primeiro, através da simplificação e agrupamento de falas por afinidade temática e, segundo, 
pelo reconhecimento de diferenças, oposições, confronto de visões do mesmo discurso. 

Ainda dentro do alcance da Semântica discursiva, um elemento adquire destaque 
para geração de sentido dentro de um discurso: a análise das estruturas fundamentais. Tal fato 
ocorre na prática por ser mais fácil iniciar a busca de sentido a partir do reconhecimento do 
sentido mínimo de uma fala ou um texto. 

A esquematização e a subsequente articulação dos processos significantes são 
características intrínsecas ao discurso. O mundo é um signo, o homem é um signo, 
diz Pierce, mas esse sentido que se difunde ao nosso redor e em nós mesmos só 
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produz uma significação se ele é atualizado pelo discurso, isto é, por um ato 
inaugural de enunciação. Diante desse sentido difuso, o discurso atua por 
esquematização: ele propõe esquemas de significação dos mais simples aos mais 
complexos, nos quais se forja a articulação dos sistemas de valor. Eis o propósito 
das “estruturas elementares”: identificar as primeiras articulações do sentido. 
(FONTANILLE, 2008, p. 56). 

Segundo Fontanille (2008, p. 58), a “análise das diferenças mínimas nos conduz a 
depreender estruturas binárias”, Estas podem ser de dois tipos: oposição entre contraditórios 
(chamadas, por vezes, de privativas) e oposições entre contrários. A oposição entre 
contraditórios opera bem quando uma categoria é limitada a dois termos. Como exemplo, a 
categoria gênero: homem / mulher. A oposição entre contrários demanda por mediações, por 
possuir a categoria mais de dois termos; como exemplo, a categoria “vida-morte”. Esta 
categoria tem uma gama de possibilidades que se encaixam na categoria não-vivos ou não-
mortos. Como exemplo, almas, espíritos, demônios, seres fantasiosos como Drácula, 
Lobisomem etc... Para que seja possível estabelecer a oposição entre vida e morte, é 
necessária a mediação dos não-vivos. 

Assim sendo, vida � não-vida � morte, ou  ainda, morte � não-morte � vida, 
são oposições entre contrários que tornam possível através do recurso da mediação a oposição 
vida � morte.  

Este ponto dos contrastes reporta a Fraga quanto “a verdade do lado de cá [...] uma 
outra verdade do lado de lá” (2009, p.37) e esse (é o) mundo complexo com o qual, no campo, 
o pesquisador se depara, “o todo em que viemos” (FRAGA, 2009, p.58). Em continuidade diz 
Fraga: 

Importante é que a postura de inserção possibilita a retomada do mundo do trabalho [...] 
no retorno ao originário que é essencialmente o outro [...] o ato de retomada dessa 
realidade na qual se está enredado, tornando-a sua, não somente dando-lhe significado, 
mas fazendo aparecer seu sentido. (2009, p.175)      

Ao que se acrescenta, trata-se exatamente do que esta pesquisa busca: qual o 
significado da EaD no caso enfocado e para onde suas expectativas, estratégias e ações estão 
orientadas, podendo fazer aparecer não apenas uma dualidade mas “uma verdade 
polissêmica” (FRAGA, 2009, P.175)  

O quadrado semiótico é um recurso que mantém em um só sistema duas 
oposições binárias. 

O quadrado semiótico apresenta-se como na reunião de dois tipos de oposição 
binárias em um só sistema que administra, ao mesmo tempo, a presença simultânea 
de traços contrários e a presença e a ausência de cada um desses dois traços. Tendo a 
“ausência”, como mostramos, um valor genérico, pode-se dizer que o quadrado 
semiótico concerne tanto à organização interna da categoria quanto à delimitação de 
suas fronteiras. (FONTANILLE, 2008, p. 57).   

Fontanille (2008, p. 64) ilustra com a formação de um quadrado a partir de um 
texto que opõe dois elementos naturais, água e fogo. Tomando-se outros dois elementos 
naturais, terra e ar, que “só tenham a função de manifestar a ausência dos dois primeiros” o 
autor elabora um quadrado semiótico a partir desses quatro elementos. 

   

a1 (água)   a2 (fogo)  

Não a1 (terra)  
 

Não a2 (ar)  
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Figura 2: exemplo de quadrado semiótico de Fontanille 
Fonte: (FONTANILLE, 2008, p. 65) 

Após as consideração sobre os principais elementos da Semiótica usados neste 
trabalho, é necessário retomar o elemento final da análise do discurso. A terceira perspectiva 
da análise do discurso10, a interpretação social dos discursos, Alonso (apud GODOI, 2006, p. 
383) afirma a respeito que,  

antes de uma análise formalista trata-se nesta análise sócio-hermenêutica – guiada pela 
Fenomenologia, pela etnologia e pela teoria crítica da sociedade – de encontrar um 
modelo de representação e de compreensão do texto concreto em seu contexto social e 
na historicidade de suas proposições, desde a reconstrução dos interesses dos atores que 
estão implicados no discurso.    

 
Nesta pesquisa, a construção da interpretação social dos discursos foi elaborada a 

partir de informações colhidas sobre os históricos da Educação da distância na UEMA, da 
gestão da Universidade e do PNAP. Outra fonte para a análise sócio-hermenêutica foi a 
apreensão da descrição do Estado do Maranhão em toda a sua complexidade econômico-
social, importando na consideração das expectativas do papel da universidade neste cenário 
para seus principais atores. Neste caso, os métodos adotados permitiram explorar também 
uma aproximação com a abordagem da geografia da paisagem humana, devido ao caráter da 
mesma, próprio para observações sócio-culturais.  

 
2.4.2 A sequência básica do método 

 
Para estruturação dos procedimentos da análise do discurso, utilizou-se a 

descrição do método, segundo Vergara (2008)11, saber: 
a) Definiu-se o tema e o problema de pesquisa (ambos encontram-se na 

introdução dessa dissertação); 

b) Procedeu-se à revisão de literatura pertinente ao problema de investigação e 

escolheram-se as orientações teóricas que darão suporte ao estudo (neste 

trabalho, a revisão de literatura encontra-se no capítulo 3); 

c) Definiu-se o tipo de material a ser considerado como fonte de dados para a 

pesquisa. (neste caso, a gravações de entrevistas); 

d) Realizaram-se as entrevistas (10 ao todo); registrou-se o conteúdo literal das 

entrevistas com gravação de áudio (formato digital); registraram-se aspectos 

paralinguísticos e não verbais (anotados durante a entrevista); procedeu-se à 

audição das gravações; transcreveu-se o conteúdo das entrevistas; o arquivo 

foi inserido como fonte do software SQR NVIVO 8; 

e) Procedeu-se à releitura das transcrições das entrevistas, marcando com 

protocolos cada unidade de texto ( procedimento feito no NVIVO 8);  

                                                 
10 As outras perspectivas são a análise de conteúdo e a Semiótica. 
11 Procurou-se preservar literalmente à descrição de Vergara (2008), porém foram produzidas pequenas 
alterações eliminando aspectos não presentes como, por exemplo, procedimentos associados a entrevistas por 
telefones.  
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f) Identificam-se as primeiras ideias relativas ao texto (buscaram-se isotopias 

primeiro; posteriormente, procurou-se por unidades de texto com afinidade 

temática com os eixos de pesquisa que formaram as categorias de análise, 

ambos procedimentos utilizando o sistema NVIVO), promoveu-se a 

codificação12 da unidades de texto; 

g) Identificaram-se os pontos-chave do discurso: como o emissor se projetou, 

que referências utilizou, como se dirigiu ao receptor, como a linguagem foi 

empregada, que dimensões enfatizou, como se deu a comunicação ou a 

argumentação (que elementos utilizou); 

h) Identificaram-se nos dados padrões, isto é, relações entre características do 

discurso, bem como variabilidades, ou seja: diferenças entre discursos de 

diferentes indivíduos e entre discurso de um mesmo indivíduo (durante a 

pesquisa foi feita análise da coerência textual entre os diversos discursos dos 

entrevistados gerando reorganização da distribuição dos mesmos em grupos 

por afinidade temática); 

i) Descreveram-se detalhadamente e analisaram-se os elementos identificados; 

j) Resgatou-se o problema que suscitou a investigação; 

k) Confrontaram-se os resultados obtidos com as teorias que deram suporte à 

investigação (neste caso os 5 eixos de pesquisa); 

l) Formulou-se a conclusão, 

m) Elaborou-se o relatório de pesquisa.  

Os modelos apresentados por Silva (2006), Godói (2006) e Vergara (2008) 
formaram a estrutura conceitual fundamental para a elaboração da etapa final do método 
fenomenológico, a saber, o desfecho e interpretação. Entende-se que o modelo apresentado 
por Silva (2006)13 cobre boa parte do esquema metodológico da Fenomenologia apresentado 
por Thiry-Cherques (2006), ficando por concluir apenas “o processo interpretativo que é 
posterior ao método propriamente dito.” (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 115). 

A interpretação ou hermenêutica é um esforço de descoberta de sentido, do 
significado não manifesto do fenômeno. Não há passos que indiquem como 
interpretar. A interpretação não é uma inferência ou um raciocínio sobre hipóteses. 
A hermenêutica fenomenológica é uma interpretação possível (lógica) de uma 
verdade, não de um fato. É o resultado de um esforço intelectual dirigido a 
apreender um objeto (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 118). 

O resultado da construção do processo interpretativo poderá ser observado no 
capítulos 4 e 5, que correspondem aos resultados da pesquisa e as considerações finais. Por 
fim, para encerramento da descrição dos tratamentos dos dados cabe o relato da experiência 
de pesquisa utilizando-se como recurso o software SQR NVIVO 8.  

 
                                                 
12 O conceito de codificação está relacionado a inserção das unidades de texto recortadas nas categorias. 
13 Registre-se o auxílio de outras abordagens metodológicas, como a análise do discurso. 
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2.4.3 A ferramenta NVIVO 
 

O gerenciamento da informação do software permite que se divida o processo em 
três principais instâncias de pesquisa: “fontes”, “nós e codificação” e, por fim, “casos e 
atributos”. Esta pesquisa concentrou-se nas duas primeiras instâncias. A fontes correspondem 
à etapa de entrada de “dados” e podem ser classificadas em quatro tipos: documental, imagens 
estáticas, som e imagens em movimento. Embora este estudo tenha sido elaborado a partir de 
gravações, preferiu-se optar por transcrições dos arquivos digitais para formato tipo “doc” 
proveniente do Microsoft Word ®. Tal procedimento visou única e exclusivamente facilitar o 
trabalho de recorte e agrupamento de “dados”. 

O QSR NVIVO 8 ajuda o pesquisador na fragmentação de “dados” orientados 
para análise. Nesta dissertação, a unidade de fragmentação de um discurso foi designada de 
“referência” ou “unidade de texto”. Cada recorte do texto (referência) foi associado (e 
incluído) em uma ou mais categorias durante o processo de codificação. As unidades de texto 
foram alocadas em categorias por afinidade temática. Preferencialmente, a unidade de análise 
escolhida foi o parágrafo, mas palavras e expressões também foram analisadas dentro de seus 
contextos temáticos. As fases do processo de codificação (Bardin, 2009) compreendem desde 
o recorte das unidades de texto até a criação de categorias passando pela etapa de registro da 
frequência das referências inseridas nestas. 

Segundo Guizzo, Krziminski e Oliveira (2003, p. 57) no “software QSR NVIVO 
2.0 as categorias são chamadas de Nodes ou nós em português. Os nós representam uma 
categoria ou uma ideia abstrata e podem armazenar sua definição”. Cada unidade de texto 
pode ser armazenada em “caixas” (nós) criadas no software e cada correção, cada novo 
comentário, cada texto posto em destaque pela ferramenta realce, cada link criado, cada nota, 
mesmo que inseridos posteriormente ao armazenamento, também serão automaticamente 
atualizados pelo sistema em todas as categorias relacionadas à referência. Esta é a grande 
vantagem percebida ao trabalhar a análise do discurso apoiado no NVIVO: a praticidade no 
arranjo dos dados. 

Esta pesquisa trabalhou com cinco grandes nós, frutos do modelo de análise: 
Gestão, Educação a Distância, Geografia da paisagem cultural, Responsabilidade social 
universitária e Desenvolvimento regional. Estes eixos foram definidos em função da revisão 
de literatura e da questão fundamental. Em função disso, era intenção do pesquisador 
apreender o sentido que os gestores davam ao programa. Esperava-se que os nós “Geografia 
da paisagem cultural”, “Responsabilidade social universitária” e “Desenvolvimento regional” 
pudessem contribuir para averiguar as “possibilidades sócio-educacionais para a população 
maranhense.” 

Por outro lado, era esperado que as categorias “Gestão” e “Educação a Distância” 
pudessem destacar-se mais no fornecimento de elementos para explicar “implicações 
gerenciais da Educação a Distância no estado do Maranhão”. Esses mesmo nós poderiam 
confirmar, ou não, a suposição de haver conflito interdepartamental de cunho paradigmático 
dentro da UEMA, evidenciado pelo surgimento do PNAP. 

Outro aspecto relevante do sistema é que este permite que se criem subnós ou 
subcategorias. O NVIVO chama os subnós de child nodes, Segundo Guizzo, Krziminski e 
Oliveira (2003, p. 57): 

Os sub-nós são sub-categorias criadas para possibilitar classificações mais 
específicas dos dados. Os nós podem ser arranjados de dois modos diferentes, tanto 
na forma hierárquica, chamada de Árvore de nós (tree nodes para o NVIVO) ou na 
forma livre, como nós livres (ou free nodes). Apenas o modelo em árvore permite a 
criação de sub-nós. Os nós livres não se organizam em árvores.   

Nesta pesquisa os nós “Gestão”, “Educação a Distância”, “Geografia da paisagem 
cultural”, “Responsabilidade social universitária” e “Desenvolvimento regional” foram 



32 

organizados em árvores. O nó gestão, por exemplo, foi dividido hierarquicamante em outras 
duas subcategorias: “Ética na gestão pública” e “Conflito organizacional”.  

 
Quadro 1- Categorias previamente selecionadas e suas subcategorias.  

Categoria Subcategoria 
1.1 - PNAP como fonte de inclusão  

1. Responsabilidade Social Universitária 1.2 - PNAP como incentivador da 
cidadania 
2.1 - Cenário regional de atuação do 
PNAP 

 
2 – Desenvolvimento regional 

2.2 - Avaliação de Políticas Públicas 
3.1 – Diploma como título nobiliárquico  

3- Geografia da paisagem cultural 3.2 - Cyberespaço como fator de 
descentralização 
4.1 - Ética na Gestão Pública 4 – Gestão 
4.2 – Conflito organizacional 
5.1 – Qualidade na EaD 
5.2 - O novo professor 
5.3 – Material didático e estrutura no EaD 
5.4 - O aluno de EaD 
5.5 - Eficiência e eficácia da EaD 
5.6 - EaD e democratização do acesso 
5.7 - Avaliação e controle no EaD 

 
 
 
5- Educação a Distância 

5.8 – Aprendizagem em rede 
 

Ao todo foi necessária a criação de 16 subnós para enriquecimento completo dos 
cenários das respectivas categorias. Durante o processo formaram-se quatro nós livres14: 
Preocupação, Pré-ocupação, Educação e Emoções. Todos foram escolhidos com a intenção de 
facilitar a apreensão de sentidos, aferindo a postura ativa (ou não) dos gestores, seus 
sentimentos mais ocultos e sua visão do fenômeno educação. 

Para início do processo de codificação é necessário conhecer o documentos que se 
propõem analisar. Existem basicamente duas formas de iniciar uma codificação: a forma por 
busca (oferecida pelo sistema) e a forma manual. A opção codificação por busca está 
disponível no sistema onde uma janela tipo “box” (chamada “Text search”) deixa disponível a 
busca pela entrada de dados no campo “search for this text”. 

Caso seja tentado pesquisar a palavra “valores”, por exemplo, todas unidades de 
texto contendo este termo aparecerão disponíveis para análise em uma janela à parte. 
Contudo, há uma restrição neste tipo de codificação, pois nem sempre as palavras pesquisadas 
correspondem ao sentido especificamente desejado pelo pesquisador em sua busca. No 
exemplo acima, a busca pela expressão “valores” destacará todas as unidades de texto que 
contenham o termo, sejam estas identificadas com o sentido do termo associado a “recursos 
financeiros”, sejam identificadas com o sentido de “princípios éticos”. Nesse aspecto, muitos 
termos poderão possuir múltiplas expressões que modifiquem o seu sentido ou venham a 
impor restrições, tais como: Educação (a distância), desenvolvimento (regional, social, 
industrial, econômico, sócio-espacial), inclusão (digital, social), responsabilidade (social, do 
aluno, do professor, do Estado, da Universidade), Estado (de coisas, do Maranhão) dentre 
outros...    

                                                 
14 A adoção de outras categorias em função do transcorrer das necessidades de pesquisa caracteriza adoção de 
uma grade mista pelo pesquisador. 
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Em função da ambiguidade natural da opção de codificação por busca, oferecida 
pelo sistema NVIVO, optou-se preferencialmente pela codificação na forma manual. A forma 
de codificação manual consiste em arranjar as unidades de texto uma a uma em nós de acordo 
com a afinidade temática. 

A análise dos resultados da pesquisa teve como base os documentos gerados pelo 
sistema. Após a fase de codificação, iniciou-se a análise de cada nó. O software permite a 
impressão documental das unidades de texto contidas em cada categoria, possibilidade 
acolhida por esta pesquisa. Para simplificação da análise, os principais termos foram postos 
em negrito e as frases mais emblemáticas foram sublinhadas. Quando necessárias, notas de 
esclarecimento foram produzidas para registro do pesquisador. O tamanho de cada nó variava 
em função do número de referências e da área de cobertura de cada unidade de texto 
recortada. A área de cobertura é o percentual que uma dada unidade de texto cobre do texto 
total do documento analisado. As somas das áreas de cobertura de cada registro fornece a área 
de cobertura total do nó. Para aumentar a fidelidade da informação “área de cobertura”, foi 
gerado um arquivo que somasse todas as entrevistas, eliminadas as intervenções do 
entrevistador. Assim, as totalizações da área de cobertura gerariam “dados” considerando 
apenas as manifestações externadas pelos gerentes. 

Todas as categorias foram impressas e lidas, relidas e novamente analisadas. Os 
destaques sobre as palavras permitiram aprofundamento sobre figurativizações e isotopias; a 
observação de importantes oposições das estruturas fundamentais, a identificação da 
coerência textual15 entre os entrevistados, a apreensão de símbolos e, por fim, o 
reconhecimento de recursos de persuasão nas falas, dentre outros aspectos importantes à 
Semiótica do texto. 

 
2.5 Limitações do método 

 
A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta as seguintes dificuldades e 

limitações quanto à coleta e tratamento dos “dados”: 
 

a) O tratamento dos “dados” nos métodos fenomenológico e análise do discurso 
apresentam a complexidade inerente a sua consistência teórica; 

b) Daí suas aplicações exigirem compreensão de significados, signos e sentido, 
portanto, solicitando domínio de conteúdos interdisciplinares - linguística, 
psicologia e a filosofia...-  para apreensão de temas manifestos pelos sujeitos, a 
fim de articulá-los em descrição densa,  grande desafio para o pesquisador 
iniciante; 

c) O número de entrevistas não é considerado prioritário, no método, mas, sim, a           
insersão do pesquisador “no mundo” de cada entrevistado, escolhido         
criteriosamente com base em perfil de vivência relativo ao foco central da 
pesquisa. Uma das limitações possíveis refere-se à questão de até que ponto 
essas escolhas foram as melhores; 

d) Além disso, o método fenomenológico requer um perfil específico de      
entrevistador,na verdade requer uma titude. Exige postura de compartilhamento 
para interagir com pessoas, mantendo a entrevista sob a forma de diálogo 
aberto com os entrevistados e apto a aceitar resultados também em aberto, 
sobre “um mundo que nunca estará definitivamente constituído” (FRAGA, 

                                                 
15 Há no sistema opção de buscas booleanas com foco em interseção temática. Nesta opção, buscam-se 
elementos comuns nos nós, tais como as referências ou palavras. Esse elemento permite verificar 
relacionamentos de dependência entre categorias. Nesta pesquisa este procedimento foi realizado manualmente.  
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2009, p54). Em   decorrência requer, ainda, grande poder de concentração do 
entrevistador para não perder sentidos verbalizados, isto é, para onde as falas 
estão orientadas, por exemplo, para crítica ou autocrítica e mensagens não 
verbais manifestas pelos entrevistados;  

e) A atitude de permanente alerta e busca de sintonia por parte do pesquisador 
procurando minimizar essas limitações.  

 
2.6 A vivência da pesquisa 

 
A aplicação do método de análise do discurso implicou em vivências 

extremamente ricas para o pesquisador. Pode-se perceber que há grande influência da 
comunicação não-verbal na percepção do entrevistador durante a entrevista. Alguns gestores 
apresentavam sinais faciais que aparentavam achar os temas delicados demais e pareciam 
filtrar as respostas em função disso. 

Outro aspecto interessante observado é o valor oculto da palavra. Frequentemente 
alguns gestores possuíam comunicação verbal fraterna sobre alguns temas16, mas o hábito da 
transcrição e a reiterada escuta das gravações revelaram sinais de oposição ou restrição aos 
mesmos temas. Na percepção do pesquisador isso ocorreu devido à força que a palavra, 
possui para o discurso. Aparentemente empanada por comunicações não verbais, a palavra 
quando transcrita, na maioria das vezes denuncia aspectos cognitivos soterrados na percepção 
do entrevistado, ou ainda, aspectos voluntariamente ocultos para manipulação do 
entrevistador. No caso desta pesquisa, concluiu-se que, pela delicadeza do tema, as 
manifestações em sua maioria foram deliberadamente manipuladas. 

A metodologia adotada força a ampliação da sensibilidade do próprio pesquisador 
sobre o processo de comunicação no seu sentido mais amplo. Tanto a comunicação não verbal 
quanto a comunicação verbal possuem recursos de suavizações e deformações da “realidade” 
que se desejam “vender” ao receptor. O processo científico denuncia isso. A metodologia 
quanto mais empregada torna-se um ato contínuo de aprendizado sobre a natureza humana e, 
não raras vezes propicia ao usuário uma viagem reflexiva aos seus próprios valores e 
experiências. 

Em síntese, a análise do discurso autoriza o pesquisador afirmar que predominou 
uma postura filtrada nas entrevistas com raras exceções. A postura filtrada foi denunciada 
pela natureza do método que transfere grande valor às estruturas mínimas do discurso 
revelando aspectos que o entrevistado ensejava empanar. 

Por fim, é digno de nota outro aspecto relevante do processo científico deste 
trabalho, a saber, os óbices a uma postura mais fecunda da pesquisa documental. O estado de 
greve da UEMA impediu que fosse possível recolher evidências de conflito presumivelmente 
presentes nos casos da tramitação de processos cujo objeto era os novos projetos pedagógicos 
dos cursos do PNAP. 

Uma vez delimitados os aspectos metodológicos desse trabalho, fez-se necessário 
um mergulho sobre a fundamentação acadêmica nos entornos do tema. Em seguida, será 
apresentado o capítulo 3, o referencial teórico.   

                                                 
16 Na maioria das vezes em que isso ocorreu, houve manipulação da percepção do entrevistador durante o 
processo em função da comunicação não verbal. A aplicação do método permitiu que, por recorrentes leituras e 
pela técnica de transcrição, ficassem evidenciados elementos sublineares relevantes à pesquisa. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para compreensão do fenômeno PNAP é necessário estabelecer suas dimensões de 
analise. Por ser complexo, cinco dimensões foram escolhidas para estabelecem-se possíveis 
ângulos de visão do fenômeno. A primeira dimensão será a gestão, mais precisamente, a 
gestão de uma instituição de ensino superior. Em seguida, far-se-á uma breve analise da 
dimensão responsabilidade social universitária. Posteriormente, a dimensão econômica e 
social toma corpo com analise do desenvolvimento e do papel do programa para efetivo 
sucesso do crescimento da região. A quarta dimensão está ligada à possibilidade de mudança 
na paisagem cultural a partir de investimentos maciços em Educação Superior. Uma analise 
detalhada dos paradigmas de educação encerra a contribuição dos eixos de pesquisa. Por fim, 
em função da necessidade de aprofundamento em questões concernentes as cinco dimensões 
de pesquisa, uma seção é dedicada à observância de posturas político ideológicas. 

Sendo assim, o referencial teórico assume uma postura de levantar o diálogo entre 
autores e, através de oposições e concordâncias dentre estes, procura percorrer os possíveis 
caminhos dos discursos dos gestores. Este trabalho compreende as contribuições acadêmicas 
como possibilidades ofertadas a discricionariedade presente da vontade humana, neste caso, a 
visão de mundo dos agentes da ação universitária. Cada elemento é colocado como uma peça 
que tem a missão de formar uma imagem da gestão acadêmica e do programa que se impõe 
como desafio. A definição dos professores gestores por esta ou aquela abordagem comporá 
lentamente um mosaico que, pretende-se, responda a questão fundamental da pesquisa. 

Assim sendo, o modelo de análise desta pesquisa consiste em observar 
fenomenologicamente o discurso dos gestores, apreender seu significado e, através do auxílio 
dos elementos contidos no referencial teórico, descrever17 quem são os agentes da ação 
universitária (gestores) e a sua percepção do programa. 
 
3.1 Gestão 
 

Fraga (2009), em sua obra mais recente, investigou as possibilidades da Gestão 
pela Formação Humana (GFH) com intuito de remover o agente da ação administrativa da 
condição de recurso humano, condição esta que restringe o homem ao papel de mero 
instrumento, e alçando-o como agente ativo da própria gestão. Duas consequências principais 
desta mudança paradigmática se impõem. A primeira ocorre no campo da ação administrativa, 
onde se realiza a reconfiguração do seu conteúdo técnico-administrativo, alterando 
fundamentos, procedimentos, base funcional e normativa, os quais serão revistos a partir de 
um agente consciente. A segunda implicação ocorre na alteração de postura do gestor em 
relação ao individuo que comanda, reconhecendo o seu ser em sua totalidade, 
compreendendo-o e não obstruindo o seu potencial. Em suma: incluindo-o na gestão. 

A Gestão pela Formação Humana implica, pois, essa inserção, essa liberdade 
engajada, esse agente-ação, que é concreto e cuja intencionalidade opera-se no 
sentido da formação da intersubjetividade, do engajamento e da situação com o 
outro. A ação educadora na gestão exige a abrangência, o dinamismo e a 
profundidade que Mendes sugere: “[...] atravessar a espuma da contingência para 
superar, depois, a realidade constituída” (1985, p. 177). Nesse ponto, a permanente 
transformação do sujeito com o tempo é a possibilidade de uma gestão antes como 
autogestão.   (FRAGA, 2009, p. 28).    

Para uma ação efetiva da GFH faz-se necessário pôr um olhar fenomenológico 
sobre o homem em sua plenitude e, mais particularmente, sobre a gestão. A capacidade da  
Fenomenologia analisar o visar intencional do homem [sua consciência], propicia o foco nas 

                                                 
17 Reitera-se, portanto, o compromisso desta pesquisa com a Fenomenologia descritiva. 
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vivencias, ou melhor, na comunicação entre vivências. Assim, a preocupação da 
Fenomenologia não está ligada a consciência em si, mas a riqueza que a experiência humana 
pode proporcionar: “isso é importante porque compreender um ato humano é compreender o 
significado pleno, incluindo suas possibilidades, o vir a ser; que implica em conexões, inter-
relações com a totalidade, e analise dessas conexões que faz  a vida aparecer a vida é vital à 
gestão.” (FRAGA, 2009, p.3). 

Em função disto há profundo paralelo entre a analise fenomenológica 
instrumentalizada na GFH e o PNAP. A análise das possibilidades do programa, que ainda se 
encontra em implantação, é um constante vir a ser da Educação inclusiva através de uma rede 
de conexões informatizada, de um vir a ser pleno do projeto com ação voltada para o homem 
e da transformação da sua realidade. 

A Educação assume papel central na GFH como agente catalisador de todas essas 
reformas, não somente como uma abordagem educacional à gestão, mas também como a 
própria administração da educação, aspecto que aproxima o programa PNAP do trabalho de 
Fraga (2009). 

Na verdade, tanto uma abordagem educacional à gestão, quanto à administração da 
educação, especificamente, precisa considerar co critério da eficiência em relação a 
uma dimensão, cuja amplitude possa compreender a formação humana em sua 
abrangência e em sua complexidade crescentes, que envolve desde a aprendizagem 
do conhecimento até à ética. (FRAGA, 2009, p. 47)        

 
Fraga (2009) inspira-se em Sander (1982) para estabelecer uma revisão do 

Paradigma Multidimensional da Administração da Educação e ampliá-lo para um Paradigma 
Multidimensional para Administração em Geral. Em ambos paradigmas, quatro critérios são 
relacionados: relevância, efetividade, eficiência e eficácia. 

O quadro 3 desnuda o conceito desenvolvido por Fraga (2009) e suas implicações 
para a gestão. Este quadro estabelece eixos de observância do fenômeno da Gestão em termos 
gerais e é particularmente importante para oferecer os critérios de analise de qualquer gestão 
incluindo a gestão de programas.  

Quadro 2 - Adaptação do quadro “Em busca de legitimação” de Fraga (2009). 
Critérios Diz respeito a  Compromisso com 
Eficiência Aplicação do conhecimento 

técnico especializado e 
postura educacional do 
agente administrativo na 
formação, no 
desenvolvimento técnico e 
humano na gestão.   

Desempenho técnico e 
humano. 

Eficácia  Responsabilidade social pela 
racionalização e otimização 
de recursos e meios na gestão 
de serviços, produção, 
pesquisa  e educação.    

Resultados econômico-
financeiros e sociais 

Efetividade  Objetivos e metas sociais  e 
políticos. O fim social.  

Fim social, desenvolvimento 
social e político. Cidadania. 

Relevância  O sentido da ação e de suas 
consequências para o 
humano, postura moral e 
ética na gestão.  

Humanização da gestão. 
Qualidade das pessoas. Ser 
humano, co-humanidade. 
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A divisão deste trabalho em cinco eixos permite um corte transversal dos 
elementos do paradigma multidimensional da administração geral em cada seção. Embora não 
haja uma fronteira rígida entre os eixos, poderão ser encontrados elementos dos critérios em 
cada um deles. Todos aspetos levantados serão abordados, tais como Ética, Cidadania, 
Humanidade, Responsabilidade social, Desenvolvimento social e etc. O critério da 
efetividade, pelo seu compromisso com o desenvolvimento social, guarda relação com o eixo 
das possibilidades sócio-educacionais e o horizonte de desenvolvimento, bem como, no eixo 
da educação como fonte de mudança na paisagem cultural. A eficácia como critério terá como 
base o prioritariamente eixo das fontes de responsabilidade social universitária.  O critério da 
eficiência está intimamente ligado a melhoria da qualidade técnica e, por conseguinte, do 
desempenho organizacional. É nesta dimensão que será concentrada a qualidade técnico 
humano da gestão assunto discutido nessa seção. Por fim, o critério da relevância estará 
intimamente ligado ao eixo dos paradigmas da educação. Em síntese: a análise dos eixos 
possibilita tornar conhecidos os elementos que compõem o paradigma multidimensional da 
administração geral, na realidade pesquisada. 

 
3.1.1 O conflito organizacional  

 
Na obra “Teoria das organizações”, March e Simon (1970) dedicam-se a analisar 

o fenômeno do conflito organizacional. Para os autores (1970), existem 3 classes principais 
do fenômeno do conflito: o conflito individual, o conflito organizacional (de caráter 
intergrupal) e o conflito interorganizacional. Em função da suposição desta pesquisa, este 
trabalho irá concentrar-se na análise que a “Teoria das organizações” produz sobre o conflito 
organizacional. 

March e Simon (1970) destacam que são necessárias à ocorrência de conflito 
intergrupal três variáveis, a saber: a percebida necessidade de decisões coletivas, uma 
diversidade de objetivos e/ou uma diferença de percepção da realidade. A seguir dedica-se 
uma síntese de cada variável, também conhecidas como fatores que influenciam o conflito 
organizacional. 

Quanto aos fatores que afetam a percebida necessidade de decidir coletivamente, a 
“Teoria das organizações” reconhece que a demanda por decisões colegiadas nasce de dois 
problemas: a quotização de recursos escassos e o escalonamento (atribuições) das atividades. 
Sobre ambos os fatores, os autores (1970, p.172) afirmam que 

Quanto maior a mútua dependência de recursos limitados, maior a percebida 
necessidade de decisões conjuntas relativamente a esses recursos. Quanto maior a 
interdependência no escalonamento das atividades, maior a percebida necessidade 
de decisões colegiadas a respeito da programação. [...] sempre que haja 
interdependências relacionadas com escassez de recursos ou problemas de 
prioridade cronológicas, toda pressão interna que se exerça sobre um dos 
participantes, no sentido de controlar o ambiente, conduzirá ao desejo de controlar a 
quotização dos recursos e o escalonamento dos programas que possam afetar as suas 
atividades.      

Na “Teoria das organizações” (1970) os fatores são tomados como “proposições 
gerais” O conflito que tem por foco as quotizações orçamentárias, o vigor da luta interna 
dependerá da escassez ou abundância de recursos, sendo este mais intenso quanto menos for a 
disponibilidade financeira. Como conclusão, March e Simon (1970, p.174) elaboraram a 
proposição segundo a qual “quanto maior a munificência do ambiente, menor a percebida 
necessidade de decisões conjuntas.” 

March e Simon (1970) afirmam que, de maneira geral, pressupõe-se que o 
objetivo da organização possui interpretação uniforme por todas as pessoas interessadas. 
Portanto, ignora-se a possibilidade de haver uma diferença na percepção desses objetivos. 
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Uma vez que a diversidade de interpretações desses objetivos é ignorada, aumenta-se a 
pressão para a tomada de decisões coletivas, um dos fatores necessários ao conflito 
intergrupal. 

Um outro aspecto significativo que possui implicações semelhantes é a diferença 
de objetivos individuais, elemento este que conduz a organização a uma elevação da pressão 
por decisões coletivas. Neste caso, a diferenciação de objetivos será maior em organizações 
de pesquisa e em níveis mais elevados de hierarquia. 

Podemos assim prever mais conflito decorrente de diferenciação de objetivos, 
quando se tratar de organizações dedicadas à pesquisa, do que nas organizações de 
produção, mais conflitos na General Mortors do que num mercadinho, mais 
conflitos num nível mais elevado do que nos inferiores.  

Quanto aos fatores que afetam a diferenciação das percepções (individuais) da 
realidade, os autores dedicam-se a uma abordagem mais ligada a apreciação de fenômenos 
cognitivos associados ao sistema de informação da organização. Como consequência de uma 
dedicada análise ao assunto, a “Teoria das organizações” (1970) apresenta dois postulados: 

a) quanto maior o número de fontes independentes de informação, maior a 
diferenciação de percepções na organização; 

b) quanto maior a canalização18 do processo de informações, maior a 
diferenciação de percepção dentro da organização. 
O conhecimento dos três fatores apresentados exige medidas da organização 

diante da eminência de conflito organizacional. A reação da organização ao conflito se 
resume basicamente em quatro estratégias básicas: solução de problemas; persuasão, 
negociação e política19. 

O processo de solução de problemas tem como pressuposto que não haja 
diversidade de objetivos interna corpore. Esta estratégia consiste em encontrar uma 
solução que satisfaça a todos. Neste processo enfatiza-se a coleta de informações, 
incentiva-se o comportamento de procura e a evocação de novas alternativas.  

A persuasão presume-se que os objetivos individuais possam variar, mas que estes 
objetivos não precisam ser considerados inalteráveis. Implícita no processo está a 
suposição de que em algum nível os objetivos são comuns e que a divergência 
relativamente a subobjetivos pode ser resolvida mediante apelo aos alvos comuns.    

 
O processo de persuasão e de solução de problemas são considerados processos 

analíticos e quanto mais o conflito for individual20 e não intergrupos, maior será a demanda de 
emprego dos mesmos. 

O processo de negociação baseia-se na existência de divergência de objetivos e de 
conflito intergrupal. Nesta hipótese, o mediador procura por um acordo sem utilizar a 
persuasão. Já o processo político possui emprego em situação semelhante à negociação, 
quando há a divergência de objetivos e conflito intergrupal. Contudo, neste caso a arena de 
negociação não é fixa, caracterizada pela existência de um mediador. Há o envolvimento de 
outros atores buscando um denominador comum a partir da intervenção multilateral. 

Tanto a estratégia de negociação quanto a estratégia política possuem certas 
consequências potencialmente perigosas ao processo decisório. Ambas quase sempre 
submetem o sistema de poder e status a severas provas. Uma vez observado o conflito 
organizacional, cabe questionar o que seria o conflito paradigmático, conceito também 
presente na suposição desta pesquisa. 

                                                 
18 March e Simon (1970, p.180) entendem por canalização de informações a “limitação do número de membros 
de uma organização a quem se transmite qualquer parcela de informação”. 
19 Os autores consideram a política uma variante da negociação. 
20 Ainda assim, deve-se considerar a utilização de processos analíticos para a solução de conflitos, como sendo 
uma função do tipo de conflito organizacional. 
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3.1.2 O conflito paradigmático 

 
Marilú e Medeiros (2003b) em seu estudo apresentaram a Educação a Distância 

como um novo paradigma. A partir do reconhecimento (2003a) de que a construção dos 
papéis dos atores neste novo modelo apresenta-se em caráter de desenvolvimento contínuo, 
faz-se necessário também rever a atualização desse paradigma. Apoiados em Khun, os autores 
entendem o processo de estabelecimento de um novo paradigma como uma “reconstrução” 
com implicações em alterações no método e, até mesmo, nas aplicações. A partir dessa 
convicção, estabelece-se a crise paradigmática como um conflito inerente ao processo de 
transformação que traz consigo o choque entre o velho e o novo.  

Um paradigma, como uma orientação de cognições, afetos e perceptos, um modo de 
perceber, de avaliar, um esquema orientador transparece em nossas práticas, em 
nossas ações e formas de pensar em relação a outros pressupostos teóricos 
intencionalmente não contemplados por nós, porque buscamos modos diferentes de 
solucionar problemas educacionais, privilegiando a aprendizagem. Em uma outra 
lógica, esse processo envolve a “reconstrução da área de estudos a partir de novos 
princípios, o que altera não só as generalizações mais elementares como seus 
métodos e aplicações (Khun, 1970). Expectamos as oportunidades para emergir o 
novo e encontramos em Boaventura Souza Santos (2000) a ideia de crise 
paradigmática como resultante de uma pluralidade de condições, inclusive do 
próprio avanço do conhecimento que o paradigma da modernidade propiciou e que 
possibilitou ver as insuficiências estruturais do próprio paradigma. Crise 
paradigmática (Capra, 1997) é transformação e pré-condição para o novo, o que 
emerge, dentro de uma dinâmica. As condições dessa dinâmica incluem um 
processo de criatividade, versatilidade, fluxo contínuo, movimento incessante 
enquanto novas concepções emergem ao mesmo tempo que outras, antigas, 
persistem. (MEDEIROS; MEDEIROS, 2003b, p.78) 

A abordagem do conflito, visto como o resultado natural de um processo de 
transformação, implica em uma visão evolucionista do fenômeno do choque de modalidades. 
Entretanto, com intuito dos autores em caracterizarem aspectos mais generalistas do novo 
modelo, os pressupostos do paradigma da EaD foram alicerçados em aspectos humanísticos 
que destacam a presença constante dos valores “solidariedade”, “igualdade” e “socialização 
do conhecimento.” 

Os pressupostos do paradigmáticos são constituídos centrados em teorias 
sociocráticas e emergentes nos quais a solidariedade, igualdade na diferença, a 
autonomia, o desejo e o afeto, o acesso, a equalização e a socialização do 
conhecimento e a complementaridade são contempladas. (MEDEIROS; 
MEDEIROS, 2003b, p.83). 

O discurso humanístico, associando a solidariedade à missão da Educação, 
encontra forte paralelo na abordagem de Francisco Maturana (2005) e suas implicações para a 
inserção social, aspectos detalhados na seção seguinte. 
 
3.2 As fontes Responsabilidade Social Universitária 

 
A adoção da Educação a Distância pelo PNAP e a manifesta intenção estratégica 

do Governo federal em utilizar a modalidade para construção de um processo de 
democratização do ensino evidenciam um clara vocação do programa para o processo de 
inclusão social. Marilú Medeiros e Gilberto Medeiros apontam para uma vocação nata da 
modalidade para a construção de uma sociedade da aprendizagem e suas implicações para a 
alfabetização digital. 

Um desafio nos move na construção dos cenários que estão constituindo na 
educação superior brasileira, relacionado menos à condição tecnológica e mais à 
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condição humana e socioeducativa que se instaura na universidade como parte de 
um paradigma reconstrutivista.    
Mais que isso, o nosso leimotiv está postado por questionamentos vinculados à ideia 
de como podemos responder à ‘ideia de inserção e não de exclusão’ (Voigt, 2003). 
A inclusão tem sido um desafio da maioria das universidades brasileiras. Como tal 
configura a necessidade de uma ‘alfabetização digital’, não só no limiar da 
sociedade do conhecimento, mas alfabetização essa que permita a criação e 
ampliação de uma sociedade de aprendizagem. (MEDEIROS; MEDEIROS, 2003a, 
p. 43)  

Pellanda, Schlunzen e Schlunzen Junior (2005) ao se perguntarem sobre o por quê 
da inclusão, fundam sua resposta nos trabalhos de Francisco Varela, Humberto Maturana e 
Pierre Levy. Para os autores (2005), a chave da resposta para a pergunta é encontrada no 
artigo de Pellanda e trata-se de estabelecer a solidariedade como condição fundante do ser 
humano, fazendo que todos os homens estejam ligados uns aos outros e assim participando de 
uma mesma realidade. A inclusão digital é o veículo para uma inclusão social, privilegiada 
alicerçada nessa solidariedade. Esses fatores, solidariedade e inclusão digital estão presentes 
na base do conceito de inteligência coletiva, de Pierre Levy. 

Pellanda (2005, p. 35) afirma que “Humberto Maturana, em suas considerações 
teóricas em torno de uma nova abordagem da evolução biológica não distingue 'solidariedade' 
de 'amor'”, pois o autor utiliza essas expressões alternadamente quando está se referindo as 
emoções constituintes do ser humano. 

Maturana (2005)  afirma que as emoções são o que correntemente chamamos de 
sentimento e são, em essência, a motivação que estimula o homem se mover: “uma 
dificuldade no fazer [implica em] […] uma dificuldade no querer” (2005, 23).  Em outras 
palavras, “do ponto de vista biológico, o que conotamos quando falamos de emoções são 
disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos 
movemos” (2005, p.15).  Assim sendo, as emoções são um fenômeno natural e intrínseco à 
todo reino animal e, portanto, ao homem. A partir deste prisma, deve-se entender a pretensão 
do ser humano em justificar seus atos sob ótica repleta de racionalidade(s) como sendo 
evidência maior de uma cultura que desvaloriza as emoções. 

A tese da solidariedade leva Pellanda (2005) refletir sobre o moderno modelo de 
relações sociais imposto a humanidade depois da crise dos anos 1970 como um contraponto 
natural ao amor nos termos colocados por Maturana.  

Essa crise  revestiu-se de consequências econômicas, sociais e subjetivas da maior 
importância. Inerente ao novo sistema está uma estrutura de exclusão apoiada no 
pressuposto de um hiperindividualismo e no darwinismo social que se constituem 
nos pressupostos fundamentais do modelo capitalista que se instalou nos anos 1970 
– o neoliberalismo.   (2005, p.36) 

De fato, o “darwinismo social” a que se refere Pellanda está ligado à tendência da 
sociedade de se valorizar o cidadão bem-sucedido e, mais precisamente, no caso dos liberais, 
a tendência de se ver as política sociais aos desfavorecidos como inadequadas, impróprias: 
“na sociedade idealizada pelas esquerdas, os que fracassam são recompensados – e os que são 
bem-sucedidos são punidos com impostos cada vez mais elevados” (CHAVES, 2007, p. 30). 
Contudo, ressalve-se, tal posição não implica em uma indiferença, ou mesmo na defesa da 
exclusão por parte dos adeptos da doutrina liberal. Para o Liberalismo, a assistência aos 
necessitados deve partir da própria sociedade21, nunca do Estado. 

A negação da solidariedade pela valorização do darwinismo social e pelo 
hiperindividualismo da Humanidade contemporânea encontram respaldo na crítica de 
Maturana (2005) ao fenômeno da competição. Segundo o autor, a competição implica na 

                                                 
21 Como exemplo de ações sociais bem-sucedidas, Chaves (2007, p.32) aponta os orfanatos, asilos, santas casas, 
casas de saúde, que “até bem pouco tempo foram as únicas formas de atender os carentes e necessitados”.  
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negação do outro e se dá apenas no âmbito cultural humano, nunca ocorre no âmbito 
biológico. A competição se ganha com o fracasso do outro, diferentemente ocorre com os 
seres vivos não-humanos que fluem entre si e com os outros, sempre em perfeita harmonia 
com seu meio, que inclui a presença de outros, sem contudo, nega-los. 

Maturana e Varela (1997) teceram sua teoria baseada no funcionamento de seres 
vivos como seres autônomos, funcionando em redes de forma simultânea, denominada 
autopoieseis. Para Morgan (2006), Maturana e Varela fundam seus argumentos em três 
pilares: autonomia, circularidade e auto-referência. O autor (2006, p. 242) conceitua 
autopoiesis como sendo a “capacidade de auto-reprodução através de um sistema fechado de 
relações. […] o objetivo de tais sistemas é, em última instância, reproduzirem-se a si mesmos: 
sua organização e identidades próprias são os seus elementos mais importantes”. Os sistemas 
vivos utilizam como lógica central a manutenção da identidade, entretanto, condicionam toda 
mudança a manutenção de sua própria organização. Fazem isto em padrões circulares 
circulares de relações entre sistemas intercomunicantes entre si, onde uma mudança em um 
corresponde a reações em todos os sistemas. Assim, o denominado conceito de ambiente não 
pode ser dissociado do ser e sua comunidade, o ambiente faz parte do sistema.  

Ao afirmarem que sistemas vivos são fechados e autônomos, Maturana e Varela não 
estão dizendo que os sistemas são completamente isolados. O confinamento e 
autonomia a que se referem são de ordem organizacional. Estão afirmando que 
sistemas vivos se fecham neles mesmos para manterem padrões estáveis de relações 
e que é este processo de fechamento ou de auto-referência que, em última análise, 
distingue um sistema como sistema. (MORGAN, 2006, p. 242) 

Pellanda (2005) compreende a autopoiesis como um conceito com referencial 
teórico e empírico orbitado por uma visão de funcionamento dos seres vivos de forma 
autônoma e, com maior ênfase, em rede. O destaque dado à rede tem como objetivo o paralelo 
com o trabalho de Pierre Levy, mais especialmente a construção da inteligência coletiva e 
ecologia cognitiva como constructos que se fundam na interação em rede do ser humano e na 
potencialização deste ser a partir da tecnologia digital. 

 
A partir das considerações referidas, uso o conceito de ecologia cognitiva de Pierre 
Levy como um instrumento para mostrar que a relação ser humano / tecnologias 
digitais pode servir de dispositivo cognitivo ontológico para que os seres humanos 
possam se pensar como sujeitos de seu próprio processo de viver e, então, possam se 
considerar como um nó nessa grande rede humana construindo seus próprios 
instrumentos de inclusão. (PELANDA, 2005, p. 36) 

Tomar o estímulo da inclusão social como grande desafio da gestão universitária 
pode estimular o debate sobre o tema responsabilidade social universitária – RSU. E o que 
deve ser entendido como responsabilidade social universitária? Para Calderón (2006, p.9) a 
RSU diz respeito aos “deveres que a universidade tem com a sociedade que a financia, 
referindo-se principalmente á procura de soluções para os principais problemas sociais, à 
necessidade de uma melhor distribuição de renda e a criação de mecanismos de promoção 
social de setores historicamente marginalizados.” 

É comum presenciar na academia discussões que contestam o conceito de RSU. 
Um argumento frequente é que a própria natureza jurídica da Universidade comprometeria a 
adoção de uma postura identificada como “responsabilidade social” na medida que as 
atividades de extensão já fazem parte da missão universitária (juntamente com a pesquisa e a 
extensão). Tal fato não caracteriza uma adesão a dados valores por inflexão da consciência 
acadêmica, mas na verdade representa a prática de algumas ações como um ato de caráter 
obrigatório. Em contraposição as conclusões do trabalho de Maturana, tal interpretação pode 
ser entendida como uma abordagem “racionalista” do papel da responsabilidade social, pois 
esta seria justificada a partir de uma obrigação normativa ao qual a academia encontra-se 
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presa, sem contudo, possa-se cogitar a possibilidade desse compromisso ser entendido como 
uma ação atrelada a uma rede de solidariedade humana na qual universidade se insere. 

Para alguns, trata-se de um conceito procedente de uma matriz empresarial que não 
se adequaria a natureza da publica das IES, uma vez que a universidade não seria 
uma empresa. Para outros, trata-se de um conceito que se enquadra na lógica 
neoliberal e que responde aos interesses de um projeto de sociedade excludente, 
impulsionado pelas grandes agencias multilaterais (Banco Mundial, FMI, entre 
outros), com os quais a universidade não poderia compactuar. (CALDERÓN, 2006, 
p.7)    

Em contraposição, Vallayes (2006) compreende que as Universidades precisam 
superar o enfoque da projeção social e extensão universitária, comumente vistas como 
“apêndices” da produção de conhecimentos. Segundo o autor (2006), a Universidade é um 
espaço privilegiado para o estimulo da formação cidadã, através do enriquecimento das 
capacidades de reflexão e de tomada de decisões. Essa cidadania não deve ser compreendida 
como uma capacidade espontânea22, natural ao homem, mas como atividade complexa que 
demanda por certa aprendizagem, tornando a Universidade o espaço vocacionado para essa 
transformação do individuo.      

A tarefa específica de formar cidadãos informados capazes de refletir e de dialogar, 
significa, obviamente, que a universidade precisa abrir-se muito mais à educação do 
adulto, à formação continuada e à criação de espaços cidadãos de debate e de 
reflexão, instruídos sem ser especialistas (cultura humanística e não cultura 
cientifica). (VALLAYES, 2006, p. 51). 

Outro autor que se posiciona sobre o tema, Boaventua Sousa Santos (2005, p.91), 
afirma que “a responsabilidade social da universidade tem de ser assumida pela universidade, 
aceitando ser permeável às demandas sociais, sobretudo àquelas oriundas de grupos sociais 
que não tem poder para se impor”. Tal declaração tira o enfoque exclusivamente voluntarista 
do conceito e o traz a outro patamar, desta vez fortemente vocacionado para a sensibilidade 
social, observando a responsabilidade social universitária como uma oportunidade para o 
reforço da relação da universidade com a sociedade. 

Qual, então, é a relação entre Desenvolvimento e Educação? Quais são os efeitos 
concretos para a sociedade dos aportes de investimento em Educação? Quais possibilidades se 
abrem nessa perspectiva? A seção que se segue procura clarear algumas dessas questões e 
seus limites. 
 
3.3 As possibilidades sócio-educacionais e o horizonte de desenvolvimento 

 
O fenômeno da inserção repercute diretamente sobre a realidade local, 

beneficiando a economia regional. Não obstante, as Políticas de Inserção no país ainda 
possuem caráter polêmico. 

Para Martins (2008), o processo de democratização do ensino é complexo, pois 
existem duas maneiras de pensar a questão da inclusão no ensino superior. A primeira, de 
caráter dominante no país revela a predileção pela ampliação do acesso. A outra é por uma 
política mais diversificada de admissão de estudantes, que não necessita de elevação da oferta 
de vagas para promovê-la. A democratização do ensino está na base de outra questão ainda 
mais profunda: existe relação entre investimento em Educação e Desenvolvimento? Martins 
(2008) acredita que o investimento em Educação propicia o resgate da cidadania, colocando o 
individuo no “papel central de cidadão no sistema político, como sujeito da vida pública e não 
objeto da mesma” (1991, p. 40) aspecto da maior importância para sua influencia na vontade 
política do Estado. 
                                                 
22 O autor refere-se às  capacidades de formação, informação, capacidade de opinar, diálogo, raciocínio, decisão, 
militância etc. 
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Um dos elementos essenciais para promover a superação das contradições existentes 
na realidade social é o de as comunidades assumirem as responsabilidades de 
gestoras de seu próprio desenvolvimento, tornando-se assim partícipes do que lhes 
corresponda na construção destes processos. [...] O primeiro passo do esforço 
conjunto para se atingir o desenvolvimento é lutar para que a educação exerça a sua 
função mediadora no seio de uma prática social global, gerando condições para que 
os indivíduos aumentem sua capacidade de usar conhecimentos para a melhoria da 
qualidade de vida. (MARTINS, 1991, p. 29).  

Não tem sido fácil estabelecer uma unanimidade na academia sobre a relação 
direta entre educação e desenvolvimento nacional. Alguns autores questionam a referida 
relação, pois afirmam que esta raramente é comprovada por dados empíricos:  

A suposta relação causal entre educação e o desenvolvimento nacional raramente é 
corroborada por dados empíricos. Trata-se mais de uma convicção popular que 
encontra apoio e reforço no discurso sócio cultural vigente nos dias atuais que uma 
proposição empiricamente testada e universalmente aplicável. (YUN-KYUNG-
CHA, 2004, p. 50). 

Em 2004, a UNESCO publicou a obra “Investimentos em educação, ciência e 
tecnologia: o que pensam os economistas”, organizado por Célio Cunha e Jorge Werthein. A 
ampla maioria dos autores apontou para influências consistentes entre investimento em 
educação e desenvolvimento. Entretanto, os autores não apresentavam unanimidade sobre 
como este processo é deflagrado. Alguns autores concentraram seus argumentos na influência 
da elevação dos níveis educacionais na redução das desigualdades de renda (REIS, 2004; 
BARROS, 2004; MOREIRA, 2004), por outro lado, outros apontaram a importância da 
elevação do nível educacional médio para o incremento da inovação, aumento de 
produtividade nas empresas e a elevação da competitividade nacional. (NÓBREGA, 2004; 
MOREIRA, 2004; MERCADANTE, 2004; KANDIR, 2004). Não obstante a falta de 
unanimidade sobre o assunto, a maioria dos artigos aprova a relação entre investimento em 
educação e desenvolvimento. Muitos apontaram evidências sobre esse fenômeno. Contudo, 
destaque-se o trabalho de Barros e Mendonça (1997), autores de um dos trabalhos mais 
citados. Sua pesquisa sobre a relação entre educação e renda publicada pelo IPEA influenciou 
muitos autores e, em síntese, sua conclusão principal afirma que,  

a eliminação do atraso educacional eleva o crescimento da renda per capita dos 
salários industriais e das exportações em cerca de 15 a 30%. Este impacto é 
particularmente elevado sobre o crescimento dos salários industriais e das 
exportações, representando algo entre 25 e 30% da taxa de crescimento atual. 
(BARROS, MENDONÇA, 1997, p. 6) 
 

Entretanto, frente ao manifesto desejo do Poder Executivo Federal de promover 
estas políticas, estas se inserem perfeitamente em um contexto apoiado pela comunidade 
acadêmica ligada a Educação a Distância. 

Não obstante o que pode ser paradoxal no horizonte das políticas governamentais, a 
educação vem pontuando como elemento-chave na construção de uma sociedade 
baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. Emerge como 
resultante, uma promessa de políticas públicas, ciente de que não são poucos os 
desafios a serem enfrentados, de projetos e parcerias que envolvem a informatização 
do ensino, a capacitação de docentes e a prática de Educação a Distância.  
(MEDEIROS; MEDEIROS, 2003a, p. 44) 

Outra questão correlata é a pertinência do Estado atuar em questões de apelo 
social por meio do estabelecimento de políticas publicas. O caso do PNAP insere-se em um 
aspecto mais particular de política governamental, as políticas públicas para educação. Para 
alguns autores clássicos, mais especificamente ligados ao liberalismo, o Estado só deve 
intervir no âmbito privado quando houver ameaça a integridade dos direitos individuais.  

Na área social, o liberalismo, coerentemente defende a tese de que a ação deve não 
só ser livre à iniciativa privada de indivíduos ou pessoas jurídicas, mas ficar restrita 
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a essa iniciativa. Assim, não cabe ao Estado planejar, operar, regular ou fiscalizar 
atividades relacionadas à prestação de serviços de saúde, de educação, de seguridade 
etc. – as chamadas “políticas publicas”. O Estado só tem o direito de intervir nesses 
afazeres privados quando se tratar de uma presuntiva violação de direito individual 
ou quebra de contrato. (CHAVES, 2007, p. 10). 

Desta forma, Chaves (2007) reitera que, para o caso da Educação e das demais 
demandas sociais, é a iniciativa privada que deve prover, com exclusividade, os serviços hoje 
mantidos pelo governo. A liberdade individual prevalece como um valor supremo e até 
mesmo a chamada obrigatoriedade da educação, valor que deve ser questionado23. 

Contudo, a perspectiva dos investimentos maciços em formação superior no 
interior do Estado do Maranhão, pode refletir outras possibilidades que não as frias 
estatísticas e análises acadêmicas. O indivíduo no interior do Estado pode estar atento a estas 
questões regionais ou simplesmente ignorá-las. É perfeitamente admissível que para alguns 
indivíduos a percepção deste processo possa estar circunscrita à esfera da empregabilidade 
individual. Ou ainda, pode-se colher impressões e expectativas do cidadão sobre as mudanças 
por ocorrer na transformação de sua cidade a partir da inserção gradual da mesma na moderna 
sociedade do conhecimento. Entretanto, para processos de transformação/mudança, a noção 
fenomenológica de espaço-tempo não pode ser resumida aos mesmos patamares da noção 
território-cronologia. Seria uma redução limítrofe das perspectivas humanas.  A seção que se 
segue trata de debater a lógica da mudança na paisagem humana e na cultura. 

                                                 
23 Estes aspectos serão aprofundados na seção 3.6 – Posturas político-ideológicas. 
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3.4 A educação como fonte de mudança na paisagem cultural 
 
Correa e Rosendahl (2004) organizaram obra dedicada a uma Fenomenologia da 

paisagem geográfica. Um dos colaboradores desta obra, Sauer (2004, p. 22), define como 
tarefa da geografia “o estabelecimento de um sistema crítico que envolva a Fenomenologia da 
paisagem, de modo a captar em todo o seu significado e cor a variada cena terrestre”. Para o 
autor (2004, p.59), a paisagem cultural é formada pela ação de um grupo cultural sobre uma 
paisagem natural: “a cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural o 
resultado”. Assim sendo, a geografia da paisagem preocupa-se com as marcas do homem na 
paisagem. São consideradas marcas, a densidade populacional, as habitações, formas de 
produção com as fazendas e minas, etc. 

Entretanto, a cultura não é estática. As transformações dos grupos culturais 
provocam mudanças na paisagem anterior. Por exemplo, ações externas sobre um dado grupo 
cultural, ocasionando sua transformação, tendem a mudar a paisagem. Segundo Sauer (2004, 
p. 59), “com a introdução de uma cultura diferente, isto é, estranha, estabelece-se um 
rejuvenescimento da paisagem cultural ou uma nova paisagem se sobrepõe sobre o que 
sobrou da antiga”. O papel do PNAP nesta perspectiva é o de destacar a EaD como agente 
catalisador da mudança. 

Há uma certa ambivalência na paisagem, ora elemento transformado, ora 
elemento transformador. A EaD muda a paisagem através de novas e remodeladas instituições 
educacionais, traz novas perspectivas através da tecnologia, auxilia o desenvolvimento 
regional, estimula a fixação do homem em seu meio, etc. Essa nova paisagem, por sua vez, 
exercerá ação sobre o homem, quer estimulando-o a intensificar a dinâmica da mudança, quer 
estimulando-o a procurar para a sua região novas possibilidades, visões e perspectivas. A 
geração de novos profissionais pelo PNAP leva o novo-homem a visar sua região com outros 
olhares. Conduz este a vivenciar em seu mundo diário novas experiências.  

[...] não é suficiente (embora necessário) explicar o que produziu a paisagem 
enquanto objeto. É preciso compreender a paisagem de dois modos: por um lado ela 
é vista por um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma 
experiência, julgada (e eventualmente reproduzida) por uma estética e uma moral 
gerada por uma política e etc. e, por outro lado, ela é matriz, ou seja, determina em 
contra partida, esse olhar, essa consciência, essa experiência, essa estética e essa 
moral, essa política etc. (SAUER, 2004, p. 87).    

 Esse olhar humano, inserto no mundo, é que une a paisagem cultural e a 
Fenomenologia. Para a geografia cultural é impossível separar o homem de seu mundo. Para 
compreender a cultura, tem-se antes que se fixar no homem, seu agente. Ao apreender a 
percepção desse homem que transforma e é transformado, ao apreender a percepção desse 
homem que se relaciona e que co-habita com seus pares um mesmo espaço geográfico-
cultural, ao apreender a percepção desse homem que é fonte de experiências e de visões, 
enfim, ao apreender seus significados, possibilita-se a compreensão fenomenológica da 
construção e reconstrução permanente das paisagens. 

Contudo, novas forças se interpõem sobre a paisagem cultural. Novas Tecnologias 
interferem na Educação, nas redes sociais, na automação da produção, na (velocidade de) 
comunicação etc. A crescente formação de redes é a grande constante em tempos de mudança. 
Nesse cenário que nasce a teoria da inteligência coletiva. 

Levy (2007, p. 28) conceitua a inteligência coletiva como sendo “uma inteligência 
distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 
em uma mobilização efetiva das competências”. A tradução desses fundamentos conceituais 
do autor implicam em reconhecer que 

a) Ninguém sabe tudo sozinho; todo saber está na Humanidade; 
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b) A Humanidade não deve desperdiçar conhecimento; 

c) A Tecnologia da Informação deve oferecer às pessoas oportunidade de 

coordenar suas interações com o universo (virtual) de conhecimentos; 

d) O Ciberespaço é o fórum vocacionado para ser o espaço móvel onde ocorrem 

as interações entre conhecimentos e conhecedores de coletivos inteligentes 

desterritorializados; 

e) Respeito ao outro e a seu ponto de vista: “na era do conhecimento, deixar de 

reconhecer o outro em sua inteligência é recusar-lhe sua verdadeira identidade 

social, é alimentar seu ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a 

frustração de onde surge a violência” (LEVY, 2007, p.30). 

A moderna sociedade do conhecimento impõe a constatação na mutação do saber. 
A velocidade do surgimento e de renovação dos saberes torna obsoleta as o saber profissional 
em um curto prazo de tempo, isso é denominado como saber-fluxo. Levy afirma que “pela 
primeira vez na historia da humanidade, a maioria das competências de uma pessoa 
adquiridas no inicio de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira” 
(2008, p. 157).  Simultaneamente, uma nova natureza do trabalho, forjada na crescente 
transação de conhecimentos, impõe que trabalhar é: aprender, produzir conhecimento e 
transmitir conhecimentos. Paralelamente, o ciberespaço suporta tecnologias que alteram as 
percepções humanas, tais como, memória (banco de dados / arquivos digitais), percepção 
(realidade virtual / sensores digitais), imaginação (simulações) e raciocínio (inteligência 
artificial). 

Estes fatores incitam a mudança no sistema educacional e mais particularmente 
nas universidades, geralmente presas a um modelo defasado que nãos mais reflete a nova 
realidade cultural. Tais mudanças aumentam o potencial de inteligência coletiva dos grupos 
humanos. O ideal da Informática não é mais a Inteligência Artificial (IA), mas a Inteligência 
Coletiva (IC). 

Em razão dessa mudança paradigmática, Levy (2008) acredita que a distinção 
entre o Ensino presencial e a Educação a Distância serão cada vez menores. Assim, como 
novos princípios da nova cultura digital surgem: a aprendizagem cooperativa, formação 
constante dos professores, professor animador da inteligência coletiva e piloto do percurso de 
aprendizagem individual de cada aluno (professor). 

Para renovação das Universidades (e do sistema de educação) dois caminhos 
indissociáveis entre si devem ser perseguidos. O primeiro diz respeito ao reconhecimento das 
experiências adquiridas pelos alunos, valorizando suas vivências. O segundo, o resgate da 
educação a distancia, seja por sua flexibilidade, seja por sua velocidade. 

A EAD explora certas técnicas de ensino a distância, incluindo as hipermídias, as 
redes de comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. 
Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao 
mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. 
Nesse contexto o professor é incentivado a tornar-se um animador da inteligência 
coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de 
conhecimentos. (LEVY, 2008, p. 158). 

Diante do exposto, Levy (2008) pergunta-se como o desenvolvimento do 
ciberespaço afeta o urbano e a organização dos territórios? Em primeiro lugar, o efeito 
espontâneo da expansão do ciberespaço propicia a elevação da capacidade de controle dos 
centros de poder tradicionais sobre as redes tecnológicas, econômicas e humanas. Contudo, 
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ressalta que políticas voluntaristas da parte dos poderes públicos, coletividades regionais, 
associações civis e de empresariado podem colocar o ciberespaço a serviço do 
desenvolvimento de regiões desfavorecidas valorizando ao máximo o potencial da 
inteligência coletiva local através de suas redes. Outra mudança provocada pela cibercultura 
diz respeito a uma maior participação da população nas decisões.   

Além disso, em vez de polarizar-se no tele trabalho e na substituição dos transportes 
pelas telecomunicações, uma nova orientação das políticas de planejamento do 
território nas grandes metrópoles poderia apoiar-se nas potencialidades do 
ciberespaço a fim de encorajar as dinâmicas de reconstituição do laço social, 
desburocratizar as administrações, otimizar em tempo real os recursos e 
equipamentos da cidade, experimentar novas praticas democráticas. (LEVY, 2008, 
p. 186).    

 
Em síntese, Levy (2008) reconhece o potencial do ciberespaço como fator de 

descentralização e de deslocação dos grandes centros, sem contudo, eliminá-los. O autor 
alerta para a possibilidade de um efeito inesperado da organização do território onde  pode-se 
incitar o êxodo regional.   

Quanto às esperanças depositadas em uma “organização do território” fundada no 
teletrabalho e na aprendizagem a distancia, os fenômenos de deslocalização 
resultantes do uso crescente do ciberespaço são perfeitamente ambivalentes. De fato, 
as deslocalizações podem ser dar, por exemplo, em beneficio de regiões européias 
afetadas pela desindustrialização ou pelo êxodo rural, mas podem também acelerar 
fenômenos de desertificação dessas regiões em beneficio de países novos com 
menores custos de mão-de-obra e cuja legislação social é pouco restrititva. É assim, 
que numerosos trabalhos de entrada de dados ou de programação para empresas dos 
países sententrionais são executados por “teletrabalhadores” asiáticos. Além disso, 
as empresas de formação a distancia, as teleuniversidades e os serviços de formação 
ou de educação on-line visam a partir de agora o mercado internacional.   

Os efeitos perversos da cibercultura raramente são lembrados. As consequências 
indesejadas na paisagem humana, como a desertificação de uma dada região, embora 
possíveis, dificilmente fazem parte da expectativa dos agentes locais. 

 
3.4.1 A missão cultural da instituição educacional segundo Pierre Bourdieu e Jean Claude 
Passeron  

 
A análise da implicação dos fatores culturais sobre o programa leva a destacar 

também o trabalho de Bourdieu e Passeron (2008), autores de “A reprodução”, obra que 
estuda como o sistema escolar contribui para perpetuar a estrutura de status social através de 
mecanismos de distribuição do capital social que visam exclusivamente à reprodução do 
chamado espaço social. 

Para compreensão da relação das sociedades com o conceito de espaço social 
deve-se compreender o significado de campo de poder e o efeito do mesmo sobre a 
conservação ou transformação de estruturas sociais. Segundo Bourdieu (2008, p. 50) esclarece 
em sua obra “Razões práticas”, as sociedades se apresentam como espaços sociais e estes, por 
sua vez, devem compreendidos como campo de forças que, em última análise serão também 
um campo de lutas entre agentes que se enfrentam: 

Mas com exceção das sociedades menos diferenciadas (que ainda assim apresentam 
diferenças, mas difíceis de medir, de acordo com o capital simbólico) todas as 
sociedades se apresentam como espaços sociais, isto é, estrutura de diferenças que 
não podemos compreender verdadeiramente – a não ser construindo o princípio 
gerador que funda essas diferenças na objetividade. Princípio que é da distribuição 
de formas de poder ou dos tipos de capital eficientes no universo social considerado 
– e que variam, portanto, de acordo com lugares e momentos. [...] É isso que 
acredito expressar quando descrevo o espaço social global como um campo, isto é, 
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ao mesmo tempo, como um campo de forças, cuja necessidade se impõe aos agentes 
que nele se encontram envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual os 
agentes se enfrentam, com meios de fins diferenciados conforme sua posição, na 
estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a conservação ou a 
transformação de sua estrutura. 

O conceito de campo de poder coloca-se dentro do embate dos campos de força 
acima descritos. Campo de poder deve ser entendido (Bourdieu, 2008) como o espaço de 
relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, ainda, como sendo o espaço de 
relações de força entre diferentes agentes munidos por diferentes tipos de capital. A posse 
desses capitais legitima o domínio exercido pelos agentes em seus respectivos campos e, 
consequentemente, sua ação em nome de seus grupos. Cabe ressaltar que, no campo de poder, 
as lutas se intensificam sempre que o valor de um dos tipos de capital for questionado. O 
desenrolar das lutas trará um caráter de conservação ou transformação do espaço social 
conforme o caso. 

Um “novo capital” em particular interessa a esta dissertação, o capital cultural. A 
estrutura de distribuição deste capital deve-se em particular a dois aspectos: as estratégias 
familiares e a lógica do sistema escolar. Para Bourdieu (2008), famílias tendem a perpetuar o 
seu ser social, em especial, seus poderes e privilégios fundamentadas em estratégias de 
reprodução, tais como, matrimônio, herança, educação etc. Haverá investimento na Educação 
escolar sempre que as famílias identificarem pelo menos uma das opções: 

a) Haverá investimento em Educação, quanto mais importante for o seu capital 
cultural ou quanto maior for o peso relativo deste frente o capital econômico; 

b) Haverá investimento em educação, quanto menos eficazes ou rentáveis forem 
as demais estratégias de reprodução. 

Esse modelo permite compreender o elevado destaque que famílias24 privilegiadas 
dedicam à educação. Para Bourdieu (2008), o sistema escolar age como um seletor que busca 
manter a ordem vigente, isto é, a separação de alunos dotados de quantidades desiguais de 
capital intelectual. Através de uma recorrente operação de triagem ele separa os detentores de 
capital herdado dos que não o possuem. Neste caso, as diferenças de aptidão serão 
impreterivelmente indissociáveis das desigualdades sociais, estas por sua vez guardam forte 
correlação de dependência do capital herdado. Em função dessa lógica, as instituições 
escolares congelam as diferenças sociais preexistentes. Este é o sistema que Bourdieu chamou 
de reprodução. 

Para Bourdieu (1995), a ruptura que separa os alunos das grandes escolas e 
Universidades assemelha-se a fronteiras sociais análogas àquelas que apartavam a grande 
nobreza da pequena nobreza e, esta última, da plebe. De fato, o sistema escolar vigente no 
Brasil e no mundo como um todo possui claramente segmentação de escolas e Universidades 
em níveis de qualidade e status. O processo seletivo das instituições de ensino assume forma 
perversa e segregacionista ao separar o último aprovado do primeiro reprovado, sendo que 
apenas o primeiros destes estará destinado a ostentar um símbolo de nobreza, tal qual um 
brasão familiar. Esses aprovados estão marcados e autorizados a algo que se equivale ao 
brasão, o uso de um nome, um título, que os credencia e os legitima para o comando.   

A classificação escolar é sempre, mais particularmente neste caso, um ato de 
ordenação, no duplo sentido da palavra. Ela institui uma diferença social de estatuto, 
uma relação de ordem definitiva: os eleitos são marcados, por sua pertinência 
(antigo aluno de ...); eles são membros de uma ordem, no sentido medieval do 
termo, e de uma ordem nobiliárquica, conjunto nitidamente delimitado (pertence-se 
ou não a ela) de pessoas separadas dos comuns mortais por uma diferença de 
essência e, assim, legitimados para dominar. É nisso que a separação operada pela 

                                                 
24 Entende-se por famílias privilegiadas, famílias de intelectuais, de professores, de profissionais liberais, dentre 
outros. 
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escola é também uma ordenação no sentido de consagração, de entronização em 
uma categoria sagrada, em uma nobreza.  (BOURDIEU, 2008, p. 38).  

A chamada meritocracia do exames seletivos encerra exatamente esse sentido em 
“A Reprodução” (2008). Com efeito, as melhores instituições de ensino superior, sejam estas 
públicas sejam privadas apresentam sinais de elitização do ensino. Marilú Medeiros e 
Gilberto Medeiros, em “Educação a Distância: cartografias pulsantes em movimento” 
(MEDEIROS; FARIA, 2003) reconhecem alguns paradoxos da sociedade que acabam por 
atingir as universidades. Destaca-se estudo de Rosa Lima (Ipea) em 2001, que demonstra a 
fragilidade do sistema de democratização do ensino no Brasil. Esta pesquisa comprova 
através de estratificação sócioeconômica do perfil dos usuários do sistema de ensino superior 
no Brasil que a ampla maioria dos alunos universitários pertence a camada de 20% da 
população com renda mais elevada25.  Segundo o próprio Rosa Lima:  

Se esses dados forem generalizáveis para o conjunto da sociedade brasileira, cai por 
terra o mito que as instituições públicas estariam abrigando as camadas 
economicamente privilegiadas, enquanto as instituições privadas dirigir-se-iam os 
desfavorecidos. Pública ou privada a universidade brasileira atende basicamente a 
elite. (Rosa Lima apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2003a, p. 45). 

Assim sendo, a contínua expansão do número de vagas na Educação superior no 
Brasil através das décadas não tem logrado êxito nos esforços de democratização do ensino26. 
Em outras palavras, apesar do programa PNAP ter em sua essência a missão de 
democratização, este adquire um segundo compromisso empírico, não reproduzir o contexto 
viciado de exclusão social no ensino superior brasileiro, fenômeno no qual as universidades 
brasileira se inseriram por longos anos. Este formato educativo adotado por anos a fio no 
Brasil, por sua vez, caracteriza-se por espelhar integralmente o modelo de reprodução 
denunciados por Bourdieu e Passeron (2008). 

A seção que segue, trata dos fundamentos da educação a distancia, dos 
paradigmas da educação e da Fenomenologia da educação.  
 
3.5 Paradigmas da educação: a evolução do conceito de ensino-aprendizagem e suas 

principais escolas na academia  
 
Para estabelecer as referências paradigmáticas centrais da Educação é necessário 

recorrer ao levantamento histórico das transformações da relação professor-aluno ao longo 
dos anos. Inicialmente, a Educação era identificada com o ensino tradicional, onde o aluno 
tinha papel passivo no processo. Ao professor cabia a escolha do que seria estudado e sua 
forma de apresentação. A princípio, a Educação desenvolveu-se através dos estudos sobre o 
desenvolvimento infantil, foco da pedagogia. O início desse modelo educacional formal 
contemporâneo foi marcado pela defesa e desenvolvimento da concepção de ensino27 
tradicional até o início do século XX. (ALMEIDA, 2009). 

Com avanço dos estudos sobre Educação, foram percebidas diferenças entre o 
processo de aprendizagem de crianças e a aprendizagem de adultos, estabelecendo assim um 
novo e fértil campo de pesquisa em educação, a andragogia. Para tanto, foram fundamentais 
as contribuições da abordagem construtivista da aprendizagem, primeiro com Piaget e 
posteriormente com Vygostky. Para Piaget (FILANTRO, 2009), o conhecimento é decorrente 
da relação sujeito-objeto, através de um processo constante de construção e reconstrução que 
resulta em estruturas cognitivas. Como consequência fundamental dessa teoria, se as 

                                                 
25  Neste caso estão 78% dos alunos da rede privada e 72% dos alunos da rede pública.  
26  Este tema será debatido com maior aprofundamento no eixo Educação a Distância. 
27  Para limites deste trabalho, ensino será associado à abordagem tradicionalista e será entendido como processo 
educacional onde o professor determina como e o quê o aluno aprenderá. 
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estruturas lógicas são construídas pelo indivíduo, a aprendizagem não pode equivaler-se à 
recepção passiva. Com isso, o paradigma de ensino tradicional estaria sob questionamento 
científico. Contribuindo com a abordagem construtivista, Vygotsky conclui (FILANTRO, 
2009) que o desenvolvimento conceitual se dá também por atividades colaborativas entre 
homem e seu ambiente (professores, colegas de turma e trabalho, etc.). Assim, as funções 
psicológicas superiores seriam fruto do desenvolvimento cultural em confrontação com a tese 
do desenvolvimento sob a ótica exclusivamente biológica. Esta abordagem foi designada 
como abordagem sócio-construtivista. 

Se a pedagogia refere-se à aprendizagem infanto-juvenil (o professor determina o 
que será estudado e como será estudado), a andragogia diz respeito a aprendizagem 
de adultos (o professor determina o que será estudado, mas o aprendiz determina 
como), então,  a heutagogia trata da aprendizagem autodeterminada. (LITTO, 2009, 
p. 16) 

Contudo, o desenvolvimento do mundo do trabalho e da educação corporativa 
acentuou o uso da Educação a Distância pelo cidadão. Um mundo em contínua transformação 
exige flexibilidade para espaços de trabalho repletos de incertezas (ALMEIDA, 2009). Em 
razão disto, enfatiza-se a aprendizagem por meio de experiências compartilhadas, 
reconstrução do conhecimento e negociação de sentidos e saberes. Essa ênfase mantém 
estreita inspiração com a andragogia, mas superpõe-se a esta quando reconhece a autodireção 
da aprendizagem. A já mencionada autodireção da aprendizagem é motivada pelas 
transformações no mundo do trabalho, mais precisamente pela necessidade do homem em 
refletir sobre o contexto do seu emprego e encontrar aquilo que lhe é imprescindível para a 
melhor execução de suas funções, em outras palavras, para ampliar de suas habilidades.  

O conceito de heutagogia (heuta – auto, próprio – e agogus – guiar) surge com o 
estudo da auto-aprendizagem na perspectiva do conhecimento compartilhado. Trata-
se de um conceito que expande a concepção de andragogia ao reconhecer as 
experiências cotidianas como fonte de saber e incorpora a autodireção da 
aprendizagem com foco nas experiências. (ALMEIDA, 2009, p. 107)  

As evidentes mudanças de paradigma repercutem na dimensão do mundo do 
trabalho acadêmico. Novos predicados são exigidos do professor. Como a tradição acadêmica 
reserva aos professores as principais funções gerenciais, esta mudança pode ter caráter mais 
profundo, realçando a fragilidade daqueles que ignoram as transformações paradigmáticas da 
educação. 

Enquanto isso, os professores, sobretudo os tradicionais, sentem-se atordoados nesse 
cenário de permanente incerteza e mudanças continuadas. Estão também 
desprotegidos por que sua filiação teórica ou fidelidade ideológica se prende a uns 
poucos autores consagrados do passado, que representam pouco ou quase nada na 
galáxia do conhecimento em expansão. E, como resultante, terão se fazer um 
enorme esforço de atualização, reiniciado pelo domínio da nova terminologia. 
(FORMIGA, 2009, p. 43) 

Em seguida, Formiga (2009, p. 44) conclui que essas contradições só serão 
ultrapassadas com a adesão dos professores conservadores aos ditames da aprendizagem 
cooperativa, abraçado e defendido pela heutagogia:  

Nesse redesenho complexo do cenário científico/ tecnológico/ inovativo sobressai a 
valorização da aprendizagem cooperativa e a disseminação do conhecimento 
potencializada pelo EaD. Isso implica direta e formalmente no papel exercido pelo 
professor, que não terá mais a concepção prevalecente até o século passado, de 
assumir a responsabilidade maior de transmitir o conhecimento através do 
paradigma ultrapassado do ensino. Essa função hoje é feita de forma eficaz por 
outros meios, com foco na aprendizagem do aluno. Portanto, cabe agora ao 
professor deslocar a sua competência para incentivar a aprendizagem, desenvolver o 
raciocínio, pensar, falar e escrever melhor. Desse modo ele passa a ser um eterno 
aprendiz ao dividir e compartilhar seus conhecimentos, sobretudo as dúvidas, com 
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os pares e seus também novos colegas e estudantes/alunos. (FORMIGA, 2009, p. 
44).    

Na citação acima, Formiga (2009) destaca o traço mais relevante para 
conceituação do ensino: o compromisso do professor presencial com a transmissão do 
conhecimento e, ao mesmo tempo, confronta-o com o novo paradigma da aprendizagem, onde 
o aluno tem o papel central do processo. 

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) , o espaço 
da aula, antes físico, hoje adquire ares de virtualidade. O novo paradigma tem inúmeras 
diferenças para o antigo. Destaque-se a aprendizagem continuada ao longo da vida, os 
conteúdos flexíveis, o estímulo à auto-aprendizagem (aprender a aprender) e a substituição da 
figura do professor tradicional pelo orientador da aprendizagem. O quadro 1 faz um resumo 
pormenorizado desta transformação. 

 Quadro 3 - Confrontação de paradigmas 
Da Educação à Aprendizagem 

Antigo Paradigma Novo Paradigma 
Instalações físicas (prédios escolares)  Ciberespaço 
Frequência obrigatória e horário rígido Conveniência de local e hora 
Ensinar Aprender a aprender 
Currículo mínimo, disciplinas obrigatórias e 
pré-requisitos 

Conteúdos significativos e flexíveis 

Unidisciplinaredade Inter, multi e transdiciplinares 
Pedagogia  Andragogia 
Transmissão do conhecimento Aprendizagem coletiva 
Educação formal Educação não formal 
Formação com duração prefixada Formação ao longo da vida 
Educação a Distância  Aprendizagem aberta e flexível 
Economia de bens e serviços Economia do conhecimento 
Professor Orientador da aprendizagem 
Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
Diploma/certificado Satisfação em aprender 

Fonte: (FORMIGA, 2009, p.43) 
O novo paradigma de aprendizagem conduz a EaD como símbolo dessa 

transformação. Surgem então oportunidades de mudanças da paisagem acadêmica e social 
oriundas das muitas possibilidades de uso dessa modalidade. Por outro lado, simultaneamente, 
a natural rejeição do homem à mudança poderá ocasionar dentro dos limites universitários 
conflitos de difícil transposição. A centralidade do processo da EaD pode ser corroborada 
pelo crescimento histórico da modalidade e pela sua notória eficiência nas avaliações 
institucionais oficiais conforme evidenciado na seção seguinte. 

Por princípio, deve-se priorizar a conceituação sobre o que é a Educação a 
Distância. Segundo Castro e Ferreira (2006, p. 322), “os conceitos de Educação a Distância 
elaborados por diversos pesquisadores apresentam duas características básicas: a separação 
física entre professor e aluno e a utilização de meios técnicos para a comunicação”. Tal 
definição corresponde ao exposto no artigo primeiro do decreto nº 5622 de 19 de dezembro de 
2005, que regulamenta o artigo 80 da LDB: 

Art. 1º  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se 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. 



52 

Esta “atemporalidade” e “onipresença” da aula na modalidade de Educação a 
Distância permite a ocupação de espaços e pessoas antes excluídas do processo educacional. 
Marilú Medeiros e Gilberto Medeiros (2003a) reconhecem que a perversa exclusão do homem 
pela “deseducação” dos marginalizados gera um enorme contingente de pessoas postas a parte 
do conhecimento, sem que haja qualquer reação do poder público para democratização do 
ensino. Nesse sentido, os autores (2003a) afirmam que a Educação a Distância insere-se em 
um espectro particular de ação. Está intimamente associada a duas grandes missões. A 
primeira está ligada à construção de um novo modelo de transmissão de conhecimento a partir 
da aprendizagem, onde o aluno assume um papel mais ativo, portanto, espera-se mais crítico e 
propenso ao exercício e reafirmação da sua cidadania. A segunda missão da EaD tem caráter 
diferencial e reconhecidamente mais associada a sua imagem, trata-se da sua vocação natural 
para a promoção da inclusão social a partir dos princípios acima descritos. Marilú Medeiros e 
Gilberto Medeiros (2003a) acabam por entender que estas características da Educação a 
Distância provocam a afirmação de um novo modelo de universidade. Esta transformação na 
concepção de Universidade está consoante com a abordagem de crise paradigmática feita 
pelos autores28 , cuja resenha está presente no início deste capítulo. Há uma clara e manifesta 
abordagem paradigmático-evolucionista na obra dos autores apresentando a EaD como pilar 
de uma nova universidade que vem a “superar e a transcender a si própria.” 

A Educação a Distância vem se evidenciando como uma nova função da 
Universidade ou, em uma perspectiva mais ampla, uma nova universidade que vem 
dispor-se a superar e a transcender a si própria, não só ao espaço privilegiado à 
difusão, crítica e construção do conhecimento, mas também um espaço de criação de 
inclusão social, direcionada ao desenvolvimento da maioridade humana do homem. 
São desafios da Universidade nessa entrada de milênio como algo exigido dos 
profissionais da universidade e dos formadores de formadores. (MEDEIROS; 
MEDEIROS, 2003a, p. 51). 

Embora a terminologia mais usual seja fornecida pela norma federal, a saber, 
“Educação a Distância”, outras terminologias são consideradas mais pertinentes hoje, em 
especial a denominada “aprendizagem flexível”. Este projeto não se divorcia do senso comum 
e também faz uso da denominação EaD como a mais apropriada para o estudo em questão. 
Contudo, a dimensão atual (e usual) do termo “Educação a Distância” está intrinsecamente 
associada aos mesmos valores propostos pelo novo paradigma e, portanto, incorpora todos os 
valores da aprendizagem flexível. O quadro 2 abaixo, faz um resumo histórico das 
nomenclaturas usadas ao longo do tempo.  

Quadro 4 - Variação da terminologia da EaD 
Terminologia mais usual Período aproximado de domínio 

Ensino por correspondência Desde a década de 1830, até as três 
primeiras décadas do século XX 

Ensino a distância; Educação a Distância; 
educação permanente ou continuada 

Décadas de 1930 e 1940 

Teleeducação (rádio, televisão e 
broadcasting)  

Início da segunda metade do século XX 

Educação aberta e a distância Final da década de 1960 (ICDE e Open 
University, Reino Unido) 

Aprendizagem a distância; aprendizagem 
aberta e a distância 

Décadas de 1970 e 1980 

Aprendizagem por computador Década de 1980 
E-learning; aprendizagem virtual  Década de 1990 

                                                 
28  Pode-se compreender melhor observando a citação (MEDEIROS; MEDEIROS, 2003b, p.78) no capítulo 3, 
seção 3.1 desta dissertação. 
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Aprendizagem flexível Virada do século XX e primeira década do 
século XXI 

FONTE: (FORMIGA, 2009, p. 44) 
A biologia do conhecimento, mais precisamente a biologia da Educação29, 

desenvolvida por Maturana (2007), nos traz duas grandes questões: “o que é educar (?)” e 
“para que educar (?)”. A biologia da Educação entende que o ato de educar é um processo que 
se dá na convivência com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que  seu modo 
de vida se faz gradualmente,  mais congruente com o próximo no espaço da convivência.  As 
pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura de acordo com o conviver de sua 
comunidade. 

A educação como “sistema educacional” configura um mundo, e os educandos 
confirmam em seu viver o mundo que viveram em sua educação. Os educadores, por 
sua vez, confirmam o mundo que viveram ao ser educados no educar. A educação é 
um processo continuo que dura toda a vida, e que faz da comunidade onde vivemos 
um mundo espontaneamente conservador, ao qual educar se refere. [...] Como 
vivemos é como educaremos, e conservamos no viver o mundo que vivemos como 
educandos. E educaremos outros com o nosso viver com eles, o mundo que vivemos 
no conviver.  (MATURANA, 2005, p. 29-30).  

A visão autopoiética de Maturana (2005, p. 30), segundo o qual “todo sistema é 
conservador naquilo que é constitutivo”, quando aplicado à Educação possui no 
conservadorismo sistêmico um paralelo com “A reprodução” de Pierre Bourdieu, obra 
detalhada na seção anterior. 

Aqui deve-se fazer abertura na obra de Maturana (2005) para um esclarecimento. 
Ocorre que a biologia do conhecimento consagra o amor como o fundamento do social. 
Maturana (2005, p. 23) afirma que “o amor é  a emoção que constitui o domínio das condutas 
em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como legitimo outro na convivência, e 
é esse modo de convivência que conotamos quando falamos do social”. Em outras palavras, 
sem aceitação do outro no campo da convivência não existe o fenômeno social. Assim, as 
relações humana e fenômenos da Humanidade que não se fundam na aceitação do outro na 
convivência do amor, embora existam, serão consideradas estranhas ao social, serão relações 
ou fenômenos, não-sociais. 

A compreensão do outro é aspecto fundamental que liga a proposta da Gestão pela 
Formação Humana ao trabalho de Maturana: “A abordagem fenomenológica à questão da 
formação humana, além de fazer aparecer o agente humano, faz aparecer o social, mas como 
dimensão de um sujeito humano orientado para uma intersubjetividade, isto é compreendendo 
o outro” (FRAGA, 2009, p. 40). Contudo, Fraga (2009) faz a ressalva que a intersubjetividade 
caracterizada pelo mutuo respeito na “questão do outro”, centro da administração 
participativa, não anula a subjetividade e estilo da cada um. 

Não obstante o racionalismo, a racionalidade da postura meramente intelectual do 
agente administrativo não configura como prerrogativa suficiente para que as possibilidades 
de uma abordagem educacional à gestão venha contribuir para o debate sobre a formação 
humana. Não basta entender esses princípios como princípios corretos: é necessário uma 
postura mais inclusiva. Esse ponto é fundamental para estabelecer a relevância do sentimento, 
da compreensão, como agentes de promoção do bom funcionamento das instituições humanas 
que, em um vir a ser, se projetarão como instituições mais humanizadas a partir de uma nova 
compreensão da educação. No entendimento de Fraga (2009, p. 42), “a gestão somente poderá 
contribuir para a formação humana contando com a compreensão, porque o entendimento 
apenas intelectual não está orientado para relações que tornem possível uma abordagem 
educacional à gestão.”   
                                                 
29 Esta trabalho utilizará indistintamente os termos “biologia do conhecimento” e “biologia da educação” para 
fazer menção ao trabalho de Maturana (2005). 
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A educação defendida por Maturana percorre um caminho contrário do que 
entendemos como “educação para o mercado” onde o aluno é “treinado” para competir no 
mercado de trabalho e atender as exigências profissionais das corporações. A biologia do 
conhecimento compreende a competição profissional da qual faz parte a vida estudantil, como 
“um processo de preparação para participar num âmbito de interações que se define pela 
negação do outro, sob o eufemismo: mercado livre e da sadia competição” (MATURANA, 
2005, p. 13). Ao refletir sobre educação chilena e os valores da educação para 
competitividade, Maturana conclui:  

Se a educação média e superior no Chile se fundam na competição, na justificativa 
enganosa de vantagens e privilégios, numa noção de progresso que afasta os jovens 
de conhecimento de seu mundo limitando sua abordagem responsável da 
comunidade que os sustenta, a educação media e superior do Chile não serve para o 
Chile nem para os chilenos. Se a educação média e superior e superior nos convida à 
apropriação, à exploração do mundo natural e não à nossa coexistência harmônica 
com ele, essa educação não serve nem para o Chile nem para os chilenos. 
(MATURANA, 2005, p. 33). 

A crítica à redução do papel da Educação tem papel central no trabalho de Fraga 
(2009). A autora critica a confusão frequentemente feita nas corporações entre educação e 
desenvolvimento. Ciente de que a libertação do homem para uso integral de seu potencial só 
poderá ocorrer através de um processo de educação para a vida, Fraga (2009, p. 139 – 140) 
critica a ênfase dada nas empresas ao treinamento:  

Essa é uma questão fundamental tanto para a educação nas organizações formais de 
ensino quanto para a empresa. No caso das organizações empresariais, essa 
clarificação conceitual pode favorecer uma melhor compreensão do papel esperado 
dos chamados centros de treinamento ou, mais recentemente, do papel das 
Universidades Corporativas, porque torna ultrapassada a dicotomia formação e 
desenvolvimento e favorece uma discussão necessária sobre o que é treinamento e o 
que precisa ser. Isso porque o treinamento descolado de educação desperdiça a 
essência humana, podendo, na verdade, ser transferido para equipamentos que 
controlam equipamentos, baixando os custos, evitando alienação e bloqueio de 
criatividade.      

Resende (1990), ao buscar uma Fenomenologia da educação, chega à conclusão 
semelhante à de Fraga (2009). A Fenomenologia da educação do autor inicia sua construção 
pela constatação da educação como uma experiência tipicamente humana. “[...] todos os 
homens se educam, e só eles o fazem” (RESENDE, 1990, p. 46). Tal preceito posta-se como 
contraponto nas chamadas teorias behavioristas. Entretanto, pode-se afirmar que se por um 
lado o homem pode ser adestrado, amestrado, treinado e domesticado, pode-se, por outro 
lado, afirmar que isto não é educar. A aceitação inconteste da teoria do comportamento (teoria 
behaviorista) implicaria, portanto,  em um processo de desumanização, de regressão, de 
alienação do individuo. Segundo Resende (1990, p.48), em vez de se falar em 
“comportamento” (behaviour),  se deveria falar em existência: “[...] o homem não se 
comporta mas existe”. Isto implica em reconhecer a ligação entre a Fenomenologia da 
Educação e a percepção de sentido da existência, educar-se consiste em aprender este sentido 
para propiciar que a existência possa ser vivida humanamente. Não viver a existência plena 
seria não compreender o sentido que a própria vida tem, seria se alienar: “O problema 
subjacente a semelhante posicionamento é o da alienação, na medida em que indivíduos e 
grupos, a sociedade e as classes sociais, ou mesmo a humanidade, podem viver sem perceber 
o sentido que suas vidas realmente têm.” (RESENDE, 1990, p. 51). 

Desvendar o  sentido da existência passa por reconhecer a importância do símbolo 
para a aprendizagem. A aprendizagem humano-significativa está relacionada à busca do 
sentido do símbolo, procurando apreendê-lo através de diversas relações semânticas que se 
estabelecem na estrutura simbólica. 
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Um mergulho semântico na palavra “sentido” conduziu o autor a perceber vários 
possibilidades para o uso da palavra. Em um primeiro sentido, está ligado à condição corporal 
do homem, como os cinco sentidos do corpo. Depreende-se daí que a Educação não dispensa 
qualquer sentido humano: deve-se aprender a ouvir, a ver, cheirar, degustar e sentir. O 
Homem é sensual por natureza e a corporalidade não pode ser segregada do humano. Outra 
possibilidade interpretativa do termo está ligado a educação da inteligência: “o homem 
conhece e pensa. A aprendizagem significativa consiste igualmente em adquirir 
conhecimentos e aprender a pensar [...] a educação da inteligência diz respeito não apenas ao 
conhecimento mas ao pensamento, isto é a capacidade de refletir, meditar e acrescentar 
sentido” (RESENDE, 1990, p. 52-53). Por fim, o último sentido diz respeito aos rumos da 
Educação.  Sentido, neste caso, está ligado ao projeto educacional, não obstante com isso se 
negue a importância da Educação como ação, como processo. 

Em função da vocação da Educação para a transformação do homem pelo seu 
caráter libertador e em função da relevância da Educação a Distância para o processo de 
inclusão social, fazem-se necessárias breves considerações sobre a democratização do acesso, 
tema de importância estratégica para o PNAP. 

 
3.5.1 A democratização do acesso 

 
Colaborou sobremaneira a crise das Universidades brasileiras, em especial, na 

questão relativa a alguns dos principais temas na pauta educacional brasileira, a saber, as 
questões relativas ao acesso, à democratização do ensino superior e à inserção digital. 
Boaventura Sousa Santos estudou a crise da Universidade em vários países do mundo, dentre 
estes o Brasil e afirmou que 

na área do acesso, a maior frustração da última década foi que o objetivo de 
democratização do acesso não foi conseguido. Na maioria dos países os fatores de 
discriminação, sejam eles de classe, raça, sexo ou etnia, continuam a fazer do acesso 
uma mistura de mérito e privilégio. Em vez da democratização, houve massificação 
e depois, já no período já no período da alegada pós-massificação, uma forte 
segmentação do ensino superior com práticas de autêntico dumping social de 
diplomas e diplomados, sem que nenhuma das medidas anti-dumping eficazes 
tenham sido tomadas.  (SANTOS, 2005, p. 67). 

O PNAP revela, em sua lógica intrínseca, que o governo faz sua aposta na EaD 
como principal ferramenta para políticas públicas destinadas à democratização do ensino. 
Para tanto, um grande esforço tem sido feito pelos entes municipais e federais para criar 
verdadeiras redes de inclusão digital representadas pela construção de polos UAB. No 
Maranhão, são mais de 20 polos recém construídos no interior, levando Universidade pública 
e gratuita a municípios de baixo IDH-M. A grande perspectiva da Educação a Distância hoje é 
ser o motor de um processo de desenvolvimento sócio-educacional. A gestão universitária 
tem a possibilidade de recuperar parte relevante de seu papel, talvez sua missão mais 
importante: a responsabilidade social pelo desenvolvimento sócio-educacional regional.  

Com relação a esse desafio, o MEC aponta à diversificação para democratizar o 
acesso e, nesse sentido, o governo dirige seu olhar para os centros universitários, os 
cursos sequenciais, o Ensino a Distância e a universidade virtual como alternativas 
viáveis à sua implementação. Afirma ainda, que, nos Estados Unidos, no Canadá e 
nos países europeus, os cursos sequenciais já absorvem grande parte da demanda por 
vagas no ensino superior. A expectativa do governo é de que eles se tornem 
fundamentais para ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil. Da mesma 
forma, ressalta a Educação a Distância e, nessa linha, tinha como previsão, parte de 
um grande desafio, formar, em sete anos, cerca de 600 mil docentes. (MEDEIROS; 
MEDEIROS, 2003a, p. 49). 
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O compromisso do MEC em transformar a Educação a Distância em veículo 
maior da democratização do acesso no Brasil é apresentado por Marilú Medeiros e Gilberto 
Medeiros (2003a) como uma tendência natural já assumida em outras sociedades. Este fato só 
reforça o caráter inclusivo da modalidade e seu apelo para regiões de Baixo IDH como o 
Maranhão. 

Beneficia-se dessa reforma na educação o aluno da EaD, mas qual o perfil do 
aluno que se insere neste modalidade?  
 
3.5.2 O perfil do aluno de EaD 

 
O modelo da EaD de inspiração na aprendizagem flexível concebe várias 

mudanças paradigmáticas e uma delas pode ser verificada através de evidências; diz respeito à 
aprendizagem contínua do aluno ao longo da vida. O perfil do aluno padrão da EaD confirma 
a expectativa de continuidade da educação para além dos limites da “formação/qualificação 
profissional”, está intimamente associada à atualização do trabalhador para garantia da 
empregabilidade. Habitualmente, a Educação a Distância é procurada por um perfil de 
aprendizes maduros, insertos no mercado de trabalho e de baixa renda, conforme descrito por 
Gomes (2009): 

Os alunos dos cursos a distância são mais velhos (trinta anos ou mais, em geral), em 
sua maioria casados (54,4%), trabalham (65,6%), possuem renda inferior aos alunos 
presenciais (52,2% ganham até três salários mínimos) e 83,8% deles são filhos de 
pessoas que cursaram até o ensino fundamental [...]. (GOMES, 2009). 

O perfil apresentado confirma a relevância do papel social da EaD, indivíduos que 
estariam fora do circuito de aprendizagem no modelo tradicional agora podem contar com a 
flexibilidade da modalidade a distância para manterem-se atualizados. Outro ponto de grande 
polêmica diz respeito à qualidade da Educação a Distância. Nesse aspecto em particular, as 
recentes pesquisas somente reafirmaram a importância e pertinência da modalidade. 
Comparações entre o desempenho de alunos do ensino presencial e dos aprendizes da 
modalidade de Educação a Distância revelaram que não há superioridade na qualidade do 
ensino tradicional presencial em relação a EaD: 

Quatro foram os cursos analisados (e comparados): administração, matemática, 
pedagogia e serviço social. De um modo geral os alunos a distância estão na frente 
com 6,7 pontos (a mais). Mas essa constatação não se deu exclusivamente no Brasil. 
Também nos EUA o aproveitamento (e desempenho) do aluno a distância é igual ou 
melhor que o aluno presencial (cf. Relatório do Departamento de Educação, 
divulgado em junho de 2009). (GOMES, 2009). 

Pallof e Pratt (2004, p. 30) em sua obra “o aluno virtual” estabelecem alguns 
postulados frutos de pesquisa que, em sua ampla maioria, contradizem a imagem caricatural 
presente no senso comum das pessoas que não convivem com a Educação a Distância. São 
elas: 

a) O aluno virtual precisa ter acesso a um computador e a um modem ou 

conexão de alta velocidade e saber usá-los; 

b) Os alunos virtuais de sucesso têm a mente aberta e compartilham detalhes 

sobre sua vida, trabalho e outras experiências educacionais; 

c) O aluno virtual não se sente prejudicado pela ausência de sinais auditivos ou 

visuais no processo de comunicação; 
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d)  O aluno virtual deseja dedicar uma quantidade significativa de seu tempo 

semanal a seus estudos e não vê o curso como “a maneira mais leve e fácil” 

de se obter créditos ou um diploma; 

e) Os alunos virtuais são, ou podem passar a ser, pessoas que pensam 

criticamente; 

f) A capacidade de refletir é outra qualidade fundamental para o aluno virtual de 

sucesso; 

g) Finalmente, algo que seja o mais importante: o aluno virtual acredita que a 

aprendizagem de alta qualidade pode acontecer em qualquer lugar e a 

qualquer momento.   

Reconhecidas as principais características que envolvem o aluno no seu processo 
de aprendizagem, os autores (2004, p. 34) traçam atributos que estão no perfil deste aluno 
virtual, são eles, (ter) acesso e habilidades (tecnológicas); abertura (ao diálogo); comunicação; 
colaboração; reflexão e flexibilidade. 

Para Palloff e Pratt (2004, p.35), “o professor precisa ajudar os alunos a entender 
o papel importante que desempenham no processo de aprendizagem”. Em função da 
importância do docente no despertar desse papel do aluno, faz-se necessário traçar o perfil de 
um novo ator colocado a partir do surgimento desse novo paradigma que é a aprendizagem. 
Trata-se do tutor e do monitor30. 
 
3.5.3 O Tutor e o monitor  

 
Para desenho mais claro da figura do tutor e do monitor deve-se começar pelos 

requisitos do cargo. Na maioria das IES a figura do tutor tem como pré-requisito o diploma de 
graduação, sendo bastante frequente a exigência de uma especialização. Erdmann et al. (2003) 
relatam as exigências e atribuições do cargo de tutor e monitor no programa PUCRS Virtual: 

O tutor (aluno de pós-graduação ou graduado) participa junto aos professores e a 
equipe da PUCRS Virtual, na organização nas atividades propostas e no apoio ao 
aluno distante. Ele interage com esse aluno em situações que possibilitam a 
construção da aprendizagem, principalmente no que se referir ao conteúdo dos 
cursos disponibilizados.O monitor (aluno graduando da do PUCRS), participa junto 
aos professores e a equipe, na construção de ambientes de aprendizagem e colabora 
para o seu processo de desenvolvimento através de ações concretas, principalmente 
atendendo a questões operacionais. Entretanto essas definições não são fixas, 
chegando ao caso de, em certos cursos, o trabalho realizado por eles ser bastante 
semelhante, cabendo a ambos atividades com alto valor cognitivo e operacional, 
grande autonomia e responsabilidade. (ERDMANN et al, 2003, p. 296) 

 
A leitura da descrição do cargo feita pelos autores (2003) deixa claro a grande 

diferença entre os dois cargos. O tutor atua exclusivamente no apoio heutagógico ao processo 
de aprendizagem, enquanto o monitor tem foco prioritário no apoio operacional às atividades. 
A descrição elaborada por Erdmann et al. (2003) pode apresentar variações de instituição para 
instituição, mas representa a interpretação majoritariamente aceita da descrição dos cargos 
elaborada pela maior parte das organizações de ensino superior. A descrição feita por 

                                                 
30 Considera-se que ao longo deste trabalho, já foi exaustivamente desenhado o novo papel do professor 
“palestrante”, faltando apenas conhecer melhor o papel do tutor e do monitor. 
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Erdmann et al. (2003) coloca o trabalho do professor, do tutor e do monitor como uma equipe 
de promoção ao processo de aprendizagem, caracterizando assim, o tutor como parte 
estratégica da docência universitária: 

Monitores e tutores colaboram para que os alunos sejam inseridos nas mediações 
tecnológicas, humanas e sociotécnicas de aprendizado, editam material conceitual e 
tornam acessível às diversas formas de disponibilização, às tecnologias e aos 
múltiplos ambientes de interação e de aprendizagem cooperativa; gerenciam e 
medeiam encontros produtivos em ambientes de aprendizagem propostos pelo 
professor de cada área/curso/disciplina. A equipe formada por 
tutor/professor/monitor caracteriza-se como co-autora das aulas, organizadora da 
estrutura organizacional, sustentáculo da atuação docente, parceira na busca da 
eficácia dos fluxos de aprendizado coletivo (equipe EAD/aluno, aluno-aluno, aluno-
tecnologia). (ERDMANN, 2003, p. 297). 

Contudo, deve-se observar que, para o programa PNAP, o cargo de tutor exige 
especialização e perfil docente generalista31. A adoção do perfil generalista para o tutor nem 
sempre é a preferência dos acadêmicos. Rodrigo Bentes (2009) reafirma o caráter docente do 
tutor, o qual chama de “professor tutor” e justifica que, juntamente com o professor 
conteudista, ambos terão que ter pleno domínio do assunto ensejado na disciplina. São, 
portanto, nas próprias palavras do autor, “especialistas na área”: 

O professor tutor é o agente motivador/orientador que irá acompanhar e avaliar o 
aprendizado do aluno durante todo o processo. Poderá também ser professor 
especialista, também conhecido como professor conteudista, que produziu o 
conteúdo, assegurando e facilitando o retorno da qualidade do material didático, ou 
terá que alimentar o professor tutor com o seu material, no caso de possíveis 
correções e atualizações. Ocorre uma parceria entre o professor tutor, que deve ser 
especialista na área e ter pleno domínio do conteúdo estudado pelo aluno, e o 
professor especialista. (BENTES, 2009, p. 167)  

Ressalve-se que a ampla maioria dos professores presenciais da UEMA é, ainda 
hoje, graduada ou especialista. Em função da clara e manifesta questão do desenvolvimento 
social local e suas implicações para o baixo nível de qualificação do docente maranhense, não 
é desejável, nem oportuno, qualquer juízo de valor sobre a inclusão de um docente apenas 
graduado nos quadros desse programa federal, seja este docente um professor seja um tutor. 
Antes disso, tal manifestação seria, no mínimo, contradição insanável com a realidade 
praticada neste Estado. 

A próxima seção não é um dos eixos de pesquisa, contudo, será destinada a um 
dos aspectos principais da apreensão dos sentidos dos discursos dos gestores, as posturas 
políticos ideológicas. 
 
3.6 Posturas político-ideológicas 
 

Em função do referencial teórico e da postura fenomenológica, faz-se necessário 
recolher nas manifestações dos entrevistados sua postura diante de temas notadamente 
conflituosos. Particularmente dois temas inclusos neste referencial caracterizam-se por 
possuírem diversos matizes político-ideológicos que os norteiam. Trata-se dos temas 
“políticas públicas” e “responsabilidade social universitária”. 

O primeiro tema foi apresentado neste capítulo como palco de conflito de dois 
espectros importantes da gestão pública mundial: os sociais-democratas e os liberais. Os  
conservadores e socialistas também interessam como possibilidades, porém, acredita-se que 
os dois primeiros ofereçam maior influência sobre os agentes. 

                                                 
31 Em função da dificuldade de se conseguir tutores com pós-graduação lato sensu, a CAPES flexibilizou a 
descrição do cargo adotando, como nova exigência, que o candidato esteja matriculado em um curso de 
especialização. 
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Tal qual gladiadores em arena pública, os defensores das ideologias manifestam 
posições francamente contrárias quanto às possibilidades de intervenção do estado. 

Quanto à responsabilidade social universitária, recuperando as palavras de 
Calderón (2006, p. 7), o autor afirmou que, para muitos, trata-se de “um conceito que se 
enquadra na lógica neoliberal e que responde aos interesses de um projeto de sociedade 
excludente, impulsionado pelas grandes agencias multilaterais”. Este posicionamento é 
corrente em vários matizes ideológicos da esquerda, em particular nos socialistas, mas 
também encontrando em grande intensidade na social democracia. No outro lado do espectro, 
o conceito é bem recebido por todos os matizes da direita, sendo mais fortemente ecoado 
pelos liberais. 

Assim sendo, por força da necessidade de apreensão do significado que os 
gestores da UEMA dão ao fenômeno PNAP, enquanto política de governo, bem como por 
força da necessidade de se compreender a percepção dos gestores sobre o papel deste 
programa diante de uma postura de “responsabilidade social universitária”, espera-se que esta 
pesquisa possa esclarecer a compreensão dos gestores diante desses aspectos 
supramencionados. 

Robert Srour (1990) em sua obra “Classes, regimes e ideologias” estabeleceu uma 
Rosa-dos- ventos da ideologia. Tal artefato conceitual permite estabelecer linhas claras que 
dividem posturas ideológicas distintas, tais como esquerda e direita (linha vertical), 
Moderados e radicais (linha horizontal), libertários e autoritários32 (linha diagonal crescente 
da direita para esquerda),realistas e contestadores (linha diagonal decrescente da direita para 
esquerda), ou ainda, centristas (social democratas e liberais) e extremistas (comunistas e 
fascistas). 

Como os temas pesquisados em questão possuem forte ênfase em abordagens 
moderadas, uma resenha sobre os principais fundamentos ideológicos sobre conservadores, 
liberais, sociais-democratas e socialistas, apresentam-se disponíveis neste capítulo. 

O autor (1990) pontua várias características definidoras, tanto da postura 
ideológica social-democrata, quanto da postura ideológica liberal, ideologias assumidas neste 
estudo como de maior influência em temas como políticas públicas e responsabilidade social. 
Para reconhecimento dos valores adotados neste trabalho para avaliação da postura ideológica 
na manifestação dos sujeitos da pesquisa, foram destacados alguns dos principais aspectos 
norteadores do processo de identificação ideológica. 

Ideologia liberal segundo Srour (1990, p. 277):  
[...] 
a) Governo representativo e regime político de contrapesos: sistema de vigilância 

entre poderes e entre governados e governantes; importância dos grupos de 
pressão e controle do Estado por uma sociedade civil forte, embora restrita; 

b) Ação do Estado como fator de correção das injustiças e promotor do 
desenvolvimento para melhorar as condições de vida do povo nos restritos limites 
do respeito às liberdades e direitos individuais. A intervenção do estado é aceita 
para apoiar atividades econômicas sob a forma de estímulos à produção, controle 
flexível de preços, regulamentações essenciais e assistência aos desempregados; 

c) Crença na livre iniciativa e na competição econômica, defesa da legitimidade do 
lucro e da lógica da empresa privada, eficiente inovadora e alavanca do progresso; 

d) Elogio a economia de mercado livre que estimula, regula, coordena e harmoniza 
as atividades econômicas, além de promover os interesses econômicos de todos; 

[...] 
e) Concepção de sociedade aberta e pluralista, com afirmação de valores e direitos 

básicos atribuíveis à natureza do ser humano (liberdade, dignidade e vida). Todo 

                                                 
32 Esta linha divide, de um lado, comunistas a conservadores como autoritários; e, de outro lado, anarquistas a 
liberais como libertários.  
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indivíduo deve ter a liberdade de buscar a sua auto-realização e deve ser protegido 
contra o governo. Ética individualista: a realização dos interesses é a principal 
motivação dos agentes individuais; 

 
 
 

 
Figura 3 - A Rosa-dos-ventos ideológica 

Ideologia conservadora segundo Srour (1990, p. 276): 
 [...] 

a) a conservação da propriedade tem que ser a finalidade precípua de todo governo; 
b) principais preocupações: a ordem, a estabilidade, a segurança e a defesa da 

propriedade, apelo à disciplina moral, o respeito às leis, a legitimidade 
governamental, a religião como motivo inibidor, a eficácia do poder, 
apreservação do modo de vida, o temor da multidão desvairada, a prudência 
como freio às inovações, o bom senso nas decisões, as soluções de meio termo, o 
horror ao radicalismo, o equilíbrio na gestão de conflitos; 
[...] 

c) defesa da iniciativa privada e das liberdades econômicas individuais: liberdades 
de empreendimento, de contrato, de trabalho e de concorrência; economia de 
mercado livre, não intervenção do Estado na vida econômica; redução dos 
impostos, dos orçamentos governamentais, dos gastos públicos, do tamanho das 
burocracias, dos serviços assistências de cunho social. Supressão das 
regulamentações  ,e dos controles econômicos que prejudicam os custos de 
produção e a liberdade de fazer escolhas apropriadas e de assumir as próprias 
responsabilidades; 
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 [...] 
d) domínio do Estado deve ser contido: as intervenções estatais na economia são 

danosas; o Estado deve limitar-se a facilitar a produção, regular a moeda, 
arrecadar impostos, fazer reinar a ordem, dar guarita à justiça, proteger a 
propriedade, barrar as ameaças externas. Não compete ao Estado nem aos patrões 
melhorar a sorte dos trabalhadores que são os principais responsáveis pela miséria; 

e) a planificação de mercado e o Estado-Previdenciário devem ser combatidos. 

Ideologia socialista segundo Srour (1990, p. 268) 
a) principio da conjugação de liberdade com igualdade; 
    [...] 
b) supressão da classe, abolição da exploração do trabalho excedente, construção de 

uma sociedade igualitária em que os meios de produção sejam propriedade da 
comunidade; 

c) luta imediata por uma sociedade pluralista, de bem-estar social, cooperativista, 
com a democracia econômica e co-gestão nas empresas, propriedade pública dos 
serviços e equipamentos coletivos com controle em mãos dos usuários e da 
sociedade civil; 

d) luta imediata de uma sociedade democrática, sem regime de democracia 
participativa ou semidireta, mobilização popular, militância cidadã e conselhos 
em todas as organizações; aceitação do princípio de alternância do poder;  

Ideologia social-democrata segundo Srour (1990, p. 267): 
a)  projeto de universalização dos direitos e benefícios sociais; busca de atendimento 

às necessidades básicas da população pela generalização do acesso aos serviços 
públicos e aos equipamentos coletivos: o estado previdenciário; 

b) princípio da promoção da justiça social, através da distribuição equitativa de 
renda; 

c) democratização do capitalismo: taxação progressiva das altas rendas e das 
heranças; achatamento das diferenças na escala de rendimentos; participação dos 
empregados na gestão das empresas; parceria social entre patrão e trabalhadores; 
controle público sobre setores de infra-estrutura; planejamento indicativo da 
economia; criação de iguais oportunidades para todos os cidadãos; 

     [...] 
d) projeto de uma economia mista, um mercado regulado, propriedade privada 

individual e propriedade pública beneficiando todos os cidadãos, incentivo à 
pequena propriedade familiar e, principalmente, à propriedade cooperativa; 

     [...] 
e)  concepção do Estado como instrumento para a conquista de liberdades e direitos 

para o povo, centro de poder essencial para distribuir aos trabalhadores o 
excedente social.  

Segundo Srour (1990), é frequente que políticos classifiquem a si mesmos de 
social-democratas sem o serem. Após 1990, essa fronteira ficou ainda mais tênue com a 
consolidação da chamada social-democracia de cunho neoliberal. Contudo, para os fins a que 
se destina este trabalho, esses novos matizes da social democracia não inibem as 
possibilidades de se aferir um resultado. Seja como for, qualquer nuance que seja colocada 
entre a Social Democracia tradicional e o Liberalismo, esses matizes continuam no âmbito do 
espectro previsto de análise ideológica. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 
 
Para estruturação dos resultados da pesquisa o processo de codificação estruturou 

as categorias em “nós árvores” e “nós livres”. Os nós árvores guardaram forte correlação com 
o referencial teórico e obedeceram a um mesmo arranjo de distribuição dos temas do 
referencial. Essa proposta foi decorrência natural da condução das entrevistas, por serem estes 
temas norteadores no contato com entrevistados. Para tanto, os nós árvores foram agrupados 
nas categorias e subcategorias. 

A tabela 1 relaciona as categorias, subcategorias e a frequência de ocorrência de 
cada uma delas. Ressalve-se que uma mesma referência pode estar em um ou mais nós 
implicando que a soma do total das categorias possa ultrapassar o limite de 100%.  

Tabela 1 - Frequência das categorias e subcategorias 
Categoria Subcategoria Nº 

referências 
Área de 
Cobertura 
do texto 

Responsabilidade 
Social Universitária 

  11 8,35% 

  PNAP como fonte de inclusão 9 7,30% 

  PNAP como incentivador da 
cidadania 

6 2,71% 

Total   26 18,36% 
Gestão   11 5,97% 

  Ética na gestão pública 5 1,86% 

  Conflito organizacional 11 6,77% 

Total   27 14,60% 
Geografia da 
Paisagem Cultural 

  8 3,72% 

  Diploma como título nobiliárquico 5 5,34% 

  Cyberespaço como fator de 
descentralização 

7 3,91% 

Total   20 12,97% 
Educação a Distância   18 11,90% 

  Qualidade na EaD 8 6,17% 

  O novo professor 16 11,31% 

  Material didático e estrutura no EaD 7 4,38% 

  O aluno de EaD 21 12,14% 

  Eficiência e eficácia da EaD 3 1,66% 

  EaD e democratização do acesso 8 4,68% 

  Avaliação e controle no EaD 10 4,24% 

  Aprendizagem em rede 4 3,41% 

Total   95 59,89% 
Desenvolvimento 
regional 

  9 5,49% 
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  Cenário regional de atuação do 
PNAP 

3 2,22% 

  Avaliação de políticas públicas 5 1,80% 

Total   17   
Total geral   185   

 
Uma análise dos totais de cada categoria apresenta grande disparidade de pesos na 

entrevista. A escolha da área de cobertura dos discursos33 para formação de um gráfico em 
detrimento das ocorrências por frequência das referências se deve pela facilidade de 
compreender o peso que cada tema tem para os gestores em sua totalidade.  

Gráfico 1: Foco das narrativas 
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Os nós livres foram extraídos das narrativas transcritas em função das ocorrências 
nos discursos dos entrevistados. As quatro categorias presentes nos nós livres são 
preocupação, pré-ocupação, emoções e educação. 

A reiteração dos temas e a recorrência das figuras no discurso assegurou a 
unidade das linhas sintagmáticas e a coerência dos discursos de dois grupos em particular. O 
primeiro grupo é formado pelo Gestor 2, pertencente à alta administração da Universidade e 
os Gestores 1 e 9, responsáveis pela coordenação dos processos da Uemanet. A coerência 
desse grupo em particular não é inesperada, pois estes são os gestores que afiançam o 
processo de expansão da Educação a Distância dentro da comunidade universitária local. Para 
efeito de reconhecimento deste grupo nesta dissertação, os designaremos pela expressão 
“Grupo avalista da EaD”. 

                                                 
33 Entende-se por área de cobertura o percentual que cada referência representa no total dos discursos. A soma 
das áreas de cobertura de cada referência de uma dada categoria permite ao leitor saber a ênfase que cada tema 
possui no discurso dos gestores.  
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O outro grupo que possui grande coerência dos discursos é formado pelos gestores 
3, 4 e 5. É natural a recorrência destes gestores devido ao fato de todos fazerem parte dos 
quadros responsáveis pelas coordenações pedagógicas da UEMA, tanto da graduação, quanto 
da pós-graduação. Com intuito de podermos reconhecer a unidade de discurso destes gestores, 
os designaremos pela expressão “Grupo de coordenação pedagógica”. 

A intensiva releitura das entrevistas evidenciou que a centralidade do discurso 
sobre as visões do fenômeno PNAP recaíram sobre as expressões “Educação a Distância”, 
“ensino presencial”, “aluno”, “professor”, “acesso”, “avaliação”, “responsabilidade social”, 
“inclusão”, “gestão”, “conflito”, “desenvolvimento regional”, “cultura” e “espaço”. Uma 
observação mais acurada dos discursos conduz a percepção que, dentro dessa centralidade, a 
pesquisa possui um núcleo consistente orbitando sobre o confronto “Educação a Distância” e 
“ensino presencial” subsidiadas pelas subcategorias “o aluno da EaD” e “o novo professor”. 

Contudo, a análise da categoria “gestão” e da subcategoria “conflito gerencial” 
nos permite uma melhor interpretação social dos discursos. A interpretação social dos 
discursos possui relevância por transcender a linha da análise de conteúdo e da Semiótica para 
agregar a metodologia o cenário em que ocorre a experiência do sujeito. 

O que se trata de organizar é a reconstrução dos sentidos dos discursos em sua 
situação. – micro e macrossocial – de enunciação. Antes que uma análise formalista, 
trata-se nesta análise sócio-hermenêutica – guiada pela Fenomenologia, pela 
etnologia e pela teoria crítica da sociedade – de encontrar um modelo de 
representação e de compreensão do texto em seu contexto social e na historicidade 
de suas proposições, desde a reconstrução dos interesses dos atores que estão 
implicados no discurso. (ALONSO apud GODOI, 2006, p. 383) 

Assim sendo, é essencial compreender o cenário do programa em toda sua 
diversidade, a começar pela visão que o corpo gerencial da UEMA tem de sua região e sua 
cultura, para concluir com apreensão da percepção da relação dos mesmos com seus pares na 
vivência universitária enfocando prioritariamente os temas relacionados ao PNAP.  Neste 
contexto, o papel da Universidade frente ao PNAP e seus desafios são entendidos como uma 
decorrência natural da missão universitária: Ensino, Pesquisa e Extensão. A inserção do 
PNAP no cenário regional ensejou que as partes envolvidas no processo administrativo da 
universidade se manifestassem sobre o fenômeno em toda sua complexidade. Para análise dos 
contextos, histórias, significados e percepções este trabalho divide-se na apreciação das 
principais categorias de analise. A primeira categoria a ser desenvolvida é a gestão.  
 
4.1 Gestão 
 

A categoria Gestão é marcada pela aprovação do PNAP como motor de propulsão 
de um movimento de melhoria da qualidade da gestão pública, onde é predominante a 
presença da visão do interior do estado como um local carente, atrasado, esquecido e 
abandonado pelas políticas públicas. O “gigantismo” das ações locais de um programa 
educacional como o PNAP é frequentemente realçado, tanto associado à solução do atraso 
regional das práticas de Gestão pública através da disseminação do saber, quanto como 
provável óbice à qualidade do curso pelos desafios estruturais que impõe34. 

O dia a dia, a gestão das funções básicas da administração é um desafio devido ao 
perfil do gestor que está ali, né. Eu tenho um dado pra lhe dar... Até o ano de 1998, 
apenas 4% dos secretários de educação dos municípios maranhenses tinham curso 
superior. E hoje, muito se devendo aos programas de qualificação de professores da 
UEMA, em menor grau, da UFMA, que deu mais não em termo de quantidade como 
o nosso, esse número hoje chega perto de 70%, até ainda fica pasmo porque é que 
ainda há 30% que não são, né? Mas isso é um indicador que só foi possível ser 

                                                 
34 Este último aspecto será objeto da subcategoria “PNAP e a democratização do ensino” 
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melhorado, a partir do momento em que o programa de qualificação de docência 
aconteceu de maneira bastante arrojada, né... volto a dizer: é um desafio pra quem 
está na gestão desses programas procurar fazer com que a ideia de quantidade não 
subverta a ideia de qualidade. São duas coisas que não precisam se excluir, que não 
devem se excluir, nós é que temos que assumir o compromisso de aproximá-los né, 
fazer muito, mais fazer bem. Pra que não fique uma coisa colocada como sendo 
antítese da outra, né, isso é que é um ponto a ser bastante refletido né? (G2.29) 
[...] com certeza isso [investimento em educação] vai desenvolver o interior do 
estado e se a gente levar isso pro Estado do Maranhão, nós sabemos que precisamos 
muito, né? Nós temos os municípios vizinhos aqui, você vai em municípios 
cearenses pequenos, até municípios piauienses pequenos que você não vê a mesma 
pobreza, o descaso de alguns infelizmente municípios maranhenses, né? Você 
andando no interior do Estado do maranhão, você fica assim muito, você fica 
perplexo com relação ao que ver em comparação aos estados vizinhos, não é por 
questão de assimetria, regional, dentro do nordeste mesmo, você vê, isso está 
relacionado à gestão. Infelizmente a gente tem dado só de gestões altamente 
fraudulentas e que acaba então não aplicando o dinheiro onde precisaria aplicar. E 
logicamente a formação do povo com educação, com esse tipo de ação, tende a 
médio e longo prazo alterar isso aí. (G5.10) 

Na referência acima, fica evidente a adesão do gestor ao princípio que afirma a 
Educação como agente de maior potencial transformador da sociedade. A presença constante 
do cenário regional do PNAP nos discursos também ocorre nas referências aos indicadores de 
desenvolvimento social do Estado, porém, outra forma muito presente de desenho da 
realidade local é focada na cultura regional associando o comportamento do maranhense às 
barreiras ao desenvolvimento local e ao programa: “[...] tem uma cultura impregnada que eu 
não sei se só um programa como esse, vai capacitar as pessoas para terem autonomia, força e 
luta para mudar a cultura.[...]” (G8.15). 

A recorrente associação entre a missão universitária e o PNAP manifesta-se como 
um dever da UEMA para com a comunidade maranhense pelos entrevistados. Mesmo diante 
dessa unanimidade presente em todos os discursos, a possível aprovação inquestionável do 
programa não resiste a um olhar mais profundo sobre o contexto organizacional. As 
dificuldades de implantação de um programa dessa natureza, está sempre presente em todos 
os discursos, ora revelada pela predição de uma abordagem mais simpática ao programa 
reconhecendo este ser um “grande desafio”, ora fica preso a resistências que questionam a 
estrutura universitária ou a metodologia empregada. Por decorrência, os conflitos tornam-se 
um tema inevitável. 

Dentro do Grupo avalista da EaD há plena concordância sobre a existência de 
conflitos nos termos desenhados por March e Simon35 (1970), fato este relativamente aceito 
por boa parte dos entrevistados, seja através de declarações afirmativas, seja através de uma 
análise apurada das estruturas do discurso. Na maioria das vezes em que se tentou justificar o 
conflito, os gestores imputaram as causas à discrepância de recursos disponíveis entre a 
Uemanet, retratada como abonada, e os demais cursos presenciais. Tal fato configura que o 
caso da UEMA se configura no escopo que March e Simon (1970) definiram como “fatores 
que afetam a percebida necessidade de decidir coletivamente” ou, mais precisamente, aos 
problemas decorrentes da alocação de recursos escassos. 

Nesse aspecto, a expressão “resistência” é relativamente presente na visão geral 
dos gestores pesquisados quando se evoca a aceitação do EaD pela comunidade acadêmica. 
Para o Grupo avalista da EaD o papel central dos conflitos deve-se a resistência dos 
professores tradicionais as novas tecnologias para educação e ao deslocamento natural do eixo 

                                                 
35  Neste caso, deve-se considerar que os gestores acusaram o rompimento dos mecanismos decisórios normais 
durante o processo de aprovação de projetos pedagógicos, em especial os do PNAP.  
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do processo educacional na migração do modelo de ensino tradicional para o modelo de 
aprendizagem. 

Sim, sim. E aí eu corroboro o que o Pierre Levi diz. Nós temos colegas professores 
que dizem assim: “ah, eu nem tenho celular, nem uso computador”. Então, na 
realidade esse professor ele tá querendo dizer que ele não é, que ele não é o 
presencial a distância que ele é, que não é afeito às tecnologias. Então isso, a gente 
teve conflitos com essa categoria de professores que não quer tecnologicamente 
evoluir. Não é que seria à distância ou não, mais ele não quer tecnologicamente 
evoluir. Alguns equipamentos já fazem parte dos departamentos aqui, tem professor 
que não usa, continua aquela mesma aula presencial e tal, então eu acho que é mais 
esse dilema da própria tecnologia. Porque o paradigma maior da EAD é um outro 
maior, é que o professor também tem que se tocar que ele já não é o centro de 
atenção. Ele não é emissor do saber, ele é o cara que ajuda o aluno a aprender. Essa 
mudança de paradigma realmente é muito difícil de ser percebida, tanto pelos nossos 
professores, quanto pelos nossos alunos. (G9.4). 

O gestor faz uso de uma projeção de enunciação com intuito de influenciar o 
entrevistador. A frase “ah, eu nem tenho celular, nem uso computador” tem a missão de 
reduzir a rejeição à aprendizagem ao escopo da incompatibilidade tecnológica, nada mais. 

O discurso do Gestor 9 está resumido a dois aspectos. O primeiro diz respeito ao 
professor que não quer tecnologicamente evoluir. Por exclusão lógica, o professor, a que se 
faz referência, é o professor do ensino tradicional em contraposição implícita ao professor que 
domina as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). A presença dos dois 
tipos de professor fica clara durante todo texto configurando uma oposição. A expressão 
“evoluir” conduz a transição de um estado para outro de nível superior ao primeiro e permite 
ao leitor a apreensão de tratar-se de um valor fundamental para o gestor, presente também no 
discurso dos demais gestores de seu grupo. Essa “evolução”36 sintetiza um confronto evidente 
entre as modernas Tecnologias de Educação (representada pela expressão “tecnologia”) e a 
metodologia de ensino tradicional, onde a primeira representa uma evolução da segunda na 
visão do gestor. 

Outro aspecto presente é a oposição entre aprendizagem e ensino tradicional. O 
deslocamento do eixo da aprendizagem do professor para o aluno pode ser observado quando 
o gestor refere-se ao professor como “não-emissor do saber”37 e “ele é o cara que ajuda o 
aluno a aprender”. Ao definir estes atributos ao novo modelo de professor, há uma 
contestação do ensino tradicional baseado na transmissão do saber de professor presencial 
(emissor do saber) para aluno presencial (receptor do saber).  A manifestação de o professor 
“é o cara que ajuda o aluno a aprender” coloca ainda o aluno como responsável pela sua 
própria aprendizagem e, simultaneamente, reconstrói o papel do professor como orientador e 
motivador do processo. Há clara oposição entre o papel do aluno (não-receptor) que vivencia 
o processo de aprendizagem e o professor tradicionalista (emissor). Ocorre que o (professor) 
não-emissor do saber é, por exclusão lógica, o professor orientador do processo de 
aprendizagem, valor paradigmático explícito na fala do gestor: “ele é o cara que ajuda o aluno 
a aprender”. Por fim, o (aluno) receptor do saber representa um aluno passivo do ensino 
tradicional, desprovido da autonomia oportunizada no modelo de aprendizagem. Pode-se, 
portanto, baseado na oposição entre professor tradicional e o aluno em auto-aprendizagem, 
estabelecer um quadrado paradigmático fundamentado na relação emissor – receptor. 

                                                 
36 O contexto de aferição da aprendizagem como uma evolução do processo de ensino está consoante com a 
abordagem de Marilú Medeiros e Gilberto Medeiros (2003b) quando se trata do conflito paradigmático, uma vez 
que os autores estão alicerçados sobre as visões evolucionistas de Boaventura Sousa Santos e sobre a visão de 
crise paradigmática de Capra.  
37 Recupera-se aqui o conceito de ensino ilustrado por Formiga (2009), no qual o professor presencial tem a 
incumbência da transmissão do conhecimento. 
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Figura 4 - Quadrado semiótico da transição paradigmática para aprendizagem 
A transição da Educação presencial para a aprendizagem pressupõe um conflito 

entre os modelos de professor tradicional e o professor afeto as tecnologias TICs. Outra 
abordagem sobre o conflito aparece sob o manto do “eufemismo” contido na expressão 
“resistência”.   

Eu sinto que dos professores licenciados, há muita resistência. Assim claro, tem 
sempre os mais tradicionais. Mais de uma mais ampla eu acho que há resistência 
sim. Quando o núcleo deixou de ser o promotor de muitos cursos, a gente fez 
reuniões específicas, e chegou-se a dizer e questionar um monte de coisas. Uma 
coisa que minimizou isso, foi que os diretores desses cursos passaram a ser, desses 
departamentos mais polêmicos, inclusive, porque geralmente eram as áreas que eram 
contempladas naquele momento, e isso já levou pra dentro da casa deles, digamos 
assim, um colega que comprou a ideia, que assumiu a responsabilidade contra esse 
processo e aí o pessoal estranhou mais hoje já é colocado, já é mais aceito, já se 
busca[...]. (G10.13). 

 
A passagem acima manifesta uma condição de temporalidade à resistência a nova 

modalidade. A presença de professores tradicionalistas, que passam a estar à frente de cursos 
EaD, promove uma mudança de comportamento a partir da vivência do “gestor (antes) 
resistente”. Transforma-se a partir da experiência. Assim, há o reconhecimento de que a 
experiência e a proximidade com a Educação a Distância servem como fator de atenuação de 
tensões internas da organização. Tal fato fica claro quando o gestor afirma “Uma coisa que 
minimizou isso, foi que os diretores desses cursos passaram a ser, desses departamentos mais 
polêmicos [...] e isso já levou pra dentro da casa deles, digamos assim, um colega que 
comprou a ideia [...]”. Essa conclusão é importante, pois o sentimento de um distanciamento 
organizacional entre a educação presencial e a Educação a Distância aparece presente na fala 
de vários gestores ligados ao ensino presencial. 

Mais eu acho que tem que ver qual a IES que tenha condição ou não. Se eu fosse 
particularizar a Universidade Estadual do Maranhão, eu diria que tem que ir com 
mais calma na questão do ensino à distância. Porque a gente vem de uma expansão 
do presencial de outras administrações muito atropeladas, sem qualidade e então eu 
acho que tem que consertar uma coisa pra depois expandir em outra. Na nossa atual 
situação, eu acho muito complicado a gente querer investir no presencial e no a 
distância e eu acho também que também à distância e aí é uma opinião muito 
particular minha, ele não pode caminhar como se ele fosse independente, tá? Porque 
ele está ligado, o EAD, ele está ligado à pró-reitorias de graduação e pró-reitorias de 
graduação. Então não é só "captei o recurso e agora a universidade que se vire", 
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não, eu acho que quem está gerindo o EAD tem que interagir com a graduação, uma 
pós-graduação, dizer até que nível, até quantos projetos a instituição tem condições 
de gerir com qualidade, não é captar o recurso e depois jogar para as outras pró-
reitorias “agora se virem pra fazer vestibular”, pra fazer isso, o programa é de vocês 
pra captar recursos. Eu acho que está havendo um, eles estão muito soltos né, essa é 
uma crítica minha, eles estão muito soltos, fazendo o que querem e aí depois a gente 
que corre atrás do prejuízo, só porque “o recurso está aí, a gente tem que captar”. 
Eu acho que a gente tem que ver o que é presencial, o que é distância e o que a 
Universidade quer, não é uma pessoa que quer, é a instituição como um todo. Então 
aí vai uma crítica em relação ao nosso ensino à distância. Eu entendo que a 
Universidade tem que participar principalmente em um Estado como o nosso, né, 
mais eu acho que tem que ser organizado, sob pena de acontecer com o presencial38 
a mesma coisa que na administração passada aconteceu com o presencial, o 
crescimento desordenado, eu acho que o recurso existe mais tem que ver até que 
ponto a Universidade vai poder gerir ou não. (G4.10). 

O trecho acima é marcado pela oposição entre crescimento abrupto e qualidade 
colocando como tema central a questão da infra-estrtura. A figura contida na expressão 
“atropelado” remete a ideia de “correria”, “pressa”, “acidente” ou “acidentado” e guarda 
relação com o sentimento de receio do gestor ao “crescimento desordenado” constante ao 
final de seu depoimento.  Há a tentativa de caracterizar este crescimento da Educação a 
Distância em processo como algo potencialmente trágico. Contudo, deve-se ressaltar que o 
gestor demonstra preocupação com o passado recente, onde uma expansão desordenada39 das 
vagas no interior do estado para educação presencial levou a organização a uma crise interna 
por falta de estrutura, fato este confirmado pela sentença “eu acho que tem que consertar uma 
coisa pra depois expandir em outra”. A mesma sentença demonstra uma crença de que a 
expansão das duas modalidades simultaneamente é conflituosa e inconciliável, fato este 
encontrado em outros discursos. 

Há também um sentimento de oposição marcado pelo distanciamento entre o 
ensino presencial e a Educação a Distância. O sentimento do gestor sobre a “caminhada 
independente” do EaD em relação à estrutura organizacional da Uuniversidade evoca 
sublinearmente uma linha de hierarquia entre Uemanet e Pró-reitorias que estaria inoperante, 
segundo sua percepção. Por outro lado, quando o entrevistado refere-se ao setor responsável 
pela Educação a Distância na terceira pessoa do plural, provoca a oposição entre o “nós” e 
“eles”, marcando claramente uma linha divisória entre setores que na própria visão do gestor 
deveriam caminhar integrados. O significante “eles” caracteriza o uso de distanciamento da 
enunciação e visa manipular o entrevistador com o uso de outro recurso, o da ancoragem, 
onde fica claro o desejo de transmitir um falso relato impessoal de falas pretéritas, impondo à 
terceiros (“eles”) manifestação idealizadas pelo próprio narrador. Como exemplo de 
ancoragem apresenta-se o relato da seguinte manifestação: “captei o recurso e agora a 
universidade que se vire”, e completando mais adiante com “agora se virem para fazer o 
vestibular” (G4.10). Certamente o objetivo é criar no espectador uma rejeição a um 
comportamento desenhado como individualista ou incauto. 

A sentença “[...] eles estão muito soltos, fazendo o que querem e aí depois a gente 
que corre atrás do prejuízo [...]” reforça o sentimento de não integração administrativa entre 
as partes envolvidas no processo. Ressalve-se que a coordenação pedagógica é responsável 
pela apreciação dos projetos pedagógicos em toda a sua complexidade, observando desde 
aspectos de padronização formal dos mesmos até a avaliação da estrutura para sua 
implantação. Fica evidenciada a preocupação com a capacidade estrutural da organização, 
quando o gestor afirma sua preocupação com a quantidade máxima de projetos que podem ser 

                                                 
38  Aqui temos um  provável ato falho onde o entrevistado desejou expressar “a distância” em vez de 
“presencial”. 
39 O gestor faz menção a fato ocorrido na gestão anterior à atual (2003 – 2006). 
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geridos com qualidade. A questão infraestrutura é muito presente nos discursos dos gestores e 
será aprofundada na análise da categoria “Educação a Distância”. 

Outro aspecto presente na categoria gestão é o tema ética. De uma forma geral, 
predominou a visão de que o processo educacional pouco pode fazer pelo nível de 
comprometimento ético do indivíduo, sendo o espaço de atuação da educação circunscrito a 
exposição de conteúdo sobre a ética profissional apenas.  

Eu acho que uma questão de ética, é..., a ética profissional se aprende na escola, mas 
não vai ser, uma, ou frequentar um curso, ter um diploma, um título, que vai fazer 
com que o gestor público, que sabe o que é certo e o que é errado, não vai ser 
necessariamente a formação acadêmica dele que vai levá-lo pro lado certo. Na 
prática, na prática, não acredito muito que a ética vá passar a reinar por uma 
formação acadêmica. (G7.11). 

Quando questionados se o PNAP poderia mudar o nível ético da Gestão pública, 
os gestores demonstraram a crença em limitações do alcance do programa. A crença segundo 
a qual a “ética a gente não se ensina” (G2.18) tem correlação com a passagem G7.11. Ao 
afirmar que “não vai ser necessariamente a formação acadêmica dele que vai levá-lo pro lado 
certo”, os gestores apresentam um certo ceticismo sobre a capacidade da educação 
transformar pessoas ou culturas. A ausência desse processo de transformação, onde o caráter 
moral do indivíduo é inerente de sua natureza apenas, coloca a missão acadêmica como mero 
reprodutor de códigos procedimentais de classe. Esse determinismo da natureza humana 
enseja um mergulho mais profundo sobre a educação, em especial, a Educação a Distância.  
 
4.2 Educação a distância 
 

Para apreender a percepção dos gestores da UEMA sobre Educação a Distância e 
ensino presencial é necessário mergulhar sobre duas subcategorias principais: o novo 
professor e o aluno de EaD. A conceituação do EaD se mostrou mais presente no Grupo 
avalista da EaD, em especial, destaque para os novos papeis dos professores e alunos na 
Educação a Distância: 

A, a Educação a Distância é uma modalidade de ensino que é baseada ou que é 
caracterizada principalmente pela separação física entre professor e aluno e 
diferentemente do sistema tradicional de ensino, onde a figura do professor é uma 
figura central cujo papel é de alguém que tem a responsabilidade por toda a 
transferência de conteúdos, é..., na Educação a Distância, esse, esse papel toma 
outro sentido, porque agora, não mais o professor é quem tem que transferir 
conhecimentos pra mim, mas eu, enquanto estudante de um curso à distância, passo 
a ser o protagonista, o sujeito principal da minha aprendizagem [...]. (G1.12). 

Os demais professores, ligados ao Grupo de coordenação pedagógica ou ao Grupo 
presencial, demonstraram preferência por apontar questões pontuais que, em geral, os leva a 
cultivar apreensões, dúvidas ou descrenças sobre a modalidade a distância. 

Os professores gestores cuja lotação está vinculada aos departamentos mais 
ligados às áreas técnicas demonstraram crer na impossibilidade ou na improbabilidade de 
cursos a distância nas suas áreas de atuação. A motivação principal apresentada, em sua 
maioria, está ligada à dificuldade de se visualizarem as atividades laboratoriais inseridas no 
âmbito dentro de um programa de Educação a Distância. 

[...] eu não conheço a plataforma da Uemanet, eu acho que pra mim é muito 
complicado emitir um parecer porque eu sou de uma área técnica, sou médica 
veterinária de uma área eminentemente técnica e que requer né, pela especificidade 
da área, a presença do professor. (G4.1). 
Diretamente com o professor ou numa prática, por isso que eu acredito no ensino à 
distância, mas eu não acredito no EAD para todas as áreas do conhecimento, ele está 
restrito, bastante restrito à algumas áreas de conhecimento. Eu acho que deve ser 
valorizada algumas áreas como a área da pedagogia, por exemplo, que é uma área 
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que o Ministério da Educação, a própria CAPS tem feito um esforço tremendo pra 
qualificação de docentes né, de nível médio, nível fundamenta e ensino médio que 
isso tá faltando bastante. (G4.8). 

O traço marcante da presença do professor sempre está associado à importância 

do retorno às dúvidas (feedback) do aluno, o que, em última análise, compromete a qualidade 

do processo educacional.  

Eu acho que interfere, porque o aluno ele fica sem um feedback, né, quer dizer, se 
você não tiver uma plataforma muito boa e realmente a presença do tutor em 
determinados momentos, você não vai ter a qualidade, porque hoje em dia, a 
informação você pode adquirir de vários meios, bastou você sentar na frente do 
computador, acessar os sites, você tem a informação. Mais isso gera também 
dúvidas né. Quanto mais informação você tem, mais dúvida isso pode gerar. Então a 
ausência de um tutor, com uma programação definida, pra que você tenha um 
feedback né, aluno-professor, eu acho que compromete isso, a minha maneira o 
processo de EAD. (G4.3). 

O trecho acima é marcado pela reflexão sobre o novo papel do professor na 
modalidade a distância. Há uma oposição sublinear entre os modelos a distância e presencial, 
marcado pela possibilidade de ausência do docente (professor tutor) em contraposição a 
presencialidade marcante no ensino tradicional. 

A oposição entre os papéis dos docentes a distância e presencial permitem um 
quadrado semiótico com base na oposição entre as expressões (educação a) distância e 
(ensino) presencial. Essa oposição não está presente apenas nessa passagem, mas permeia 
todo o discurso do gestor. Os valores não-distância (ou não-distante) e não-presencial (ou 
não-presente) completam o modelo. Tomando-se o valor “não-presencial” como “ausente” e 
“não-distância” (ou não-distante) como “próximo”, é possível construir um quadrado 
semiótico que sintetize em particular esta abordagem conceitual sobre o papel do tutor na 
modalidade EaD.  
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Figura 5 - Quadrado semiótico das modalidades de educação segundo a percepção do Grupo de coordenação 
pedagógica. 

O quadrado acima permite compreender a natureza do conflito paradigmático-
organizacional dentro da universidade. O conflito desse quadrado com o quadrado semiótico 
da transição para aprendizagem (Figura 4) mostra compreensões diferentes entre o papel do 
educador nas duas visões: a visão do Grupo avalista da EaD e a visão do Grupo de 
coordenação pedagógica. Na visão do Grupo avalista da EaD dois fatores se combinam e se 
completam mutuamente: a transição do professor para o papel de orientador do processo e a 
transição do aluno para auto-gestor da sua aprendizagem (Figura 4). 

O entendimento do grupo de orientação pedagógica é de que o professor (tutor) 
poderá, dependendo dos casos, não estar presente ou não orientar o aluno (G5.2), papel 
inadmissível no primeiro modelo40. É possível perceber traços onde a oposição semântica 
entre as expressões “distancia” e “presencial/presente” governam o conceito sobre 
aprendizagem. Em síntese: aquilo que não é presente deve ser considerado ausente e aquilo 
que está distante, por conseguinte, não está próximo/presente. Essa simplificação semântica 
do conceito conduz a uma preocupação com o acompanhamento do aluno, tal qual ocorre com 
a apreensão por feedback no caso da ocorrência dúvidas dos alunos EaD. Este professor-tutor 
ausente do processo (seja ausente enquanto orientador, seja fisicamente ausente) é o traço 
marcante que distingue a abordagem entre os dois grupos. 

Por outro lado, os gestores do ensino presencial demonstram um ceticismo 
pragmático sobre a Educação a Distância. A preocupação constante com a qualidade do tutor 
é o traço mais marcante que os une. 

O que eu acho é que, na verdade, o tutor, passa a ser o verdadeiro professor, na 
medida que o professor como a gente conhece no EAD, ele serve mais como um 
livro, ele tem o conteúdo mais ele não tem uma proximidade com o aluno. A 
proximidade, a ponte entre o aluno e o conhecimento não passa pelo professor, nem 
de longe como passa pelo tutor. O problema é que os tutores nesse modelo que nós 
temos no Brasil, não são professores. Alguns são, mas não precisa ser. São ex-
alunos! Então, qual a postura que eu acho que deve ter o tutor? A [postura] de 
professor! (G7.3). 
Né, eu não concebo um professor sem vocabulário, sem leitura, sem discussão, além 
do que a ementa diz. E eu percebo claramente que esses, esses professores à 
distância do interior, eles não leem, eles tão bitolados muito mal a um conteúdo, a 

                                                 
40  A subcategoria “O aluno de EaD” revela também a resistência à aceitação ao novo papel do aluno. 
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um livro que é dado tradicionalmente pra cada disciplina. E além do mais, a grande 
maioria deles são generalistas, se como especialista não dá conta imagina como 
generalista? (G8.6). 

Fica marcante a imagem de desqualificação dos tutores, seja através da expressão 
“ex-alunos”41, seja através da adjetivação como “bitolados”. A posição de ceticismo desses 
gestores difere frontalmente dos gestores da coordenação pedagógica. Suas críticas não 
possuem como cerne aspectos conceituais da EaD, antes disso, concentram-se no pessimismo 
sobre a seleção dos tutores. Têm caráter pragmático, portanto. 

Uma análise mais detalhada das referências encontradas na subcategoria “Alunos 
de EaD” evidencia isotopias temáticas42 que podem ser agrupadas em duas famílias de termos 
mais recorrentes. A primeira família tem por afinidade expressões que remontam a ideia de 
atributos indissociáveis do aluno de EaD. Compõem essa família os termos “compromisso”, 
“disciplina”, “responsabilidade”, “maturidade” e seus derivados, sendo o termo compromisso 
o mais frequente. Esses atributos aparecem presentes tanto no Grupo de coordenação 
pedagógica, quanto nos gestores de cursos presenciais, ressalvando que no grupo avalista da 
EaD estas manifestações não tem presença significante. A concentração dessa família de 
termos recorrentes nos gestores de coordenação pedagógica e do ensino presencial se justifica 
pelo histórico de vinculação de todos ao ensino presencial.  

                                                 
41 A ideia do tutor como “monitor” (aluno) está presente em outros discursos como, por exemplo, a passagem 
G5.2. A questão é complexa, pois há um número crescente de ex-alunos candidatando-se a cursos preparatórios 
para tutoria do PNAP (chamados internamente de “Ofertas”) na UEMA. 
42 Segundo Barros (2008, p. 74), “os temas espelham-se pelos texto e são recobertos pelas figuras. A reiteração 
dos temas e a recorrência das figuras no discurso denominam-se isotopia. A isotopia assegura graças a ideia de 
recorrência, a linha sintagmática do discurso e sua coerência semântica”. Existem dois tipos de isotopia, a 
isotopia temática e a isotopia figurativa. Barros (2008, p.74) assegura que a “isotopia temática decorre da 
repetição de unidades semânticas abstratas em um mesmo percurso temático”.  
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Tabela 2 - Frequência dos termos definidores do aluno de EaD 
Palavra Frequência 

(subnó) 
Compromisso, comprometimento, 
comprometido 

13 

Disciplina, disciplinada,  4 
Responsabilidade, responsável  4 
Maturidade, amadurecimento 3 

 
A segunda família de termos tem como elo de ligação justificar a presença do 

professor em função da dificuldade do aluno em exercer os atributos da primeira família. 
Compõem essa família os termos “vigiado”, “controlado”, “avaliado”, “acompanhado”, 
“orientado” e seus derivados, sendo o termo “acompanhado” o mais frequente. 

Tabela 3: Frequência dos termos que justificam a presença do professor. 
Palavra  Frequência 

(subnó) 
Vigiado 1 
Controlado   1 
Avaliado, avaliar  3 
Acompanhado, acompanhar, 
acompanhador, acompanhamento  

5 

Orientado, orientação 3 
 
Em linhas gerais: os discursos dos gestores ligados ao ensino presencial e do 

Grupo de coordenação pedagógica apregoam que a Educação a Distância exigiria atributos 
distintivos aos seus alunos. Tais tributos justificariam uma maior proximidade do docente 
(professor ou tutor) do seu aluno. Destaque-se que o tom predominante de preocupação com 
esse atributo do aluno EaD, denota, na verdade, descrédito no êxito do programa. Em outras 
palavras: a exigência de atributos qualificadores como comprometimento tem o intuito de 
desqualificar o programa.    

É, é, é, eu vejo assim né, se o aluno é... é um aluno, que ele é uma pessoa 
disciplinada, que é uma pessoa que vai atrás e não depende unicamente do sistema, 
eu acredito que ele se utiliza do tutor mais na falta de uma orientação do tutor, ele 
busca essa orientação com outras pessoas seja lá com quem for, então, agora 
analisando só o tutor, eu acredito que existam profissionais que atendam e 
profissionais que não atendam né, eu acho que o fato de você ter uma pessoa é, pra 
tirar alguma dúvida, alguma orientação é sempre importante, coisa que na sala de 
aula de repente você não, por até uma intimidação, você não chega ao professor né, 
pra tirar essa dúvida. Você teria, você teria com o tutor, essa, vamos dizer assim, 
essa barreira né, não existiria, porque é uma pessoa mais no nível, vamos dizer 
assim, do aluno, o aluno não teria essa barreira que talvez ele tenha como professor. 
Então nesse aspecto pode ser positivo, agora existem tutores e tutores né, alguns 
podem não corresponder mesmo nessas condições. (G5.2). 

Nesta passagem, o gestor evoca a importância da disciplina pessoal e a associa a 
possíveis falhas do sistema de Educação a Distância, como por exemplo, a ausência de 
feedback às dúvidas.  Tal fato representaria um isolamento do aluno do próprio processo 
educacional. A razão que o leva a isso é a possível falta de orientação do tutor, aqui tomada 
como uma das formas de ausência do professor. Em decorrência a este possível abandono fica 
destacado o justo oposto, a importância do papel do professor no acompanhamento do aluno. 

Deve-se registrar que é em função das carências do aluno que se justifica a 
preocupação com a proximidade (ou presencialidade) da figura do docente, aspecto típico do 
ensino tradicional. O destaque a questão do “comprometimento” como um fator de distinção 
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do aluno EaD raramente encontrou exceções43. Para os gestores fora do chamado Grupo 
avalista da EaD, o grande pano de fundo para a questão do “comprometimento” é a existência 
da (i)maturidade do aluno.  

O brasileiro está acostumado a ser vigiado, controlado e avaliado constantemente, e 
a Educação a Distância merece um comportamento de compromisso pessoal, o que 
você sabe que nem sempre acontece, nem com os profissionais de primeira linha. 
Então a Educação a Distância para esta país continental eu acho muito positiva, 
agora sem o controle devido, eu creio que ficará muito a desejar. (G3.1). 
Na verdade é um desafio. Agora, eu não sei se com a índole que nós temos, índole 
quando eu falo não é só do brasileiro não, é do maranhense, a índole do maranhense, 
eu não sei se essa expectativa de tantas vagas será produtiva no sentido do 
crescimento pessoal de casa aluno. Porque aí não vale só o... o... o crescimento 
intelectual, se é que a gente pode já pensar nesse nível, mas é o pessoal, acompanhar 
o pessoal, acompanhar o intelectual pra que não gere aquele desequilíbrio, que 
depois não seja é, proveitoso para a sociedade. (G3.8). 

Em ambas passagens a questão cultural aparece de forma marcante. O significante 
“índole” remete a um conteúdo de “caráter” ou “temperamento”, sempre marcado por um viés 
de propensão natural de um indivíduo ou seu grupo. A contradição vista pelo gestor entre a 
índole do maranhense e o grande número de vagas do PNAP, marca a oposição entre a 
natureza do aluno maranhense (que para este necessita ser controlado e vigiado de perto) e o 
modelo de aluno dentro da Educação a Distância. 

Deve-se compreender que a cobrança do “comprometimento” encerra questões 
muito mais profundas. Em primeiro lugar, ao estabelecer a “disciplina do aluno EaD” como 
uma questão distintiva entre os dois modelos de educação, reveste-se de qualificação restritiva 
não só à EaD, mas (por exclusão) todo ensino presencial, onde o aluno fica caracterizado e 
rotulado como passivo-receptor destituído de mérito e (re)ação própria. Desta forma está 
reforçado o estereotipo dominante do professor-emissor do saber, vigilante e responsável pelo 
conteúdo a ser ministrado, que desabona o aluno do pesado fardo do “compromisso” a partir 
do processo de transmissão presencial, garantindo assim, o sucesso da empreitada. 

Em segundo lugar, ao estabelecer que o aluno deve possuir um altíssimo grau de 
“comprometimento”, torna-se consequentemente necessário “vigiá-lo”, “controlá-lo” e 
“acompanhá-lo” de perto; fato este que, em ultima análise, implica na rejeição ao caminho da 
auto-aprendizagem como uma possibilidade efetiva ao aluno. A aceitação formal da EaD é 
uma aceitação condicionada a reformulação de suas bases. Contradiz-se, portanto. 

Uma vez que questionada a autoaprendizagem do aluno, é possível se questionar a 
própria capacidade de transformação do mesmo a partir da educação. Em outras palavras: 
questionar a autoaprendizagem significa questionar o potencial transformador da própria 
educação em função de sua clara e manifesta vocação para a transformação comportamental 
do indivíduo. Nesse caso, não seria possível educar o aluno para novas ferramentas, novas 
relações com seu professor, enfim, novas formas de aprender que modifiquem sua propensa 
dificuldade com a “disciplina”. Não seria possível educar o aluno à auto-aprendizagem44. 

Não obstante, paralelamente ocorre outro movimento que se soma as implicações 
da necessidade de alto “comprometimento” descrita acima. Trata-se de refletir sobre as raízes 
da necessidade do processo de “acompanhamento” e “controle” que, não necessariamente 

                                                 
43  Apenas o Gestor 6 destacou que o comprometimento deve ser uma questão presente em todas as modalidades, 
indistintamente: “Bom, como eu falei, a primeira barreira é o comprometimento do aluno, tanto faz, presencial 
como não presencial, se o aluno tiver comprometido, o resultado é o mesmo.” (G6.2). A não compreensão de que 
o compromisso do aluno deve estar presente em qualquer modalidade será compreendido como um fator de 
distinção injustificada por este trabalho.   
44 Uma possível interpretação deste fato reside na internalização pelos entrevistados da ideia de que o aluno é 
eminentemente receptivo ao conhecimento, não sendo reflexivo ao mesmo. Neste sentido, ele poderia ser, no 
máximo, condicionado. Dificilmente seria educado, pois esta é uma ação vocacionada à reflexão. 
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deve-se apenas a rejeição da auto-aprendizagem a partir da visão da “disciplina do aluno” 
como óbice. Diz respeito, antes de tudo, à justificação da relevância do papel do docente no 
processo educacional, criando a abertura necessária para defesa da presencialidade no 
processo educacional. 

Abre-se espaço aqui para recuperar a posição de desconforto de alguns gestores 
presenciais com a baixa qualidade da tutoria e outros fatores estruturais. Essa posição menos 
conceitual e mais pragmática leva a desconfiança de que o modelo de EaD poderá não ter 
coerência com seu referencial teórico quando levado em prática o programa PNAP devido as 
restrições estruturais da própria UEMA. 

Um olhar mais apurado sobre a subcategoria “material didático e estrutura do 
EaD” pode revelar mais dados sobre essa questão.  

Tem dois pontos que eu observei e aí eu me refiro à prática né, a prática da EAD. É, 
inegavelmente, eu acompanhei a elaboração de alguns materiais didáticos que foram 
utilizados em alguns dos nossos cursos, sobretudo no curso de administração, o 
curso piloto, o chamado piloto. É..., mais de um professor, às vezes três, quatro 
professores são convidados pra elaboração do material didático que vai ser levado ao 
aluno. Só aí, é naturalmente um aspecto diferenciador em relação à educação 
tradicional. Esse material sai com uma qualidade maior, até porque ele é projetado 
com antecedência, planejado, escrito, é revisado, o item chamado preparação de 
aula, eu tenho notado um rigor maior, é..., com aqueles que trabalham na Educação a 
Distância, até porque o material que é editado, vai pra mão do aluno né, elaborado 
pelo conjunto de professores, isso é um ponto fundamental. (G2.8).  

A passagem acima o sintetiza a posição do Grupo avalista da EaD sobre o 
assunto. Nesse caso, a elaboração de conteúdos didáticos é um dos pontos fortes da 
metodologia. O motivo dessa percepção otimista está concentrado no planejamento. A 
importância do planejamento está manifesto nas expressões “projetado com antecedência”, 
“planejado”, “revisado” e “preparação de aula”. Nesse contexto, o trabalho em equipe com 
professores locais é realçado e permite a conjectura de reformulação do próprio professor a 
partir da experiência renovadora do EaD:  

o professor precisa se preparar pra se colocar à disposição da Educação a Distância. 
Eu acho que isso é um processo importante e que de certo modo interrogou aí a 
capacidade dos professores de se reinventarem, de se reconstruírem, inclusive 
interferindo positivamente no seu trabalho na graduação porque ele passou também 
a descobrir que tem mecanismos dessas mídias que podem ser muito bem utilizadas 
lá com o aluno do presencial. (G2.10).   

A qualidade do material didático tem para os demais professores fora do grupo 
avalista da EaD outro significado. Quando evocado o tema, este é envolto em 
questionamentos sobre sua qualidade. 

A importação de material didático. Eu sou muito, eu vejo com muita preocupação. 
Professor Roberto, meu estimado amigo, ele fala que por exemplo, alguns cursos 
recentes já tem o material disponível até público, porque já foram passados através 
do ministério, e hoje você pode usar sem custos adicionais. Mais eu, por exemplo, 
da área das ciências biológicas que trabalho na educação ambiental também. Eu vejo 
com muito cuidado porque você discutir educação ambiental no sul, sudeste com 
represas, antrofização, etc... é uma realidade, embora seja o mesmo país. Mas é um 
país com tantas pluralidades que eu vejo que a gente tem que tomar cuidado com 
isso. (G10.5). 

Outras preocupações estão ligadas a fatores estruturais, tais como a existência ou 
não de capacidade de se gerir um sistema pedagógico complexo mediante um crescimento 
abrupto da oferta de vagas, a dificuldade em abastecer a exponencial demanda por tutores 
capacitados e, por fim, a inadequação do aparato tecnológico a disposição da universidade. 

Porque eu mesma já participei de umas vídeoconferências onde o sinal não pegava e 
aí, havia aquela angústia, porque na verdade a gente se prepara tão cuidadosamente 
né, e chega naquele dia o sinal não tá funcionando. Aí a gente compromete o 



76 

trabalho por conta disso, então eu já vivenciei e eu sei que há um cuidado mais a 
gente ainda não tem essa segurança em nível de Estado, eu acho que a UAB, todos 
esses incentivos, eles tem também que, de alguma forma, em algum momento, eu 
não sei qual, buscar essa parte tecnológica, não sei, uma parceria, já que o governo 
tem investido tanto, buscar também investir na parte, dessa parte de comunicação 
que é muito carente. (G10.3) 
é que os cursos por exemplo de especialização de mil alunos, no centro agora nós 
temos uns 4, a gente já aprovou tudo direitinho, mais a gente sabe que o TCC ele 
tem que ser acompanhado, tem que se constituir um grupo, avaliar, etc... Então, 
assustador, acompanhar isso, mil vezes quanto né, vamos supor 4, só disso e 100, 
então assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque realmente a 
magnitude é outra né, a esfera de, e eu acho que quem tem dúvidas, as dúvidas se 
voltam muito a isto, tanto ao recurso, né, para outros fins, ou até mesmo como 
gerenciar turmas de processos como esse como o TCC, pedagógicos e outros que 
tem uma relação conosco, deste centro, é, no futuro né? Na conclusão desses 
trabalhos. (G10.14) 

Em ambos os trechos selecionados, estão presentes as emoções do gestor quando 
exposto à vivência na modalidade a distância. Na primeira passagem, destaca-se a “angústia” 
de uma experiência fracassada de aula por deficiência no sinal de telecomunicação. Já quanto 
à segunda passagem, o gestor apresenta-se “assustado” com o desafio de qualidade nas 
tutorias diante de um volume tão grande de alunos. Para efeito de síntese, o plano temporal 
das duas passagens se coloca no eixo passado-presente e gera como resultado, por evocação 
da experiência do gestor, o binômio emocional angustiado-assustado. Passado e presente 
demonstram-se não convidativos no que diz respeito à boa receptividade do programa. 
Percebe-se que a experiência da gestora com EaD a conduz a uma apreensão sobre o sucesso 
de um programa com a dimensões do PNAP, fato este muito presente quando se estabelece o 
paradoxo quantitativo-qualitativo, motivado pelo o novo padrão de oferta e a qualidade dos 
cursos vindouros. Em síntese: há dúvidas sobre a capacidade da organização manter o padrão 
de qualidade diante do enorme volume do programa. Destaque-se que as manifestações 
quantitativas aparecem nos discursos dos gestores através das expressões “vagas” e 
“números”, preferencialmente. 

Nesse sentido, o Grupo avalista da EaD apresenta outro nível de relação com a 
grande oferta de vagas, associando-a a uma desejável democratização do acesso. A ampliação 
do acesso é apresentada como uma das grandes vantagens do programa e é saudada como 
mais um compromisso social atendido pela universidade. Para os demais gestores há 
preferência pelo emprego dos significante “oportunidade” e “perspectiva”. Essa abordagem 
está frequentemente associada ao tema da inclusão que para efeito deste trabalho foi inserido 
na categoria “Responsabilidade social universitária”. 
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4.3 Responsabilidade social universitária 
 

A análise apurada da categoria “responsabilidade social universitária” conduziu a 
uma rejeição do conceito da própria RSU. A ampla maioria dos entrevistados manifestou que 
as universidades já apresentam em sua missão atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
prejudicando assim a adoção de uma postura confundida com “responsabilidade social 
universitária”45, haja vista o caráter eminentemente voluntarista presente no significado de 
responsabilidade social, que implicaria em uma postura institucional de ir sempre além da 
suas próprias obrigações.  

Eu vejo a UEMA, como uma universidade que é, cumprindo o seu papel, eu não sei 
porque, me soa mal, essa coisa; a, a UEMA agora tem responsabilidade social e 
antes não tinha? Eu acho que ela tá cumprindo o papel que ela sempre teve de que é 
educar independente da temática que tá aí, de responsabilidade social [...]. (G8.10). 

Outra forma de apresentar a contrariedade do conceito de responsabilidade social 
vir a ser aplicado às universidades é a defesa do papel institucionalista-legal evidenciado pelo 
caráter normativo-positivo dos princípios constitucionais que regem as universidades, fato 
este que prejudicaria a feição voluntarista do conceito. Ressalve-se que o termo 
responsabilidade social pouco foi associado a imposição de um paradigma neoliberal. 
Tampouco raras vezes este foi percebido como uma reforma de ordem imprescindível a um 
Estado moderno enxuto nos termo preconizados pelo New Public Management46(NPM). Esta 
negativa em aderir tanto à crítica ao neoliberalismo quanto a baixa adesão ao corolário 
reformista do NPM, marcam, por exclusão, a adesão dos entrevistados a princípios sociais-
democratas nos termos desenhados por Srour (1990). 

Bem, constitucionalmente a universidade tem uma função social né, função social 
esta e também no texto legal ela desempenha na medida em que ela realiza em cima 
da pesquisa de extensão, essa famosa, esse tripé, sobre o qual se constrói a essência 
universitária, ela, isso decorre também de um princípio normativo, que diz que é em 
razão disso tem uma função social. Função social porque o ensino, a pesquisa em 
extensão como ações indissociadas e indissociáveis, elas acabam, elas nascem da 
sociedade como forma de necessidade, demanda, que precisa ser satisfeitas e ela é 
devolvida pra esta própria sociedade, né, então é da sociedade que vem né, todos os 
insumos para o processo de formação de profissionais no nível de graduação e pós 
graduação, é onde estão os problemas que vão ser objeto da pesquisa científica, da 
pesquisa básica, da pesquisa empírica, e é lá também que estão as situações 
problema que vão ser identificadas pelos extencionistas, que vão levar solução, fruto 
das pesquisas para corrigir essas distorções. Então, a Universidade nasce de um 
anseio da sociedade de necessidades sociais, necessidade de apresentar respostas ao 
crescimento, ao desenvolvimento, a humanidade no sentido muito mais amplo e no 
final o que ela produz , é, claro que em menor escala do que lhe é demandado, 
sempre isto acontece, a Universidade dá um retorno numa escala menor do que 

                                                 
45 Tal fato foi apontado por Calderón (2006) no referencial teórico, quando afirmou que para muitos trata-se de 
um conceito procedente da matriz empresarial e que não se adequaria a natureza pública de uma IES. 
46 Segundo Matias-Pereira (2008, p.103), o NPM foi instituído no “contexto do processo de reforma do aparelho 
de estado, incorporada no Brasil como Administração Pública gerencial – em um esforço de seu coordenador 
político de se distanciar do movimento reformista internacional e de sua vinculação com ideário neoliberal”. 
Klaus Frey em seu artigo Governança urbana e participação pública (Apud MATIAS-PEREIRA, 2008, p.116) 
destaca que o modelo gerencial da nova Administração pública trata-se do “enfoque denominado ‘social 
democracia de cunho neoliberal’, que enfatiza a necessidade de redução do tamanho do estado e da 
modernização gerencial do setor público [...]”. Destaque-se que um dos pontos centrais da ‘nova administração 
pública’ brasileira é a defesa do enfoque de concentração das políticas públicas em áreas tipicamente do estado, 
como educação, por exemplo. Assim mesmo, para buscar um aumento da eficiência estatal, as áreas beneficiadas 
por políticas governamentais deveriam concentrar esforços nas atividades onde não houvesse interesse privado, 
buscando a otimização dos recursos da sociedade. Nesse sentido, preconizam também a valorização do terceiro 
setor através do estímulo do voluntarismo social e a cidadania. Ressalve-se que apenas o gestor 4 abordou 
políticas públicas sobre este viés. 
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aquela que é a expectativa em relação a ela, quantitativamente falando, então, é, isso 
justifica a função social da universidade: ensino, pesquisa e extensão. A 
responsabilidade social que claro, não se afasta dessa primeira visão, mais eu acho 
que está ligada também àqueles princípios outros, constitucionais.  (G2.26). 

Nos estudos da categoria, a expressão “tripé” apresenta-se como uma isotopia. A 
expressão “tripé” remete a ideia de “base” tendo como paralelo metafórico a expressão 
“fundação”. Ao associar a missão universitária a um “tripé” com base no ensino, pesquisa e 
extensão, os gestores tentam reforçar a identidade formal entre esses elementos e a própria 
instituição universitária erguida sobre estes valores. Ao realçar esta união, o termo tripé 
reafirma que as ações universitárias possuem forte correlação com sua natureza em 
contraposição a uma percepção mais voluntarista dos seus atos. 

A referência G2.26 reforça a ideia de racionalidade das ações universitárias 
através de um processo de legalista-constitucional em oposição a uma perspectiva mais 
solidária como condição fundante das ações humanas. Tal perspectiva deixa clara a opção de 
exclusão da abordagem afirmativa dos sentimentos elaborada por Maturana (2005), crítica 
contumaz do racionalismo. Em decorrência da preferência pelo racionalismo, a 
responsabilidade social de uma organização universitária passa a ser vista como uma 
obrigação. A partir deste prisma, os gestores entendem que a “inclusão” passa ser o 
atendimento de um dever da universidade para com as demandas sociais. 

A subcategoria “PNAP como fonte de inclusão” demonstrou haver grande 
aderência a ideia do programa contribuir decisivamente para a inclusão dos novos cidadãos. 
Os termos “oportunidade” “acesso” e “perspectiva” aparecem presentes em vários gestores. 
Uma análise da subcategoria permite observar que a inclusão digital é vista como caminho da 
inclusão social, colocando-as em um mesmo patamar de forma indissociável uma da outra. 

Sem dúvida, o impacto da, da inclusão é enorme porque a educação, ela vai gerar 
uma nova expectativa de vida, não simplesmente da vida física mas uma perspectiva 
de vida, é, em termos de inserção na sociedade, é..., porque você, você começa a ver 
possibilidades, a ver alternativas onde você não via antes porque você não tinha o 
passaporte pra esses, pra esses locais, ou pra essas, essas, é..., esses espaços. Então, 
automaticamente quando você adquire um diploma ou quando você participa de um 
programa de formação como esse, você acaba se inserindo socialmente, você 
começa a fazer parte de, de um grupo social determinado, você adquire um status 
quo, que na verdade você tem um up grade no seu status quo porque você sai de um 
nível para um outro nível, é..., e você se insere num outro nível social e pra isso 
obviamente você é..., consequentemente vai ter que, por exemplo, estar é..., inserido 
digitalmente. [...] Eu tenho a inclusão digital, passo ter a inclusão social, porque eu 
me coloco num novo subconjunto na sociedade, e automaticamente na medida em 
que eu, eu, eu utilizo meu passaporte, meu ingresso de entrada nessas alternativas, 
nessas oportunidades que vão aparecer, eu vou me incluindo economicamente 
também, porque eu, eu mudo meu status econômico também, porque eu vou adquirir 
um emprego, eu vou passar a ter uma renda provavelmente superior a que eu tenho 
hoje, essa renda vai me, vai me fazer pensar em uma família, vai, é..., me fazer é, 
comprar determinados bens de consumo que eu não possuo hoje, então tem toda 
uma cadeia que é consequência exatamente de um processo que aparentemente é 
elementar, que é a oferta de um curso.(G1.10). 

A figurativização da Educação como “passaporte” para uma nova perspectiva de 
vida evidencia uma narrativa marcada pela tematização da inclusão do indivíduo em novos 
espaços sociais. A feliz imagem do “passaporte” criada pelo gestor harmoniza-se com a 
expressão “acesso”, isotopia temática presente tanto nesta subcategoria, quanto na 
subcategoria “Democratização do ensino” presente na categoria “Educação a Distância”. A 
relação evidente entre as categorias que possuem isotopias temáticas em comum inclina a 
percepção que, para os gestores, a Educação a Distância contribui para a democratização do 
ensino e esta é o elemento fundamental para o início de uma política de inclusão social bem 
sucedida. 
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O tema inclusão social é um dos poucos aspectos em que a educação é vista como 
um processo libertador-transformador do indivíduo nos termos de Fraga (2009). Deve-se 
observar que esta percepção se manifesta de forma indireta, havendo baixa recorrência de 
associação entre os termos “educação” e “libertação”, sendo este último ausência percebida, 
raramente presente de forma expressa no discurso dos gestores.  

O tema cidadania não apresentou grande frequência, sendo associado como mais 
um efeito da própria inclusão. Neste caso, apresenta-se em comum o surgimento do cidadão 
ativo, vigilante acompanhador dos processos políticos de sua comunidade que passa a assumir 
seu papel na sociedade. Por sua vez, uma característica marcante dessa categoria é a forte 
presença de narrativas descritivas sobre a situação no Estado, mais especialmente em seu 
interior. Esta característica também está muito presente na categoria Desenvolvimento 
regional que será apresentada a seguir. 
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4.4 Desenvolvimento regional 
 
Observa-se que a categoria “Desenvolvimento regional” foi a temática que 

apresentou a menor recorrência de presença nos discursos dos gestores, pois as referências 
coletadas não apresentaram área de cobertura total superior a 10%. Para os gestores da 
UEMA, a Educação é a peça principal do processo de transformação social. A perspectiva de 
melhoria de renda do estudante no interior, presente em alguns discursos, mostra ligeira 
inclinação pela postura defendida por autores como Reis, Barros e Moreira (UNESCO, 2004). 

Portanto, o discurso apresenta coerência e conformidade com os resultados da 
seção anterior. Isto pode ver facilmente verificado pela aparição frequente da expressão 
“inclusão” nas referências da categoria, apresentando dois resultados imediatos. O primeiro 
resultado percebido indica haver grande proximidade entre os dois temas e por conseguinte, 
um resgate da educação como elemento catalisador de transformação da sociedade.  O 
segundo resultado demonstra a preferência por uma abordagem social do desenvolvimento em 
detrimento a uma abordagem meramente econômica.  

Bem, o que dá pra imaginar de forma bastante direta né, para o momento em que o 
Estado do Maranhão vive, é que é difícil se imaginar um processo de 
desenvolvimento social, regional, econômico, que esteja distanciado da formação 
educacional das pessoas, né. Então quando se olha hoje o Estado do Maranhão 
potencialmente atraindo pra cá bilhões de dólares de investimentos, é..., não se pode 
querer imaginar que esse cenário, é um cenário de primeiro mundo né, vá conviver 
com uma população com esses índices educacionais que nós temos aqui. (G2.22).  

A subcategoria “Avaliação de políticas públicas” evidencia a recusa do corpo 
gestor em aceitar a abordagem liberal, habitualmente crítica das políticas públicas. Não foi 
registrado em nenhum discurso condenação política pública que importassem em gasto 
público com educação47. Mais uma vez, por exclusão, pode-se acreditar em uma afinidade 
ideológica com a social-democracia. 

Ah, com toda certeza. Com toda certeza. educação e saúde não precisa falar, que 
seriam as vertentes de investimento mais importantes do governo, agora quando 
você forma as pessoas logicamente no setor educacional, você vai tá fazendo um 
investimento de futuro com o retorno total ao local, ao estado, ao país né? Então 
isso, você pega dados aí de países desenvolvidos, você vê os investimentos em 
educação, e eles são países desenvolvidos. (G5.9).  

O cenário regional de atuação do PNAP48 apresentou a pobreza regional e o 
abandono como tema central. Este aspecto também foi foco de preocupação da categoria 
“Geografia da paisagem cultural” apresentada a seguir. 

 
4.5 Geografia da paisagem cultural 

 
A relação Universidade – espaço geográfico é o traço mais marcante da categoria 

“Geografia da paisagem cultural”. Ela está presente seja na cobrança de uma relação da 
UEMA mais próxima do seu “entrono” (bairros vizinhos), seja no desenvolvimento dos 
“rincões” situados no interior do estado. A mudança da cultura regional é vista como grande 
desafio e/ou obstáculo a ser vencido. Ora essa mudança refere-se à postura dos alunos do 

                                                 
47 Somente o Gestor 4 apresentou restrições a um programa como o PNAP, expressando seu receio deste estar 
desarticulado com reformas políticas educacionais de base: “Porque a base de um bacharelado, de uma 
graduação, um nível superior que seja, ela não está só na universidade seja ela presencial ou não, ela é ensino 
fundamental e ensino médio. [...] Eu acho que paralelo a isso, o governo tem que se lembrar que existe um 
déficit muito grande do ensino fundamental e do ensino médio, senão a coisa não vai caminhar. (G4.11)  
 
48 Na seção sobre gestão estão presentes duas passagens (G2.29 e G5.10) que ilustram a visão do cenário 
regional do PNAP.  
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programa, ora refere-se à mudança no comportamento dos gestores49 e em alguns casos 
extremos, generaliza-se ao povo maranhense como um todo50. 

Contudo, é possível observar que alguns gestores relacionam Educação, e portanto 
Cultura, com mudança da paisagem geográfica tal qual defendido por Sauer (2004). Algumas 
observações marcantes mostram como o fenômeno ocorre na percepção dos entrevistados.  

Olha, eu acredito que pode, eu acredito que pode, eu vejo assim, um exemplo 
interessante, pra essa parte de gestão no interior, não sei, eu agora me esqueci lá no 
interior de São Paulo, tem uma, uma ONG, até se não me engano teve por aqui esses 
dias, de uma cidade, uma pequena cidade do interior, eles faziam uma administração 
paralela em relação a prefeitura e eram pessoas da iniciativa privada muito 
experientes né, se eu não aquele Antonino Mago Trevisan que é o camarada lá, de 
algum setor de auditoria se não me engano ou de alguma empresa grande, eu não me 
recordo agora, mais é, é de auditoria. Aí, eles levaram essa ONG lá e começaram a 
fazer uma administração paralela e de certa forma isso começou a influenciar na 
administração da universidade que mudou a cara da cidade. Então esse aspecto da 
pessoa fazer, esse, esse tipo de curso, que isso pode mudar o interior, pode, mas eu 
acho que é a mais médio e longo prazo do que uma outra iniciativa como essa se nós 
tivéssemos uma presença forte do, de repente do setor privado, pra moralizar o setor 
público né, porque existe o corruptor e o corruptível, então se o setor público, se o 
setor privado é, bater o martelo no sentido da diretriz que quer pra sua cidade, ele 
teria um peso a curto prazo bem maior do que uma ação dessa, mas com certeza essa 
ação é válida a médio e longo prazo. (G5.8). 

Neste trecho, o gestor destaca a importância da Tecnologia de gestão para 
transformação do ambiente humano. Há clara percepção que a influencia de aportes maiores 
de educação conduzem à transformação da paisagem humana quando afirma que este fator 
“mudou a cara da cidade”. Recuperando Sauer (2004, p.59), “a cultura é o agente, a área 
natural é o meio, a paisagem cultural o resultado”. 

O fato da condição temporal da transformação ocorrer a “médio e longo prazo” 
não deve ser imputada a uma descrença no potencial da ação educativa, antes disso, deve-se 
perceber que o gestor reconhece que a educação tem o seu tempo de amadurecimento, cujo 
potencial transformador se eleva com o passar dos anos.   

É, acredito, acredito até a mais que ele possa influenciar na cultura política dessas 
cidades. Porque é, com a formação desse jovem né, jovens e adultos nessas cidades, 
dentro desse programa da política de formação de administradores públicos, é bem 
capaz de que a gente esteja aí, fortalecendo toda uma falta de estrutura, e 
conhecimento de gestão que essas pessoas podem o que? Se agregar e se manter no 
seu município, trabalhar nas secretarias, nos órgãos públicos dali e tendo o 
instrumental e a ferramenta, que a própria gestão e a própria ciência e a arte da 
administração provém, eles saberem melhor administrar esse recurso, eles saberem 
melhor utilizar com eficiência, eficácia efetividade. Tudo isso pra mudar também 
condições desse município. Porque afinal de contas eu costumo dizer para o pessoal, 
a gente não mora num país, nem no Estado, nem na região, a gente mora é no 
município. Toda ação nossa é feita dentro do município. (G9.8). 

Ao declarar sua crença na capacidade do programa PNAP influenciar a cultura 
política dessas cidades, o gestor firma posição pela capacidade transformadora do processo 
educacional sobre o espaço humano, mais particularmente, sobre a cidade. A referência G9.8 
permite ainda perceber a expectativa pela melhoria da qualidade do gestor e o possível 
impacto da eficiência gerencial sobre o município. Fica claro o impacto causa-efeito sobre o 
local de ocorrência do programa, quando gestor manifesta “tudo isso pra mudar também 
condições desse município” (G9.8). Deve-se realçar a constante preocupação dos gestores 

                                                 
49 Destaque para passagem G8.15 presente na categoria Gestão, onde o gestor demonstra pessimismo sobre a 
capacidade do programa mudar a cultura local. 
50 As referencias G3.1 e G3.8 presentes na categoria Educação a Distância, onde percebe-se a tipificação cultural 
na expressão “índole” e no temperamento do brasileiro acostumado a ser “vigiado, controlado e avaliado”. 
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com a situação do seu estado, em especial do interior. O cenário regional maranhense é 
sempre apresentado como sendo “abandonado”, “atrasado” e, em consequência, a mudança a 
que se refere o gestor é também uma mudança qualitativa. Sendo esta mudança qualitativa, 
verifica-se o impacto no nível de desenvolvimento local e, portanto, na geografia da paisagem 
humana, nos termos preconizados pela obra de Correa e Rosendahl (2004). Reforça a 
regionalização desse impacto, a perspectiva de que a vida do cidadão se dá na sua cidade: 
“agente mora é no município”. 

Uma aspecto fundamental da narrativa do gestor está no reconhecimento que um 
processo educacional como o PNAP permite fixar jovens nas suas cidades. Este é um aspecto 
valorizado no trabalho de Levit (2008), mas relativamente ausente nos discursos coletados. A 
subcategoria “Cyberespaço como fator de descentralização” dedica-se a outro aspecto 
abordado na obra de Levit (2008), entretanto com presença marcante nos gestores do Grupo 
avalista da EaD, a desterritorialização: “Então, eu acho que sobretudo é a utilização dessas 
diversas mídias, é..., atuais né, com emprego de tecnologias avançadas que abreviam as 
distâncias propriamente ditas, transformam o espaço geográfico num valor secundário, e 
priorizam, intensificam, o papel do aluno na construção do seu conhecimento”. (G2.2). 

O trecho recuperado acima ressalta o caráter secundário do espaço físico diante no 
novo arranjo social propiciado pelo ciberespaço. Embora Levy (2008) preocupe-se com a 
possibilidade do ciberespaço reforçar o êxodo de talentos dos centros, inicialmente essa 
hipótese não é abraçada totalmente. Isso se deve a outro fator presente na obra de Levy 
(2008), a desterritorialização. A possibilidade nova de ter universidade EaD em sua cidade, o 
que antes não ocorria. Essa possibilidade gera a expectativa de um efeito reverso: agora 
acredita-se na mais possibilidade de fixação do homem no seu espaço geográfico do que no 
reforço do êxodo de talentos locais. 

Outro fator abraçado pelos entrevistados, que está presente na obra de Levy 
(2008), é o reconhecimento que o PNAP possa colocar o ciberespaço a serviço de regiões 
desfavorecidas, contudo, este aspecto está ainda circunscrito ao desempenho do investimento 
em educação como catalisador social. Efeitos como o uso de ferramentas digitais para 
elevação da efetividade de políticas públicas de controle e de planejamento não aparecem. 
Mais uma vez, quando muito, se reconhece o valor da educação para melhoria da gestão, mas 
ignora-se o valor da aprendizagem digital para novas possibilidades de uso de ferramentas e 
desenvolvimento de novas técnicas. 

Segundo Levy (2008) deve-se esperar a redução gradual da distinção entre o 
ensino presencial e a Educação a Distância. Esse aspecto foi realçado por alguns gestores, 
demonstrando intrinsecamente a convicção de que as ferramentas tecnológicas utilizadas na 
EaD podem agregar valor ao processo educacional presencial.  

Eu acredito que por esse lado, eu vejo que há uma complementação entre o EAD 
com o ensino presencial. Talvez pela minha formação, em uma outra, em uma área 
que requer justamente, desdobramento, a questão tecnológica, o aluno ele, ele é 
levado a várias formas de poder, é, responder suas perguntas. É, e ali, o 
desdobramento é mais fácil dentro de uma sala de aula presencial. Se tiver, EAD 
com poucos alunos, em pontas diferentes, em que haja uma interação no mundo 
virtual, naquele momento, poderia muito bem render o mesmo resultado que foi o 
presencial. (G6.3). 

Outro aspecto de baixa ocorrência refere-se ao reconhecimento da existência do 
processo de aprendizagem em rede e de inteligência coletiva (IC) por parte dos gestores. As 
poucas referências sobre o assunto tem caráter disperso, dificultando a apreensão de sentidos. 
Contudo, pode-se verificar ligeira predominância da aceitação de uma aprendizagem dita 
“colaborativa” entre os alunos. 

A subcategoria “Diploma como título nobiliárquico” é caracterizada pelo emprego 
constante das expressões “diploma” e “título”. Em geral, há o reconhecimento que o grande 
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beneficiado desse processo é o aluno. Para este são dirigidos atributos associados às 
expressões “autoestima”, “status”, “ascensão” e “valorização”, implicando na crença de 
mudança de status social. 

Olha, é..., eu vou dividir a resposta, na minha convicção pessoal, no campo prático, 
a formação que ele deve receber vai ser mais importante do que o diploma que ele 
vai receber. Mas nós estamos falando do Estado do Maranhão, com raízes históricas 
ainda, onde a cultura, entre aspas, da “meritocracia”, ou mais entre aspas ainda, do 
“doutor com o anel no dedo”, ainda é muito forte né? Então, o diploma ele dá ao 
programa, aqueles que obtiverem o diploma no final do programa, isso, o fato da 
diplomação, o título de bacharel, isso é um ingrediente que dá um status 
extremamente elevado e que se co-substancia, num dos grandes atrativos do 
programa. Desconfio eu, que se fosse um curso de aperfeiçoamento, talvez não 
tivéssemos um número tão grande de inscritos como nós tivemos, é, agora ao final 
do, do término do processo de inscrição ou antes do processo de seleção, então acho 
que isso é um aspecto importante, é um ponto alto do programa e que faz com que 
nós tenhamos um compromisso, exige que nós tenhamos um compromisso, alto com 
a qualidade do que nós vamos oferecer porque senão nós corremos o risco de nos 
transformar numa máquina de emitir diploma, e é o que nós desejamos. (G2.30) 

Nesse sentido, deve-se recuperar a passagem G1.10 onde o gestor apresenta a 
imagem do diploma como um passaporte para um novos “espaços” provocando sua inserção 
social. A ideia de retratar o diploma como um passaporte que traduz-se em um “documento” 
que dá permissão para deslocar-se de um Estado (ou estado) para outro, permite associar o 
diploma como um título nobiliárquico como defendido por Bourdieu (1995). Marilú Medeira 
os e Gilberto Medeiros já haviam denunciado o perfil conservador da academia brasileira 
quando afirmavam o caráter da “universidade que auxilia na construção dessas desigualdades” 
(MEDEIROS ; MEDEIROS, 2003a, p. 47) ao invés de combatê-las. 

A figurativização do diploma como passaporte possui grande harmonia com as 
demais referências da subcategoria, principalmente em função das isotopias temáticas 
encontradas em comum. 

Por outro lado, os termos “inclusão”, “acesso” e “oportunidade” aparecem 
presentes em algumas narrativas, indicando haver do tema diploma como título nobiliárquico 
com a questão da inclusão e da democratização do ensino. Assim sendo, pode-se concluir que 
há nos discursos o sentimento de que a democratização do acesso leva a inclusão e este 
fenômeno impacta sobre a qualidade da gestão, sobre o desenvolvimento e a cultura. 
 
4.6 As categorias livres 

 
Como já foi dito, as quatro categorias presentes nos nós livres são: Preocupação, 

pré-ocupação, emoções e educação. As categorias “preocupação” e “pré-ocupação” devem ser 
analisadas conjuntamente e buscam aferir para qual sentido as falas dos depoentes estão 
orientadas.  Por exemplo, há na fala dos gestores uma postura orientada para solução de 
problemas percebidos, no sentido de uma pré-ocupação? Ou encontramos a predominância de 
uma postura preocupada, porém passiva? Uma análise mais aprofundada dessa categoria está 
disposta na seção 4.7 A apreensão dos sentidos. 

Quanto à categoria livre “emoções” tentou-se captar os sentimentos dos gestores 
apreendidos durante as entrevistas. Em geral, a fala dos gestores é caracterizada pelo 
predomínio de emoções negativas, tais como, “angústia” ou “constrangimento”, não obstante 
haver também sentimentos positivos encontrados nas narrativas. Os sentimentos manifestam 
correlações com a posição dos diversos atores do processo educacional captadas pelas 
vivências dos gestores. 

Podem-se classificar os sentimentos manifestos pelos atores a quem são dirigidas 
as falas. Os sentimentos mudam de acordo com os atores envolvidos no processo. De maneira 
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geral, são atores envolvidos: os alunos, os professores, os gestores universitários e os policy 
makers do Governo Federal. Esta seção dedica-se apenas à apresentação da descrição sumária 
dos diversos perfis dos sentimentos dos gestores em relação aos atores, ficando para a seção 
posterior uma análise crítica mais aprofundada dos sentimentos. 

 
4.6.1 O ator aluno 

 
Além da já descrita dúvida sobre a capacidade de comprometimento do aluno a 

distância, predominou a certeza de que este processo poderá ser positivo para a sociedade. 
Quando os atores são alunos, destacam-se as manifestações de que o aluno diplomado se 
sente mais valorizado em função da percepção do beneficiado sobre a elevação do seu status 
social. O incremento da auto-estima pessoal do aluno, em especial do interior, se inclui nessa 
categoria.   

Olha eu, eu acredito que sim porque ando muito em Caxias, e eu vejo o entusiasmo, 
eu tenho entrado muito em contato com o pessoal lá da biologia, que faz biologia e 
eles sim são muito orgulhosos de ter uma graduação, independente da área que for, e 
ainda assim tem conseguido fazer cursos de mestrado em grandes instituições 
entendeu? E eles se sentem muito valorizados e todos de origem muito humilde, tem 
alunos lá do presencial, eu digo, imagino que isso vá acontecer também no a 
distância, num volume muito maior, que se vangloriam mesmo do sucesso que 
conseguiram com o curso de graduação, de bacharelado, então com certeza.(G4.15). 

 
 
 
 
4.6.2 O ator professor 

 
Entretanto, quando faz-se referência ao professores, há radical mudança nos 

sentimentos destacados. Predominam narrativas com ilustrações de experiências revelando 
sentimentos negativos em suas vivências, quase sempre na terceira pessoa51. 

Encontram-se neste agrupamento as frequentes manifestações de percepção de 
rejeição da EaD pelo corpo docente da UEMA, bem como, o sentimento de que os atores 
estão no meio de um processo de transição em transcurso. Neste último caso, predominam os 
sentimentos como “dúvida” ou um certo atordoamento com a velocidade do processo. De 
maneira geral, os relatos captados sugerem uma certa apreensão dos entrevistados com o 
processo iniciado pelo programa. 

Sim, sim, o que eu tenho são relatos, são opiniões de pessoas que dizem: não, eu 
quero, eu não acredito nisso, e aí você tem dessas pessoas que dizem que não 
acreditam, dois tipos de pessoas, de pessoa, a pessoa que nunca teve contato, então 
tem uma resistência natural ao novo, exemplo um colega meu, que disse não, que já 
é um senhor, que é bem tradicionalista que ele disse: ah, "isso aí não existe", "isso aí 
é balela", "isso aí é besteira", daqui à pouco nem vai mais existir porque vão... 
Ontem eu tive a oportunidade de passar a tarde com uma professora do Rio Grande 
do Sul, que levei lá no núcleo de educação, tecnologia pra educação da UEMA, 
porque a reitoria tá lá e falei pra ela o que era aquilo então, e ela: ah, "isso aí, eu não 
acredito" e tal. Mais ao longo do relato ela disse que já teve experiência com EAD. 
Porque ela mesma se sentiu constrangida na hora de gravar a aula, mais além disso 
ela acha que a mensagem não chega como deveria chegar, o aluno, talvez por essa 
falta de comprometimento, o sistema não permita, enfim, então você tem por 
exemplo: aquele camarada que já tem uma resistência natural a qualquer tipo de 
mudança e são muitos e que nunca teve contato e você tem as pessoas que já tiveram 

                                                 
51 O distanciamento da enunciação para recuperação de experiências vividas por terceiros (professores) durante 
experiências com a Educação a Distância será observado na seção seguinte destinada à apreensão dos sentidos. 
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contato com o EAD, e que por isso mesmo não, não vê com bons olhos muito 
embora não tenha visto nenhum embate entre os que gostam e os que não gostam, 
mais as opiniões, na verdade as opiniões dos que acham que há ali um bom futuro, 
são os que estão diretamente envolvidos. Então de certa forma há um viés na opinião 
porque ele, ele tá diretamente envolvido numa coordenação, enfim, de alguma forma 
ele tem um ganho com o EAD, bom, aí eu nunca vi alguém envolvido com o EAD, 
falar mal do EAD. Isso é uma observação eu acho que importante. Mais numa 
discussão propriamente não, mas opiniões sim, opiniões alheias sim.(G7.8) 

 
4.6.3 O ator gestor  

 
Outro agrupamento que merece destaque são os sentimentos dos gestores à frente 

desse processo. As manifestações nesse agrupamento diferem-se do anterior por ter foco não 
mais com as dificuldades pedagógicas ou aceitação da modalidade. Aqui há claro foco com o 
papel do gestor e suas preocupações (ou pré-ocupações) com o processo. São várias 
apreensões registradas, contudo merecem destaque as seguintes: 

a) falta de integração interna entre os setores envolvidos; 
b) favorecimento da alta administração na distribuição de recursos para Uemanet 

e consequente descaso com ensino presencial; 
c) inadequação da estrutura da UEMA para um programa dessa envergadura; 
d) falta de qualidade na oferta dos novos cursos do PNAP e consequente queda na 

avaliação pública dos serviços prestados pela UEMA; 
e) dúvidas sobre o conteúdo e solidez da modalidade Educação a Distância. 

Agora eu lhe confesso que uma das críticas que mais eu sinto como forte é o por que 
de não se ter ainda um amadurecimento do regular e as licenciaturas elas se 
ressentem muito disso professor. Quando a gente vê um prédio construindo aqui, o 
outro ali, remendando acolá, a gente sabe que isso é ótimo e foi um fruto dessa 
gestão atual. Mas há resquícios do passado, há dívidas digamos assim e há na, as 
pessoas cobram porque, porque a gente tem ainda carências básicas. De salas de 
aula, de, de setores que a gente consegue espaço e semestres seguintes já é mais 
difícil. Então assim, claro que tudo que tá tendo agora, as construções vão dar uma 
outra vida né, a oportunidade e mais espaços a compartilhar por este centro e até 
mesmo com outros, mais há muito no discurso, até porque você sabe que as coisas 
não acontecem tudo no mesmo tempo, onde é, porque se tem tanto de recursos e as 
vezes as pessoas não entendem que é um fruto de um outro tipo de recurso, um 
recurso federal, um programa como este, que vem né, dar uma oportunidade 
diferenciada, mais há ainda, em alguns discursos eu sinto isso, estruturar melhor o 
regular pra que a gente possa avançar e uma coisa que eu não falei ainda mais que 
eu acho que cabe registrar, que eu acho que a própria reitoria de pós-graduação 
também tem esse medo, é que os cursos por exemplo de especialização de mil 
alunos, no centro agora nós temos uns 4, a gente já aprovou tudo direitinho, mais a 
gente sabe que o TCC ele tem que ser acompanhado, tem que se constituir um 
grupo, avaliar, etc... Então, assustador, acompanhar isso, mil vezes quanto né, vamos 
supor 4, só disso e 100, então assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado 
porque realmente a magnitude é outra né, a esfera de, e eu acho que quem tem 
dúvidas, as dúvidas se voltam muito a isto, tanto ao recurso, né, para outros fins, ou 
até mesmo como gerenciar turmas de processos como esse como o TCC, 
pedagógicos e outros que tem uma relação conosco, deste centro, é, no futuro né? 
Na conclusão desses trabalhos. (G10.14). 

 
4.6.4 O ator governo  

 
Por fim, existem dúvidas sobre a qualidade das Políticas Públicas. Claramente 

este é o ator menos presente dentre todos os demais. Um aspecto que incomoda os gestores é 
o “interesse” governamental no lançamento de programas, porém sem o devido cuidado dos 
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policy Makers do Governo federal. Por outro lado, também foram apresentados 
questionamentos sobre a qualidade de um investimento maciço em educação superior 
descasado de um investimento igualmente impactante na educação de base. 

Olha, modificar, modifica. Mais eu acho que eles não estão fazendo a coisa certa. 
Porque a base de um bacharelado, de uma graduação, um nível superior que seja, ela 
não está só na universidade, seja ela presencial ou não, ela é ensino fundamental e 
ensino médio. Então se não tiver políticas públicas locadas para ensino fundamental 
e ensino médio que dê a essas pessoas uma condição de conhecimento básico, pra 
poder atingir um nível superior, eu acho que elas vão passar no vestibular, talvez o 
vestibular, ele vá diminuindo o ponto de corte dele, mas não vão adentrar pessoas 
com capacidade crítica e de conhecimento básico pra fazer uma boa graduação. Eu 
acho que paralelo a isso, o governo tem que se lembrar que existe um déficit muito 
grande do ensino fundamental e do ensino médio, senão a coisa não vai 
caminhar.(G4.11).  

 
Dos quatro atores selecionados deve-se destacar que há clara predominância de 

manifestações envolvendo “professores” e “gestores”. Fica claro o caráter empático na 
narrativa dessas experiências. 

A categoria “educação” tem por finalidade propiciar a identificação do conceito 
de “ensino” e “educação” segundo os gestores entrevistados. Muitos aspectos da Educação 
foram abordados em seus muito significados. Os gestores do Grupo avalista da EaD 
concentraram-se mais no processo de aprendizagem com enfoque nas mudanças de paradigma 
entre ensino presencial e a Educação a Distância, fato esse exaustivamente abordado no início 
desta seção. 

Os demais gestores ligados ao processo presencial formaram o conceito de ensino 
a partir da soma de seus elementos, tal qual um mosaico, enfatizando a importância da 
proximidade do professor, a inaptidão do aluno regional à disciplina da auto-aprendizagem e a 
importância da transmissão de conteúdo em sala.  Não obstante, muitas vezes é possível 
perceber que os conceitos de educação e ensino se confundem, tornando-se sinônimos, tal 
como manifesto na referência G8.11, passagem na qual o gestor afirma “o meu papel como 
professor é educar pessoas, é passar conhecimento”. 

Em geral, não foi possível apreender um único significado dado pelos gestores 
presenciais à educação. Na pesquisa este presente o destaque a várias potencialidades da 
educação, como mostrar caminhos, estimular da capacidade de discernimento, desenvolver o 
ser humano, incentivar a mudança de comportamento, libertar e desenvolver uma criticidade 
cidadã. Contudo, a apreensão do significado da Educação será destaque na seção seguinte. 

 
4.7 Apreensão dos sentidos 

 
Importa à Fenomenologia os significados das falas dos entrevistados, para tanto, é 

necessário destacar nesta seção a apreensão dos sentidos dos discursos, deixando à parte a 
análise dos eixos. Sabidamente o conhecimento das visões dos agentes da ação, neste caso, os 
gestores, revela o sentido final do processo fenomenológico. Presos à intersubjetividade que 
une gestores e pesquisador, faz-se necessário mergulhar no perfil do agente transformador. 
Percorrendo o caminho das falas, compondo uma paisagem em mosaico, peça por peça, pode-
se apreender a visão do sujeito da pesquisa. 
 
4.7.1 O perfil dos gestores 

 
Com formação diversificada, o corpo dos gestores entrevistados é formado por 2 

administradores, 3 engenheiros, 2 agrônomos, um pedagogo, um advogado e um psicólogo. A 
experiência de gestão universitária varia entre 3 e 30 anos, nos mais diversos cargos: pró-
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reitores, coordenadores pedagógicos, diretores de centro, coordenadores de curso,  chefes de 
departamento, dentre outros. 

Todos se apresentaram de forma comunicativa, cordatos, sempre dispostos a dar 
suas opiniões quando concitados. Atentos às questões universitárias, manifestaram bom 
conhecimento sobre as principais questões internas apresentando um respeito devoto pela 
instituição. 

Durante as entrevista alguns temas emergiram com muita força, a saber, os papeis 
do aluno e do docente no novo paradigma e as deficiências da estrutura interna da UEMA, 
sejam estas deficiências percebidas, tanto no aspecto que diz respeito ao apoio material do 
ensino presencial, quanto às deficiências relativas ao atendimento das demandas operacionais 
exigidas pela aprendizagem a distância52. Em função disso, a Educação passa a ser peça 
fundamental para composição do mosaico fenomenológico. 

 
4.7.2 A educação segundo os gestores 

 
Cabe destacar a relevância do tema educação para o gestor da UEMA. A 

compreensão do fenômeno educação varia de gestor para gestor. Não há uma visão uniforme 
da questão, predominando a predileção do gestor por uma abordagem mais paradigmática, 
ressaltando as vantagens da Educação a Distância ou do ensino presencial conforme o caso. 

Entretanto, uma análise mais acurada pode permitir vislumbrar aspectos mais 
delicados dos sentidos dados ao fenômeno. Em dois momentos foi possível observar a 
descrença no potencial transformador da educação. Encontra-se exposto este traço mais 
precisamente quando se afirma que a “ética não se ensina”, subtende-se, portanto, a educação 
como transmissora de informações53 somente, descartando a educação como um processo de 
mudança comportamental no indivíduo. Aspecto semelhante pode ser registrado quando se 
observou a preferência do gestor por retratar a auto-aprendizagem como inadequada para um 
aluno indisciplinado e sem compromisso. Mais uma vez descartou-se a essência 
transformadora da educação sobre o homem. 

Este sentido restrito de educação como mero transmissor de informação parece 
intimamente ligado ao paradigma do ensino presencial, importando em sufocar no agente-
humano a percepção de que educar é muito mais que transmitir. A visão da Educação como 
uma ação libertadora presente em Fraga (2009) e Resende (1990) está de acordo com o 
processo de educação no sentido amplo que, vive presente no homem desde os seus primeiros 
passos até sua morte. O primeiro contato com a Educação nasce quando crianças, quando 
aprende-se a conviver respeitando o lugar do outro, cresce com aprendizado acadêmico e 
desenvolve-se no aprendizado54 em rede do dia-a-dia de trabalho e com familiares. Esta visão 
de aprendizado encontra-se alijada do corpo da UEMA, principalmente o corpo presencial. 
Recuperando as palavras de Resende direcionada a um homem que existe: “o homem conhece 
e pensa. A aprendizagem significativa consiste igualmente em adquirir conhecimentos e 
aprender a pensar [...] a educação da inteligência diz respeito não apenas ao conhecimento 
mas ao pensamento, isto é a capacidade de refletir, meditar e acrescentar sentido”55 
(RESENDE, 1990, p. 52-53). 

Contudo, é bastante aceito o postulado segundo o qual a Educação leva ao 
desenvolvimento social. Assim, estabelece-se uma visão paradoxal da educação na percepção 

                                                 
52  Neste caso, os gestores referem-se às condições problemáticas de seleção e capacitação de tutores, bem como 
às deficiências no apoio administrativo. 
53 Neste caso, trata-se de restringir à disciplina apenas o conteúdo de Códigos de Ética. 
54  Aqui deve ser empregado o sentido sócio-construtivista trabalhado por Vygotsky.  
55  O reconhecimento do desenvolvimento da criticidade e da liberdade foi realçado apenas pelo Gestor 10. 
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dos gestores da UEMA: a Educação transforma a Sociedade sem transformar o homem que 
nela se abriga. Este é o paradoxo educacional dos acadêmicos entrevistados. 

Outro traço de recusa da aprendizagem56 está na difícil aceitação da figura do 
tutor. Duas posições opõem-se a aprendizagem: uma de caráter paradigmático acredita na 
ausência do docente no processo, outra de caráter pragmático destaca a inadequação estrutural 
da universidade para empreitada. O flagrante receio identificado na figura do professor tutor, 
empana a já percebida dificuldade na aceitação da Educação pelos profissionais de ensino.  
Porém uma pergunta não foi possível de ser respondida: seriam as restrições ao novo 
paradigma fruto do medo da obsolescência funcional do professor presencial? 

Se, por um lado, a visão do programa em seu sentido amplo não autoriza a 
Educação ser observada como um processo libertador do indivíduo nos termos defendidos por 
Fraga (2008), a mesma sorte não pode ser atribuída à “instituição escolar” de Bourdieu e 
Passeron (2008). Neste aspecto, percebe-se a boa aceitação da escola como instrumento de 
reprodução das estruturas sociais e, portanto, de instrumento de domínio. A visão do diploma 
como um “passaporte” a um novo hemisfério social, permite crer que para os gestores embora 
a educação não seja libertadora, certamente é credenciadora ao poder. 

Contudo, se a Semiótica peirciana pode ser entendida como uma teoria do 
conhecimento fenomenológica, esta também representa a busca da apreensão dos sentimentos. 
Além das dúvidas e da percepção dos gestores sobre os principais atores do processo, já 
descritas na seção anterior, destacam-se dois sentimentos em particular que se sobressaem 
sobre os demais: os sentimentos sobre a EaD e os sentimentos sobre o abandono da educação 
presencial. 

 
4.7.3 As emoções apreendidas 

 
Um aspecto emocional interessante diz respeito ao uso recorrente das projeções de 

enunciação para descrever a opinião de alguns acadêmicos sobre o tema. Relatos afirmando 
que outros professores se referem a EaD como “uma balela” ou descrevendo experiências de 
constrangimento57 na convivência com a nova modalidade tendem a retratar algo que, há 
grande dificuldade em assumir: a própria rejeição à EaD. De uma forma em geral, usa-se 
sempre a terceira pessoa para criticar a modalidade a distância. Acredita-se que o 
distanciamento da enunciação seja, neste caso, mais que um recurso de manipulação, sendo 
também um recurso de dissimulação para empanar polêmicas posições pessoais. 

O traço mais marcante nos sentimentos dos gestores é a rejeição ao suposto 
abandono do ensino presencial. A abertura ensejada pela Educação a Distância no processo 
pedagógico universitário representou, na leitura íntima dos entrevistados, uma guinada nos 
esforços da direção superior rumo a um novo modelo paradigmático58. A impressão 
construída por essa leitura foi oportunizada pela massa crescente de recursos destinados à 
Uemanet em contraposição a gestão orçamentária restrita que preside a vida do ensino 
presencial. Embora a gestão da Uemanet seja pródiga em divulgar seus esforços de captação 
de recursos externos, problemas de comunicação ou de percepção, levam os gestores 
presenciais a acreditar tratar-se de recursos internos e, posteriormente, a materializarem suas 
insatisfações através de reclamações. Esses elementos fortificam a visão de abandono do 
                                                 
56  Aprendizagem deve ser entendida como depositária das virtudes da educação em seu sentido mais amplo, tal 
qual em Resende (1990)  
57 A referência G7.8 retrata uma professora visitante que afirmou sentir-se constrangida ao gravar uma aula na 
modalidade a distancia e, por uso do recurso de ancoragem, o gestor afirmou ter ouvido a fala “isso aí, eu não 
acredito” por parte da professora visitante. 
58 Neste caso encaixa-se com perfeição as perspectivas de Boaventura de Sousa Santos e Capra sobre o conflito 
paradigmático, como a co-existência de modelos obrigados a se confrontarem, um representado um novo modelo 
que se choca com o outro, mais antigo e insuficiente estruturalmente MEDEIROS; MEDEIROS, 2003b). 
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ensino presencial e consolidam a visão da Uemanet como “oásis”59 financeiro da 
universidade. 

 
4.7.4 O direcionamento das falas 

 
Uma vez descrita a visão dos gestores sobre a Educação e seus sentimentos mais 

aflorados, torna-se importante registrar e contextualizar para onde estas manifestações se 
direcionam. Qual a postura do homem vivente no ambiente acadêmico local sobre as suas 
possibilidades de ação? Qual sua postura sobre sua relação de compromisso com a 
universidade? Qual sua postura estratégica sobre os esforços de formação universitária? Qual 
sua vertente ideológica mais próxima? Estas perguntas são objeto de análise a seguir. 
 
4.7.4.1 Postura e possibilidade de ação 

 
Uma análise da quantidade de referências de ambas categorias e da sua “área de 

cobertura dos discursos” nos permitem verificar a proporção entre estas duas categorias. A 
categoria preocupação possui 19 referências ocupando 14,68% dos discursos dos gerentes 
como um todo (área de cobertura). Já a categoria pré-ocupação possui 7 referências e 6,14% 
da área de cobertura . 

Cerca de um quinto dos discursos são destinados à preocupações dos gestores. 
Verifica-se que há clara predominância de uma postura preocupada em contraposição à 
preferência por ações preventivas e corretivas (postura pré-ocupada). 

O total encontrado de 20,82% de manifestações da área de cobertura do texto deve 
ser considerado um percentual bastante razoável, haja vista que as narrativas são compostas 
de outros elementos tais como experiências de vida, registros de emoções e conceituações 
sobre temas provocados pelo pesquisador.  
 

 
Figura 6 - Escala sobre as possibilidades de ação do gestor. 

 
4.7.4.2 Postura sobre compromisso  

 

                                                 
59 Para maiores esclarecimentos, observe-se a passagem  G.10.10. 

 
Preocupado 
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somente 

Ambas 
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na mesma 
proporção 

Preocupação ou Pré-ocupação? 
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A relação entre preocupação e pré-ocupação não fornece medida exata, tampouco 
absoluta, do zelo dos gestores para com a universidade. É possível imaginar cenários onde há 
predominância de uma postura preocupada sobre a postura pré-ocupada, sem que, com isso 
esteja se afirmando zelo absoluto dos entrevistados. Então, qual a percepção do pesquisador 
sobre o grau de compromisso dos gestores para com a universidade? 

Para elaboração da escala, quatro posturas foram selecionadas, a saber, negligente, 
profissionalmente indiferente, profissionalmente compromissado e reformador. Negligente 
representa a atitude do ator que absolutamente não se importa com qualquer dano que a 
universidade possa sofrer, inclusive por sua omissão. Profissionalmente, indiferente é uma 
postura no limiar da ação mínima necessária às crises internas para que o gestor não seja 
considerado desidioso com suas responsabilidades. O ator profissionalmente comprometido 
não mede esforços na busca de solução aos problemas apresentados dentro da ordem vigente 
sem, contudo, propor soluções inovadoras. A postura reformadora antecipa-se aos problemas, 
demonstra busca incansável pelo melhor resultado e, se necessário, propõe mudança de 
ordem, mesmo que fira o senso comum ou paradigmas acadêmicos. 

A rigor esta escala propõe medir se a postura do gestor: se este não liga para a 
Universidade (com envolvimento abaixo das exigências do cargo), se faz o mínimo que lhe é 
exigido ou se, pelo contrário, está envolvido. Contudo, existem dois tipos de envolvimento, 
um de ordem conservadora e outro reformador. Em função do grande registro de 
preocupações, se levada em consideração a área de cobertura do texto e, em função do apego 
aos métodos tradicionais de ensino, entende-se que a postura predominante foi 
profissionalmente comprometido. 

 
Figura 7 - Escala de compromisso do gestor 

 
4.7.4.3 Postura estratégica sobre a formação universitária: preferência sobre processos de 
ensino e sobre a expansão das atividades universitárias 
 
 

De uma forma geral, os gestores não ligados à EaD, maioria entre os entrevistados 
e o corpo docente, têm preferência pelos processos tradicionais de ensino com baixa ou 
nenhum uso de recursos mediadores a distância. Durante as entrevistas, as descaracterizações 
da eficiência da modalidade a distância não foram pontuadas por qualquer elemento 
excepcional que caracterizasse reconhecida contribuição da EaD à sala de aula. Presente 
apenas a necessidade imperial da proximidade do docente na relação professor-aluno. 
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Figura 8 - Escala da preferência do gestor sobre os processos de ensino. 

 
 

Em função ao baixo destaque dados pelos gestores presenciais às redes no 
processo de aprendizagem, pode-se afirmar que a preferência para expansão universitária 
recai sobre a recuperação das estruturas do ensino tradicional, consideradas inadequadas e 
insuficientes. Tal premissa permite afirmar que o alcance da Universidade deve estar 
associado a locais físicos preferencialmente.  

 
Figura 9 - Escala de preferência sobre as possibilidades de expansão universitária. 

 
 
4.7.4.4 Postura ideológica 
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Públicas e a visão da responsabilidade social universitária. Em ambos os casos predominaram 
a rejeição aos postulados conservadores e liberais. Também não foi verificado qualquer 
questionamento à ordem capitalista. Como raramente são cobradas restrições à atuação do 
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Estado, em especial às Políticas Públicas, observou-se uma adesão preferencial aos princípios 
sociais-democratas. 

 
 
Figura 10 - Escala sobre as posturas ideológicas  
 
A apreensão fenomenológica encerra a análise dos resultados da pesquisa. A seguir 

apresentam-se as considerações finais do trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para início das considerações finais, recupera-se a questão fundamental do estudo 

“Quais as possibilidades sócio-educacionais para a população maranhense e implicações 
gerenciais da Educação a Distância no estado do Maranhão, segundo as percepções dos 
docentes, em especial daqueles com experiência em gestão educacional, nos limites do 
referido Estado”? Para responder fenomenologicamente a uma questão deve-se propor 
invariavelmente uma descrição do fenômeno segundo a visão do homem inserto na academia. 
É necessário, portanto, preocupar-se tanto com a descrição fenomenológica do objeto PNAP, 
quanto com a apreensão da natureza humana em seu meio, neste caso, dos gestores da 
UEMA. 

Para compreensão do fenômeno estruturou-se o modelo de análise em cinco eixos: 
Educação a Distância, Gestão, Geografia da paisagem cultural, Responsabilidade social 
universitária e Desenvolvimento regional. A concentração de quase 60% dos discursos na 
categoria “Educação a Distância” revelou a apreensão dos gestores com o tema, sendo este 
pontuado como foco central da pesquisa. 

A resposta da questão fundamental permite ser obtida pela divisão da pergunta em 
duas partes. A primeira parte trata de estabelecer as possibilidades sócio-educacionais para a 
população maranhense e a segunda trata das implicações gerenciais da Educação a Distância 
no Estado do Maranhão. 

Para responder à primeira parte da pergunta, deve-se iniciar o percurso de 
observação pelo comportamento dos gestores nas entrevistas. A apreciação do fenômeno 
PNAP varia de acordo com observador e sua inclinação sobre o tema Educação a Distância. A 
observação criteriosa do comportamento de cada gestor e de suas falas tornou possível 
agrupá-los por coerência dos seus discursos. Aqueles que possuem uma visão otimista sobre 
as perspectivas do programa são atores envolvidos com a implantação e desenvolvimento da 
Educação a Distância na UEMA, chamados de Grupo avalista da EaD. Os demais gestores 
mantiveram posições de ceticismo crítico em relação aos avanços do programa. Esta posição é 
compreensível pelo fato de todos terem forte vínculo com o ensino presencial. A postura de 
ceticismo crítico baseou-se no questionamento nos riscos de uma queda de qualidade no 
padrão dos cursos da UEMA e apresentou duas vertentes básicas: um grupo que acredita em 
problemas com a postura docente e discente da modalidade, portanto focado na crítica 
paradigmática e outro grupo que acredita em despreparo estrutural da Universidade, uma 
posição da caráter mais pragmático, portanto. 

Assim sendo, com o aprofundamento do trabalho e mais especialmente das 
críticas ao programa que levaram os gestores a uma posição de ceticismo, foi possível reduzir 
as subcategorias da categoria “Educação a Distância” em duas forças centrais60 que atuam 
comprimindo as perspectivas de êxito do PNAP: problemas com a qualidade em função de 
fatores estruturais e problemas de qualidade em função do novo papel do professor e do aluno 
na abordagem da aprendizagem. 

A única subcategoria que obteve apreciação incondicional foi a “Democratização 
do acesso” fortemente identificada como uma perspectiva positiva do programa e fruto de 
uma característica natural do processo de desterritorialização propiciado pela modalidade 
EaD: as Universidades agora podem chegar aos rincões mais remotos do interior. Nas 
entrevistas foi possível perceber que a democratização do acesso é a principal força motriz da 
inclusão, conceito que assume papel central na sua categoria com a descaracterização de uma 
postura de responsabilidade social universitária por parte dos gestores da UEMA. É em 

                                                 
60 Tal fato tornou-se possível pela baixa expressividade de ocorrência de algumas subcategorias ou por afinidade 
temática entre as mesmas.  
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função do processo de inclusão que se desenvolvem os eixos motores das perspectivas sócio-
educacionais do programa. 

Uma análise acurada dos discursos e dos sujeitos em suas falas permite verificar 
que essas possibilidades sócio-educacionais são alicerçadas na base estrutural em que repousa 
o programa: EaD-democratização do acesso-inclusão. A inclusão apresenta-se como grande 
elo entre os demais temas da pesquisa: a paisagem cultural maranhense, a Gestão pública e o 
desenvolvimento regional. A recorrência da significante “inclusão” em boa parte das 
referências dessas categorias permite observar a relação de dependência das mesmas em 
relação ao tema inserção social. Por decorrência, são transformações esperadas do programa: 
a mudança qualitativa na paisagem cultural maranhense em função da melhoria do nível 
educacional local e da fixação do indivíduo na sua cidade, a melhoria na qualidade da gestão 
pública regional em função do incremento do conhecimento e o desenvolvimento regional 
sustentável, todos aspectos fundados a partir do processo de inclusão e fortemente associados 
ao investimento maciço em educação, aspecto que reforça a solidez conceitual da base 
estrutural do programa. Como as três categorias têm seus resultados em função do processo 
de inserção social, pode-se afirmar que esses temas “giram” em torno em torno da inclusão. 
Para efeito de esquematização da apreensão dos sentidos dos gestores, tal aspecto pode ser 
denominado “eixo orbital da inclusão”. Em outras palavras: temas que giram em função do 
seu eixo principal. 

A segunda parte da pergunta que versa sobre as implicações gerenciais da 
Educação a Distância no Estado do Maranhão pode ser respondida sob duas óticas: 
implicações internas e externas. As implicações gerenciais internas do programa estão 
relacionadas a expectativa de acirramentos das tensões gerenciais no âmbito da própria 
UEMA. Esta possibilidade torna-se concreta na medida que foi percebido um nítido 
distanciamento entre a Uemanet e as pró-reitorias de graduação e pós-graduação. Esta lacuna 
pode ter origem em distanciamentos paradigmáticos e a evolução de um programa como o 
PNAP pode estimular conflitos internos. 

As implicações externas do programa estão relacionadas ao seu sucesso e devem 
ser exclusivamente imputadas à expectativa de melhoria da qualidade da gestão no interior do 
estado. Esta última abordagem da implicações gerenciais encontra-se também presente nas 
possibilidades de melhoria sócio-educacional para a população maranhense. Assim sendo, 
permite-se a construção de um esquema conceitual que una as duas perspectivas, como na 
figura11. 

Em síntese: a expectativa de sucesso do programa por parte dos gestores está 
prejudicada por duas forças que comprimem suas possibilidade de êxito: uma força mais 
preocupada com a falta de estrutura (de caráter pragmático) e outra força mais preocupada 
com inadequações do modelo EaD (de caráter paradigmático). O grande aspecto positivo do 
PNAP fica circunscrito à democratização do acesso, fator que propicia a inclusão social. A 
base estrutural do programa formada pelos fenômenos EaD -  democratização do acesso – 
inclusão é a grande responsável pela expectativa de incremento das possibilidades sócio-
educacionais para a população maranhense, manifesta na mudança qualitativa da paisagem 
cultural, no desenvolvimento regional e na melhoria da qualidade da gestão pública. 
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Figura 11- Esquema conceitual do programa segundo gestores da UEMA. 

 
O processo fenomenológico não dissocia o pesquisador do fenômeno pesquisado, 

assim sendo, mesmo diante do alcance da resposta do problema de pesquisa, deve-se atenção 
ao perfil do pesquisador. Em outras palavras: a compreensão do fenômeno vai se dando à 
medida que o enredamento agente e mundo vai se desvelando, não apenas sendo descoberto, 
porque não havia o que descobrir, ele já estava aí á espera de cuidado, por isso vai mostrando-
se a si mesmo, á medida que  pesquisador e mundo são apreendidos em seu erredamento, o 
que corresponde à complexidade que, para os que aguardam resultados definitivos pode ser 
uma limitação. desta forma, fica manifesta a complexidade do agente da ação na UEMA, 
porque ele não é descolado do mundo. 

As entrevistas revelaram um homem comunicativo, sem temor de expressar seus 
pontos de vista, profissionalmente comprometido com seu trabalho, preocupado com os 
destinos da Universidade e aspirante da construção de um projeto acadêmico inserido em uma 
postura social-democrata da sociedade. Analista do programa, acredita ser a grande vantagem 
do PNAP a inserção social através de um diploma que promove a ascensão social às classes 
mais favorecidas, funcionando tal qual um passaporte credenciador que legitima sua nobreza 
intelectual. Simpático e fiel ao ensino tradicional, possui grande dificuldade em entender o 
paradigma da aprendizagem, razão pela qual teme pelos destinos da modalidade presencial e 
aponta preocupado para o abandono estrutural que sofre dentro da universidade. Ciente da 
modernidade do paradigma da aprendizagem, vive um dilema por sua identificação ao ensino 
tradicional, tendo receio de se opor; em contrapartida, não adere aos princípios da nova 
modalidade. Reconhece, respeita, mas não se alimenta. 

Pressionado entre angustiantes dúvidas e preocupações, esse homem acredita no 
potencial transformador da educação sobre a sociedade, mas é reticente na transformação do 
próprio indivíduo, produzindo um paradoxo educacional. Talvez, seja esta a figura que 
resume melhor este homem inserto em um mundo em transformação, é simultaneamente um 
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obstinado em acompanhar mudanças e tenaz conservador de institutos. É um homem que 
incorpora toda sorte de valores das forças que emergem e submergem tempestivamente na 
volatilidade contemporaneidade e processa-os idiossincraticamente dentro do arbítrio de sua 
subjetividade, fica refém de seus próprios dilemas, é, em síntese, um homem paradoxal. 

Tecidas estas considerações, fica uma indagação: teria sido então confirmada a 
suposição do estudo? Para facilitação da compreensão desta pesquisa, a apreciação da 
suposição será dividida em cinco postulados, a saber:  

a) A introdução da EaD no cenário universitário modifica a geografia da 

paisagem acadêmica. A nova modalidade tenta tornar-se referente na 

paisagem universitária através da expansão de vagas e cursos, incitando o 

debate acadêmico entre heutagogia e pedagogia;  

b) Cada modalidade terá adeptos que formarão coalizões que agirão como grupos 

políticos dentro da UEMA; 

c) Cada coalizão tentará trabalhar contra a vertente rival na organização 

assumindo a forma de conflito interdepartamental;  

d) Acirramento do conflito implica em crise do processo decisório levando na 

intervenção da gestão superior universitária;  

e) A perspectiva dos gestores sobre o PNAP fica influenciada pela sua posição 

frente a EaD. A maioria dos gestores, ligados ao ensino presencial, tende a ver 

limitações no alcance sócio-educacional do programa.  

O primeiro postulado foi aprovado integralmente, pois o aumento das vagas 
disponíveis para cursos do PNAP ensejou questionamentos na comunidade sobre a Educação 
a Distância. Boa parte desses questionamentos conceituais partiram de referenciais ligados ao 
ensino tradicional, evidenciando a dificuldade de compreensão do novo paradigma, ou nova 
proposta, até que a retomada futura desta pesquisa analise melhor se  o conceito de paradigma 
suporta uma análise rigorosa para emprego, neste caso. 

Quanto à formação e articulação de grupos para ação política interna, essa 
hipótese foi parcialmente rejeitada. Não foram encontradas formações de coalizões, mas 
pode-se verificar sinais de ação política interna corpore: um gestor ligado a EaD confirmou 
ter que fazer “articulações” na Universidade para aprovação de projetos de cursos na 
modalidade Educação a Distância.  

É..., tá, como gestor, não, não são raras as ocasiões em que eu tenho que lidar com 
algum tipo de resistência, dentro do ambiente universitário, dentro da academia, por 
assim dizer, porque é muito comum que eu tenha que na condição de gestor, de 
articulador, para oferta de algum curso à distância, eu tenha que, é... ter um alto grau 
de convencimento para favorecer a compreensão dos meus interlocutores, que estão 
reagindo ou que estão a alguma tentativa de oferta de um curso à distância por 
exemplo. Então, em geral, profissionais, no caso da nossa universidade, professores 
ou outros gestores que não conhecem a Educação a Distância, não sabem como, 
como ela se materializa, como ela se, se configura, como os cursos são estruturados, 
de como eles são entregues aos estudantes, geralmente essas pessoas, por ignorância, 
acabam assumindo uma postura de desconfiança e de resistência, que nos exige ou 
que faz com que nós gestores, tenhamos que, que adotar um mecanismo de defesa 
pra garantir que haja uma compreensão correta no trabalho que está sendo feito 
(G1.13). 
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Pelo mesmo motivo pode-se rejeitar a suposição de choque de coalizões, muito 
embora tenham sido encontrados elementos que caracterizam a possibilidade de estar em 
curso um conflito interdepartamental. Esse processo pode ser evidenciado na crítica feita por 
um gestor da área de coordenação pedagógica sobre a falta de interação entre Uemanet e pró-
reitorias de graduação e pós-graduação. 

[...] eu acho também que também à distância e aí é uma opinião muito particular 
minha, ele não pode caminhar como se ele fosse independente, tá? Porque ele está 
ligado, o EAD, ele está ligado à pró-reitorias de graduação e pró-reitorias de 
graduação. Então não é só "capitei o recurso e agora a universidade que se vire", 
não, eu acho que quem está gerindo o EAD tem que interagir com a graduação, uma 
pós-graduação, dizer até que nível, até quantos projetos a instituição tem condições 
de gerir com qualidade, não é capitar o recurso e depois jogar para as outras pró-
reitorias “agora se virem pra fazer vestibular”, pra fazer isso, o programa é de vocês 
pra captar recursos. (G4.10) 

Durante o desenvolvimento do programa pôde perceber-se o acirramento do 
conflito quando os projetos pedagógicos tiveram que ser aprovados ad referendum pela 
reitoria, implicando em crise do processo decisório nos termos preconizados por March e 
Simon (1970). Esses elementos permitem a aprovação do postulado 4 de forma integral. 

A quinta e última suposição foi aprovada integralmente, visto que o resultado 
final da análise verificou que os gestores ligados ao ensino presencial61 apresentaram uma 
concentração do foco de suas narrativas nos óbices do programa. Um dos aspectos centrais foi 
a rejeição aos novos papéis encenados no processo de aprendizagem pelos atores “aluno” e 
“professor”. Tal recusa reforça o caráter central da suposição que coloca o conflito 
paradigmático como combustível principal do conflito organizacional. Destaque-se que 
mesmo na crítica de cunho pragmático, onde se explora a preocupação com aspectos 
estruturais do PNAP, as figuras do tutor e do aluno exerceram grande espaço nas construções 
dos óbices das narrativas. Ainda que as críticas estruturais sejam bem fundamentadas, 
verifica-se uma reiterada dificuldade na aceitação deste novo ator, o tutor, onde nem sempre 
fica claro a aprovação do seu espaço como docente atuante no processo educacional. Quanto 
ao papel do aluno na aprendizagem, há certo ceticismo generalizado fundado na marcante 
presença da exigência de uma “disciplina” superior ao aluno de EaD, o que quase sempre 
acaba em desqualificação das possibilidades de inserção do mesmo na modalidade. 

Diante de forças tão manifestamente contrárias, fica exaltado o sentido de 
apreensão dos gestores sobre o futuro do programa, confirmando, assim, o quinto postulado. 
Como não foram encontrados sinais de coalizão, muito embora existam “interesses 
conflitivos”62, pode-se afirmar que a suposição foi parcialmente comprovada. O acirramento 
do conflito é uma hipótese não descartada, restando, para isso, a mediação da alta gerência da 
instituição empregando técnicas de resolução dos mesmos. 

Uma questão que se fez indispensável levantar é: qual a relevância deste trabalho? 
Inicialmente cabe destacar que esta dissertação alcançou três (importantes) dimensões do 
trabalho científico acadêmico. Em primeiro lugar, o trabalho apresentado nesta dissertação é 
útil, pois as diferentes visões de EaD, segundo as percepções e vivências dos sujeitos 
entrevistados63, podem auxiliar a compreender possibilidades e/ou barreiras às políticas 
universitárias enredadas no assunto. Logo, há um resultado prático. Muito embora o método 
fenomenológico escolhido para este projeto seja próprio à descrição de fenômenos, este pode 
ser importante para compreensão dos problemas e até mesmo auxiliar a dar visibilidade às 
problemáticas de sua origens a partir das suas possíveis conclusões. Outro aspecto relevante é 

                                                 
61 Neste caso incluem-se também os gestores ligados a coordenação pedagógica. 
62 O conflito de interesse deve ser compreendido nos limites abordados por Morgan (2006) na introdução deste 
trabalho. 
63Os sujeitos da pesquisa aqui devem ser entendidos como gestores universitários, preferencialmente. 
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que, com o crescimento da EaD no Brasil, mais enfaticamente nas Universidades públicas, 
aprofundar o conhecimento acadêmico sobre a gestão desta modalidade, poderá contribuir 
incisivamente para melhoria da qualidade da administração universitária. 

Quanto aos horizontes da pesquisa, o programa PNAP está centralmente inserto 
em um grande tema da gestão universitária, a democratização do acesso64. O horizonte 
imposto pela magnitude deste programa, em especial a possibilidade de sua continuidade 
através da próxima década, poderá mudar a paisagem sócio-cultural do Maranhão. Mais 
especificamente, faz-se referência às perspectivas e possibilidades por ocorrer no interior do 
Estado. O acompanhamento do programa no seu início, poderá ser relevante para registrar 
aspectos que contribuam para o entendimento futuro das causas do seu sucesso ou insucesso. 

Embora estudos fenomenológicos abordando a Educação e/ou a Gestão 
educacional não sejam incomuns (CAPALBO, 1990; RESENDE, 1990; MARTINS e 
BICUDO, 2000; BICUDO e ESPOSITO, 1994; FINI, 1994 e MACHADO, 1994), além do 
estudo de Fraga (2003,2009), bem mais diretamente voltado à gestão – apesar de a grande 
motivação para publicá-lo ter surgido da vivência em uma específica organização de ensino e 
pesquisa - pouco se tem investigado, no Brasil, sob um olhar fenomenológico, à gestão 
universitária, em especial à busca de compreensão das dificuldades da gestão de uma EaD65, 
seus conflitos e resistências. No caso de uma região com as características sociais do Estado 
do Maranhão, não há registros deste tipo de abordagem. Portanto, é possível considerar este 
estudo como possuidor de um bom grau de originalidade. 

Contudo, esta dissertação não pretendeu esgotar o assunto. Ao contrário: 
reconhece-lhe não somente os limites, mas deparou-se com limitações e, na verdade, buscou 
abrir uma janela para a discussão sobre o papel da EaD na democratização do acesso 
universitário,  em Estados com baixo nível de desenvolvimento sócio-econômico, como o 
Maranhão. Portanto, como última dimensão sobre a relevância deste trabalho, destaca-se que 
o mesmo pode ser objeto de novas pesquisas, visando ao aprofundamento do conhecimento 
sobre a potencial contribuição das Universidades no desenvolvimento regional, através da 
elevação dos níveis educacionais locais, onde a EaD também pode desempenhar um papel 
significativo 

Neste ponto, uma questão de método se mostra fundamental para contribuir na 
administração de problemas concretos: a adoção de pesquisa participante para auxilio à 
direção da universidade na tarefa de mediação de conflitos paradigmáticos, o foco da pesquisa 
participante seria basicamente estudos do tipo survey, porém, não se satisfazendo com essa 
modalidade, buscando compartilhamento, visando a um diagnóstico e à implantação de 
técnicas de resolução de conflitos na UEMA. Este estudo é de grande importância para o 
equilíbrio de relações interpessoais dentro da Universidade, na medida em que a pesquisa 
participante incita uma postura mais ativa do pesquisador. Sobre este tema Demo (2008, p.17, 
grifo nosso) denuncia a passividade dos “estudos” de tendência eminentemente teórica, ainda 
predominantes nas Universidades tradicionais: 

 
Embora seja hoje querela separar teoria e prática – a importância do conhecimento 
está em ser não só teórico, mas sobretudo prático – é comum na universidade 
permanecermos apenas no nível do estudo de tendência especulativa, por vezes por 
simples razão prática (separa-se um tempo útil de vida para isso, para em  seguida 
mergulhar na prática), por vezes o vício metodológico (pretende-se viver de e na 
teoria, onde obviamente não acontece nada). A PP sempre reivindicou a imersão 
prática: as comunidades não precisam apenas de estudar os seus problemas, 
precisam, sobretudo, de enfrenta-los e resolvê-los. 

                                                 
64Não foi objeto deste trabalho o objetivo principal do programa: a formação de professores. 
65  Aqui esta afirmativa será entendida como restrita ao sentido de gestão de processos administrativos no 
âmbito da Universidade, com foco em especial no processo decisório.  
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Nesse sentido, evoca-se a postura do gestor e pesquisador pré-ocupados com os 
desdobramentos das tensões organizacionais. Trata-se, portanto, de eliminar como opção do 
gestor uma postura somente preocupada com a existência dos problemas, mas que,  no seu 
íntimo,  representa também o re-conhecimento passivo de fatos. Neste caso, o conflito seria 
um fato irremediável. Torna-se ação de bom alvitre reportar, ainda que nas considerações 
finais ao discurso do Gestor 10, que registrou a transformação das visões do fenômeno 
Educação a Distância quando gestores resistentes eram concitados a coordenar seus cursos. 
Percebe-se uma forte aproximação com à própria Fenomenologia, quando a vivência é a 
grande força que move o homem em sua trajetória mutável pelo mundo da vida. A pesquisa 
participante, tal qual a Fenomenologia, compreende o grande papel da ação humana: 
transformar para renovar-se diante do mundo e com o mundo. A passividade contemplativa 
pode ser inspiradora, mas não é transformadora, pois somente ações práticas podem dar 
resultados práticos. 

Outro tipo de pesquisa sugerida está relacionada ao aprofundamento da 
apreensão de percepções da sociedade sobre a modalidade Educação a Distância. Nesse 
sentido, caberia um estudo para responder às seguintes perguntas: há razoável conhecimento 
do público sobre o que significa EaD? Existe uma resistência a modalidade EaD? As visões 
sobre o fenômeno Educação a Distância, no Brasil, são uniformes? Qual a percepção que o 
maranhense tem da Educação a Distância? 

Retomando o foco inicial desta dissertação, é possível dizer que os resultados 
levam a concluir sobre a relevância um acompanhamento sistemático aos resultados do 
programa, em especial, devido ao seu caráter nacional. Investimentos semelhantes aos feitos 
no Maranhão estão se reproduzindo em todos os Estados da federação. Trata-se um programa 
de grande envergadura técnica, financeira e social. O monitoramento avaliativo dos impactos 
do programa, seria uma postura a ser permanentemente assumida, face à importância de 
registros da condução gerencial do PNAP e de seus impactos sociais, para o alcance dos 
objetivos de futuras políticas públicas nacionais. 
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 APÊNDICE A – Transcrição das entrevistas com os gestores 
 

Entrevista número 1 
Coordenação EAD - Gestor 1. 

 
PESQUISADOR: Bom, vamos começar com a entrevista do Gestor 1. A primeira pergunta, 
Senhor Gestor: O Senhor ver uma possibilidade concreta do PNAP influir na ação 
administrativa universitária orientando esforços para a melhoria do desempenho técnico e 
humano na gestão das organizações públicas situadas no interior do Estado do Maranhão? 
GESTOR 1:  Eu acredito que o PNAP pode fazer sim uma diferença, visto que, é..., se 
imaginarmos que os atuais gestores, os, atuais agentes da ação pública, não possuem uma 
formação mínima ou uma formação adequada para o exercício das funções que eles exercem 
e, à partir do PNAP nós temos a possibilidade de oferecer essa formação, então é inevitável 
que à partir de então eles passem a atuar de outros modos, com uma nova forma de agir 
baseada nos instrumentos teóricos que eles receberam com os cursos do PNAP. Por essa razão 
eu acredito que o PNAP faz a diferença sim.  
PESQUISADOR: Ok. É, pergunta dois, como o Senhor ver a possibilidade do PNAP local 
aqui no nosso Estado, no Maranhão, influir na ética da gestão plúbica à partir da humanização 
dessa gestão? 
GESTOR 1: É, se os instrumentos de, vamos dizer assim, se a formação na verdade, dada 
pelo PNAP for uma formação plena, é..., ela certamente vai contemplar aspectos que 
permeiam a questão ética, profissional, não só que diz respeito à ética profissional, mas a ética 
e a outros valores humanos que em tese são oferecidos em qualquer curso superior, digo de 
universidade, quer seja ela pública ou privada. Eu acredito que entre os conteúdos na estrutura 
dos cursos do PNAP, é, constam elementos suficientes pra dar essa condição de haver uma 
mudança de atitude em relação a esse, esse ítem que é a ética. (G1.2) 
PESQUISADOR: Qual a probabilidade de um processo de investimento como esse, de 
ensino de educação superior à distância, contribuir pro desenvolvimento da cidadania nessa 
população, é..., diretamente atingida pelo programa? 
GESTOR 1: Eu não diria que o PNAP necessariamente seria capaz de fazer isso, mas 
qualquer processo educacional, tem, é..., condições de promover essa mudança de atitude e..., 
fazer com que a cidadania seja exercida plenamente, então, eu não diria que o PNAP 
necessariamente seja um agente capaz de fazer isso, mas qualquer processo educacional, e 
como nós estaremos fazendo isso também através do PNAP, o PNAP obviamente e esses 
cursos de gestão pública vão certamente favorecer isso. (G1.21) 
 PESQUISADOR: Perfeito. Na sua opinião, quais os principais problemas e desafios por que 
passa a chamada gestão universitária e em que medida o PNAP pode auxiliá-la, a gestão 
universitária a remover alguns desses obstáculos ou esses obstáculos? 
GESTOR 1: É, o PNAP versa basicamente sobre a..., a administração, quer dizer, você está 
diante de cursos, é..., na área da gestão pública mas que tem uma natureza de administração; 
que preparam gestores pra exercer aspectos ou funções administrativas. Então, no caso da 
gestão universitária, isso não é diferente, porque, uma vez, uma vez preparado com um curso 
dessa natureza, eu passo a ter em tese mais condições de exercer uma administração eficaz. 
(G1.1) Então, no campo universitário, o desafio provavelmente está em fazer a integração de 
forças entre esse tripé chamado, tripé de sustentação da universidade, do ensino, da pesquisa e 
da extensão. Então, qualquer gestor que tenha uma formação mínima, é..., ou que tenha sido 
preparado para compreender o funcionamento de uma instituição pública, ele vai ter mais 
condições certamente de fazer um trabalho mais apurado e com maior garantia de resultado 
do que se ao contrário essa gestão for feita por um profissional que não tenha essa mesma 
formação. (G1.21) 
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PESQUISADOR: Que medida, um processo de investimento como esse intensivo à educação 
pode influir no desenvolvimento regional no interior do Maranhão? 
GESTOR 1: É bem possível que com uma bagagem conceitual que passará ser adquirida 
pelos atuais gestores municipais ou, ou agentes da gestão pública nos municípios 
maranhenses, essa bagagem conceitual, ela vai propiciar algum tipo de ação diferente daquele 
que vem sendo adotada nos dias atuais quando não se tem essa formação conceitual, então, eu 
tenho a expectativa de que os cursos do PNAP vão favorecer isso. Se de fato, os participantes 
desse programa são gestores públicos, ou virão a ser gestores públicos dos municípios 
maranhenses ou nos órgãos públicos que estão no Estado do Maranhão, provavelmente à 
partir desta assimilação de novos conceitos, de novos modos de funcionamento, dá sua, na sua 
ação diária, eu acredito que, é..., com o desenvolvimento regional deverá ser, ser iniciado 
porque, a maneira como essas pessoas passarão a ver a sua região, o seu campo de trabalho, 
não poderá ser mais a mesma, é... ,dificilmente, como por exemplo bacharelado em 
administração pública, que tem uma duração de quatro anos, não fará diferença alguma na 
visão de um mundo, na visão de trabalho de uma pessoa que se submete a essa formação. 
(G1.3) Da mesma forma as especializações que têm uma duração menor, mas que possuem 
tanto quando a graduação um volume de conteúdo grande e suficiente para mudar o 
comportamento dessas pessoas e fazer com que elas façam intervenções a ponto de gerar um 
desenvolvimento regional.  
PESQUISADOR: Você ver papel do Estado desenvolver políticas públicas desse tipo? 
GESTOR: É, essa é, essa é de uma certa forma uma ação do Estado, uma política de Estado, 
só que em nível nacional, é... , no Estado do Maranhão especialmente, especificamente, já 
houve registro de um investimento semelhante, quando por exemplo foi criada a escola de 
administração do Estado do Maranhão que foi quem inclusive deu origem a própria 
Universidade Estadual. Então, o Estado percebendo a carência de gestores públicos para 
estarem atuando nos seus órgãos, fomentou um curso dessa natureza, com o passar do tempo, 
esse curso foi encontrando novos caminhos em função das demandas e as empresas acabaram 
sendo as maiores beneficiadas desse grupo de profissionais. Hoje a gestão pública me parece 
que passa a requerer novas, é..., novos profissionais ou profissionais com novos perfis que já 
não estão à disposição no mercado. Então, me parece que o PNAP acaba sinalizando isso, a 
necessidade de o próprio Estado fomentar uma formação de profissionais dentro das suas 
expectativas. O Estado do Maranhão poderia fazer isso isoladamente, mas não fez e nós 
estamos aproveitando o benefício do Ministério da Educação. (G1.22) 
PESQUISADOR: Em que aspecto desenvolvimento maciço da Educação a Distância pode 
alterar a paisagem cultural e humana de uma, de uma dada região? 
GESTOR 1: A Educação a Distância, ela, ela vai favorecer um, uma dinamização da ação 
educacional, se eu posso centrar forças em determinado ponto, determinado local, 
determinado território, e isso se tornar uma ação bem sucedida, ao mesmo tempo eu posso 
pensar em, em transformar essa ação que antes seria isolada e delimitada territoriamente para 
uma ação agora, é..., redimencionada para tantos espaços quanto sejam necessários, então de 
certo modo eu faço de um certo modo uma economia de escala, porque eu transformo uma 
oferta que seria, é..., limitada a um determinado contingente de pessoas, para um grande 
agrupamento de pessoas. (G1.4) Quanto mais pessoas se tornarem impactadas por uma oferta 
dessa natureza, é bem possível que os cenários e as, os contextos regionais passem a ser 
transformados. É mais uma vez, a educação independente de qual seja ela é que vai fazer com 
que essas coisas aconteçam. Então a Educação a Distância tem um grande mérito nessa 
história toda, porque ela vai, vai propiciar em larga escala que isso aconteça. (G1.23) 
PESQUISADOR: Como gestor, o que entende por responsabilidade social universitária e 
como é que o projeto PNAP se relaciona com esse tema? 
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GESTOR 1: É, a, a responsabilidade social, ela, ela permeia a própria natureza da instituição, 
então, a ação educacional em si, ela já uma ação carregada de responsabilidade social, isso 
por si só já seria o suficiente pra se dizer que se faz responsabilidade social dentro da 
instituição de ensino. No entanto, por incrível que pareça, o Ministério da Educação através 
dos sinais por exemplo, que é o sistema educacional de avaliação superior, estabelece que um 
dos critérios de avaliação, das instituições de ensino, passa exatamente por esse ponto, que é a 
ação responsável, dita, socialmente responsável dessas instituições, e em geral, as instituições 
de ensino, materializam sua responsabilidade social com ações de extensão, fazendo com que 
as pesquisas uma vez realizadas, sejam desencadeadas, ou desencadeiem em novos 
procedimentos de ensino e que essas ações em consequência se estendam para a comunidade, 
então via de regra a responsabilidade social nas instituições de ensino ocorre através da 
extensão. Esse me parece ser um bom caminho e isso faz sentido quando a gente pensa que a 
universidade tá baseada exatamente nesse tripé, então se eu já tenho uma boa estrutura de 
pesquisa, que gera uma boa estrutura de ensino, eu preciso dar vazão a isso, e uma das formas 
de dar essa vazão é através da extensão que neste momento a, a legislação brasileira exige que 
inclusive ocorra pra que a universidade tenha uma pontuação adequada nas avaliações do 
Sistema Nacional. (G1.5) 
PESQUISADOR: E qual a sua posição em relação à adoção de uma postura de estímulo à 
práticas universitárias de apoio às ações de extensão, a chamada responsabilidade social, você 
é favorável, ou se você ver isso com resistência? 
GESTOR 1: É eu sou favorável, sem dúvida nenhuma que a universidade desempenhe ações 
dessa natureza, mas elas não precisam necessariamente estar restritas ao ambiente da 
extensão, ou o universo da extensão universitária, elas podem estar também associadas a 
própria pesquisa, quando os pesquisadores de repente, passam a desenvolver estudos que não 
sejam incoerentes com a ética, com a moral ou com, com algo que possa vir a denegrir algum 
tipo de, de contexto do meio ambiente ou da sociedade, então, as pesquisas também dever ter 
um, um cunho de responsabilidade social e o próprio ensino via de regra também pode ter um 
papel fundamental, porque o professor pode influenciar os seus estudantes, seus alunos, a 
assumirem posturas que sejam consideradas eticamente responsáveis, socialmente 
responsáveis, então eu acho que a responsabilidade social precisa ser sim fomentada para 
além da extensão até para que a  universidade não faça a responsabilidade social só porque ela 
terá que ser avaliada por isso. Então se não tivéssemos esse critério de avaliação nos sinais, 
será que as universidades estariam fazendo responsabilidade social? Então eu preferiria até 
não ter este instrumento de avaliação nos sinais e as universidades voluntariamente estariam, 
estarem fazendo sua responsabilidade social, porque na verdade esse é o sentido da 
responsabilidade social, é uma ação socialmente responsável voluntária, ninguém precisa 
dizer que eu tenho que fazer, mas, mas por conta da minha perspectiva de vida, de 
compreensão do mundo, eu voluntariamente faço, por  entender que é certo, então na hora que 
eu estabeleço uma regra e digo, a universidade vai ser avaliada por isso, aí eu, eu mundo um 
pouco a visão dos gestores, porque agora eles vão ter que fazer isso porque se não fizerem 
eles vão ser pontuados negativamente, então essa pode ser uma faca de dois gumes, na 
verdade. (G1.6) 
PESQUISADOR: Como o Senhor ver o título, o diploma né, superior que vai ser vir a ser 
outorgado em função do programa o PNAP, ele pode resgatar a auto-estima do cidadão de 
regiões de baixo IDH? 
GESTOR 1: Vai com certeza, porque se imaginarmos que, nesses espaços sociais de baixa 
renda de baixas condições sociais, não haveria, ou não haveriam tantas oportunidades para 
acesso por exemplo à educação superior e de repente, um programa como esse que é um 
programa de extensão territorial avantajada chega aos diversos rincões aí do interior dos 
estados e, e começa a dar uma nova perspectiva de vida para o ser humano que lá está, ele 



108 

muda certamente, ou ele certamente deve ter aí um, um, um salto na sua estima em relação a, 
a própria perspectiva de vida. (G1.7) Então, é, se pensarmos que em alguns contextos, 
inclusive as oportunidades de trabalho estão muito associadas ao exercício da função pública, 
porque não há outros empregos senão aqueles que são oferecidos pelos órgãos públicos por 
concurso ou mesmo por comissionamento, então aquele profissional que está qualificado, ele 
certamente tem vantagem em relação àquele que não está. Então essa perspectiva de vida 
profissional ampliada incrementa certamente o nível de estima das pessoas. 
PESQUISADOR: Mas você acredita que isso, isso é, é fruto da, da perspectiva dele e, mas 
não necessariamente poderia ser fruto também de por outro lado de uma, é..., uma visão 
socialmente de status desse, desse, desse diploma, ou também... 
GESTOR 1: Sim, pode ser, ainda mais porque a gente vive numa sociedade cartorial, é na 
sociedade cartorial, talvez fazendo aí uma transição pra sociedade do conhecimento, mas 
ainda não é algo consumado plenamente, então o que vale ainda é o título, o que vale ainda é 
o papel, é o diploma, então se pensarmos que apenas talvez 10% da população de jovens 
brasileiros tenham acessado ao ensino superior no Brasil, tenham acesso ao ensino superior no 
Brasil, e de repente através de um programa como esse você exponencia esse índice, porque 
vaio dar novas oportunidades pra quem antes não teria nenhuma outra chance, então 
realmente, pode ser. A, o dado é que, é, é em geral, qualquer diploma vai, vai propiciar essa, 
essa, esse status na sociedade porque o que importa não são necessariamente os saberes que 
aquele diploma te proporcionou mais é o peso que aquele diploma vai ter diante das pessoas 
porque ele ainda é um instrumento de distinção. Então a sociedade, ela está dividida entre 
aqueles que possuem diploma e aqueles que não possuem, então, e os que possuem são, são a 
menor parte, então por isso eles podem se considerar é..., mais incluídos ou mais favorecidos, 
ou mais privilegiados e a estima obviamente vai impactada nisso daí. (G1.8)            
PESQUISADOR: E em relação à sociedade do, do conhecimento que você colocou, vai ser o 
projeto do jeito que tá sendo estudado, pode ser um mergulho dessas comunidades, de 
inserção nessa sociedade? 
GESTOR 1: É, o que vai acontecer provavelmente, é que com a, com a ampliação desse 
contingente de pessoas que passam a adquirir um diploma, a sociedade ela vai deixar um 
pouco de ser cartorial porque não haverá mais instrumento de distinção. Então, se todos têm 
um diploma, todos têm, um, um papel, que foi autenticado cartorialmente dizendo, você tem 
um nível superior, ou você tem um curso A ou curso B, se todos passarem a ter, o que vai 
passar a ter instrumento de distinção vai ser o conhecimento, então nessa hora sim, é que os 
saberes relativos àquele diploma vão fazer a diferença, então enquanto isso não acontecer, 
ainda vai prevalecer essa sociedade cartorial. E, é um, dá pra gente vislumbrar numa 
perspectiva de médio e longo prazo que na sociedade maranhense, na sociedade brasileira, 
porque não dá pra falar isso isoladamente na maranhense, mas na sociedade brasileira isso vai 
acontecer em algum momento, porque em outros países isso já aconteceu em alguns países da 
Europa ou mesmo nos EUA e Canadá, em alguns contextos o diploma, o papel, não têm tanta 
significância ou importância, quanto tem os saberes, o conhecimento em si. Então é uma 
questão de tempo. (G1.9) 
PESQUISADOR: Nesse caso você acredita que o processo, está em curso um processo de 
inclusão é, no sentido social, no sentido digital, tem tantos sentidos que possa ser dado? 
GESTOR 1: Sem dúvida, o impacto da, da inclusão é enorme porque a educação, ela vai 
gerar uma nova expectativa de vida, não simplesmente da vida física mas uma perspectiva de 
vida, é,  em termos de inserção na sociedade, é..., porque você, você começa a ver 
possibilidades, a ver alternativas onde você não via antes porque você não tinha o passaporte 
pra esses, pra esses locais, ou pra essas, essas, é..., esses espaços. Então, automaticamente  
quando você adquire um diploma ou quando você participa de um programa de formação 
como esse, você acaba se inserindo socialmente, você começa a fazer parte de, de um grupo 
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social determinado, você adquire um status quo, que na verdade você tem um up grade no seu 
status quo porque você sai de um nível para um outro nível, é..., e você se insere num outro 
nível social e pra isso obviamente você é..., consequentemente vai ter que, por exemplo, estar 
é..., inserido digitalmente. É, especialmente no contexto desse programa do PNAP, porque 
todos os cursos são baseados em um ambiente virtual de aprendizagem que sem o qual você 
não vai conseguir é..., chegar até o fim dele. Então, é um ponto de partida a inclusão digital 
por exemplo. Então, esse já seria um grande mérito desse programa, porque ele já favoreceria 
a inclusão digital. Eu tenho a inclusão digital, passo ter a inclusão social, porque eu me coloco 
num novo subconjunto na sociedade, e automaticamente na medida em que eu, eu, eu utilizo 
meu passaporte, meu ingresso de entrada nessas alternativas, nessas oportunidades que vão 
aparecer, eu vou me incluindo economicamente também, porque eu, eu mudo meu status 
econômico também, porque eu vou adquirir um emprego, eu vou passar a ter uma renda 
provavelmente superior a que eu tenho hoje, essa renda vai me, vai me fazer pensar em uma 
família, vai, é..., me fazer é, comprar determinados bens de consumo que eu não possuo hoje, 
então tem toda uma cadeia que é consequência exatamente de um processo que aparentemente 
é elementar, que é a oferta de um curso. (G1.10) 
PESQUISADOR: O, esse processo que a gente está se referindo, de inclusão, é, ele me 
parece que ele também é uma mania de ruptura nessa região, né, porque ao que tudo consta, é 
uma região com baixo nível de desenvolvimento tecnológico, inclusive de telecomunicação, é 
correto isso? 
GESTOR 1: É verdade, o Maranhão talvez seja o Estado brasileiro com os piores 
indicadores, é..., nessa área, é talvez o Estado com o maior índice de exclusão digital no 
Brasil, então, nós não estamos falando simplesmente de um problema social, mas de um 
problema estrutural ou conjuntural, porque pra que se tenha condições de fomentar um curso 
dessa natureza você precisa criar as condições estruturais pra isso. Então como eu posso fazer 
inclusão digital, através deste curso, se eu não tenho condições de conectar um computador à 
internet num determinado município. Então a proposta, esse, pode ser excelente mais ela não 
tem como se viabilizar porque eu não tenho condições mínimas para essa execução, então é 
necessário fazer investimentos, esses investimentos podem vir pela via privada, mas também 
pela via pública e na verdade é necessário que haja, e o ideal é que haja uma conjugação de 
forças, porque o Estado em última instância vai ser o maior beneficiado de tudo isso. Então, a 
própria Universidade Aberta do Brasil, que tá fomentando esse programa, ela tá criando essas 
condições junto com as prefeituras municipais, Se, se essa articulação for eficaz, com certeza 
vão haver as condições mínimas para esse funcionamento. (G1.11) 
PESQUISADOR: O que você entende por Educação a Distância? 
GESTOR 1: Eu entendo por Educação a Distância, um processo educacional que... 
PESQUISADOR: O que tipifica, ou o que distingue a Educação a Distância? 
GESTOR 1: A, a Educação a Distância é uma modalidade de ensino que é baseada ou que é 
caracterizada principalmente pela separação física entre professor e aluno e diferentemente do 
sistema tradicional de ensino, onde a figura do professor é uma figura central cujo papel é de 
alguém que tem a responsabilidade por toda a transferência de conteúdos, é..., na Educação a 
Distância, esse, esse papel toma outro sentido, porque agora, não mais o professor é quem tem 
que transferir conhecimentos pra mim, mas eu, enquanto estudante de um curso à distância, 
passo a ser o protagonista, o sujeito principal da minha aprendizagem, que terei, esse mesmo 
professor a minha disposição, terei outras ferramentas tecnológicas, então eu passo a dispor 
de um conjunto de mediações, sejam elas humanas, é..., ou materiais, que vão me dar 
condições de suprir teoricamente afastamento ou inexistência da relação professor/aluno 
diretamente. Então, eu considero a Educação a Distância como uma forma, um mecanismo de 
promover um processo de aprendizagem e não somente um processo de ensino/aprendizagem 
porque não necessariamente ocorre ensino num curso à distância. Mas definitivamente 
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ocorrerá sempre a aprendizagem, que será via de regra uma aprendizagem mediada por algum 
instrumento, seja ele humano, como poderia ocorrer coma figura do próprio professor ou de 
um tutor, ou material ou tecnológico como as mídias todas que estão à disposição hoje nos 
cursos. (G1.12) 
PESQUISADOR: Então o senhor indica, o senhor verifica a diferença entre o papel do 
professor entre possíveis paradigmas, né, de educação. O senhor já vivenciou e presenciou ou 
teve ciência de conflitos no âmbito da gestão universitária cujo modo estaria relacionado a 
essa oposição de paradigmas, né, defendido por gestores universitários, é, de uma certa forma 
eu tô colocando aqui, o senhor já vivenciou é..., restrições à Educação a Distância, em função 
do seu conteúdo, da sua natureza, já verificou, enfim, é..., conflito mesmo de gestão...? 
GESTOR 1: É..., tá, como gestor, não, não são raras as ocasiões em que eu tenho que lidar 
com algum tipo de resistência, dentro do ambiente universitário, dentro da academia, por 
assim dizer, porque é muito comum que eu tenha que na condição de gestor, de articulador, 
para oferta de algum curso à distância, eu tenha que, é... ter um alto grau de convencimento 
para favorecer a compreensão dos meus interlocutores, que estão reagindo ou que estão a 
alguma tentativa de oferta de um curso à distância por exemplo. Então, em geral, 
profissionais, no caso da nossa universidade, professores ou outros gestores que não 
conhecem a Educação a Distância, não sabem como, como ela se materializa, como ela se, se 
configura, como os cursos são estruturados, de como eles são entregues aos estudantes, 
geralmente essas pessoas, por ignorância, acabam assumindo uma postura de desconfiança e 
de resistência, que nos exige ou que faz com que nós gestores, tenhamos que, que adotar um 
mecanismo de defesa pra garantir que haja uma compreensão correta no trabalho que está 
sendo feito. (G1.13) Então, de um certo modo, nós temos que exercer um poder de 
convencimento muito grande, que não seria necessário por exemplo, se nós tivéssemos 
falando de um curso presencial, que naturalmente seria aceito com todas as facilidades, que 
normalmente ocorre. Então, os cursos à distância geralmente vão requerer de nós gestores que 
exerçamos além do, dos mecanismos de trabalho típicos de quem faz a gestão, também que 
exerçamos um papel político para garantir que essas ofertas ou que essas articulações por 
oferta de cursos não sejam interrompidas ou bloqueadas, então, acaba que o nosso papel passa 
também a ser um papel de agente político, para criar as condições de, termos as garantias de 
oferta dos cursos. (G1.14) 
PESQUISADOR: O senhor está convencido da eficiência da Educação a Distância?  
GESTOR 1: Eu estou convencido por convicção, que, que a Educação a Distância, é..., não 
só um caminho alternativo, pra redução dos indicadores que ainda são negativos no país, 
então, por um lado eu penso vale a pena a Educação a Distância, e porque o ensino 
tradicional, presencial, não conseguiria reduzir os indicadores que nós temos hoje, nem em 
curto, nem em médio e talvez nem em longo espaço de tempo; porque são muito grande esses 
indicadores e quando você soma a oferta de cursos presenciais hoje e todo o esforço que vem 
sendo feito pelas instituições de ensino, pra tentarem ampliar a sua capacidade de 
atendimento, mesmo assim, todo esse esforço é em vão diante dos indicadores que aí estão. 
Então, se eu somo a esse esforço na oferta de cursos à distância, eu tenho mais chances de 
reduzir esses indicadores. De fazer mais inclusão social, de fazer mais inclusão digital, de 
propiciar nova perspectiva de vida pra milhares de brasileiros. (G1.15) Então esse é um 
aspecto que me faz considerar por convicção de que vale a pena investir na Educação a 
Distância, de que ela tem a sua eficácia. Um outro aspecto que me dá a segurança ou 
convicção de que a Educação a Distância tem a sua eficácia ou é eficaz, são os resultados 
apontados pelo próprio INEP, com base nos estudos ou nos resultados do ENAD, do exame 
nacional de desempenho do estudante, (G1.16) que por exemplo no ENAD de 2007, que foi 
divulgado em 2008, de treze cursos superiores em que foi possível comparar alunos de cursos 
à distância com alunos de cursos presenciais, em sete desses cursos, os alunos de cursos à 
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distância foram melhores do que alunos de cursos presenciais. E esse resultado saiu em 2008 
e a gora em 2009 um novo resultado foi divulgado também pelo INEP que mostra que, 
quando temos estudantes com o mesmo perfil sócio-econômico cultural por exemplo, 
estudantes que estão na mesma faixa etária, que possuem a mesma faixa de renda, que tiveram 
o mesmo tempo de formação escolar, esses estudantes de cursos presenciais e de cursos à 
distância, que fazem exatamente o mesmo curso só que em modalidades diferentes, eles 
tiveram basicamente, praticamente o mesmo resultado, a mesma pontuação, no resultado do 
ENAD. Então, é, nós temos não só uma convicção baseada em elementos de conjuntura 
social, por exemplo, mas também em elementos técnicos que apontam para a eficácia dos 
cursos dessa natureza e os teóricos vem a dizer, num dado momento quando a Educação a 
Distância estiver, de um certo modo consolidada, como uma, uma oferta natural, não se falará 
mais em educação presencial ou em Educação a Distância, mas apenas em educação. E 
quando isso acontecer, o que fará distinção entre um tipo ou outro de oferta, vai ser a maneira 
como essas ofertas se utilizam ou não de ferramentas tecnológicas. Então, no futuro, prevêem 
os teóricos, vamos fazer distinção entre aqueles cursos que se adequaram ou não se 
adequaram as novas tecnologias de informação e comunicação, isto porque, porque nós 
estaremos lidando com um grupo de estudantes diferente daquele que temos hoje, o estudante 
de hoje, já em alguma dimensão e mais, e mais amplamente no futuro, ele é um estudante que 
terá necessidade diferente desse estudante que nós conhecemos tradicional, ele terá 
habilidades, na área tecnológica diferentes dessa que nós conhecemos hoje, e obviamente ele 
vai demandar, vai requerer dos seus professores, do sistema de ensino como um todo, novas, 
é..., propostas de ensino, novas alternativas, novos mecanismos de oferta. (G1.17) Então, eu 
acredito na eficácia da Educação a Distância também por um, uma terceira, uma terceira 
razão, porque ela vai nos preparar também pra isso, porque o uso (inaudível/-das tiques) hoje 
já nos cursos à distância, dá condições por exemplo aos professores de estarem se 
ambientando com um novo universo de trabalho que eles precisarão daqui a algum tempo, 
quando tiverem que lidar com uma nova geração de estudantes. 
PESQUISADOR: Senhor gestor, o processo de desenvolvimento do aluno inserido na 
Educação a Distância é prioritariamente na sua concepção, um processo de aprendizagem 
individual ou este processo possui caráter coletivo, como é que é essa construção do 
conhecimento? 
GESTOR 1: Ele, ele, ele, ele pode ser das duas formas na minha visão, o estudante, ele vai, 
ele vai precisar desenvolver habilidades auto-didáticas por assim dizer porque ele, ele se torna 
como eu disse, o protagonista da sua aprendizagem, porque ele recebe instrumentos de 
mediação que o fazem, o que dão a ele condições de por conta própria adquirir seus próprios 
conhecimentos e ele pode fazer essa opção, de, de reter esses conhecimentos simplesmente 
em função dos seus próprios esforços. No entanto, ele, em geral, adquire esses conhecimentos 
também em função da sua participação em ambientes colaborativos de aprendizagem. Então, 
existem hoje mediações no ambiente virtual que propiciam isso, as interações e, e, e as 
condições necessárias pra que haja, haja uma aprendizagem colaborativa, então interações 
diversas, sejam por chats, por fóruns, por meios de, de painéis que estão disponíveis nos 
ambientes virtuais, é possível interagir, fazer interlocuções com os colegas de turma, de curso 
por exemplo, do mesmo jeito que poderíamos em tese fazer numa sala de aula 
presencial.(G1.18) Fora isso, o modelo de educação no Brasil, é um modelo de Educação a 
Distância bimodal, quer dizer que nenhum curso superior à distância pode ser feito, nos casos 
dos cursos de graduação, especialmente, sem que haja a previsão de momentos presenciais e 
nesses momentos presenciais são obrigatórios, ou passa a ser obrigatório a avaliação de 
aprendizagem, mais também esse momento presencial serve para que ocorra essas interações 
físicas. (G1.19) Então, nestes encontros presenciais por exemplo, pode haver também algum 
tipo de favorecimento a essa aprendizagem conjunta, e seja porque poderiam ser promovidos 
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seminários temáticos, encontros de debate, simpósios, ou qualquer outra atividade acadêmica 
que, que conglomerasse um determinado número de pessoas que estariam reunidas em torno 
de algum tema. Então isso por si só já favoreceria algum tipo de aprendizagem, é..., conjunta 
ou colaborativa. (G1.20) 
PESQUISADOR: Então tá, eu gostaria de agradecer o senhor pela entrevista. 
GESTOR 1: Muito obrigado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista número 2 
Gestor 2 – Reitoria. 

 
PESQUISADOR: Bom, tá gravando, vamos fazer agora a entrevista, é..., começando a 
gravação, vamos fazer a entrevista com o Gestor 2, inicialmente vamos levantar o perfil do 
Gestor 2. O senhor trabalha em gestão universitária a quanto tempo? 
GESTOR 2: Eu já estou universitário há 11 anos. 
PESQUISADOR: 11 anos? É, quais foram os níveis, né de cargo que você mais ou menos 
alçou aqui dentro da gestão universitária? 
GESTOR 2: De diretor de curso de graduação, é, de diretor de centro de ciências e vice-
reitor.  
PESQUISADOR: Ok, é, bom, o que entende por Educação a Distância, como o senhor ver o 
papel da Educação a Distância na universidade? 
GESTOR 2: Bem, meu entendimento sobre Educação a Distância significa a utilização de 
mídias para facilitar o processo de aprendizagem à partir de uma perspectiva de mudança de 
eixo, onde a centralidade, antes estava na figura do professor, e agora, está na figura do aluno. 
É um processo em que a presença física do estudante não é o que há de mais importante na 
relação, o importante é a forma como ele mesmo gerencia o seu aprendizado. (G2.1)Então, 
esse conceito de distância, né, quando se fala em Educação a Distância, as vezes eu acho ele 
um pouco pejorativo e até passa um entendimento equivocado do que vem a ser, remete, a, a 
àquele estudar por fascículos de correspondência né, que é, que é uma imagem um pouco 
deturpada que o leigo tem. Então, eu acho que sobretudo é a utilização dessas diversas mídias, 
é..., atuais né, com emprego de tecnologias avançadas que abreviam as distâncias 
propriamente ditas, transformam o espaço geográfico num valor secundário, e priorizam, 
intensificam, o papel do aluno na construção do seu conhecimento. (G2.2) 
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PESQUISADOR: Ok, e existe uma boa perspectiva pra esse, pra essa modalidade, ou, ou, ou 
as perspectivas vão sendo construídas a cada momento, como é que o cenário para essa 
modalidade?  
GESTOR 2: Bem, a Educação a Distância, a experiência, falando de UEMA né, da 
Universidade Estadual do Maranhão, e falando um pouco do que acontece no Brasil. É, a 
UEMA tem uma experiência de Educação a Distância mais ou menos em torno de 10 anos, 
um pouco mais de 10 anos, é, é uma experiência vitoriosa pelos avanços rápidos que foram 
observados nesse curto espaço de tempo, pode-se dizer curto espaço de tempo e pelo alcance 
né, dos cursos que foram oferecidos no âmbito do nosso Estado e fora dele. É, eu digo que a 
EAD é, ela é hoje irreversível porque se colocou hoje como sendo uma das alternativas para 
um problema histórico que assombra as universidades públicas que é a necessidade premente 
de ampliação do número de vagas, né, as vagas tradicionalmente é, chamadas, né, aluno 
dentro de uma sala de aula tem sua limitação, espaço físico, relação professor/aluno, essas 
variáveis bem tradicionais né, ela têm um esgotamento natural, quer dizer, nós chegamos a 
um número limitado de vagas, uma universidade com uma potencialidade muito maior mas 
que limitada né, por conceitos antigos né, do que seja vaga, do que seja acesso. Então a EAD 
vem como um dos mecanismos talvez aquele né de maior é, objetividade nesse sentido, pra 
transformar invertendo essa lógica, né, permitir um número maior de acessos de jovens, de 
adultos à educação superior.(G2.3) Então esse é um ponto sofismável, não há o que se negar, 
é fato no mundo, no Brasil, no nosso Estado. Eu creio, no avanço da Educação a Distância, 
mas não vejo este avanço acontecendo de uma forma qualitativa, se não houver um processo 
de avaliação. Não é, nós estamos agora colhendo os primeiros frutos das sementes que foram 
plantadas na EAD na nossa universidade. Então estamos, né, refletindo, avaliando esses 
resultados, corrigindo o processo que se retroalimenta, é, somente fazendo isso eu acredito 
que a Educação a Distância vai se consolidar realmente, seja na UEMA ou em qualquer outro 
espaço em que ela aconteça. A avaliação é fundamental para o futuro da EAD. (G2.4) 
PESQUISADOR: O senhor entende então, é, dentre outras questões que a gente pode captar 
na sua resposta, que o acesso, a democratização do ensino seria uma das questões centrais, um 
dos desafios da universidade moderna?  
GESTOR 2: Bom, sem dúvida alguma, sobretudo a universidade pública num estado com as 
características do nosso Estado. Estamos aqui, o Maranhão pra efeito até de zoneamento da 
CAPS é considerada a Região Norte até, mas vamos pensar Norte e Nordeste, então, a 
distância do Centro Sul do país, acaba fazendo com que nós aqui andemos mais 
vagarosamente no sentido dos cursos de pós-graduação stricto sensu, por exemplo, que se 
reflete na quantidade e na qualidade das nossas pesquisas, não é? E no processo de aceleração 
da formação dos nossos bacharéis e dos nossos licenciados. Então eu, eu, o que eu vislumbro, 
é que este é um caminho que a Universidade Estadual do Maranhão decidiu trilhar e que 
devido à apenas essas nuances que eu rapidamente citei, ele vem se somar a um conjunto de 
iniciativas no campo da democratização do ensino superior. Quanto a isso não resta dúvida, e 
é uma democratização que claro, num primeiro momento, os números né, são grandiosos né. 
(G2.5) A quantidade de inscritos no processo seletivo, o número de vagas oferecidas, mas se é 
verdade que isso é um, é, é, extasia né a população, os diversos setores da sociedade quando 
informados dizem, olha é uma experiência extraordinária da universidade, ao mesmo tempo 
que isso é fato, deposita sobre os ombros de gestores, professores, uma responsabilidade 
muito grande né? Porque tem que ter mais controle, mais acompanhamento, né, mais 
coordenação, é um desafio de coordenação, porque quando você tem todas as atividades, é, na 
maior parte do tempo concentradas dentro de um espaço limitado por sala de aula, aquilo você 
empreende uma certa energia, quando você tem pontos isolados e que precisam né, o desafio 
você trabalhar com padrões equitativos de qualidade né, de ponto resposta pra suas 
iniciativas, então você precisa realmente ter um trabalho muito forte de coordenação né, de 
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todos esses espaços onde nós conseguimos alcançar com as nossas mídias né, com a 
plataforma, os alunos onde quer que eles estejam. (G2.6) Então, fazendo né, um, lançando um 
olhar sobre essas, esses indicadores iniciais, eu imagino que a EAD vem, se consolidando pra 
ser realmente essa alternativa de ampliação de acesso com uma, uma democratização desse 
acesso, agora sem perder de vista a qualidade que diga-se de passagem é também um valor 
constitucionalmente assegurado aos alunos é, usuários do sistema público de educação. (G2.7) 
PESQUISADOR: Perfeito, e o papel, como você compreende, enxerga o papel do professor 
nessa modalidade? 
GESTOR 2: Tem dois pontos que eu observei e aí eu me refiro à prática né, a prática da 
EAD. É, inegavelmente, eu acompanhei a elaboração de alguns materiais didáticos que foram 
utilizados em alguns dos nossos cursos, sobretudo no curso de administração, o curso piloto, o 
chamado piloto. É..., mais de um professor, as vezes três, quatro professores são convidados 
pra elaboração do material didático que vai ser levado ao aluno. Só aí, é naturalmente um 
aspecto diferenciador em relação à educação tradicional. Esse material sai com uma qualidade 
maior, até porque ele é projetado com antecedência, planejado, escrito, é revisado, o item 
chamado preparação de aula, eu tenho notado um rigor maior, é..., com aqueles que trabalham 
na Educação a Distância, até porque o material que é editado, vai pra mão do aluno né, 
elaborado pelo conjunto de professores, isso é um ponto fundamental. (G2.8) O outro é que o 
professor ele passa a assumir um papel muito mais de um orientador do processo. Ele não é 
definitivamente, eu acho que é uma das grandes vantagens da EAD, é, o sistema proposto não 
dá condições para que o professor seja um mero transmissor de conhecimento. Ele precisa 
obrigatoriamente um outro papel, um papel de orientação, seja, nas, nos conteúdos gravados, 
seja nos momentos que o professor se coloca à disposição pra tirar as dúvidas dos alunos, ou 
responder essas dúvidas, então, o processo de interatividade, que é um processo natural da 
EAD né, e que em casa de aula as vezes ele precisa ser muito mais estimulado né, muito mais 
provocado pelo professor, a gente imagina que essa lógica é diferente né, o aluno é que é o 
provocador desse processo de discussão e o professor precisa estar preparado, né, não só para 
o diálogo que vai se formar à partir daí, mais preparado pra saber utilizando os mecanismos 
midiáticos existentes, poder dar as respostas, é, da forma como foi pactuado com os alunos. 
Então, eu vejo que o papel do professor se modifica, né, extraordinariamente e não é só se 
modifica como se apaga um, ou se liga um interruptor, é preciso que os professores, que vão 
se lançar no processo educacional à distância, que eles se preparem pra isso né, não é fácil 
gravar o conteúdo pra uma projeção, não é fácil preparar o material didático, o nível de 
exigência  por exemplo da Universidade Aberta do Brasil, o professor precisa se preparar pra 
se colocar à disposição da Educação a Distância. Eu acho que isso é um processo importante e 
que de certo modo interrogou aí a capacidade dos professores de se reinventarem, de se 
reconstruírem, inclusive interferindo positivamente no seu trabalho na graduação porque ele 
passou também a descobrir que tem mecanismos dessas mídias que podem ser muito bem 
utilizadas lá com o aluno do presencial. (G2.10) 
PESQUISADOR: E, e, o, esse aluno que a gente tá fazendo menção, eu ia pedir que você 
fizesse uma reflexão sobre o perfil dele, num sentido aberto, ou seja, o aluno da Educação a 
Distância, e também o perfil , esperado, específico deste aluno que vai participar do projeto 
PNAP aqui pela nossa Universidade. 
GESTOR 2: Certo.  
PESQUISADOR: Qual o perfil desse aluno? 
GESTOR 2: Perfeito, veja bem. No primeiro momento né, quando você pensa em Educação 
a Distância, é, o que leva uma pessoa a procurar a Educação a Distância? Eu me lembro que 
há pouco tempo atrás, foi gravado um documentário aqui na Universidade, em que alguns 
alunos davam seus depoimentos né, de como é que a EAD mudou a vida deles né, você sabe 
que as características de uma população jovem no nosso Estado, estão muito associadas a 
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maternidade muito cedo, as vezes conclui o segundo grau tardiamente, são obrigados a 
ingressar no mercado de trabalho ainda estudando, as vezes abandonam o segundo grau, o 
ensino médio pra poder trabalhar, formam família muito cedo, então, uma das questões que 
era colocada por todos era a seguinte: olha, eu parei de estudar porque eu não podia mais 
frequentar um curso todas as manhãs, eu não podia mais frequentar um curso todos os dias à 
noite, né, então eu fui obrigado a parar os meus estudos e a flexibilização que a Educação a 
Distância oferece nesse sentido, ao meu ver, é um dos grandes atrativos para a entrada de 
alunos nesses cursos. Então o perfil desses alunos, acaba sendo definido muito por isso. São 
aquelas pessoas, a maior parte delas trabalha, porque formaram família muito cedo, são pais, 
mães, já com filhos, né, ou terminaram o ensino mais tarde, porque o que se imagina é que é 
um tempo médio, e que acabam utilizando né, o formato da Educação a Distância, porque é o 
que melhor se adéqua a sua situação de vida, então eu acho que isso é definidor do perfil geral 
né, ou seja, só pra demarcar, nós não estamos falando daquele jovem que se forma no ensino 
médio com 17 anos, não trabalha, é filho de classe média, que as vezes tem condições de se 
dedicar presencialmente num curso por 4, 5 anos né, é uma realidade diferente, claro que deve 
haver alunos nessa situação, mas, não é a praxe, não é o perfil que eu imagino o nosso curso 
ter atraído. Em relação ao PNAP, é..., a expectativa se dá em duas direções. Primeiro, a 
formação daquelas pessoas que já estão na administração pública, quer seja num nível federal, 
estadual ou sobretudo municipal, então aquelas pessoas que já estão no serviço público de 
alguma forma atuando aí como agentes públicos aí em diversos, em diversas áreas, e que 
vislumbram a possibilidade de por intermédio dos cursos que estão sendo lançados, eu me 
refiro até mais especificamente ao curso de graduação e os cursos de pós-graduação né, de 
formação de gestores públicos para atender as necessidades desses entes federativos. É... e 
outra, é um conjunto de pessoas que não estão no serviço público mais vislumbram a 
possibilidade de vir, de passarem em concurso público né, exercer de alguma forma atividade 
ligada ao Estado em qualquer nível. E como uma forma até de preparação né, então você tem 
esses dois públicos que a rigor, né, são atraídos pelos cursos aí que integram o PNAP. (G2.11) 
Eu imagino que a Universidade quando lançou seus editais, conseguiu sinalizar com esse tipo 
de, de chamamento né. Então, eu, no nosso Estado, sobretudo, eu acho que faltava um 
programa de formação de gestores públicos que alcançasse as verdadeiras necessidades das 
administrações, volto a dizer, sobretudo municipais né, o perfil das pessoas que atuam na 
gestão municipal, é um perfil pouco condizente com a realidade da gestão pública hoje, né, as 
exigências da legislação, os órgãos e mecanismos de controle bastante profícuos né, então 
exige uma preparação maior das pessoas, não apenas aqueles que atuam num nível de 
comissionamento, ou que são mandatos eletivos, mais aquele pessoal que compõe a 
burocracia da administração, então, há um débito histórico do Estado brasileiro como Estado 
brasileiro, no sentido dessa, dessa formação. Eu acho que é uma iniciativa importante e eu 
tenho certeza que um programa desse bem conduzido, os cursos bem administrados, nós 
vamos mudar o perfil, né, da, da chamada, do chamado gestor público municipal. Não vamos 
confundir com a figura do chefe do poder executivo, né, ou do secretário municipal, que pode 
inclusive acontecer, mas eu me refiro mais a parte mesmo do trabalho técnico, da gestão 
pública, eu acho que isso, nós estamos conseguindo dar um passo mais importante.  
PESQUISADOR: Essa aprendizagem que a gente está e referindo, como é que vocês 
percebem ou, esperam que ela seja manifesta num programa como o PNAP, é..., nós temos 
sabidamente um processo de aprendizagem individual, temos um coletivo né, mas como é que 
funciona isso pra vocês, como é que vocês estão imaginando que vai ser a dosagem desse 
processo, ela vai ser um processo mais coletivo, em forma de rede, vai ser mais individual, 
como é que vocês tão vendo isso?  
GESTOR 2: Olha, é, na verdade, o aprendizado, a quem defenda no campo teórico, que o 
aprendizado ele é sempre individual, não é? Mas eu faço apenas uma complementação a esse 
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aspecto individual do aprendizado. Sobretudo na EAD, quando é dada ao aluno a 
oportunidade de gerir o processo de aprendizado por intermédio dos diversos momentos onde 
o aluno é que provoca o funcionamento do sistema, e não é provocado, isso naturalmente 
influencia, não é, e diferencia um aluno do outro no campo individual, de como é que ele 
trabalha o processo de gerenciamento do conhecimento que ele vai ali sendo familiarizado, 
mas inegavelmente os cursos de EAD têm uma outra característica também. Quando você fala 
de rede, por exemplo né, eu diria até que não é uma rede propriamente dita, mas existe em 
alguns momentos, que se dá o que é chamado talvez até, um nome aí próprio, mas o sentido é 
o que a gente quer dá, é um aprendizado comunitário né? O aprendizado é porque em diversas 
ocasiões, grupos desses alunos são colocados em conjunto, não apenas nos encontros 
obrigatórios presenciais mais para desenvolver algumas atividades de campo que são 
orientadas pelo próprio curso, e em contato com os entes públicos né, onde ali nunca a 
atuação do aluno será individual, mas será em equipe, em grupo, enfim. Então, eu creio do 
ponto de vista teórico, isso é algo que eu tenho bastante convicção, o aprendizado ele é muito 
individual né, é a sua capacidade de programar sua mente para assimilar a fundamentação das 
diversas teorias existentes e como levar aquilo para a realidade que você observa, que você se 
insere. A, o aspecto que eu chamo aprendizado comunitário, este sim, vai dar ao aluno, a 
possibilidade de exercitar com outras pessoas, num ambiente de alto dinamismo né, de 
possibilidade de implementação de algum projeto, algumas iniciativas onde ele pode perceber 
e discutir com os outros, não é, efeitos positivos ou negativos de ações que vão ser 
verificadas, testadas em campo. Aí é o grande mérito que eu acho que a experiência não só de 
um, mas de outro, as vivências ali observadas acabam servindo como possibilidade real de 
desenvolvimento, mais separando bem do que seja o aprendizado individual. A meu ver, a 
EAD ela depende muito da capacidade do compromisso do aluno com o seu próprio 
aprendizado, é um aspecto bastante individualizado. (G2.12) 
PESQUISADOR: Ok. O senhor já vivenciou, presenciou, ou teve ciência de conflitos, é..., de 
gestão universitária dentro da nossa Universidade, cujo modo estivesse relacionado à 
oposição de paradigmas de educação? 
GESTOR 2: Não, isso é diário né? É preciso que se veja que a Educação a Distância, que as 
pessoas na medida que vão trabalhando com EAD, lendo sobre EAD, vão descobrindo um 
mundo novo, claro né? Mas, mesmo aqueles que se encantam, se entusiasmam, eles foram 
formados numa outra realidade né? Ou como diz um professor conhecido nosso: “foram 
formados, ou foram deformados!” Então de alguma forma, os padrões que eles têm 
assimilados de, até a própria pedagogia que vai ser utilizada, eu sempre digo que a EAD é 
uma nova pedagogia né, a pedagogia utilizada, a, a, o conceito de didática, o conceito de 
didática talvez seja um dos que mais se reformula na EAD, então, diariamente, desde a sala de 
aula, não é, você observa o professor que veio da experiência de EAD alguns dizem assim: 
“rapaz tem hora que eu acho que eu estou falando pra câmera o tempo todo né? (G2.13) 
Então, existem conflitos, primeiro no campo pessoal conflito dele mesmo não é, por algo que 
ele vivenciou, que ele tá acostumado a fazer e que ele é obrigado a se transformar pra ser 
capaz de fazer o diferente. Conflitos de algumas áreas, e segmentos da Universidade, porque 
muito embora a EAD na UEMA, no Brasil, seja algo concreto, está aí, está acontecendo, há 
muita gente que divida, que desacredita, que acha que é “enrolação”, né, que acha que não dá 
em nada, que é uma indústria de vender diploma. Existem várias pessoas na Universidade - 
UEMA, que pensam dessa forma. Alguns são apresentados a EAD e continuam pensando 
dessa forma. Outros são apresentados a EAD e mudam a opinião em relação ao que pensavam 
anteriormente. E outra coisa, quando se fala em paradigma é uma coisa muito bem arraigada, 
enraizada, não é algo como uma opinião simples que eu mudo de verde para amarelo né, 
então esses conflitos existem, e acho que vão continuar a existir ainda por um longo tempo né, 
porque a convivência, a simples convivência entre a educação presencial, educação semi-
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presencial, o que cada um exige do professor, do aluno, dos materiais envolvidos, é garantia 
de que esses conflitos acontecerão. Mas sabe, acho até que são saudáveis né, são conflitos que 
fazem com que se reflita o que se está fazendo, tanto no presencial quanto no semi-presencial. 
Temos muito que avançar no processo de avaliação, porque nós não podemos ficar com os 
“achismos” e com as impressões num campo apenas de opinião. Ah, eu sei que comentam 
isso, eu acho que falam isso, a gente tem que levar isso pro papel, com uma metodologia 
bastante pensada, racionalizante e que nos diga no final: olha esse aqui é o retrato da EAD na 
UEMA, os caminhos a serem corrigidos são esses, temos que virar uma página e iniciar outra, 
isso que a gente precisa fazer. (G2.14) 
PESQUISADOR: Ok. Em que medida o PNAP atua em processo de inclusão, nas várias 
dimensões da palavra inclusão? 
GESTOR 2: Olha, voltando um pouco ao que nós falamos antes, né, falávamos da EAD num 
processo de democratização do acesso à Universidade. Essa bandeira dos chamados excluídos 
né, ela vem sendo trabalhada como mecanismo de pressão sobre as universidades públicas 
desde o início da década de 90, de uma forma mais efetiva e aí sim, inclui todas aquelas ações 
chamadas ações afirmativas né, sistema de quotas, sistema de reserva de vagas, sistema de 
percentual de vagas, enfim... Então, tudo isso acaba fazendo parte desse mesmo momento que 
as universidades públicas vêm passando, o que é natural porque elas acabam sendo uma caixa 
de ressonância daquilo que é a própria sociedade né. (G2.15) Olha, nós estamos agora 
iniciando o curso de graduação em administração pública, pós-graduação, especialização em 
gestão pública, em gestão pública municipal e em gestão de saúde, só pra falar desses pra não 
comentar os outros, A perspectiva de inclusão que não é só a numérica né, a inclusão social 
propriamente dita. Porque o que a Universidade pretende? Ela não vê apenas o aluno que ela 
vai receber, que vai se informar e formar e vai sair titulado, ela vai pensar no benefício social 
decorrente dessa formação e não só no final do processo, mais ao longo do processo, onde 
esses profissionais, antes de mais nada vão construindo também um sentido novo de cidadania 
né? Acho que esses cursos, esses programas capitaneados pelo governo federal que as 
universidades estaduais, federais, municipais, elas se consorciam, elas acabam trabalhando né, 
uma nova perspectiva de cidadania para as pessoas né. (G2.16) É aquele jovem do interior 
maranhense, que não tinha a menor perspectiva de ter acesso a um curso superior pra que isso 
acontecesse em outras épocas ele teria que vir para São Luís nas condições mais adversas, 
sociais e econômicas né, e que agora não, ele tem na sua cidade né, ali o curso que ele deseja 
fazer, com, se imagina, um padrão de qualidade que dê a ele condições de depois exercer 
dignamente a sua profissão, (G2.17) então, a, a visão né, falando aí do PNAP, porque eu só 
citei esses cursos né, mais não apenas se pensa em melhorar tecnicamente esses profissionais 
pra melhorar a eficácia, a eficiência da gestão pública, mais sobretudo o que isso vai 
representar do ponto de vista de empregabilidade, de resultado mesmo né, e de formação 
desse novo momento, onde se discute o papel, rediscute o papel do Estado, ao mesmo tempo 
com a participação cidadã que é algo que hoje está absolutamente indissociável, o papel do 
Estado não pode ser pensado de maneira distanciada do papel do cidadão né, na construção 
das políticas públicas, na execução das ações de prioridade absoluta ou das ações afirmativas, 
no controle social que é algo absolutamente indispensável, então é, eu vejo o programa assim 
como outras iniciativas de largo alcance né, que acabam atingindo, longe de ser um 
atendimento pleno, mas um, um atendimento da necessidade de nós incluirmos algumas 
pessoas pelo conhecimento. (G2.18) 
PESQUISADOR: É, pegando o gancho, nós, nós tínhamos aí algumas perguntas que já 
foram até... é... abordadas. A questão da cidadania, a questão da eficiência técnica né, mas 
pegando esse gancho, esse miolo ainda há uma questão que eu gostaria de mergulhar aqui. Há 
uma possibilidade de um programa como esse influir na, na, na, na, no nível ético de uma 
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comunidade, de uma dada região, positivamente? Existe uma sinergia de um programa desse 
com a questão ética? 
GESTOR 2: Eu vejo o seguinte, hoje, nós educadores. 
PESQUISADOR: Perdão, ética na gestão pública! 
GESTOR 2: Na gestão pública, tá. Eu acho que hoje, nós educadores, nós não podemos 
pensar educação em nenhum nível que não esteja associado a alguns valores né? Como foi 
solicitado da resposta não vou nem entrar no mérito da chamada ética pessoal né, porque é 
uma coisa que tem muito a ver com padrões sociais, de família, religião, é..., alguma visão de 
mundo, uma coisa completamente diferente... (toca um celular e a entrevista é interrompida). 
GESTOR 2: Então assim, eu não vou me referir a essa ética pessoal que é forjada nos valores 
pessoais, individuais, de família, de religião, de visão de mundo, nada disso. Mas a ética na 
gestão pública, então nós educadores, quando pensamos um programa de formação de 
gestores públicos, em todos os tempos, acho que num passado mais aflorado agora né, nós 
não podemos nos distanciar de trabalhar ética, mais eu digo assim, num aspecto tecnicista 
mesmo, né, é..., algumas pessoas reagem quando a gente diz assim: ah porque vai dar aula de 
ética, né? Muitos entendem que ética a gente não ensina né? Porque ela é construída toda ela 
em cima de um sistema de valores e o é também, saindo de um plano pessoal o é também na 
ética pública né? E ainda mais porque grande parte desse sentido ético tá na legislação. Sob a 
forma de um mecanismo coercitivo. Então, o mérito que eu vejo, é que um processo de 
formação nunca é apenas aquela formação técnica exata, o lado da ética técnica, é trabalhado, 
é demonstrado aonde? Nas normas, nas regras, na legislação. (G2.19) Mas acho que 
sobretudo isso começa a si construir naquela discussão bem primeira né, a sociedade 
relacionada, o relacionamento da sociedade com o Estado, a razão de ser da figura do Estado, 
isso se dá no campo positivista, filosófico, no campo prático também, aí no campo prático já é 
administração pública, qual a finalidade da administração pública, os deveres de um 
administrador público e esse processo de formação que ao mesmo tempo naturalmente 
informa o indivíduo, né, acaba libertando ele daquela possibilidade de fazer por não saber que 
não pode ou fazer por achar que não é grave, ou fazer porque confunde o que é o interesse 
público e o interesse particular né. Então essas zonas que o leigo, as vezes a ele é permitido 
talvez, confundir conceitualmente, se espera que num programa de formação de gestor, ele 
seja familiarizado, né, com esses significados que nascem lá nas raízes da filosofia, 
sociologia, antropologia e chegam no campo do direito positivo porque o direito 
administrativo é campo do direito positivo que disciplina as coisas na administração pública. 
Porque o risco não é aquilo que está vinculado à lei, o risco, é aquilo que está de maneira 
discricionária, que o gestor público pode porque a lei faculta que ele faça suas escolhas, mas 
as ecolhas não são dele, não são pessoais, são escolhas que não podem perder de vista a 
supremacia do interesse público, a finalidade pública, o não desvio de finalidade, são aspectos 
que eu chamo de bens valores,que faze, são inerentes a coisa pública, então eu não posso crer, 
que um programa desses não leve o indivíduo a se inserir nessa perspectiva e vou além, e 
principalmente nos dias de hoje onde algumas palavras e sobretudo controle, transparência, 
né, que antes tinham um significado mais restrito, hoje é, ganharam né, uma importância 
capital em razão de tudo que se ouve, de tudo que se fala, de tudo que se assiste nos meios de 
comunicação, então eu acho que isso é importante também na formação dos futuros gestores 
públicos né.     
PESQUISADOR: É, eu fiz essa pergunta agora à pouco mais eu vou refazê-la porque talvez 
aja mais alguma coisa a ser considerada. Na sua opinião quais os principais problemas e 
desafios que passa a chamada gestão universitária e que medida o PNAP pode auxiliar a 
demover esses obstáculos? Nós fizemos ela com foco em, em democratização do ensino e 
acesso, democratização do acesso, mais existe algum outro vetor que possa ser considerado aí 
ou não? 
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GESTOR 2: Veja bem, é, nós estamos trabalhando a perspectiva de formação de gestores 
públicos para atuarem em qualquer tipo de organização, né. A Universidade está nesse rol, 
como uma organização peculiar, né, que muitos defendem, inclusive deveria ter uma natureza 
jurídica de universidade, que não existe, devido a sua plasticidade, as suas características 
muito típicas né, então em razão disso o que é que se imagina, vou tentar fazer uma leitura a 
partir da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, é uma Universidade multi campo, 
são 19 campos instalados e dois por instalar, uma dimensão extraordinária, a própria gestão 
universitária, que há uma tendência natural né, pela centralização se mostra inviabilizada né. 
Você reunir os 19 gestores de todos esses centros é uma tarefa extremamente difícil. Então eu 
separo primeiro a utilização das mídias para efeito da comunicação interna entre gestores e 
promover reuniões, etc. Esse é o lado só de uso da mídia, agora a formação de gestores 
também, porque primeiro, nós temos os gestores que atuam na Universidade, não me refiro ao 
nível de direção, os níveis maiores porque todos são professores, mas que também devem, né, 
se preocupar com a sua formação como gestor, mas sobretudo esse nível intermediário de 
gestão, pra aqueles que aqui estão, e sobretudo para aqueles que nós esperamos trazer pela via 
do concurso público. (G2.20) Porque a Universidade tem uma carência muito grande de 
pessoal e precisa trazer pessoal de formação nas suas áreas, mais também com uma boa 
percepção né, boa compreensão do que é a gestão pública e o que é a gestão pública 
universitária por ser mais específica e ter umas nuances bastante individualizadas. Então, é 
preciso também que não só a formação, aí vai depender muito da área de interesse dos 
próprios alunos né, é que fora o curso de formação geral, né, de gestores públicos, em algum 
momento, alguns temas pertinentes à Universidade como a questão da, da democratização do 
acesso, a autonomia né, possam ser trazidas para o debate interno no âmbito desses cursos até 
como uma forma de mostrar que era é uma realidade que precisa ser debatida, investigada, 
refletida, para que os profissionais dali formados também possam né, ter condições de no 
futuro desempenhar todas as atividades dentro da Universidade, é contribuindo com isso para 
a melhoria da gestão da universidade num sentido mais amplo né, então se espera que o 
programa de algum modo possa contribuir para isso também. (G2.21)  
PESQUISADOR: É, em que medida um processo intensivo em educação como esse que nós 
estamos promovendo com o PNAP, pode se relacionar com o desenvolvimento regional, 
desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento no sentido é..., amplo, é... e..., como é 
essa relação né, em que nível ela se dá?  
GESTOR 2: Bem, o que dá pra imaginar de forma bastante direta né, para o momento em 
que o Estado do Maranhão vive, é que é difícil se imaginar um processo de desenvolvimento 
social, regional, econômico, que esteja distanciado da formação educacional das pessoas, né. 
Então quando se olha hoje o Estado do Maranhão potencialmente atraindo pra cá bilhões de 
dólares de investimentos, é..., não se pode  querer imaginar que esse cenário, é um cenário de 
primeiro mundo né, vá conviver com uma população com esses índices educacionais que nós 
temos aqui. (G2.22) Quando eu digo conviver, em que sentido né, a princípio, a grande 
expectativa é que a formação de mão de obra pra esses investimentos é um processo lento, 
gradativo, mas o ideal é que seja daqui, do Estado e isso não acontece da noite para o dia. Está 
havendo hoje uma dificuldade terrível de relacionamento dessas empresas com os poderes 
públicos municipais, eu diria até que em menor grau com o poder público estadual, porque 
são relacionamentos novos, né, que até então o Estado não viveu nada similar, em termos de 
processos que vão desde, de questões fundiárias até questões tributárias, e que precisa merecer 
uma atenção especial do poder público. Isso tem havido problema no município de Rosário, 
no município de Bacabeira, no município de Icatu, no município de Barreirinhas né, e que se 
observa que falta nesses municípios os profissionais devidamente qualificados pra estabelecer 
uma boa interlocução com esses, é, com esse nível de relacionamento de negócio 
internacional, ou nível de empresariado. Então eu imagino também que o processo de 
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formação venha dar condições para que os municípios de forma autônoma também possam 
construir os seus planos de desenvolvimento né, acontece que muitos município maranhenses, 
eles ainda ficaram enraizados né, presos naquela ideia do plano diretor como uma exigência 
legal, às vezes encomendado de forma pronta né, sem nenhuma discussão, e acharam que o 
desenvolvimento do município estava atrelado ao plano diretor e ele é apenas um instrumento 
dentre outros que vão materializar o desenvolvimento pensado pro município. Eu digo que a 
Universidade, ela tem um papel importantíssimo para o Estado e aí inclui município, 
empresas e todas as organizações do terceiro setor. A ela cabe liderar o processo de pensar o 
futuro né, pensar como é que esse desenvolvimento vai acontecer, se o desenvolvimento 
econômico que me parece que é algo que deve acontecer com esses investimentos, se isso vai 
se fazer acompanhar do desenvolvimento social, porque os exemplos que nós tivemos no 
passado de grandes indústrias que vieram pra cá ,deram, deu certo pra elas, mas para as 
populações que foram retiradas de suas terras ali, as populações circunvizinhas que ficaram na 
expectativa da formação de clusters, isso nunca aconteceu, então o desenvolvimento social 
ficou na, na, na, na traseira do processo, quem assumiu a dianteira foi naturalmente o aspecto 
econômico. E a gente espera né, que isso possa acontecer, é, nosso Estado, sendo o carro 
chefe as universidades, as faculdades que puxam o processo de discussão e quero apenas 
destacar que aqui na UEMA por força até de um grupo de professores ter tido essa leitura, é 
que está sendo projetado para o próximo ano aí com expectativa de que se inicie, o primeiro 
mestrado em desenvolvimento sócio-espacial regional, onde essas questões, é..., ligadas à 
inclusão do maranhense no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento econômico, no 
desenvolvimento social é o principal, é..., foco de atuação desses professores e pesquisadores, 
eu acho que isso vem a ser uma iniciativa importante, é, para este processo que hoje nós aqui 
vemos. (G2.23) Então, eu acho, só pra finalizar, que o PNAP por intermédio de seu programa 
de formação de gestores, pra atender uma necessidade gigantesca dos nossos municípios, 
gigantesca, a realidade é terrível, quando você anda por aí e vê, que muito do que se faz 
erradamente, muito do que deixa de se fazer, é por desconhecimento mesmo, é por falta do 
profissional, qualificado nisso, e aí o que se percebe mais nitidamente é os indicadores 
terríveis de pobreza, de analfabetismo, de doenças que acometem essas populações por 
simples, as vezes, falta de alguém ter parado e pensado no desenvolvimento sustentável 
daquele município, respeitando as questões ambientais, sociais e de uma forma bastante, é, é, 
antecipada, né, sabendo que o Estado tá vivendo e o que ele realmente vai precisar, é, se 
estruturar pra acompanhar esse processo de desenvolvimento. (G2.24) 
PESQUISADOR: Pode se dizer então que o senhor entende, que é papel do Estado 
desenvolver políticas públicas desse tipo, especificamente com o PNAP.  
GESTOR 2: Não há dúvida nenhuma de que sim, o processo de formação de gestor público, 
ele tem que ser uma política pública capitaneada pelo Governo Federal, Estadual, Municipal e 
sistema de consórcio de integração, universidades, organizações não governamentais, todos, 
pensando, executando e avaliando os resultados disso, não pode ser um fato isolado, 
episódico, mas tem que fazer parte de algo sistematizado, né, refletido, com um objetivo e 
resultado que é a melhoria né, do processo de formação que garante uma melhor eficiência, 
uma melhor eficácia, do trabalho que é desenvolvido no âmbito do serviço público. (G2.25) 
PESQUISADOR: É, o que é que entende por responsabilidade social universitária e aonde a 
nossa Universidade está atuando nesse, nesta fronteira e qual o impacto do PNAP nessa 
fronteira?   
GESTOR 2: Bem, constitucionalmente a universidade tem uma função social né, função 
social esta e também no texto legal ela desempenha na medida em que ela realiza em cima da 
pesquisa de extensão, essa famosa, esse tripé, sobre o qual se constrói a essência universitária, 
ela, isso decorre também de um princípio normativo, que diz que é em razão disso tem uma 
função social. Função social porque o ensino, a pesquisa em extensão como ações 
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indissociadas e indissociáveis, elas acabam, elas nascem da sociedade como forma de 
necessidade, demanda, que precisa ser satisfeitas e ela é devolvida pra esta própria sociedade, 
né, então é da sociedade que vem né, todos os insumos para o processo de formação de 
profissionais no nível de graduação e pós graduação, é onde estão os problemas que vão ser 
objeto da pesquisa científica, da pesquisa básica, da pesquisa empírica, e é lá também que 
estão as situações problema que vão ser identificadas pelos extencionistas, que vão levar 
solução, fruto das pesquisas para corrigir essas distorções. Então, a Universidade nasce de um 
anseio da sociedade de necessidades sociais, necessidade de apresentar respostas ao 
crescimento, ao desenvolvimento, a humanidade no sentido muito mais amplo e no final o que 
ela produz , é, claro que em menor escala do que lhe é demandado, sempre isto acontece, a 
Universidade dá um retorno numa escala menor do que aquela que é a expectativa em relação 
a ela, quantitativamente falando, então, é, isso justifica a função social da universidade: 
ensino, pesquisa e extensão. A responsabilidade social que claro, não se afasta dessa primeira 
visão, mais eu acho que está ligada também àqueles princípios outros, constitucionais. 
(G2.26) É oferecer um ensino público e gratuito, um ensino de qualidade, com igualdade das 
condições de oferta e permanência, a democratização deste acesso, é você dá um tratamento, 
é, quânime àqueles que são iguais dentro da instituição, né, é a universidade preservada de 
modo a resgatar os valores culturais de um povo e a partir daí se propor a ser guardião desses 
valores culturais né, a responsabilidade com o meio ambiente e aí o trabalho da pesquisa é 
absolutamente indispensável, por, os ecossistemas, como o nosso caso aqui, a pesquisa que já 
foi divulgada quase que no mundo inteiro sobre as, as, as baías né, as bacias hidrográficas 
maranhenses, que serviam de trabalho de referência na Europa, então, é algo que a 
Universidade, ela acaba desenvolvendo e que está intrinsecamente ligada a suas funções pra 
si, pra ensinar, de pesquisar e de fazer extensão. (G2.27) Agora ela acaba indo hoje né, tem 
um, um termo que é, vez por outra é utilizado né, universidade precisa atender as demandas 
sociais, essas demandas vem de todas as ordens, em todos os tempos, e de todos os locais do 
Estado do Maranhão e fora dele, e o que a universidade precisa fazer em relação a isso, é 
avaliar se ela vai ter condição de atender de maneira gratuita, com qualidade, com eficiência, 
é, enxergando ali uma perspectiva de melhoria do conceito de cidadania do maranhense, 
porque a gente tem dito, a UEMA não é uma universidade só de São Luís, é uma 
Universidade do Estado do Maranhão, pra atender todos os maranhenses. A missão da 
universidade é isso, oferecer serviços educacionais de qualidade, a responsabilidade social 
inclusive é um bem valor que faz parte da missão da UEMA, associado à responsabilidade 
com o meio ambiente, ambiental. (G2.28) Então, acaba sendo não aquele mecanismo que 
existe aí no campo empresarial né, como uma forma de compensar algo que a própria empresa 
que malfez ou para a sociedade ou para o meio ambiente, mas longe desse conceito, um 
conceito mais desassociado à própria função social da universidade né, esse é que é o aspecto 
que eu imagino.  
PESQUISADOR: A gente tava falando de, de, da questão da preservação dos valores 
culturais, mas um problema como esse, maciço investimento de Educação a Distância pode 
alterar a paisagem humana e cultural de uma região? 
GESTOR 2: Eu acho que sim, pelo seguinte, é difícil de imaginar um processo de formação 
com as necessidades tão prementes que nós temos, se dar com um espaço muito longo de 
tempo né. Quando você fala de um programa de formação de massa, é claro que isso gera 
algumas indiosincrasias, dentre elas, a perda da diversificação né, alguns aspectos que são de 
peculiaridades locais né, ou são específicos e devem ser valorizados e acho até que podem ser 
valorizados, eu não diria que eles desaparecem com o processo de massificação, mais eles 
acabam ficando né, subjacentes a esse processo, eu acho que num primeiro momento, a ideia 
de oferecer um pacote de formação né, é devido a essa necessidade histórica, como se fosse 
uma demanda que estava represada há muito tempo né, e  com os desafios postos em todos os 
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níveis, não precisa ser uma novidade para o município, o dia a dia do município é um desafio. 
O dia a dia, a gestão das funções básicas da administração é um desafio devido ao perfil do 
gestor que está ali, né. Eu tenho um dado pra lhe dá. Até o ano de 1998, apenas 4% dos 
secretários de educação dos municípios maranhenses tinham curso superior. E hoje, muito se 
devendo aos programas de qualificação de professores da UEMA, em menor grau, da UFMA, 
que deu mais não em termo de quantidade como o nosso, esse número hoje chega perto de 
70%, até ainda até fica pasmo porque é que ainda há 30% que não são né. Mas isso é um 
indicador que só foi possível  ser melhorado, a partir do momento em que o programa de 
qualificação de docência aconteceu de maneira bastante arrojada, né, volto a dizer: é um 
desafio pra quem está na gestão desses programas procurar fazer com que a ideia de 
quantidade não subverta a ideia de qualidade. São duas coisas que não precisam se excluir, 
que não devem se excluir, nós é que temos que assumir o compromisso de aproximá-los né, 
fazer muito, mais fazer bem. Pra que não fique uma coisa colocada como sendo antítese da 
outra, né, isso é que é um ponto a ser bastante refletido né? (G2.29) 
 
PESQUISADOR: Pra finalizar, ao seu ver, esse título, no caso o diploma, num programa  
como o PNAP, bacharelado ou especialização, esse diploma superior, pode resgatar a auto-
estima do cidadão que vive em região de baixo IDH? 
GESTOR 2: Olha, é..., eu vou dividir a resposta, na minha convicção pessoal, no campo 
prático, a formação que ele deve receber vai ser mais importante do que o diploma que ele vai 
receber. Mas nós estamos falando do Estado do Maranhão, com raízes históricas ainda, onde a 
cultura, entre aspas, da meritocracia, ou mais entre aspas ainda, do doutor com o anel no 
dedo, ainda é muito forte né, então, o diploma ele dá ao programa, aqueles que obtiverem o 
diploma no final do programa, isso, o fato da diplomação, o título de bacharel, isso é um 
ingrediente que dá um status extremamente elevado e que se co-substancia, num dos grandes 
atrativos do programa. Desconfio eu, que se fosse um curso de aperfeiçoamento, talvez não 
tivéssemos um número tão grande de inscritos como nós tivemos, é, agora ao final do, do 
término do processo de inscrição ou antes do processo de seleção, então acho que isso é um 
aspecto importante, é um ponto alto do programa e que faz com que nós tenhamos um 
compromisso, exige que nós tenhamos um compromisso, alto com a qualidade do que nós 
vamos oferecer porque senão nós corremos o risco de nos transformar numa máquina de 
emitir diploma, e é o que nós desejamos. (G2.30) 
PESQUISADOR: Então o título, pode-se dizer que ele funciona como um título 
nobiliárquico para essas pessoas? 
GESTOR 2: Sem dúvida alguma, ainda tem muita gente que você chegando num município 
desse do interior, entrando na casa de uma pessoa mais humilde, ele exibe como troféu o 
diploma do filho formado na parede da sala.  
PESQUISADOR: Queria agradecer aqui, encerrando a entrevista com o Gestor 2. 
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Entrevista número 3 

GESTORA 3 – Coordenação Pedagógica. 
 

PESQUISADOR: É, dia 22 de dezembro, estamos aqui com a gestora e nós vamos fazer uma 
entrevista começando pelo perfil. Senhora gestora, a senhora lida há quantos anos com gestão 
universitária? Aproximadamente.  
GESTORA 3: 15 anos. 
PESQUISADOR: 15 anos. Nesses 15 anos basicamente o perfil mais ou menos dos cargos 
quais foram, mais ou menos por alto? 
GESTORA 3: É, eu comecei como coordenadora de curso na UFMA, depois diretora de 
divisão de estágio, na UFMA, e coordenadora do sistema acadêmico na UFMA e agora aqui 
na UEMA como coordenadora de assuntos estudantis e por fim, coordenadoria técnico 
pedagógica. 
PESQUISADOR: Ótimo, vamos começar primeiro, é, pela visão que a senhora tem do que 
seja Educação a Distância, como a senhora percebe a experiência da Educação a Distância, é,  
através desses longos anos que a senhora tem lidado com a Educação a Distância, é, a senhora 
tem visto eficiência nessa metodologia de gestão, tem se mostrado eficiente ou não. Como é 
que é a eficiência da Educação a Distância na sua compreensão? 
GESTORA 3: A minha compreensão é que a Educação a Distância para o brasileiro é muito 
difícil da gente conseguir, é, conceituar, porque mexe muito com o eu pessoal do brasileiro, 
você sabe, ele tem uma flexibilidade muito grande em todo o seu comportamento. O brasileiro 
está acostumado a ser vigiado, controlado e avaliado constantemente, e a Educação a 
Distância merece um comportamento de compromisso pessoal, o que você sabe que nem 
sempre acontece, nem com os profissionais de primeira linha. Então a Educação a Distância 
para esta país continental eu acho muito positiva, agora sem o controle devido, eu creio que 
ficará muito a desejar. (G3.1)  
PESQUISADOR: Transformar-se me problema, seria, poderia haver essa possibilidade, não? 
GESTORA 3: Problema não sei, mais eu acho que seria uma grande utopia acadêmica pensar 
que está tudo perfeito. Pensar que está tudo perfeito. O sistema até pode estar tudo perfeito, o 
problema é o que cada profissional vai fazer com o que ele aprendeu nesse sistema.  
PESQUISADOR: E, e, no caso dessa questão da vigilância, né, nós sabemos que o professor 
no ensino presencial né, ele tem um papel central né, mais sabemos que o papel exercido pelo 
educador dentro da Educação a Distância tem, né, tem perfil um pouquinho diferente, então 
eu queria que a senhora discorresse de como a senhora percebe o papel desse professor, no 
processo de EAD, de Educação a Distância? A senhora acredita que esse professor, ele seja 
um professor, é..., que atende as necessidades do aluno, dentro da estrutura da Educação a 
Distância, ou existe a necessidade realmente de um professor presencial, ela, ela só se 
completa com a presencialidade do professor? 
GESTORA 3: Eu acho que tendo em vista a característica do brasileiro, ele precisa de um 
tutor perto. Porque o EAD ele caracterizaria assim um compromisso muito forte pessoal 
consigo mesmo, que as vezes a pessoa não consegue ter. Essa, essa é a postura, certo? (G3.2) 
Agora isso, alguns casos nós temos exemplos excelentes até na UEMA, de EAD. Na época do 
NEAD propriamente dito, nós temos alguns exemplos muito, muito bonitos, no sentido 
educacional viu. Realmente porque cumpriram o seu papel dentro daquele município onde ele 
trabalha. Mais a gente não pode também achar, que esse modelo atingiu a todos. Nós temos 
exemplos que são bonitos, mas o compromisso pessoal, aí eu acho mais, assim, determinante 
na EAD. (G3.3) Então, o aluno tem que ter compromisso consigo próprio, senão, eu tenho 
impressão que vai ficar assim um conhecimento muito perdido, muito, deixando muito a 
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desejar. Por isso o tutor é importante. O tutor que acompanha né? Por isso ele é importante no 
processo. 
PESQUISADOR: O tutor presencial né? 
GESTORA 3: O tutor presencial. (G3.4) 
PESQUISADOR: Nós aqui nesse modelo, temos dois tipos de tutor, o tutor presencial e 
também tem outro tutor que é o a distância. 
GESTORA 3: É. 
PESQUISADOR: O que tira a dúvida, mas o presencial mesmo é o que exerce a função... 
GESTORA 3: Eu acho que o brasileiro, principalmente o maranhense, precisa dessa tutoria 
mais próxima por todas as carências que ele passou, desde o ensino quando era primário, 
muitos deles voltou agora, depois no ensino de primeiro grau, sempre foi muito acompanhado 
por uma carência, tanto de conteúdo quanto afetivo. Então, é uma questão de necessidade 
mesmo, populacional, das pessoas mais carentes e que geralmente usam o EAD para concluir 
o seu ensino. (G3.5) 
PESQUISADOR: Eles se adequam mais ao modelo de transição do conhecimento na sua 
opinião ou não, esses alunos tradicionalmente mais carentes, esses alunos tradicionalmente, 
que é a grande base da nossa pirâmide né, eles, eles necessitam desse modelo do professor no 
papel de transmissor do conhecimento, ou não é só essa questão, a questão mesmo central é a 
vigilância que o professor pode exercer tendo o controle das atividades pedagógicas?  
GESTORA 3: Não, eu não acho que é só transmissão de conhecimento não. Eu acho que é  
necessidade de um acompanhador do processo. (G3.6) 
PESQUISADOR: Do processo? 
GESTORA 3: Que as vezes aquele aluno de EAD não teve acompanhamento na família, 
entao ele já traz essa carência do primeiro núcleo, da sociedade. Então, é uma carência que 
muitas vezes é suprida por esse tutor presencial. Uma questão emotiva mesmo, que a gente 
não pode desprezar no processo de aprendizagem. (G3.7) 
PESQUISADOR: Perfeito, perfeito. É, em relação ao desafio da democratização do ensino, 
nós sabemos que esse processo só aqui na nossa universidade vai gerar 6 mil alunos, ou 
chegam a 6 mil vagas né? 6 mil alunos, eu não tenho o dado certo, acredito que não tenha 
gerado não, mais gerou abertura de 6 mil vagas, 4.500 para pós-graduação, no interior, 
basicamente no interior do Estado, e 1.500 pra bacharelado também basicamente para o 
interior do Estado, sua ampla maioria.  
GESTORA 3: Mas na UEMA net? 
PESQUISADOR: No PNAP, são 6 mil vagas ao todo, é a senhora entende que esse processo 
de democratização do ensino é, é um desafio universitário e sendo um desafio universitário, 
um programa dessa magnitude que em 1 ano gera 6 mil vagas, poderia ser uma, uma solução, 
ou essa escala também por sua vez pode se transformar num desafio herculíneo, né?  
GESTORA 3: Na verdade é um desafio. Agora, eu não sei se com a índole que nós temos, 
índole quando eu falo não é só do brasileiro não, é do maranhense, a índole do maranhense, 
eu não sei se essa expectativa de tantas vagas será produtiva no sentido do crescimento 
pessoal de casa aluno. Porque aí não vale só o, o, o crescimento intelectual, se é que a gente 
pode já pensar nesse nível, mas é o pessoal, acompanhar o pessoal, acompanhar o intelectual 
pra que não gere aquele desequilíbrio, que depois não seja é, proveitoso para a sociedade. 
(G3.8) 
PESQUISADOR: É, em relação ao tema responsabilidade social? Como é que a senhora se 
posiciona em relação ao tema responsabilidade social? É um tema muito vasto, com muitas 
posições, algumas as pessoas endossam a necessidade da universidade ter uma postura de 
responsabilidade social, outras pessoas já questionam isso, sobre diversos aspectos teóricos, 
eu queria saber o que é que a senhora entende pelo papel da responsabilidade social 
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universitária, que é um conceito novo que está surgindo aí, e que tá sendo colocado e é tão 
novo quanto é talvez polêmico, pode-se assim dizer. 
GESTORA 3: É polêmico exatamente  por causa da nossa questão cultural. Então, 
primeiramente precisaria que cada estudante interessado em uma aprendizagem acadêmica, 
ele tivesse esse compromisso primeiro consigo próprio. Para que ele depois transferisse esse 
compromisso para uma realidade social, certo? Porque se, se ele não se perceber como 
elemento desse processo, ele jamais conseguirá atingir o que a gente espera de uma 
responsabilidade social ou a partir do que ele aprende na academia. (G3.9) 
PESQUISADOR: Então as possibilidades de digamos assim, de absorção de uma cultura, é, 
de um efeito sobre a cultura, são limitadas a partir da maturidade desse indivíduo ou desses 
indivíduos? 
 GESTORA 3: Desses indivíduos, com certeza. Porque muitos deles não se percebem como 
elementos do processo, certo? Então ele têm que se perceber como elemento do processo, e 
começar uma mudança pessoal. Senão eles não vão conseguir incrementar o processo da, do 
desenvolvimento social, sabe, eles perdem essa noção do todo.  
PESQUISADOR: Eu tava pensando sobre esse processo do programa né, um programa que 
de uma tacada deu 6 mil vagas no interior do Estado praticamente, sendo que na verdade, são 
400 na capital e o restante no interior, 5.600 no interior. A gente não pode deixar de imaginar 
que se um processo desse continua anualmente, a gente sabe que talvez exista restrições até 
de, de demanda né?  
GESTORA 3: Porque nós temos uma demanda reprimida né? 
PESQUISADOR: Reprimida! É, imaginando que possa, são, podemos chegar a um número 
só num programa como esse, federal, aqui, só na Universidade Estadual, a 24 mil, é, é, é, 
pessoas, orbitando em cima desse programa. Esse programa, é, a questão da inclusão social, 
associada agora a imagem desse programa, a inclusão, perdão, digital e social, é, associada a 
imagem desse programa. Um programa dessa magnitude ao seu ver, pode ser um caminho 
para a inclusão social e também digital ou isso também possa ser uma utopia, enfim... 
GESTORA 3:  Eu acho que um programa dessa natureza, tem que ser apoiado, é, 
fundamentado, numa questão bem maior, que é exatamente a questão da, da ética, da moral, 
porque senão, você sabe, uma pessoa que domina o sistema digital, se ele não tiver um 
princípio cristalino sobre isso, ele poderá desvirtuar esse caminho e prejudicar todo o sistema, 
até desvirtuando situações dos próprios colegas do sistema, quando eu falo sistema 
acadêmico, então quer dizer, o próprio sistema dele poderá ficar vulnerável. (G3.10) 
PESQUISADOR: Por mal uso da ferramenta? 
GESTORA 3: Por mal uso da ferramenta e por mal uso da questão ética e moral. Essa que é a 
minha grande preocupação dessa amplitude quando se fala em difusão do uso da informática, 
se o ser humano não tiver uma, uma fundamentação muito forte, de critérios morais, até de 
princípios éticos, será, ele terminará destruindo o próprio sistema acadêmico, sabe? (G3.11) 
PESQUISADOR: Existe então, digamos assim, uma ameaça do mau uso da ferramenta? 
GESTORA 3: O mal uso da ferramenta, exatamente.  
 PESQUISADOR: Uma ferramenta delicada, é, a gente pode explicitar as situações em que 
possa haver esse mal uso, poderia assim, é..., a gente exemplificar? 
GESTORA 3: Eu penso em termos do, do que, do mal que um hacker faz até em um  país. 
(G3.12) 
PESQUISADOR: Ah. Sim, entendi, entendi.  
GESTORA 3: As vezes ao seu próprio país. Então o mal que alguém, em dominando a 
informática poderá fazer contra a própria UEMA! 
PESQUISADOR: A cultura de cópia, né, CTRL C, CTRL V, faz copiar trabalho talvez 
também? 
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GESTORA: Isso aí, isso aí, isso que você tá colocando, é o princípio. Outras coisas piores 
podem vir. Invasão de sistema, sabe? Você tá vendo aí que os grandes centros de 
desenvolvimento da informática são invadidos! As vezes até, você vê, outro dia, foi, era uma 
criança outro dia! 
PESQUISADOR: É verdade, é, a tecnologia requer maturidade. 
GESTORA 3: Muita maturidade e responsabilidade consigo próprio, que ele vai ser a 
próxima vítima do, do, do processo. Que ele vai disseminar. (G3.13) 
PESQUISADOR: A senhora, gestora 3, usou uma, uma expressão na colocação um pouco 
anterior agora, dizendo que um colega pode, não me lembro bem qual foi a  expressão, mais 
ele pode acabar incentivando o outro ou cooptando o outro, por o mal uso da ferramenta e tal. 
Então existe uma interação dessas pessoas a nível de processo, a seu ver, a nível de processo 
de aprendizagem, eles aprendem em rede também, além da aprendizagem individual existiria 
aprendizagem coletiva em rede ou ao seu ver aprendizagem coletiva não cabe aí? 
GESTORA 3: Eu acho que inicialmente não com essa intenção, mas na curiosidade né, e 
acessando naturalmente, eu, a pessoa que tem essa tendência de captar rápido o sistema, eles 
vão descobrindo durante o processo, eu não, não acredito que seja intencional, de, de início, 
mais aí, vão descobrindo né, com isso, com essa descoberta eles conseguem outras 
informações e com isso, se não tiver, por isso que eu lhe falei na questão ética, né, na questão 
moral, se não tiver, vai descambar com certeza por uma invasão, invasão no sistema. (G3.14) 
PESQUISADOR: É mais é, sobre o ponto de vista pedagógico, a senhora compreende que 
esquecendo agora um pouco a questão da tecnologia, mas a aprendizagem pode ser dada 
também no âmbito coletivo, ao seu ver?  
GESTORA 3: Ah, eu acho que pedagogicamente é uma excelente ferramenta, ainda mais 
com um país como o Brasil, de dimensões continentais, de Estado pobres como o Maranhão 
que tem a dimensão que tem, eu acho excelente. Só que nós precisamos ter muito controle e 
avaliação. Pra mim a nossa grande falha é exatamente a falta de controle e de avaliação. 
(G3.15) 
PESQUISADOR: A senhora acredita que políticas públicas como a do projeto PNAP, no 
caso, eu já esclareci alguns aspectos, é..., são bem-vindas, é... , a senhora acredita em políticas 
públicas para a educação? Porque tem as pessoas que questionam as políticas públicas como 
um todo né, a questão de natureza até ideológica, mas a senhora acredita em políticas 
públicas, é a minha primeira pergunta. 
GESTORA 3: Em políticas públicas, eu acho com foco determinado, pra um objetivo 
determinado, eu acho que sim.  
PESQUISADOR: No caso da educação é bem menos né? E esse projeto, a senhora, 
entende... 
GESTORA 3: O problema que eu acho professor, desculpe eu lhe interromper, é que, ela é 
colocada ali, com uma intenção X e depois ela se desvirtua e custam a identificar viu? É esse 
desvirtuamento, custa ser identificado. Quando identifica às vezes já tá lá, o, o mal feito, não 
é isso? 
PESQUISADOR: É verdade.  
GESTORA 3: Pra disseminar professor!!! 
PESQUISADOR: É fácil né?  
GESTORA 3: Não é fácil porque ele já tá instalado, e aí já descobriram as maracutaias todas!   
PESQUISADOR: Ah entendi, entendi o seu foco! 
GESTORA 3: Entendeu? A minha preocupação é essa.  
PESQUISADOR: A senhora acredita que investimento em educação pode de uma certa 
forma se relacionar com desenvolvimento regional ou a senhora acha que isso, isso é uma 
ficção? 
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GESTORA 3: Não, eu acho que sim, eu acho que inclusive que tem que ser por esse 
caminho. Eu acho que é esse o caminho. 
PESQUISADOR: E a senhora acredita, a senhora, uma curiosidade minha, essa pergunta eu 
tenho feita a todos. A senhora aconselharia um filho, uma filha, um sobrinho querido, a fazer 
o seu primeiro bacharelado, a sua primeira graduação, é..., em Educação a Distância? Teria a 
iniciativa de aconselhar o curso de EAD ou a sua predileção é pólo curso presencial? 
GESTORA 3: Eu acho que depende da maturidade do meu filho, no caso se fosse um filho 
meu. Dependendo, porque você sabe que um filho é totalmente diferente do outro. Então, 
dependendo do filho e da maturidade que ele apresentasse, eu acho que ele teria condição. 
Mais nem todos! 
PESQUISADOR: Como a senhora vê o perfil dessas pessoas que estão hoje demandando 
para a EAD, principalmente no nosso projeto aqui, como é que a senhora imagina que seja o 
perfil dessas pessoas, que demandam por esse produto/serviço, na verdade? 
GESTORA 3: Na verdade, pela, eu participei do vestibular, e o que eu percebi no colégio 
que eu coordenei é que a, pela idade das pessoas, pela ansiedade que eles demonstraram em 
procurar a sala, sabe, é como se estivesses querendo recuperar o tempo perdido, é isso, então 
com isso a gente tem uma expectativa de maturidade, de um objetivo já pré-determinado, de 
buscar realmente uma melhoria de vida. Essa foi a experiência que eu tive no colégio que eu 
fiz a coordenação.  (G3.16) 
PESQUISADOR: A senhora ao longo desses anos que a senhora atuou, na pedagogia, 
particularmente aqui da UEMA mais recentemente, a senhora viu algum conflito de natureza 
organizacional dentro da nossa organização que pudesse ter, é, começado é, com base em 
visões paradigmáticas, distintas sobre a educação? Ou seja, conflitos de natureza gerenciais 
que nasceram de visões paradigmáticas, meu paradigma é um, o seu paradigma é outro, mas 
isso acabou gerando algum conflito ou alguma obstaculização, ou enfim, algum confronto, a 
senhora já presenciou já algum processo como esse? 
GESTORA 3: Eu percebi essa questão professor, quando a gente as diretrizes curriculares 
nacionais, que agora ela, ela nos dá, liberdade de construir o nosso currículo, sem determinar 
positivamente carga horária, sem determinar sabe, aquilo ali muito dentro do positivismo, 
muito assim determinado né? Então, a gente observa que as pessoas tem essa liberdade, mas 
terminam se cobrando positivamente, certo. E, mesmo que ela perceba que tem a liberdade, 
mas ela ainda não se soltou daquelas rédeas, e outros, pior que eu acho, no meu ponto de 
vista, que a lei está aí, de uma flexibilidade imensa, e que a pessoa até hoje exige o 
positivismo ranzinza, você tá entendendo? Então eu percebo aqui, como eu trabalho com 
todos os currículos da UEMA, eu percebo muito isso. A pessoa vem, conversa comigo, o 
tradicionalismo terrível e não que abrir mão... eu digo, professor a LDB nos dá, a atual, a que 
tá em vigor, nos dá uma liberdade de construir, por isso é que os currículos mínimos foram 
desativados, pra você construir em cima da sua realidade. Mais não, eles normalmente, eles 
voltam pro ponto de partida. É incrível isso, é como se eles ainda tivesses ainda 
condicionados à aquele modelo que foi trabalhado na década de 60 e 70, continuam 
condicionados... 
PESQUISADOR: E não aceitam... 
GESTORA 3: As vezes não é nem aceitar professor, não conseguem se soltar dessas amarras, 
é incrível! Com alguns cursos eu já consegui isso, mas nem todos.  
PESQUISADOR: É, por fim, pra que a gente posa finalizar, a senhora espera com um 
investimento como esse, aliás, pro fim faltam mais duas perguntas. A senhora espera com um 
investimento como esse no interior possa gerar uma melhoria da qualidade do gestor, do 
gestor público, porque esse processo todo é voltado para os gestores públicos né, 
especializações e a bacharelado, a administração pública, a senhora acredita que isso possa 
gerar uma melhoria na qualidade do gestor público ou, ou, ou essa questão nãos e tangencia? 
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GESTORA 3:  Eu acredito que vai gerar, com certeza. Não, não no percentual que a gente 
gostaria, mais nós vamos gerar sim muitas ações positivas, como geramos já com o 
PROCAD, como geramos já com o PQD e que com certeza vamos gerar doravante com todos 
esses programas que a UEMA tem. Temos o programa do Darcy Ribeiro, que vai atingir uma 
série de municípios que não foram alcançados pelo PROCAD e pelo PQD, temos a UEMA 
net, eu tenho muita esperança que a gente alcance esse objetivo. (G3.17) 
PESQUISADOR: E a senhora acredita também que através de um processo como a educação 
talvez a gente possa influenciar positivamente na ética da política regional ou isso não seria 
um alcance possível pra esse... 
GESTORA 3: Isso seria o ideal! Mais eu não posso lhe garantir que a gente consiga isso 
assim com todos os municípios não, alguns nós teremos, alguns municípios com certeza nós 
teremos porque já temos essa resposta com o PQD e com o PROCAD certo, mas não assim 
num percentual muito abrangente.  
PESQUISADOR: Eu queria agradecer à gestora 3 pela entrevista muitíssimo proveitosa, eu 
vou encerrar aqui no celular. 
GESTORA 3: Obrigada. 
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Entrevista 4 
Gestor 4 – Coordenação Pedagógica 

 
PESQUISADOR: Primeiro eu gosto de levantar nunca o nome da pessoa porque isso está 
protegido pela natureza do estudo. Mas na verdade, é..., levantar um breve currículo, na 
verdade quanto tempo a pessoa trabalha com funções dentro da organização, quanto tempo 
trabalha com funções de gestão, porque também é, faz parte da minha pesquisa, eu entrevisto 
somente gestores ou ex gestores, e não precisa ter continuidade, a pessoa pode ter trabalhado 
2 anos e pode ter voltado pra ocupar suas funções de professor por 4, depois teve mais 3 com 
gestão, depois voltou de novo, isso não é importante, eu quero saber no total só quanto tempo 
teve e a titulação genérica dos entrevistados, olha eu fui coordenador, eu fui chefe de 
departamento, eu fui... assim. Então, é, gestora 4, por gentileza, quanto tempo a senhora tem 
de gestora, é..., na Universidade, na nossa Universidade? 
GESTORA 4: Em torno de 6 anos.  
PESQUISADOR: Em torno de 6anos, e quais foram os cargos que a senhora trabalhou como 
gestora?  
GESTORA 4: Sempre na pesquisa e pós-graduação. Primeiro como chefe de divisão e depois 
como coordenadora.  
PESQUISADOR: Então vamos começar a gora a nossa perspectiva sobre EAD, o projeto 
PNAP é um projeto ligado exclusivamente sobre EAD. Como é que a senhora percebe a EAD 
hoje aqui no Maranhão? 
GESTORA 4: Bom, eu não tenho experiência né, com EAD enquanto educadora, professora 
universitária e o que eu ouço falar, eu já participei de alguns congressos feitos pela UEMA 
net, recentemente teve um, é, da forma com que a EAD trabalha, com um público muito 
maior, com um público de graduação e agora também com a questão também das 
especializações, é, eu não conheço a plataforma da UEMA net, eu acho que pra mim é muito 
complicado emitir um parecer porque eu sou de uma área técnica, sou médica veterinária de 
uma área eminentemente técnica e que requer né, pela especificidade da área, a presença do 
professor. (G4.1) Então, é, eu vejo a EAD, que ela cumpre um papel social que é importante, 
porque a demanda por qualificação, ela é muito grande no país, então ela atinge um percentual 
muito grande, mas eu observo, que no último congresso que eu participei aqui em São Luís, 
uma grande preocupação do Ministério da Educação com a questão da qualidade né, é, um 
gestor, do MEC, ele fez uma explanação, eu não me recordo o nome, mas que ele pontuou 
algumas falhas que o sistema tem, e que podem estar comprometendo a qualidade do EAD no 
Brasil. (G4.2) 
PESQUISADOR: Ok. É, esse papel central do, do professor que a senhora, apontou, pra 
educação presencial, é, nós sabemos que o professor na EAD, ele tem um outro papel, ele tem 
um outro ponto diferenciado, adaptado cada um a sua modalidade, a senhora acredita, que, é, 
esse distanciamento, é, que existe, é, na EAD, um tanto quanto da figura do professor 
tradicional entrando aí mais a figura do tutor e também do professor que tá ali ministrando 
através da mídia, isso possa interferir nessa questão da qualidade? 
GESTORA 4: Eu acho que interfere, porque o aluno ele fica sem um feed back, né, quer 
dizer, se você não tiver uma plataforma muito boa e realmente a presença do tutor em 
determinados momentos, você não vai ter a qualidade, porque hoje em dia, a informação você 
pode adquirir de vários meios, bastou você sentar na frente do computador, acessar os sites, 
você tem a informação. Mais isso gera também dúvidas né. Quanto mais informação você 
tem, mais dúvida isso pode gerar. Então a ausência de um tutor, com uma programação 
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definida, pra que você tenha um feed back né, aluno/professor, eu acho que compromete isso, 
a minha maneira o processo de EAD.(G4.3) 
PESQUISADOR: É, é, é, o, pode-se dizer que essa qualidade desse tutor é indispensável 
para o sucesso da, da EAD?  
GESTORA 4: Não só a qualidade do tutor em termos de conhecimento e de características 
didáticas que são necessária embora à distância, como o material que é fornecido ao aluno. 
Porque em sala de aula a gente fornece uma série de materiais pro aluno e que você pode 
fornecer no EAD. Pra mim, a minha preocupação com o EAD é justamente com a qualidade, 
porque a gente sabe que os números são impressionantes né? (G4.6) 
PESQUISADOR: É verdade, esses números que nós estamos levando hoje, é um número, é 
uma primeira inserção de digamos assim, de vestibulares né, embora a pós-graduação 
necessariamente seja num nível de vestibular, mas bacharelado é 1.500. E teve um processo 
seletivo pra 4.500 vagas, nem todas ocupadas e uma grande maioria ocupada. Mais eu sempre 
faço uma provocação aos entrevistados, imaginando que apenas por hipótese. Se a gente 
repetisse a cada ano, no final de cada ano, esse mesmo esforço que tá sendo feito hoje, no 
prazo de 4 anos, nós teríamos 26, no mínimo né, 24 mil alunos neste programa, sendo que 
desses 24 mil alunos, 18 mil na pós-graduação, como é que a senhora vê uma projeção como 
essa, como é que a senhora percebe uma projeção como essa? 
GESTORA 4: Eu acho assim, que em termos sociais é bom. Só que hoje em dia não adianta 
mais ser mais um no mercado de trabalho, você tem que ser aquele que faz a diferença né, e 
pra você fazer a diferença seu instrumento é o conhecimento, então eu volto a insistir na 
questão qualidade e isso a gente pode até fazer um paralelo com a graduação e a pós-
graduação presencial né, que a gente tem aqui na UEMA, a presencial que são os cursos de 
especialização, que se tornaram uma prática frequente, são cursos de fim de semana e que não 
formam em especialista. Né, porque o especialista, ele é detentor de conhecimento e 
fragmento de uma área de conhecimento, ele tem que ser bom naquela área e o que eu 
percebo nos cursos de especialização é que isso não acontece. Ele não se torna um especialista 
dentro daquela área de conhecimento. Presencial, imagino eu, como é que pode ser isso à 
distância onde as vezes você não tem o mecanismo de estar checando aquele, aquele 
conhecimento. (G4.7) 
PESQUISADOR: Diretamente com o professor... 
GESTORA 4: Diretamente com o professor ou numa prática, por isso que eu acredito no 
ensino à distância mais eu não acredito no EAD para todas as áreas do conhecimento, ele está 
restrito, bastante restrito à algumas áreas de conhecimento. Eu acho que deve ser valorizada 
algumas áreas como a área da pedagogia, por exemplo, que é uma área que o Ministério da 
Educação, a própria CAPS tem feito um esforço tremendo pra qualificação de docentes né, de 
nível médio, nível fundamenta e ensino médio que isso tá faltando bastante. (G4.8) 
PESQUISADOR: É verdade, a senhora falou diversas vezes do... (interrompeu a gravação, 
conversando com um professor que chegou ao local). Bom, mais retornando, a gente estava 
falando especificamente sobre a, a questão da, do papel social, desse, de um programa como 
esse, esse papel social tem duas extremidades. Numa extremidade está a política pública, nós 
vamos conversar primeiro sobre essa extremidade. A senhora acredita que é um papel do 
estado promover políticas públicas como essa ou acha que o Estado não deveria interferir 
nesses assuntos. 
GESTORA 4:  Eu acho, eu acho que deveria. Educação, saúde e segurança pública são 
funções eminentemente do Estado. Óbvio que com a participação de toda a sociedade. Eu 
acho que algumas coisas no país deveriam ser privatizadas para que o governo desse atenção. 
Educação, saúde e segurança pra mim são do governo em todas as esfera. (G4.9) 
PESQUISADOR: E em relação a outra extremidade dessa, dessa questão, existe a 
responsabilidade social universitária né, que é o jargão que foi é..., cunhado na academia com 
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o intuito de adaptar a própria responsabilidade social especificamente à entidades, as IES, as 
entidades de ensino superior, então assim, a senhora vê com bons olhos o papel da 
responsabilidade social universitária né, em problemas como esse, a senhora entende que faz 
parte de uma responsabilidade social da Universidade atuar em programas como esse? 
GESTORA 4: Eu acho que faz parte. Mais eu acho que tem que ver qual a IES que tenha 
condição ou não. Se eu fosse particularizar a Universidade Estadual do Maranhão, eu diria 
que tem que ir com mais calma na questão do ensino à distância. Porque a gente vem de uma 
expansão do presencial de outras administrações muito atropeladas, sem qualidade e então eu 
acho que tem que consertar uma coisa pra depois expandir em outra. Na nossa atual situação, 
eu acho muito complicado a gente querer investir no presencial e no a distância e eu acho 
também que também à distância e aí é uma opinião muito particular minha, ele não pode 
caminhar como se ele fosse independente, tá. Porque ele está ligado, o EAD, ele está ligado à 
pró-reitorias de graduação e pró-reitorias de graduação. Então não é só captei o recurso e 
agora a universidade que se vire, não, eu acho que quem está gerindo o EAD tem que interagir 
com a graduação, uma pós-graduação, dizer até que nível, até quantos projetos a instituição 
tem condições de gerir com qualidade, não é captar o recurso e depois jogar para as outras 
pró-reitorias agora se virem pra fazer vestibular, pra fazer isso, o programa é de vocês pra 
captar recursos. Eu acho que está havendo um, eles estão muito soltos né, essa é uma crítica 
minha, eles estão muito soltos, fazendo o que querem e aí depois a gente que corre atrás do 
prejuízo, só porque o recurso está aí, a gente tem que captar. Eu acho que a gente tem que ver 
o que é presencial, o que é distância e o que a Universidade quer, não é uma pessoa que quer, 
é a instituição como um todo. Então aí vai uma crítica em relação ao nosso ensino à distância. 
Eu entendo que a Universidade tem que participar principalmente em um Estado como o 
nosso, né, mais eu acho que tem que ser organizado, sob pena de acontecer com o presencial a 
mesma coisa que na administração passada aconteceu com o presencial, o crescimento 
desordenado, eu acho que o recurso existe mais tem que ver até que ponto a Universidade vai 
poder gerir ou não. (G4.10) 
PESQUISADOR: Em relação, agora vamos mudar um pouquinho o eixo, em relação a 
questão cultural, da paisagem cultural, a senhora acredita que um programa dessa envergadura 
tenha condição de modificar a paisagem cultural dessas cidades do interior? Eu falo isso 
porque é um programa que ele atinge desses números todos que eu dei, eles são 95 a 95% no 
interior do nosso Estado. 5% ou menos na capital. Pra ter uma ideia só de uma proporção 
talvez até menos do que isso né, porque somente 100 vagas de 1500 de bacharelado foram 
ofertadas pra capital, 1.400 foram para o interior, então até bem mais que, o interior recebe até 
bem mais do que 95% dessas vagas. A senhora imagina que isso pode modificar a paisagem 
cultural do nosso Estado? 
GESTORA 4: Olha, modificar, modifica. Mais eu acho que eles não estão fazendo a   coisa 
certa. Porque a base de um bacharelado, de uma graduação, um nível superior que seja, ela 
não está só na universidade seja ela presencial ou não, ela é ensino fundamental e ensino 
médio. Então se não tiver políticas públicas locadas para ensino fundamental e ensino médio 
que dê a essas pessoas uma condição de conhecimento básico, pra poder atingir um nível 
superior, eu acho que elas vão passar no vestibular, talvez o vestibular, ele vá diminuindo o 
ponto de corte dele, mas não vão adentrar pessoas com capacidade crítica e de conhecimento 
básico pra fazer uma boa graduação. Eu acho que paralelo a isso, o governo tem que se 
lembrar que existe um déficit muito grande do ensino fundamental e do ensino médio, senão a 
coisa não vai caminhar. (G4.11) 
PESQUISADOR: É verdade, isso inclusive pode atrapalhar a dinâmica futura do programa 
né, as lacunas. É, em relação a questão da qualidade dos gestores públicos, é..., no, no, no 
nosso Estado? Esse investimento e ferramenta a senhora imagina que possa ter alguma 
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repercussão nessa qualidade do gestor público, que nível que poderia atingir, ou qual o nível 
esperado que a senhora imagina? 
GESTORA 4: É uma pergunta muito difícil, por que a gente, eu não conheço o público alvo 
né, que vai fazer. (G4.12) 
PESQUISADOR: Até pra clarear a senhora são é, o bacharelado, pessoas que tem a intenção 
de, de, de trabalhar em gestão pública ou que já podem estar trabalhando em gestão pública, 
tem foco em gestão pública. E na especialização é muito parecido só que o processo de 
seleção privilegia aquele que já é administrador público, ele tem prioridade por ocupar 
aquelas cadeiras, é..., então isso faz com que seja esperado, que haja um número maior, 
grande na pós-graduação de gestores públicos e ou pessoas que na melhor das hipóteses 
tenham o sonho de ser gestor público municipal. 
GESTORA 4: Mais eu acho que sendo público isso, eu acho que vai fazer uma grande 
diferença porque pra exercer qualquer função a gente precisa ter um treinamento pra isso né, 
eu mesma cheguei aqui, eu sou uma professora universitária, mais eu não trabalhava com 
gestão pública só aqui que eu estou na pesquisa e na pós, que é coisa que eu vivencio. Mais 
toda uma tramitação, toda uma questão burocrática, nós docentes não recebemos uma 
formação pra isso, não é? Então eu sempre acho que ao exercer um cargo público você precisa 
ter algumas aulas, alguma noção do que é a gestão pública. Porque muitas vezes você quer 
tomar alguma atitude e você se zanga, se chateia porque aquilo ali não foi pra frente, mas 
porque você não conhece a legislação, os trâmites, as licitações, não conhece, então você acha 
que é má vontade de A, B ou C quando na verdade a gente conhece, eu conheço a parte 
acadêmica da pesquisa e da pós, quer dizer, eu sei fazer um projeto de pesquisa , eu sei 
orientar, mais a gestão pública que eu me encontro agora nela, aos poucos e matando a  
cabeça foi que eu aprendi, então isso faz uma diferença enorme. 
PESQUISADOR: É, a questão ética do administrador público, um programa dessa 
envergadura também pode auxiliar a melhoria dos níveis éticos aos seus olhos? 
GESTORA 4: Sem dúvida. Sem dúvida se no currículo né, primar também por disciplinas, 
por área de conhecimento que verse sobre essa, sobre essa temática. Que não é uma temática 
só para o administrador público mais em qualquer curso de graduação né, seria de bom tom, 
não é, seria excelente que os alunos também tivessem oportunidade como na veterinária a 
gente tem uma disciplina que é o código de ética, que é de ontologia veterinária, em que o 
aluno, né, ele aprende sobre procedimentos legais da, da profissão. (G4.13) 
PESQUISADOR: Eu vou pedir, não, eu vou fazer duas perguntas e depois eu vou pedir pra 
retornar o ponto de uma outra pergunta que eu tinha esquecido, mais uma pergunta que me 
ocorre aqui e agora, é..., a senhora acredita que um diploma universitário, seja ele de pós-
graduação ou de bacharelado, ele pode atuar em cima de auto-estima desse público que a 
gente tem, pessoas do interior, que habitualmente estão um tanto quando distantes de certa 
realidade, a senhora acha que isso pode ter uma repercussão na auto-estima dessas pessoas? 
GESTORA 4: Sem dúvida. Sem dúvida, a minha, a minha, até na gente, quando você já tem 
a graduação, quando você pega um mestrado, um doutorado a sua auto-estima vai lá pra cima 
né, isso aí é, sem dívida nenhuma. A grande preocupação é na qualidade da formação pra que 
isso não se torne um instrumento né, de orgulho, vaidade, mais ele tem uma ferramenta, 
vamos dizer, ele tem o brinquedo e não sabe brincar né, tem o diploma mais não aprendeu, 
exatamente o que deveria ter aprendido nos bancos acadêmicos. A minha preocupação é essa 
porque envaidece com certeza, oportuniza com certeza. (G4.14) 
PESQUISADOR: No interior é valorizado professora, esse tipo de, esse tipo de título?  
GESTORA 4: Olha eu, eu acredito que sim porque ando muito em Caxias, e eu vejo o 
entusiasmo, eu tenho entrado muito em contato com o pessoal lá da biologia, que faz biologia 
e eles sim são muito orgulhosos de ter uma graduação, independente da área que for, e ainda 
assim tem conseguido fazer cursos de mestrado em grandes instituições entendeu? E eles se 
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sentem muito valorizados e todos de origem muito humilde, tem alunos lá do presencial, eu 
digo, imagino que isso vá acontecer também no a distância, num volume muito maior, que se 
vangloriam mesmo do sucesso que conseguiram com o curso de graduação, de bacharelado, 
então com certeza. (G4.15) 
PESQUISADOR: Interessante. É..., uma pergunta que eu esqueci de fazer, em relação ao 
início, a senhora já presenciou aqui na UEMA, é..., ou teve notícia, ou conhecimento de 
conflitos internos de gestão, que possam ter sido motivados por diferentes visões 
paradigmáticas de, de, do que é educação? Diferentes visões de educação, paradigmas. 
GESTORA 4: Eu vejo e eu tiro por mim mesma, a necessidade da administração superior 
fazer um grande esclarecimento com a academia a UEMA né e sobre o Darcy Ribeiro. Eu 
acho que isso precisa ser feito. Porque eu já vi vários comentários e eu tiro por mim mesma, 
que não concordar né, com isto, e a gente nem saber de onde sai o recurso e a gente tá vendo 
muito professor do presencial correr por uma questão financeira para esses outros programas, 
deixando a graduação à descoberta. Então eu acho que falta administração superior a fazer 
uma exposição de motivos e colocar claramente qual é a posição da UEMA em relação aos 
presenciais, ao Darcy Ribeiro e a UEMA net. Sob pena de quando realmente começar a 
funcionar principalmente o Darcy, que vai mobilizar professores do presencial embora digam 
que não, porque foram feitos vários concursos mais eu acho que a Universidade, a gente 
precisa saber né, porque a gente trabalha aqui, trabalho aqui à 21 anos, e eu preciso, e as 
outras pessoas precisam saber o que é que é, porque nos perguntam, nos questionam, querem 
saber a nossa opinião e a gente tem que ter conhecimento de causa pra emitir né, então eu 
acho que é isso que falta, a administração superior esclarecer. (G4.16) 
PESQUISADOR: É uma questão muito próxima, digamos assim, uma questão de natureza 
gerencial operacional que está gerando digamos assim um certo, uma certa fissura, no tecido, 
no tecido universitário? 
GESTORA 4: Sem dúvida e gerará muito mais! Se esses esclarecimentos não forem 
prestados. 
PESQUISADOR: É, mais eu vou insistir num ponto que eu não sei existe ao seu ver. Mais e, 
e, e, e por exemplo paradigmas, paradigmas da Educação a Distância, paradigmas da, da 
educação presencial tradicional por exemplo. É, a senhora já percebeu conflitos de, de, de 
gestão por força de, de, de, de personagens que estejam muito vinculados, arraigados a uma 
dessas, dessas correntes, vamos dizer assim, e de repente eles entram em conflito por causa 
das suas crenças pessoais, valores, convicções, paradigmas de educação? 
GESTORA 4: Presenciar não. Aí eu não sei porque no meu nível de gestão, o cargo que eu 
ocupo, eu não lido com esses programas não presenciais né. Se fosse a coordenação de 
pesquisa que tá iniciando agora, essa questão do ensino à distância da pós-graduação, 
talvez..., mais a pesquisa como quem faz ensino à distância geralmente não faz, pesquisa né, 
não, não orienta nesse sentido, não faz pesquisa, não capta recuso pra fim de pesquisa, eu 
nunca presenciei. Eu pressinto que vai acontecer, pressinto que já tenha acontecido, entendeu, 
mais não posso, exemplificar não posso, pelo que eu vejo no comportamento da academia. 
PESQUISADOR: Eu quero agradecer à gestora 4 pela entrevista agradável.  
GESTORA 4: De nada, tranquilo.   
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Estrevista 5 

Gestor 5 – Pró-Reitoria Pós-Graduação.  
PESQUISADOR: Bom, começando a gravação com o Gestor 5. Gestor 5 por gentileza, 
quantos anos de experiência o senhor possui em gestão universitária? 
GESTOR 5: Nós podemos dizer que eu tenho uma experiência de 4 a 5 anos na gestão como 
chefia de laboratório, mais não foi uma chefia oficial, nós tínhamos um outro professor na 
chefia oficial que era um professor aposentado, já com idade, e quem fazia a gestão na prática 
com o laboratório era ele, ele era o chefe. E de, desde setembro de 2007, na pró-reitoria de 
pesquisa. 
PESQUISADOR: Atuando na pró-reitoria, o que faz basicamente 2 anos? 
GESTOR 5: Próximo a 2 anos, 2 anos e alguma coisa, isso. 
PESQUISADOR: Como o senhor ver a EAD? 
GESTOR 5: Olha, professor, quando eu entrei na pró-reitoria e mesmo lá fora dela, eu via 
como uma grande dúvida né, a EAD e não, não tinha assim é, noção né, desconhecimento, o 
que me levava a achar que não, que ela não era é, é, eficiente e eficaz né. Mas, estando na pró-
reitoria, e tendo um maior conhecimento da EAD, eu consigo reverter um pouco a minha 
ideia inicial, então, hoje, pelo que eu já presenciei, existem números que mostram que a 
educação presencial, ela tem resultados abaixo né, pra certas áreas né, quando comparadas 
com à distância, tem resultados piores do que os alunos que saíram da distância, então isso é 
uma coisa muito importante, já mostra que não é aquela ideia inicia que eu tinha né. Então, 
isso vai sendo desmistificado, agora sempre fica aquela dúvida de como tratar a EAD pra 
aquelas áreas que necessitam de um laboratório, de áreas tecnológicas ou áreas médicas, com 
contato humano né, então como fica isso, isso fica ainda a dúvida né, existe todo um aparato 
tecnológico que tá sendo aperfeiçoado a cada ano né, mais ainda ficaria com essa, essa dúvida 
no ar, pra essas áreas como é que seria. Mais hoje realmente em relação que de quando eu 
iniciei na pró-reitoria, eu já mudei bastante a maneira de ver. (G5.1) 
PESQUISADOR: É, vamos pegar o gancho então dessa sua colocação, e imaginar que nós 
temos na EAD, dos profissionais que estão atuando, é..., pedagogicamente sobre o aluno. Um 
é o professor que está atrás da mídia, ali sendo gravado, e vai jogar né, o seu conteúdo é, 
numa rede pra que aquele aluno baixe e faça uso daquele material. Vamos chamar esse 
professor de professor que está ministrando né, o conteúdo. E nós temos o outro que é o tutor 
que é geralmente generalista, tá ali em sala de aula pra dar apoio às atividades pedagógicas, o 
senhor imagina que essa figura do tutor, ela corresponde plenamente às necessidades 
pedagógicas do aluno, é..., do aluno à distância? Ele corresponde, ele preenche todas essas 
necessidades que ele tem, mais como tutor? 
GESTOR 5: Como tutor? Olha, é..., também! 
PESQUISADOR: O senhor tem confiança nesse mecanismo, nessa figura? 
GESTOR 5: É, é, é, eu vejo assim né, se o aluno é, é um aluno que ele é uma pessoa 
disciplinada, que é uma pessoa que vai atrás e não depende unicamente do sistema, eu 
acredito que ele se utiliza do tutor mais na falta de uma orientação do tutor, ele busca essa 
orientação com outras pessoas seja lá com quem for, então, agora analisando só o tutor, eu 
acredito que existam profissionais que atendam e profissionais que não atendam né, eu acho 
que o fato de você ter uma pessoa é, pra tirar alguma dúvida, alguma orientação é sempre 
importante, coisa que na sala de aula de repente você não, por até uma intimidação, você não 
chega ao professor né, pra tirar essa dúvida. Você teria, você teria com o tutor, essa, vamos 
dizer assim, essa barreira né, não existiria, porque é uma pessoa, mais no nível, vamos dizer 
assim, do aluno, o aluno não teria essa barreira que talvez ele tenha como professor. Então 
nesse aspecto pode ser positivo, agora existem tutores e tutores né, alguns podem não 
corresponder mesmo nessas condições. (G5.2) 
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PESQUISADOR: É, imaginando, pegando o ganho da sua colocação, existem aqueles que 
correm atrás né, mas também tem aquele aluno que não corre atrás, é..., a seu ver pode ser 
uma fragilidade da EAD, esse aluno que não corre atrás quando de repente a figura do tutor 
pode fragilizar essa, essa, ou denunciar digamos assim, essa falta de interesse do aluno e aí, 
também em comprometer o processo pedagógico? 
GESTOR 5: Então, o que eu acredito, é que aí é uma questão de amadurecimento do próprio 
aluno ou então um desconhecimento do aluno em relação ao sistema à distância. Vou citar um 
exemplo que eu participei de um curso que ele era presencial mais ele tinha uma parte à 
distância antes e depois dessa parte presencial e logicamente que eu quis participar do curso 
né, focando a parte presencial, mais a parte à distância que você acha que você vai tirar de 
letra, que você vai fazer a qualquer hora, não é bem assim, porque você precisa, como eu 
disse inicialmente, ter uma disciplina pra dedicar aquele tempo, pra fazer aquela tarefa, pra 
pesquisar, aí você começa a digitar, começa a pesquisar, lá não termina aí deixa pra concluir 
depois e você acaba não fazendo. (G5.3) Então, eu acho assim, é, depende muito do aluno né, 
é claro que o tutor pode em alguns casos, é, é, conduzir isso, né, trazer o aluno pra o caminho 
correto, agora se o aluno for pensando que o negócio à distância, ele faz do jeito que quer, na 
hora que quer, como quer, aí ele vai quebrar a cara né, porque ele não vai fazer, precisa ter 
muita disciplina e precisa uma, um atenção no mínimo igual ao presencial senão as vezes até 
dizer um pouco maior, porque você é cobrado nos prazos né, pra entregar as tarefas né, aí ver 
se entregou, se não entregou, coisa que de repente no presencial não ocorre em todas as 
disciplinas essa, esse rigor de cronograma. 
PESQUISADOR: O senhor já presenciou dentro da nossa instituição, é, conflitos de gestão, 
é, que tenham como origem é, perspectivas diferentes do que seja educação para um grupo e 
para outro, paradigmas diferentes de educação que levem a conflitos de gestão ou teve de 
ciência de algum conflito dessa natureza? 
GESTOR 5: Então, é..., você diz entre o presencial e à distância?  
PESQUISADOR: Por exemplo. 
GESTOR 5: Por exemplo? Assim, deixa eu ver, conflitos assim que eu me lembre, por 
exemplo, a, a, a, existe pró-reitorias que é, é, em casos recentes que vêm com certo receio 
quando você tem um número muito grande de pessoas que tão num sistema à distância, 
porque pra instituição é uma coisa nova né, então eu não digo que chega a ser um conflito, 
mais existe assim, uma, uma, não digo que seja um temos, mais uma preocupação pra que o 
processo dê certo. (G5.4) A gente entende agora melhor como é o sistema à distância, mas 
entende também, que de repente, é, quer dizer, há uma dúvida se o sistema à distância da 
universidade está preparado pra esse boom, né, então você tem um número hoje à distância e 
vai ter um salto muito grande, então, eu vejo isso com preocupação mais não chega a ser um 
conflito, mais essa preocupação, eu acho que ela tá sendo positiva à medida que passa 
também alertando o setor à distância pra que ele esteja consciente que nós estamos 
preocupados nesse sentido, então eles também vão ter que tomar medidas pra eles mesmos 
conseguirem cumprir com os cronogramas né, com esse, esse mundo de gente e também ... 
(G5.5) o que acontece, eu vejo aí, que muitos desses alunos que se inscrevem, eles não tem 
noção do que é o EAD, ficam com aquela falsa impressão que vai ser fácil, que vai fazer a 
hora que quer, do jeito que quer, e que isso leva a um problema de evasão, que eu depois 
constatei, participando de algumas palestras, que é uma coisa que é, como se diz, é, não vou 
dizer que é normal, mais, comum, mais que existe uma evasão alta nos cursos à distância. 
Pela falsa impressão quem entra né, mais não é uma deficiência do sistema, é uma deficiência 
ou uma falta de conhecimento do aluno. (G5.6) 
PESQUISADOR: É, vamos agora pegar, sair um pouco desse foco e ir para uma outra área. 
É, um programa dessa envergadura pode ser visto de vários ângulos. Um deles é o das 
políticas públicas, o senhor acredita que é um papel do gestor público, é, o investimento, 
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dessa natureza que tá sendo feita. Em termo de política pública, a nível de governo federal por 
exemplo, que é o caso do PNAP, é..., esse programa, PE um programa cabível, na sua 
concepção, o senhor endossa políticas públicas dessa natureza, voltada para a educação? 
GESTOR 5: É, eu acho o seguinte, precisa se formar muita gente num menor tempo possível 
né, dentro dessa concepção com certeza o sistema à distância seria a saída, não se pode 
esquecer o fortalecimento do presencial também, agora, se vai dar certo ou não, eu diria que é 
só depois que nós vamos ver. Entendeu? Então, tão sendo jogadas umas fichas aí, e tomando 
uma decisão que se não der certo, vai servir pra um processo de amadurecimento e 
aperfeiçoamento, com certeza então eu acho válido né, agora dizer se vai dar certo mesmo, se 
os objetivos foram atingidos, a gente só vai saber depois. Mais eu acho que como política foi 
válido.  
PESQUISADOR: É, e em termos de responsabilidade social, é, nós temos agora uma nova 
expressão cunhada que é responsabilidade social universitária, que é todo o conteúdo da 
responsabilidade social, aplicada as IES né, as instituições de Ensino Superior. O senhor 
acredita que é bem-vinda uma ação, esta ação seria uma ação, pode ser categorizada como de 
responsabilidade social da universidade? 
GESTOR 5: Com certeza, com certeza porque a penetração que nós estamos tendo com os 
nossos pólos avançados com a EAD, em termos presenciais você não conseguiria atingir isso 
num curto espaço de tempo né e num custo menor como é no caso à distância. Então, sem 
sombra de dúvida, então eu acho que ela cumpre com esses objetivos, esse sistema e a EAD 
cumprem com seu objetivo. 
PESQUISADOR: Estaria na base desse processo a, a, a solidariedade aos nossos ditos 
cidadãos do interior do Estado, seria uma questão que ao seu ver possa ser aos olhos de 
solidariedade a raiz do processo da responsabilidade social? 
GESTOR 5: Olha, eu não sei se é solidariedade, eu diria assim, é, é uma responsabilidade 
nossa, então é como se fosse uma obrigação nossa, então, solidariedade é quando você tá 
sendo né, a própria palavra diz: solidário, com alguém, eu não, eu dividiria as coisas 
entendeu? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, uma missão, tanto de governo, como de 
universidade e nós que somos públicos então as coisas é, se confundem, então eu não acho 
que não é solidariedade não. É responsabilidade social mesmo, é o dever, obrigação nossa de 
chegar até o cidadão, onde ele estiver né, o mais longe que ele estiver ou o mais pobre que ele 
seja, nós temos obrigação de dá algum, de alguma forma chegar até ele. Não colocaria assim 
como uma ação solidária não. É como uma obrigação nossa mesmo.  (G5.7) 
PESQUISADOR: Uma última perguntinha, em relação ao público médio, aqui da nossa 
Universidade, qual você acha que é a imagem que eles têm de EAD, eu não tô falando 
especificamente da UEMA net, mais da EAD como fenômeno, qual a imagem que você 
acredita que predomina na nossa universidade?  
GESTOR 5: Mais o público discente? 
PESQUISADOR: Professores, docente 
GESTOR 5: Docente. Olha Willian, eu diria que a coisa está, eu me coloco no que talvez 
aconteça com todo mundo, é uma transição entendeu, entre o desconhecimento, a dúvida e a 
incerteza, para um maior conhecimento, o vislumbre de que é uma coisa que pode dá certo 
entendeu e que logicamente que em termos de universidade precisa, precisamos melhorar e 
amadurecer, mais eu colocaria assim, nem 8 nem 80, seria uma coisa que tá numa fase de 
transição e vendo que existe esse caminho, apesar de não ter assim, dados, lógico, e uma, uma 
grande opinião dos colegas formada, de vários colegas formada em relação a isso, mas, os 
poucos que eu converso, eu acredito que estariam nessa transição entre não acreditar, para 
sim, pode dar certo! Desde que. (G5.11) 
PESQUISADOR: Perguntas rápidas eu me lembrei de um negócio aqui. Um processo como 
esse pode interferir positivamente em alguns desses eixos que eu vou lhe perguntar: primeiro 
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eixo, nível da qualidade do gestor no interior do Estado, o senhor acha que pode melhorar o 
desempenho técnico administrativo desses gestores? 
GESTOR 5: Pode, com certeza, pode! 
PESQUISADOR: É..., a questão ética, da gestão pública especificamente, pode haver 
melhoras também ou é... 
GESTOR 5: Não, aí, eu acredito que, eu colocaria algumas interrogações, é..., depende muito 
de quem vai receber isso aí. Se quem receber isso não estiver contaminado ainda, eu acho que 
tende a fortalecer o camarada a não se deixar levar. Agora se a pessoa já tiver contaminada, eu 
acho que não adianta não. Isso também tá de certa forma relacionado a faixa etária né? Se for 
um camarada novo e tal que receba algum tipo de formação nesse sentido, com certeza vai 
melhorar, mais com certeza nesse aspecto eu acho que o saldo é totalmente positivo. 
PESQUISADOR: A paisagem cultural do interior pode melhorar também? 
GESTOR 5: Olha, eu acredito que pode, eu acredito que pode, eu vejo assim, um exemplo 
interessante, pra essa parte de gestão no interior, não sei, eu agora me esqueci lá no interior de 
São Paulo, tem uma, uma ONG, até se não me engano teve por aqui esses dias, de uma 
cidade, uma pequena cidade do interior, eles faziam uma administração paralela em relação a 
prefeitura e eram pessoas da iniciativa privada muito experientes né, se eu não aquele 
Antonino Mago Trevisan que é o camarada lá, de algum setor de auditoria se não me engano 
ou de alguma empresa grande, eu não me recordo agora, mais é, é de auditoria. Aí, eles 
levaram essa ONG lá e começaram a fazer uma administração paralela e de certa forma isso 
começou a influenciar na administração da universidade que mudou a cara da cidade. Então 
esse aspecto da pessoa fazer, esse, esse tipo de curso, que isso pode mudar o interior, pode, 
mas eu acho que é a mais médio e longo prazo do que uma outra iniciativa como essa se nós 
tivéssemos uma presença forte do, de repente do setor privado, pra moralizar o setor público 
né, porque existe o corruptor e o corruptível, então se o setor público, se o setor privado é, 
bater o martelo no sentido da diretriz que quer pra sua cidade, ele teria um peso a curto prazo 
bem maior do que uma ação dessa, mas com certeza essa ação é válida a médio e longo prazo. 
(G5.8) 
PESQUISADOR: Na sua perspectiva, existe relação entre investimento e educação e 
desenvolvimento regional? 
GESTOR 5: Ah, com toda certeza. Com toda certeza. Educação e saúde não precisa falar, 
que seriam as vertentes de investimento mais importantes do governo, agora quando você 
forma as pessoas logicamente no setor educacional, você vai tá fazendo um investimento de 
futuro com o retorno total ao local, ao estado, ao país né? Então isso, você pega dados aí de 
países desenvolvidos, você vê os investimentos em educação, e eles são países desenvolvidos. 
(G5.9) Eu relaciono isso muito também a questão ambiental né, então se você fizer uma 
formação da criança no colégio, com aquela preocupação, aquela consciência ambiental, ele, 
então ele vai quando crescer poder aplicar isso, já crescer sob uma outra ótica, coisa que nós, 
de repente não tivemos enquanto crianças, só fomos ter de repente na faculdade e eu 
particularmente não dava nem pelota pras disciplinas de meio ambiente, lá era disciplina que 
ninguém dava bola pra aquela disciplina, mas se aquilo vier como vem agora, já com uma 
preocupação desde criança, então você vai colher os frutos de uma conscientização ambiental 
muito maior e isso é um pequeno exemplo do investimento educacional que traduz em torno 
da ética que você falou muito bem, nessa área ambiental que eu falei, e com certeza isso vai 
desenvolver o interior do estado e se a gente levar isso pro Estado do Maranhão, nós sabemos 
que precisamos muito né, nós temos os municípios vizinhos aqui, você vai em municípios 
cearenses pequenos, até municípios piauienses pequenos que você não vê a mesma pobreza, o 
descaso de alguns infelizmente municípios maranhenses né. Você andando no interior do 
Estado do maranhão, você fica assim muito, você fica perplexo com relação ao que ver em 
comparação aos estados vizinhos, não é por questão de assimetria, regional, dentro do 
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nordeste mesmo, você vê, isso está relacionado à gestão. Infelizmente a gente tem dado só de 
gestões altamente fraudulentas e que acaba então não aplicando o dinheiro onde precisaria 
aplicar. E logicamente a formação do povo com educação, com esse tipo de ação, tende a 
médio e longo prazo alterar isso aí. (G5.10) 
PESQUISADOR: Agradecendo ao gestor 5 a entrevista, que está sendo concluída agora, 
obrigado gestor 5. 
GESTOR 5: Obrigado professor William, querendo para contribuir mais, é só falar. 
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Entrevista 6 

Gestor 6 – Presencial Engenharia. 
PESQUISADOR: Iniciando a entrevista com o Gestor número 6. Gestor 6, quanto tempo 
você tem de experiência em gestão aqui na UEMA?  
GESTOR 6: Bem, iniciando como gestor, pela Universidade, são 9 anos, 8 anos. 
PESQUISADOR: Oito anos e as experiências genericamente, os cargos genéricos, diretor de 
departamento, diretor de centro, diretor de laboratório, chefe de laboratório, enfim, as 
experiências sobre o ponto de vista genérico, quais foram as experiências que, é, quais são os 
cargos que você passou? 
GESTOR 6: Bom, já passei por dois cargos. Como diretor, como gerente de núcleo né e 
chefe de laboratório e estou hoje como chefe de laboratório.  
PESQUISADOR: Está hoje como chefe de laboratório, então ótimo! É..., em relação ao 
programa PNAP, do, do governo federal, você já tinha ouvido falar alguma aqui dentro da 
UEMA sobre esse programa?  
GESTOR 6: Não.  
PESQUISADOR: Tá ok. É, nós fizemos um breve esclarecimento antes da entrevista do que 
seria esse programa e a gente vai conduzir a entrevista em cima desses esclarecimentos que 
foi feito. É, qual o sentido pra você, gestor 6, qual o sentido que nós temos na educação, qual 
o sentido da educação, qual o sentido de educar, porque a gente tá educando pra que, qual a 
finalidade disso? 
GESTOR 6: Bem, tem várias vertentes que nós podemos responder essa pergunta, de que 
forma que mais caberia numa universidade, numa formação de uma mão-de-obra, né, 
qualificada, daí atender a sociedade de várias maneiras, no perfil industrial, no perfil é, 
público, e como nós estamos trabalhando dentro de uma universidade, onde ela desenvolve 
programas de educação, tanto na parte de graduação como pós, acreditamos que o aluno 
quando ele tem acesso a uma universidade, ele pensa justamente numa formação da sua mão-
de-obra, ou seja, seu perfil de enquadrá-lo e se dispor a trabalhar dando mais sustentabilidade 
em suas ferramentas de trabalho, ou seja, garantir sucesso eficazmente no seu trabalho. 
PESQUISADOR: Ok, é, e EAD, vamos falar um pouquinho sobre EAD mais 
especificamente, é, qual a sua opinião sobre a EAD sobre o ponto de vista da eficiência e da 
eficácia? 
GESTOR 6: Bem, a eficiência podemos dizer que a eficiência do método que nós vamos 
alcançar resultado, seja concretizado pela EAD né, mais eu acredito que as vezes o professor 
ele tem de disponibilizar nesse método ferramentas mais, é, é, rápidas, o aluno precisa estar 
interado, precisa estar conectado com o conteúdo da disciplina, e também responsável pelo 
que ele está fazendo, porque as vezes que na, no ensino presencial, já temos dificuldades de 
prender a atenção dos alunos, já temos dificuldade de avaliar os alunos, da forma que eles são 
avaliados, pelo método tradicional, o método presencial, e no método à distância, deve ter um 
compromisso mais ainda do aluno, que o próprio professor. Eu acho que nesse ponto é, o 
aluno quando busca esse método de ensino pra ele, ele sabe que a carga de responsabilidade 
maior tem que ser do aluno. O professor tudo bem que tem conteúdo e a plataforma de passar 
esse conteúdo, o EAD pode oferecer várias ferramentas tecnológicas de ponta, mais se o outro 
lado, que é justamente o que é interessado, não tiver conectado, vai ser difícil chegar até lá 
essa bagagem de conhecimento nesse curto intervalo de tempo. (G6.1) 
PESQUISADOR: E no presencial essas circunstâncias ocorreriam com mais facilidade ou 
com, essas mesmas circunstâncias com mais ou menos facilidade ou de repente teriam mais 
dificuldade no presencial devido a, a, ao ensino presencial terá figura do professor, dentro 
daquela postura tradicional, como é que você vê isso? 
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GESTOR 6: Bom, como eu falei, a primeira barreira é o comprometimento do aluno, tanto 
faz, presencial como não presencial, se o aluno tiver comprometido, o resultado é o mesmo. 
Eu acredito que seja o mesmo. Quando o aluno é mais comprometido, dentro do presencial, 
eu acho que aí tem uma interação maior. Eu acredito porque as vezes é uma sala, é um 
número reduzido de alunos que vão estar presente né, e ali talvez a dinâmica seja maior talvez 
do que a não presencial. E com isso o professor atingiria os objetivos, seus resultados né, de 
forma mais rápida né, eu acredito né, mais lembrando que o aluno deve está conectado, não 
adianta o aluno estar numa sala, mas a cabeça dele estar num outro lugar. Aí tanto faz como 
sendo presencial como não presencial, o resultado não vai ser atingido. (G6.2) 
PESQUISADOR: A EAD poderia ser incluído como algo pertinente dentro de uma 
circunstância que a justiçasse, mas a preferência poderia vir pro ensino presencial na sua 
interpretação? 
GESTOR 6: Exatamente. Eu acredito que por esse lado, eu vejo que há uma complementação 
entre o EAD com o ensino presencial. Talvez pela minha formação, em uma outra, em uma 
área que requer justamente, desdobramento, a questão tecnológica, o aluno ele, ele é levado a 
várias formas de poder, é, responder suas perguntas. É, e ali, o desdobramento é mais fácil 
dentro de uma sala de aula presencial. Se tiver, EAD com poucos alunos, em pontas 
diferentes, em que haja uma interação no mundo virtual, naquele momento, poderia muito 
bem render o mesmo resultado que foi o presencial. (G6.3) Mais como eu falei né, 
dependendo do número de alunos, porque as vezes você pode ter uma quantidade muito 
grande e o volume de perguntas pra um professor responder, em um intervalo de tempo de 
uma disciplina, eu não responderia se ele atingiria ou não o objetivo principal.  
PESQUISADOR: Perfeito. O senhor acredita que exista uma relação entre investimento 
maciço e educação e desenvolvimento regional professor? 
GESTOR 6: Eu acredito no seguinte fato: quando o país ou a sociedade começa a exigir, é, 
dos grandes centros, das universidades, essa preparação, esse perfil de encontrar uma forma 
rápida de qualificar, de engajar esses que tão à margem, é, da universidade, os investimentos 
com certeza vão, os investimentos vão atingir várias camadas da sociedade e vários pontos 
diferentes. Aí você pode muito bem tentar recuperar o tempo né, desses, desses alunos que 
estão, que ficaram afastados. E aí você, ganharia tempo e lógico que você ia trazer esses 
alunos com um programa acelerado. Aí os investimentos responderiam né, ao patamar que 
poderia dizer que há viabilidade né, você pensa sempre quando se fala em investimento em 
educação, é o prazo de ter retorno. Quando o prazo de ter retorno, ele vai de médio a longo 
prazo, né, você precisa estar sempre sendo avaliado, vendo se a ferramenta, ela condiz com a 
realidade e com o perfil do aluno, porque as vezes você pode colocar um aluno num programa 
de EAD mais ele não tem as ferramentas adequadas pra poder absorver essa gama de 
conhecimento que vai chegar até ele. (G6.4) 
PESQUISADOR: É, sobre políticas públicas, agora, é..., o senhor entende que o governo 
deva fazer investimentos maciços como esse em políticas públicas, o senhor acredita em 
políticas públicas para a educação? 
GESTOR 6: Bom, acredito. Até porque nós estamos dentro de uma universidade pública, e 
sabemos a realidade do quanto, o quanto é difícil um aluno de uma classe menos favorecida 
ter acesso, n circunstâncias né e, quando o governo, ele adota política pública que volta a 
incentivar esses números que vamos dizer assim, um número muito grande ainda que está fora 
da educação, principalmente da educação superior, e o governo tem feito esses investimentos 
e procura cada vez mais investir, e o resultado vamos colher no futuro né e com certeza o 
sucesso vem justamente com a, com as políticas públicas que tenham resultado né, aí você 
precisa avaliar aonde ela deve ser corrigida, pra você poder seguir em frente e justamente 
atingir o objetivo que é tentar direcionar a sociedade ao caminho melhor pra sua vida. (G6.5) 
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PESQUISADOR: É, ok. Surgiu um termo novo, foi cunhado já de um tempo pra cá, mais 
não é um termo secular, é um termo que tem pouco tempo, chamado responsabilidade social 
universitária e tem a ver com a aplicação do conceito de responsabilidade social às 
universidades. O senhor acha pertinente, que a Universidade se envolva com as questões de 
responsabilidade social, você acha pertinente a natureza da Universidade? 
GESTOR 6: Eu acredito que sim. Se nós formos ver, o papel da Universidade pra sociedade, 
traz justamente esse lado, o lado social, então, se a sociedade tá investindo através de seus 
impostos, na Universidade, ela quer ter, ela quer ver resultado. E esse resultado seria 
justamente é, devolver pra sociedade o quanto ela investiu, não na mesma proporção, mais 
pelo menos um retorno que seja, é, que tenha de volta pra sociedade. E uma das questões que 
seria colocada é a responsabilidade social da Universidade em cima de programas que possam 
atender a comunidade, e a comunidade vendo resultado, porque senão o investimento fica sem 
nenhuma avaliação. E com isso não tem retorno pra sociedade. Eu acho que o governo 
pensando dessa forma, ele tá agindo de forma responsável também. (G6.6) 
 PESQUISADOR: E qual o fundamento, porque a Universidade deve fazer, deve se envolver 
com responsabilidade universitária? Qual a razão disso tudo? O que leva todos nós a se 
envolvermos com esse projeto de responsabilidade social dentro da Universidade. Qual é a 
causa, a matriz? 
GESTOR 6: Eu acho que, como foi falado no início, as políticas públicas elas têm “N” 
direcionamentos né, se pode direcionar ela no sentido da educação, saúde, né, se, se nós temos 
uma universidade que trabalha com vários programas dessa natureza, e com isso as políticas 
públicas elas estão, justamente nascendo dentro das, das ONG´s né, dentro de empresas, 
dentro de institutos, e com isso tu enxergas nas universidades como sendo a forma de 
encontrar solução. Então as universidades hoje, elas devem estar se preparando é, pra dar 
solução a essa demanda e a demanda é “N” variada. (G6.7) Você tem demanda em várias 
áreas como eu falei agora à pouco. A questão da saúde, educação, cultura e isso faz com que 
ela seja cada vez mais, é, importante pra sociedade, não pode uma universidade ficar à 
margem da sociedade e sim tem que ficar de mãos dadas né, com a sociedade né, pra atingir 
um objetivo, que é justamente o bem estar e o bem comum pra todos da sociedade. (G6.8) 
PESQUISADOR: Ok. Em relação a um programa dessa natureza, você acredita que 
orientado por um gestor público, essas coisas todas, você acredita que ao final dele você possa 
ter uma melhoria do nível ético dentro da gestão municipal, é..., no Maranhão? 
GESTOR 6: Bem, como eu falei. Nós saímos do meio acadêmico, já entramos é, a nível 
governamental, já começa a ter um novo olhar. Porque aí você tem um campo de gestores que 
deve dar resposta né, a uma sociedade que está presente regionalizada. E com isso, não 
adianta um gestor público, principalmente local, municipal, ele se envolver com 
universidades, com programas desse nível né, e não dá atenção. As vezes acontece que o 
programa inicia e não chega a sua etapa final e aí a gente não tem avaliação, não sabemos se o 
programa está indo no caminho certo, ou se deve mudar de direção, e resumindo, a gente 
acaba achando que as políticas públicas elas caem num vazio, por que? Porque acaba não 
tendo sentido, do que foi no início a sua missão né, o seu propósito e acredito que cada vez 
mais a sociedade sendo responsável, e cobrando né, se ajustando, com a sua necessidade, os 
gestores públicos eles precisam estar sempre, nesse caso, sendo avaliados, e essa avaliação as 
vezes não é somente pela eleição, pelo cargo que ele ocupa, a sua avaliação precisa ser ao 
longo do período que ele está no cargo. Sabemos que ele está no cargo temporariamente e que 
aquilo ali vai se passar pra um outro, mesmo que não seja da mesma ideologia partidária mais 
devemos entender que ali é uma ideologia pública né, para o bem comum da sociedade. 
(G6.9) 
PESQUISADOR: O senhor imagina que possa haver uma melhora na qualidade dos gestores 
públicos a partir de um investimento de um programa como esse? 
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GESTOR 6: Com certeza. Até porque o gestor público ele, quando ele ocupa um cargo 
público ele tem o seu perfil, agora precisa dar as condições pra ele. E as vezes as condições 
que nós encontramos são condições não favoráveis naquele momento mais se der né, as 
condições favoráveis pra ele desenvolver um trabalho, e sendo avaliado a um ciclo de 
trabalho, com certeza a tendência é melhorar e quem vai ganhar, como eu falei no início, é a 
sociedade.  
PESQUISADOR: Qual é a imagem da EAD que nós temos aqui dentro da UEMA, 
predominando na sua opinião, que predomina dentro da UEMA na sua opinião? 
GESTOR 6: Bom, o que eu posso dizer sobre EAD dentro da Universidade, especificamente 
a UEMA... 
PESQUISADOR: Não necessariamente a sua opinião, mais da comunidade. 
GESTOR 6: Da comunidade, é que talvez, como ela tá em crescimento, a gente observa pela 
sua, pela sua demanda, a sua procura, e com isso a gente observa que há possibilidade de 
crescer a Universidade. E quando a Universidade cresce, ela não vai crescer somente por um 
lado, do EAD, ele tem que crescer por vários lados. Ela vai buscar outras parcerias né, e com 
isso eu acredito que todos vão ganhar entendeu? Não podemos fechar os olhos para o EAD 
hoje, já se iniciou, como está na fase de crescimento, daqui a pouco na fase de 
amadurecimento, e ali vai permanecer por muito tempo. E acredito que a tendência é essa, a 
Universidade tende a ganhar, apesar que alguns outros colegas de várias áreas, posa imaginar 
um pouco diferente. Mais são opiniões de cada um né, eu acredito que dentro dos números 
que tão sendo mostrados, do seu envolvimento, da Universidade Estadual do Maranhão, 
dentro do EAD para o governo e para a sociedade pública ou privada, a gente vê que a 
procura tá aumentando e a resposta é pra ter qualidade. 
 PESQUISADOR: E você acha que é essa opinião que predomina na nossa academia, sobre 
EAD. É isso que as pessoas pensam da EAD? 
GESTOR 6: É, eu acredito assim, talvez ainda não tenha 100% de um lado e 0% do outro, eu 
não posso afirmar dessa forma, mas eu poso dizer que ela tem crescido bastante, a 
importância dela, hoje nós não podemos imaginar a UEMA sem EAD. Porque como eu falei, 
é uma ferramenta fantástica que atende várias demandas, em um número muito maior do que 
o presencial que precisaria de um investimento muito alto e com o EAD você tem um 
investimento proporcionalmente menor do que o ensino presencial e com isso você atenderia 
uma gama maior, um número maior. Então quem vai ver, esses resultados, é o futuro, 
justamente com o maior número de pessoas que estejam mesmo é, abertas ao EAD. Apesar 
que tem alguns que tem resistência né, mais isso é natural dentro de uma academia né, você 
não pode ter, você tem os lados antagônicos, os lados que debatem, é, nessa pluralidade de 
ideias mas o tempo vai mostrar que hoje não se vive mais numa universidade sem EAD. 
Porque todas as outras universidades no Brasil e no mundo já convivem com EAD e fazendo 
cada vez mais número de envolvimento destro desses programas. (G6.10) 
PESQUISADOR: Perfeito! Quero agradecer ao senhor pela gentileza de ceder o seu tempo. 
GESTOR 6: Tudo bem então.  
PESQUISADOR: Encerrando então a entrevista com o gestor 7, perdão, com o gestor 6.  



143 

 
Entrevista 7 

Gestor 7 – Presencial Administração 
PESQUISADOR: É, nós vamos fazer aqui uma entrevista com o gestor 7. E essa entrevista 
eu lhe garanto gestor 7, que o seu nome não vai aparecer na dissertação, né, e tão pouco vai 
aparecer na entrevista. Porque nós vamos fazer aqui é, além do anonimato, é garantir uma 
liberdade de expressão grande, a gente tá, trabalhando com uma linha fenomenológica, então 
a gente acredita que não seja fácil, de forma alguma a gente obter uma mesma opinião sobre 
todos os assuntos, então cada indivíduo vai ter uma experiência, vai ter uma opinião diferente 
sobre o que viveu. Então muitas vezes a gente pega o entrevistado preocupado com isso, mas 
não precisa se preocupar, responda aquilo que for nitidamente a sua opinião. Nós começamos 
com um breve levantamento do senhor gestor 7 como ex gestor não, atualmente o senhor 
ainda é gestor? 
GESTOR 7:  Ainda sim. 
PESQUISADOR: Ainda sim, gestor e ex gestor. É..., apenas com cargos genéricos, o senhor 
não precisa se identificar, por exemplo, eu fui diretor de curso, não precisa dizer qual o curso, 
fui diretor de departamento, não precisa dizer qual o departamento, sou gestor há tantos anos 
e por aí vai, né? 
PESQUISADOR: Gestor 7, há quantos anos o senhor é gestor na UEMA? 
GESTOR 7: Desde 2001. Desde março de 2001, então nós temos aí nove anos de gestão da 
UEMA.  
 PESQUISADOR: Quais foram os cargos genericamente pelos quais o senhor passou? 
GESTOR 7: Eu fui diretor de um curso, deixei esse curso porque era vice de outro curso, e o 
diretor teve que se afastar, então passei pra direção de outro curso. E passei um período 
fazendo mestrado fora, voltei e assumir um cargo técnico, num setor técnico na UEMA, mais 
ou menos uns 2 anos, parei mais ou menos 1 ano em virtude do doutorado e agora tô a frente 
de um curso de especialização.  
PESQUISADOR: Tá ótimo, gestor 7, qual é o significado pro senhor, de educar, de porque 
nós educamos, qual o significado de educar, da educação em si? 
GESTOR 7: Educar eu acho que é, mostrar caminhos, e deixar com que a pessoa com sua 
capacidade de discernimento se entenda pelo melhor caminho. (G7.1) 
PESQUISADOR: Em suma seria isso? 
GESTOR 7: Em resumo seria isso.  
PESQUISADOR: E EAD, o que o senhor entende por EAD? 
GESTOR 7: EAD, a capacidade de discernimento, de comprometimento, ela tá muito, deve 
estar muito, se está de fato eu não sei, deve estar muito mais presente porque no final das 
contas esse caminho é, é de longe mostrado e aí o aluno é que vai escolher a forma como ele 
conhece os caminhos pra depois escolher qual é o melhor caminho. Quando na área de 
educação presencial existe um feed back imediato né, e próximo, físico. Na EAD há essa 
agravante maior desse comprometimento e responsabilidade... (G7.2) 
PESQUISADOR: Do aluno? 
GESTOR 7: Do aluno.  
PESQUISADOR: A figura do professor, como um contra-ponto, professor tradicional, com o 
contra-ponto do tutor né, do tutor, no papel do tutor na EAD, você acha que, essa mudança de 
postura do educador, ele pode comprometer a qualidade do processo educacional? 
 
GESTOR 7: É, bem, como é que eu tô vendo o EAD? O EAD de certa forma já tá bem 
formatado, são poucos os anos no Brasil, mais as primeiras experiências vieram e muita coisa 
tá sendo lapidada ainda, mais já tem uma consolidação de um modelo de EAD. O que eu acho 
é que, na verdade, o tutor, passa a ser o verdadeiro professor, na medida que o professor como 
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a gente conhece no EAD, ele serve mais como um livro, ele tem o conteúdo mais ele não tem 
uma proximidade com o aluno. A proximidade, a ponte entre o aluno e o conhecimento não 
passa pelo professor, nem de longe como passa pelo tutor. O problema é que os tutores nesse 
modelo que nós temos no Brasil, não são professores, alguns são, mais não precisa ser. São ex 
alunos, então, qual a postura que eu acho que deve ter o tutor? A de professor. E não a de um 
ex aluno que vai ajudar, mais que também deve ter conhecimento de ferramentas, de técnicas, 
de pedagogia, pedagogia é pra criança né? De técnicas de andragogia, de repassar, de 
metodologia, inclusive de metodologia científica, já que nós estamos falando de academias, 
tratando de ensino superior, de academia. E o que a gente ver dos tutores, é que eles tão 
afastados dessa figura, desse, desse modelo de professor, e o professor que tem, tende a ter 
essa formação, tá distante demais pra poder passar isso pro aluno. Essa é a minha crítica na 
verdade. Então, a postura do professor, tá comprometida, pela distância e a do tutor tá 
comprometida por não ter essa formação. (G7.3) 
PESQUISADOR: Então o senhor acha que no atual modelo que nós temos, há uma, um 
comprometimento da qualidade pelo desvio da função do tutor, seria isso? 
GESTOR 7: Sim! Não diria pelo desvio da função, eu diria pela, pela falta de habilidade, de 
conhecimento técnico, metodológico, do tutor que não se exige isso dele pra ser tutor. É isso 
que tá comprometendo, a formação do tutor, a formação acadêmica e científica do tutor. 
(G7.4) 
PESQUISADOR: A gente vê um processo como o do PNAP, onde a gente vai formar em 
breve 6 mil pessoas, abriu 6 mil vagas né, abriu 6 mil vagas né, 4.500 pra especialização, 
1.500 pra bacharelado, o senhor acredita que dentro da Universidade nós tenhamos uma 
capacidade ofertar com qualidade essas 6 mil vagas e ou ampliar a cada ano esse mesmo 
número de sorte que a gente chegaria em 4 anos a, a, a 24 mil vagas oferecidas. Como é que 
esse volume do PNAP em relação a capacidade da UEMA sobre o prisma da qualidade? 
GESTOR 7: O EAD, permite que você tenha um grande número de clientes, de alunos. Eu 
não sei se a qualidade estaria comprometida, numa razão eminentemente numérica, nós 
teremos agora 6 mil alunos, daqui há 6 anos teremos 24 mil alunos, não sei se os números são 
suficientes pra gente, pra nós nos preocuparmos com a qualidade, em virtude de que as 
ferramentas utilizadas permitem que você chegue a mil ou a dez mil alunos. Eu acho que, e aí 
eu vou colocar aí dentro a qualidade, mais a qualidade na oferta do ensino, levando em conta 
também as questões logísticas e administrativas, etc... Eu não sei se a UEMA teria condições 
de ter 24 mil alunos só em virtude do PNAP eu não sei por exemplo se uma pró-reitoria de 
graduação teria capacidade pra atender as demandas desses 24 mil alunos desse aqui, fora os 
outros 30 mil que ela já tem, regularmente. Então a qualidade no ensino propriamente dito, eu 
não saberia dizer se ela poderia ser ou não prejudicada em razão dos números, mais eu tenho 
certeza de que a parte logística, a parte administrativa vai ficar muito comprometida com mais 
de 24 mil alunos. O sistema acadêmico, o sistema de controle acadêmico, enfim, eu acho que 
ficaria bem carregado. (G7.5) 
PESQUISADOR: É, você acredita em processo de aprendizagem coletiva senhor gestor 7? 
GESTOR 7: Que forma coletiva, em que sentido coletivo? 
PESQUISADOR: Como contraponto da aprendizagem individual, entendeu, admitir que as 
pessoas podem aprender em rede ou em grupo em ambiente como o trabalho, que exista esse 
tipo de aprendizagem? 
GESTOR 7: Coletivamente, sim, sim, sim, sim, acredito, acredito. Acredito é, dando o 
exemplo da universidade corporativa ou MBA do Banco do Brasil por exemplo, por exemplo, 
aí volto a dizer que é uma questão de responsabilidade, principalmente levando-se em conta 
que estão envolvidos recursos públicos, então o aluno tem que ter essa dimensão da coisa, tá 
sendo de graça, aparentemente tá sendo de graça pra ele, tá todo mundo inclusive ele, 
pagando, e o comprometimento? E aí quando eu falo do comprometimento, eu falo 
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exatamente disso, de que o aluno é muito mais fácil ele aprender em grupo, do que ele 
aprender individualmente. O EAD exige que o aluno tenha o seu momento individual até 
porque ele vai fazer as tarefas dele, ele pode fazer de madrugada, no domingo, isso não 
importa. Mais eu não acredito num EAD, numa qualidade de aprendizagem eminentemente, 
somente individual. Ele precisa do grupo. Ele precisa trocar figurinha, ele precisa ser ajudado, 
porque veja bem: você vai pegar um aluno que vai ter que fazer um artigo nos moldes 
científicos com normas da BLT e etc, ele vai precisar de alguém que diga pra ele do modo 
mais fácil e didático e pode ser o colega dele que já fez e tal. Isso eu to falando em termos de 
formato e de conteúdo mais ainda, porque é difícil que ele tenha acesso a uma boa literatura 
se alguém não disser pra ele: olha, tem um livro de fulano de tal que trata muito bem isso, 
etc.... Então eu acho que o EAD, isso, isso, na dimensão aluno, o EAD exige que ele tenha 
uma rede de relacionamento interna, pra ele, que aí sim, porque na verdade o EAD não é um 
ensino individual do Robson Crusoé. Não é isso, é que ele possa fazer o seu dia-a-dia 
acadêmico, ele não pode fazer tarefa de manhã, assistir aula de manhã, mais ele pode assistir 
de madrugada, pode assistir à tarde, mais tudo que envolve o trabalho, a pesquisa, a leitura, 
ele precisa do grupo, ele precisa do grupo. Se ele, se o próprio ensino, o sistema, a 
universidade, o tutor, o professor der entender pra ele que o EAD é um ensino individualizado 
já está de antemão comprometido porque não é, não é, ele precisa do grupo. Ele precisa das 
reuniões, ele precisa do tutor que vai fazer essa, e ele precisa dos colegas dele. Agora ele pode 
ter um contato físico mais ele também pode ter um contato via chat, email, telefone, o que 
seja, ele precisa estreitar relações, ele precisa do grupo, ele precisa fazer parte de um grupo. 
Ou melhor dizendo, de um grupo de estudo, dizendo academicamente. (G7.7) 
PESQUISADOR: Você já vivenciou, presenciou ou teve ciência de conflitos de gestão 
universitária cujo modo esteja relacionado a posição de paradigmas de educação, defendidos 
por gestores universitários? Se quiser ilustrar aí por exemplo é, pessoas que defendem o EAD 
com pessoas que tem uma visão um tanto quando tradicional baseada no ensino presencial por 
exemplo. 
GESTOR 7:  Sim, sim, o que eu tenho são relatos, são opiniões de pessoas que dizem: não, 
eu quero, eu não acredito nisso, e aí você tem dessas pessoas que dizem que não acreditam, 
dois tipos de pessoas, de pessoa, a pessoa que nunca teve contato, então tem uma resistência 
natural ao novo, exemplo um colega meu, que disse não, que já é um senhor, que é bem 
tradicionalista que ele disse: ah, isso aí não existe, isso aí é balela, isso aí é besteira, daqui à 
pouco nem vai mais existir porque vão... Ontem eu tive a oportunidade de passar a tarde com 
uma professora do Rio Grande do Sul, que levei lá no núcleo de educação, tecnologia pra 
educação da UEMA, porque a reitoria tá lá e falei pra ela o que era aquilo então, e ela: ah, isso 
aí, eu não acredito e tal. Mais ao longo do relato ela disse que já teve experiência com EAD. 
Porque ela mesma se sentiu constrangida na hora de gravar a aula, mais além disso ela acha 
que a mensagem não chega como deveria chegar, o aluno, talvez por essa falta de 
comprometimento, o sistema não permita, enfim, então você tem por exemplo: aquele 
camarada que já tem uma resistência natural a qualquer tipo de mudança e são muitos e que 
nunca teve contato e você tem as pessoas que já tiveram contato com o EAD, e que por isso 
mesmo não, não vê com bons olhos muito embora não tenha visto nenhum embate entre os 
que gostam e os que não gostam, mais as opiniões, na verdade as opiniões dos que acham que 
há ali um bom futuro, são os que estão diretamente envolvidos. Então de certa forma há um 
viés na opinião porque ele, ele tá diretamente envolvido numa coordenação, enfim, de alguma 
forma ele tem um ganho com o EAD, bom, aí eu nunca vi alguém envolvido com o EAD, 
falar mal do EAD. Isso é uma observação eu acho que importante. Mais numa discussão 
propriamente não, mas opiniões sim, opiniões alheias sim. (G7.8) 
PESQUISADOR: O que é que você acha que predomina dentro do ambiente universitário da 
UEMA. Uma visão é..., restritiva à EAD ou uma visão aberta ao EAD?  
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GESTOR 7: De forma geral, a visão é restritiva. Aí eu volto a dizer, é defendida de certa 
forma até veementemente mais por aqueles que estão envolvidos diretamente, aí você pode 
dizer o seguinte, bem então esses caras que estão envolvidos tão vendo como ele é bom e tão 
defendendo. Mais também por outro lado, eles podem estar defendendo porque estão 
defendendo também o que talvez hoje esteja dando lucro, certo. Mas de forma geral, fora os 
que não estão diretamente envolvidos, o que se tem é resistência. (G7.9) 
PESQUISADOR: O senhor acredita gestor 7 que há uma relação entre investimento em 
educação, como esse por exemplo do PNAP e desenvolvimento regional?   
GESTOR 7: Hum... não sei, não sei! Não sei, não poderia te afirmar, mais quando você fala 
em regionalizar, e você tem um PNAP por exemplo que é nacional, deixa eu explicar. 
PESQUISADOR: Vamos, vamos então reformular, pra facilitar. Você acredita que o 
investimento em educação tenha relação com desenvolvimento? 
GESTOR 7: Sim! Sim, sim, sim. Desenvolvimento não é só econômico né, você de certa 
forma está investindo nas pessoas, o governo atual está investindo muito em ensino superior, 
e etc, haja visto o PNAP, sim. Agora é, sobre a regionalização, o Maranhão por exemplo, ele 
tem diversas regiões, em termos é, culturais, turísticos, econômicos e etc, se você só trabalhar 
em nível nacional, na questão do EAD, você vai tá dando uma formação igual a todos, o que 
pode, é, não ser tão, tão benéfica a questão da regionalização, por exemplo, o sul do 
Maranhão, tem demandas diferente do norte, aqui da capital e aqui da parte de cima, tá, então 
se tiver um curso, pra, mais voltado por exemplo por agro-negócio, e etc, seria muito mais 
interessante para o sul do Maranhão, não para o norte. O PNAP é um programa nacional, que 
vai formar todo mundo da mesma forma né, então se falar em regionalização, a questão de 
oferta da demanda regional de oferta de cursos, um investimento de forma nacional, 
homogênea, não acho que seria tão... (G7.10) 
PESQUISADOR: O senhor acredita que esse tipo de investimento possa melhorar o nível 
ético da, da gestão pública uma vez que o PNAP está relacionado né com, com a formação de 
gestores públicos, administradores públicos, pode melhorar ainda que à médio prazo? 
GESTOR 7: Eu acho que uma questão de ética, é..., a ética profissional se aprende na escola, 
mais não vai ser, uma, ou frequentar um curso, ter um diploma, um título que vai fazer com 
que o gestor público, que sabe o que é certo e o que é errado, não vai ser necessariamente a 
formação acadêmica dele que vai levá-lo pro lado certo. Na prática, na prática, não acredito 
muito que a ética vá passar a reinar por uma formação acadêmica. (G7.11) 
PESQUISADOR: E a melhoria da qualidade do gestor público a partir de um investimento 
como esse, o senhor acredita que isso possa ocorrer? 
GESTOR 7: Eu acho que é uma tentativa, eu acho que de certa forma com responsabilidade, 
com comprometimento, com a formação, eu acho que de certa forma tende a melhorar, 
mesmo que um pouquinho, então quer dizer, saindo do zero, já tá melhorando. Tende a 
melhorar um pouco porque no final das contas as pessoas terão acesso a uma literatura mais 
acadêmica, menos politicamente engajada, mais técnica, e aí se ele, se ele tiver essa visão de 
que ele tá ali pra aprender e não pra ganhar o diploma, ele crescendo intelectualmente ele 
tende também, a melhorar profissionalmente, até porque o, o, o curso está sendo oferecido pra 
quem já está no serviço público pra que possa melhorar, é um dos objetivos do curso, que 
melhore o dia-a-dia, o fazer da gestão pública, eu acredito sim. Mesmo que menos do que a 
gente desejaria, mais eu acho que sim. (G7.12) 
PESQUISADOR: O senhor é..., sabe que recentemente, estão criando um novo termo 
chamado responsabilidade social universitária, o que é que o senhor pensa sobre da 
responsabilidade social aplicada à universidade, como é que o senhor vê esse fenômeno? 
GESTOR 7: Eu acho que a responsabilidade social especificamente em termos de, de, de 
universidades, coorporativa, ela está baseada no tripé constitucional de ensino, pesquisa e 
extensão. Ela já existia constitucionalmente, por exemplo. (G7.13)  
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PESQUISADOR: O fundamento dela então é um fundamento institucional e legal? 
GESTOR 7: É, é, ela existe, a universidade só é universidade a que tem ensino, pesquisa e 
extensão. E no ensino, na pesquisa e na extensão, você tem focos de responsabilidade social, 
aliás, muito mais na extensão, porque a extensão já é você levar a universidade a olhar pra 
fora dela mesma ou de outra forma se você quiser, trazer a comunidade pra dentro dos muros 
da universidade, mais no próprio ensino você também tem por exemplo: a UEMA não pratica 
mais está escrito lá na normas gerais do ensino e graduação, que a comunidade pode fazer por 
exemplo, a disciplina recursos humanos, gestão de pessoas. Um gestor da Cidade Operária, 
pode pretender fazer a disciplina no curso de administração. Ele é matriculado na disciplina, 
ele não vai ganhar, ele vai ganhar um certificado que fez a disciplina, mais na verdade ele 
quer conhecer na técnica, ele só tem a prática, o que é gestão de pessoas. Então você 
oportuniza que uma pessoa da comunidade tenha o conhecimento que se tem dentro da 
universidade, o que se transmite pros alunos você também transmita para pessoas 
interessadas. Então, a universidade de portas abertas. Na pesquisa, a pesquisa ela só serve, se 
ela de alguma forma mudar o mundo, que seja discussões meramente científicas, que ficam 
restritas àquela meia dúzia de experts, mas a..., pesquisa por exemplo, de biologia, de 
medicina, elas já são pesquisas que tem a sua responsabilidade social. Elas não vão ficar 
dentro da universidade, elas são feitas para a vida, para o ser humano tá entendendo? Agro, 
agronomia, veterinária, e a gente tem aqui nas ciências sociais, também incorporar essa 
responsabilidade social nas pesquisas, porque as pesquisas estão muito, em termo de 
discussões altamente teóricas, que não levam a nada e que na prática não tem nenhuma 
repercussão. Quando a pesquisa tem uma repercussão prática ela já está de certa forma 
inteirando a vida de forma geral. Então, eu acho que a responsabilidade social universitária, 
ela está presente no ensino, pesquisa e extensão. Tá presente, tá previsto, certamente até no 
estatuto da Universidade, agora se tá sendo na prática, tá existindo aí já é uma outra coisa. 
(G7.14) 
PESQUISADOR: Qual a importância de um projeto como esse programa, como esse do 
PNAP para a inclusão seja ela social, digital? 
GESTOR 7: Eu acho que, e aí eu volto aquela resposta anterior, eu acho que ele vai 
oportunizar, que muita gente que tá no serviço público, talvez com uma atividade diária 
menor, do tipo carimbar coisas e dá seguimento a um processo de uma forma mecânica, ele 
vai incluir sim porque ele vai elevar um mundo de conhecimento do que até então ele não 
tinha acesso porque não se interessava, mais também porque ninguém se interessou em dar 
pra ele! E ele também vai mexer com uma ferramenta que esse mundo da tecnologia e da 
informação, ele vai ser obrigado a mexer com isso, né, ele vai saber o que é chat, ele vai saber 
o que é ambiente virtual de aprendizagem, ele vai, de certa forma ele vai aprimorar também o 
seu conhecimento de informação, especificamente de informática, e etc. Eu acho que ele é 
inclusive sim, tanto sobre o aspecto acadêmico quanto também e também de certa forma 
social porque ele vai passar a fazer parte de uma rede nacional de gestores públicos, e ali 
dentro você tem o, você pode ter o porteiro de uma repartição, você pode ter um auto-gestor 
de uma repartição pública, ele vai fazer, todos serão colegas e estarão interligados e talvez até 
interligados nessa rede, informacional, mais também interligados naquilo que a gente chama 
de grupo de estudo, etc. Eu acho que sim, nesse ponto eu tenho certeza que vai ser uma 
ferramenta de, de, criar relacionamentos e de incluir pessoas, e as vezes aquele servidor 
público que já tá que no serviço público ele vê que ele tá ali com aquela estabilidade, que um 
dia ele não vai trabalhar porque morreu ou se aposentou e ele vai tá ali envolvido com o 
serviço público mais de uma outra maneira, muito mais dinâmica e tal, eu acho que sim.  
PESQUISADOR: Tem impacto sobre a cidadania, o programa? 
GESTOR 7: Aí eu volto pra questão da ética, né, eu não sei se o, o aluno, antes disso ele é 
um cidadão, se ele vai passar a ter uma visão melhor, se ele vai ter um sentimento mais 
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republicano, de coisa pública por causa do curso, eu não sei. Não sei se teria esse impacto 
não! Não sei, não sei! (G7.15) 
PESQUISADOR: Eu tinha uma última pergunta, mas me fugiu agora. Então vamos encerrar. 
Eu gostaria de agradecer ao gestor 7 a contribuição da entrevista. Muito obrigado.  
GESTOR 7: De nada!  
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Entrevista 8 
GESTOR – 8  

Coordenação – Tutoria EAD. 
 

PESQUISADOR: Bom iniciando, iniciando a entrevista com o gestor 8. Gestor 8, quais 
foram as suas experiências, na, é, em gestão universitária na UEMA. 
GESTOR 8: Como gestor universitário eu fiquei 2 anos na coordenação do curso de 
administração, né, do Centro de Ciências Sociais aplicadas e durante 1 ano como gestor dos 
tutores do EAD, da UEMA net. 
PESQUISADOR: Perfeito. Qual é o fundamento, qual é a essência para o senhor de educar? 
Qual é o mote da educação, porque educar?  
GESTOR 8: Difícil né? 
PESQUISADOR: É, é difícil eu sei, é uma pergunta bem difícil.  
GESTOR 8: Muito difícil porque não dá só pra definir, o que é que eu acho de educar? Mais 
o norte da educação, na minha visão, é a, é a essência para o desenvolvimento do homem, 
como pessoa, como ser humano, como profissional, é a fortaleza, é a base para o 
desenvolvimento do ser humano. A educação pra mim. (G8.1) 
PESQUISADOR: Ótimo. E EAD, o que é que você entende por EAD? 
GESTOR 8: Bom, o termo em si me dá a ideia de que é uma ferramenta que foi criada pra 
suprir determinadas dificuldades presenciais né, então assim, não é, é um processo, o termo 
EAD pra mim é uma ferramenta, traduz uma ferramenta e uma ferramenta que proporciona a 
aprendizagem com todas as suas dificuldades, mas ainda tem muito o que melhorar. Eu acho 
que é uma fuga, uma fuga não, uma válvula de escape da gestão pública nacional, pra mostrar 
resultados e eu não tô dizendo que não mostra, mais de uma forma ainda muito precária. 
(G8.2) 
PESQUISADOR: Perfeito. É, o papel do professor tradicional, se comparado ao papel do 
tutor na EAD, né, o senhor acredita o, o, o papel do tutor possa causar um diferencial na 
qualidade do, da educação, ou uma perda de qualidade da educação?  
GESTOR 8: Acho que sim, primeiro: porque eu já li, não vou te dizer o autor porque eu não 
lembro, porque faz muitos anos, eu li a respeito de uma pesquisa, é uma citação de um autor 
que o brasileiro é preguiçoso. É uma população que não lê. É como o EAD, requer na prática, 
uma disciplina no sentido da leitura do aluno, que se mantém distante do professor 
presencialmente, eu acho que não, que tem essa dificuldade sim. Não se lê, se não se lê, não 
se aprende!  Além da cultura que eu percebo, não é um dado concreto que eu não conheço 
nenhuma pesquisa ainda na área, mais na minha percepção de tempo que fui gestor e percebo 
né que, a, o EAD ele deixa muito a desejar porque o aluno não tem tempo, criou essa cultura 
de eu me matriculo em qualquer curso e aí qualquer curso eu não tô falando de qualquer 
universidade, mais eu me matriculo em qualquer curso a distância e no tempo regulamentar 
eu tenho meu diploma sem fazer muito esforço, sem dar muito de mim. (G8.3) E esse não dar 
muito de mim é a grande diferença do ensino presencial, onde o professor independendo do 
professor, porque aí a gente tem que ver as exceções né, pode ter um professor presencial que 
não faça a mínima diferença e talvez o à distância seja melhor. Mais o empenho do gestor, do 
professor, nesse aprendizado, ele influi muito mais a diferença permanece, porque uma coisa 
é eu ter empenho e estar presencialmente com você, outra coisa é eu ter empenho e ficar só a 
nível virtual com alguém que eu não sei se tá praticando aquilo que deve, ou estudando, ou 
lendo, enfim! Eu percebo uma diferença assim, e uma diferença mais pra ruim mesmo, sabe, 
eu acho que falta muito ainda no EAD, não só da parte pedagógica, mais acho que falta muito 
inserir na cultura, como o propósito do desenvolvimento e a participação efetiva do aluno. 
(G8.4) 
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PESQUISADOR: Perfeito. A qualidade do nosso tutor na sua opinião, o que se pode dizer 
dessa qualidade do nosso tutor, principalmente do tutor do interior, o programa tá mais 
voltado para o tutor do interior né? 
GESTOR 8: De péssima qualidade. Péssima no sentido da palavra. Não que eu os veja, nem 
tenha contato na sua prática profissional, mais os contatos que eu tive de oportunidade de ter 
com alguns em reuniões, são pessoas sem a mínima qualificação. Pessoas que depois de anos 
fizeram a graduação tipo PQD e provavelmente não agregou absolutamente nada. Então são 
pessoas que não têm vocabulário, que provavelmente como eu não vi dando instruções ou 
passando algumas informações a respeito da disciplina específica, não tem conhecimento, não 
tem o que falar. (G8.5) 
PESQUISADOR: E, há um déficit histórico nessas regiões de desenvolvimento de educação, 
principalmente no interior? 
GESTOR 8: Há, dizem que esse déficit foi coberto pelo PQD, mais o PQD por mais que ele 
tenha, eu não tô dizendo que ele não vale, que ele não tem o seu valor, eu acho que conseguiu 
agregar num universo de 100% digamos que conseguiu agregar 30% de valor as pessoas que 
fizeram, mais não ao ponto de se tornarem tutores/professores. Né, eu não concebo um 
professor sem vocabulário, sem leitura, sem discussão, além do que a ementa diz. E eu 
percebo claramente que esses, esses professores à distância do interior, eles não lêem, eles tão 
bitolados muito mal a um conteúdo, a um livro que é dado tradicionalmente pra cada 
disciplina. E além do mais, a grande maioria deles são generalistas, se como especialista não 
dá conta imagina como generalista? Né, a diferença é que atualmente nos cursos de 2010, nós 
temos o tutor à distância, que esse tutor à distância acaba passando por um crivo de seleção 
mais qualificado e vai ser é, especialista. Então já, já diminuiu um pouco essa distância, mais 
acho que ainda tem muito a melhorar. (G8.6) 
PESQUISADOR: A..., nós, nós, é, é, num programa como esse, dessa envergadura, nós 
temos uma associação imediata que pode ser sugerida entre educação e desenvolvimento 
regional, o senhor acredita ou não acredita que existe associação entre investimento e 
educação e desenvolvimento regional? 
 GESTOR 8: Acredito perfeitamente que existe a partir do momento em que o investimento 
na educação seja levado à sério. E não como simplesmente reprodutor de percentuais e de 
números de pessoas com graduação, pós-graduação, enfim! Né, porque o sentimento que eu 
tenho é que existe muito interesse não só regional mais nacional, de lançar programas, não é, 
a curto prazo pra graduação, pra ensino médio, pra isso e pra aquilo, não é, que não tem 
qualidade. Que não agrega valor. Então as vezes me dá medo, a quantidade de investimento 
que tá sendo feito no Estado, a quantidade de profissionais, de pessoas qualificadas que vai 
precisar e eu acho que daqui há 10 anos vai chegar o tempo de tudo isso estar funcionando e 
não tem profissionais para essa gestão no Maranhão. E aí as pessoas ficam com raiva e as 
empresas vão acabar trazendo gente de fora pra morar aqui, pra trabalhar. (G8.7) 
PESQUISADOR: O senhor já viu conflito gerencial na UEMA que tenha como fundamento 
diferentes paradigmas de educação, a exemplo, é, um conflito que possa ser originário na sua 
essência, pela visão da EAD, por exemplo, em relação a pessoas que defendem o ensino 
presencial, são exemplos de conflitos paradigmáticos né, o senhor já viu algum tipo de 
conflito dessa natureza na UEMA? 
GESTOR 8: Não, até porque eu conversei muito pouco com outros professores do meu 
departamento a respeito de EAD, embora saiba que alguns deles dão disciplina na qualidade 
de EAD. Mais conflito no sentido de entrar numa discussão, mais incisiva de dizer o que é 
bom, o que é ruim se é bom ou não presta, se vale, não vale, nunca, nunca participei de 
nenhuma discussão nesse nível. Mais acredito na mudança das pessoas assim como acredito 
que alguns deles podem não acreditar como é comum ainda socialmente falando, não 
especificamente na UEMA. (G8.8) 
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PESQUISADOR: Há um, uma, um novo termo que foi cunhado chamado responsabilidade 
social universitária, ele é baseado na responsabilidade social, aplicado à gestão universitária é, 
primeira pergunta sobre esse tema: qual que o senhor acha que é o mote, a essência, o motivo 
pelo qual a gente deve tá envolvido com a responsabilidade social, qual a essência dela, o que 
nos leva a estar envolvido? 
GESTOR 8: Eu acho que, o que nos leva a estar envolvido com uma responsabilidade social, 
é o fato de você ser, ser gestor, ser cidadão, e compartilhar junto com os órgãos públicos o 
crescimento do país. Por outro lado, acho que quando começou esse modismo, não sei, se eu 
chamaria assim, mais eu acho que quando começou a se utilizar essa terminologia, se partiu 
muito, na minha percepção, se partiu muito da necessidade de eficiência que algumas 
empresas tinham, as empresas, que a sociedade de uma forma tinha, não empresas, 
especificamente, necessidades emergentes da sociedade que é, que é em parte papel do 
governo e que o governo não fazia a sua parte. E aí, instituições de uma forma geral 
começaram a se inserir nesse contexto, colaborando para esse desenvolvimento sustentável, 
essa responsabilidade social. Não é, e na educação, eu acho que as instituições fazem a sua 
parte né, treinando as pessoas, oferecendo cursos de graduação, de pós-graduação, né, 
investindo de alguma forma. (G8.9) 
PESQUISADOR: No caso a UEMA também faria essa parte, como é que o senhor ver a 
responsabilidade social universitária dentro da UEMA, num programa desse? 
GESTOR 8: Eu vejo a UEMA, como uma universidade que é, cumprindo o seu papel, eu não 
sei porque, me soa mal, essa coisa; a, a UEMA agora tem responsabilidade social e antes não 
tinha! Eu acho que ela tá cumprindo o papel que ela sempre teve de que é educar 
independente da temática que tá aí, de responsabilidade social, aliás, eu não sei definir bem 
ainda especificamente o que é responsabilidade social para as pessoas estarem usado tanto aí. 
Essa semana eu tava vendo uma propaganda na televisão de uma faculdade particular daqui. 
Bonita a propaganda aí no fim aparece um aluno, é, qualidade e educação e responsabilidade 
social. E eu fiquei me perguntando, qual é a tua responsabilidade social? Qualidade em 
educação você pode dar, agora, assim, aí me dá a sensação de que tá fazendo marketing. Eu 
tenho a sensação se eu fosse lá perguntar a direção, o que é que quer dizer essa propaganda 
que vocês fazem dizendo que estão fazendo responsabilidade social? Eu acho que nem eles 
sabem responder! Porque tem um bando de empresa aí dizendo que é responsabilidade 
socialmente e tá fazendo marketing. Eu acho que existem papéis nas instituições independente 
do termo responsabilidade social e que cada um tem que cumprir. Seja bom ou ruim, tá aí as 
ferramentas pra se cumprir esse processo né. A responsabilidade social me parece ser muito 
mais ampla do que só as especificidades, educação, natureza, ecologia, responsabilidade é 
tudo isso. Cada um fazendo a sua parte como deveria sempre fazer e nunca fez. Aí surgiu um 
termo novo e todo mundo tá usando na minha percepção, pra outros benefícios. (G8.10) 
PESQUISADOR: Perfeito. É, em relação a possibilidade. 
GESTOR 8: Só dizendo é, como se assim, o meu papel como professor é educar s pessoas, é 
passar conhecimento, só agora eu sou socialmente responsável e eu não era? É assim, a minha 
percepção, não sei se tá certo. Não tem fundamento nenhum aí, não li muito a respeito. 
(G8.11) 
PESQUISADOR: Não, fique tranquilo, mais é bem interessante. É, em relação a inclusão, as 
possibilidades de inclusão num programa como esse, dessa natureza, o senhor ressalta que há 
possibilidade gestor 8 de, de um processo como esse, de um programa como esse acelerar o 
processo de inclusão dentro do Estado, seja ele social, digital? 
GESTOR 8: Sem dúvida alguma, a ferramenta proporciona a inclusão daqueles que são 
excluídos por falta de opção, por deficiência financeira, por distância física das instituições de 
onde ele deveria participar de processos de aprendizagem, sem dúvida nenhuma ele facilita 
né. Esses programas facilitam. Eu acho que deve ser revisto como é que eles caminham e a 
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qualidade das pessoas, como gestores e como gestores-educadores principalmente estão, 
inseridos nesse processo.  E também a forma como você educa essas pessoas para fazer uma 
mesma atividade, que até então era em sala de aula. E agora é em casa, diante do computador, 
ou numa lan house, seja onde for. Eu acho que as pessoas ainda não estão, não absorveram 
isso aí, deturpando de alguma forma. (G8.12) 
PESQUISADOR: Perfeito. É, o senhor acredita que um programa como esse possa melhorar 
o nível ético da gestão pública uma vez que é um programa ligado a área pública? 
GESTOR 8: O nível ético? 
PESQUISADOR: É, na gestão pública? 
GESTOR 8: Não, eu acho que muda a ética da gestão pública é uma mudança cultural. E não 
de gestão educativa, de processo educativo simplesmente, não que ele não contribua, mais, 
simplesmente. Eu acho que a gestão pública tem algo mais atrás que é cultural, porque senão 
muda a cultura, por mais que eu diga a você que esses novos alunos têm possibilidade de 
mudar a ética da gestão pública, se não mudou a cultura eles vão ser inseridos dentro de um 
contexto viciado. E os processos, a cultura e a ética vão continuar como tá, que é o que a 
gente vê. (G8.13) 
PESQUISADOR: E cidadania, em relação a cidadania, a mesma pergunta, você acredita que 
um programa como esse possa, é, ser catalisador de uma postura cidadã desses jovens que 
estão se envolvendo? 
GESTOR 8: Penso que em parte sim, não é, quando pensa em cidadania você é inserido no 
contexto social, tendo direitos e deveres de alguma forma esse processo é, é, facilita a 
inserção, a participação maior dessas pessoas na sociedade, se não com muita ênfase mais 
ajuda sim, eu acho que valoriza as pessoas independente do nível que elas vão chegar com um 
curso desse né, porque a gente sabe que pela deficiência eles acabam tendo uma graduação 
que não tem a mesma validade que tem uma graduação presencial é, mercadologicamente 
falando, na minha percepção, mais ajuda na auto-estima, dependendo das pessoas, pode 
motivá-las a buscar mais, com todas as suas exceções obviamente, eu não tô generalizando. 
Então eu acredito que facilita, que promove uma cidadania no sentido da auto-estima do outro 
e ver muito diferente dos demais. (G8.14) 
PESQUISADOR: E a melhoria da qualidade do gestor público pode ser esperada à partir de 
um programa como esse?  
GESTOR 8: Eu acho que não. Não porque senão eu vou contradizer do que eu disse 
anteriormente, tem uma cultura impregnada que eu não sei se só um programa como esse, vai 
capacitar as pessoas para terem autonomia, força e luta para mudar a cultura. Porque ele se 
gradua, e quando ele chega pra ser um gestor público ele já encontra o circo armado né, eu 
não sei se ele sozinho junto com outras poucas pessoas vão ter condições de mudar, a 
exemplo dos escândalos políticos que a gente tem aí né, na presidência, no senado, na câmara, 
uma série de denúncias, que a gente pensa que com as denúncias indo à tona vai acabar, e 
quando a gente menos espera estoura outra bomba tão ridícula como outras né e o vocabulário 
popular do brasileiro: tudo terminando em pizza. Então assim, agrega valor pessoal, agrega 
conhecimento, mais na minha percepção pelo menos imediatamente não muda a gestão 
pública. (G8.15) 
PESQUISADOR: Qual o perfil desse aluno que está buscando esse curso na sua opinião? 
GESTOR 8: Ah, o MEC diz que o curso é feito pra aquelas pessoas que trabalham o dia 
inteiro, que não tem acesso, como é o interior do Maranhão, as universidades presenciais pelo 
menos a grande maioria, então, o perfil eu não sei, eu não conheço nenhuma estatística, mais 
eu acho que o perfil, é de quem não quer ter muito trabalho, embora dê muito trabalho, mais a 
expectativa deles é que não dá. (G8.16) 
 PESQUISADOR: Um curso simplificado? 
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GESTOR 8: É. Um curso simplificado que não precisa de muito envolvimento. Eu preciso 
responder o fórum que o tutor botou lá aí eu respondo um parágrafo, uma frase, faço uma 
prova depois, sem muito critério porque alguns tutores presenciais, à distância, presenciais 
não são confiáveis, e aí deixam o aluno colar, consultar e pra consulta ele só tem aquele livro 
básico. (G8.17) 

 
ENTREVISTA 9 

GESTOR 9 – COORDENAÇÃO DA EAD. 
 

PESQUISADOR: Iniciando a gravação como gestor 9. Gestor 9 a gente está fazendo assim, 
não está nominando os gestores, tá certo, pra que seja garantido a privacidade desses gestores. 
A gente... (PESQUISADOR interrompe a pergunta que ia fazer, porque foi explicar ao 
entrevistado o por que de estar gravando a entrevista em dois gravadores). Então, é, nós 
vamos fazer umas perguntas e interessa só o tempo de gestão do professor, alguns cargos que 
genericamente ocupou por exemplo, chefe de departamento, diretor de curso, é, pró-reitor, né 
tal, assim genericamente pra elaborar um perfil e a partir daí a gente entra nas perguntas, tá 
certo? É, gestor 9, o seu, o seu, os eu tempo de experiência em gestão aqui dentro da UEMA, 
qual é?  
GESTOR 9: É, aqui já são 30 anos.  
PESQUISADOR: É, alguns cargos que o senhor ocupou evidentemente todos...(risos) 
GESTOR 9: Até de reitor quando na vacância assim de uma semana de gestão, mais de, os 
cargos de chefia, de departamento, direção de centro, diretor de curso, pró-reitor de 
planejamento. 
PESQUISADOR: Perfeito. Qual é na sua visão, o significado da educação, pra que educar, 
né, porque educar? 
GESTOR 9: É, uma frase que eu guardei na minha cabeça, quando eu fui estudar 
metodologia da educação superior, foi de que educar é mudar de comportamento. Então eu 
guardo até hoje essa frase porque ela se associa muito por exemplo, ao marketing que também 
é mudar comportamento, o marketing social, então pra mim, educar é mudar comportamento. 
Se você entra na sala de aula, com um comportamento e maneira de ver, maneira de ser e sai 
dela modificado, é porque você foi educado, você aprendeu. (G9.1) 
PESQUISADOR: E qual o significado da EAD? 
GESTOR 9: A EAD eu acho que ela tem algumas características importantes, fora o aspecto 
primordial dela. Que é te dar liberdade de espaço e de tempo. Mais no Brasil, ela tá sendo 
usada, é, com dois ingredientes a mais né, um de democratização do acesso, com um caso 
muito específico nosso, da nossa realidade, da gente chegar aos rincões mais distantes do país, 
pessoas que nunca teriam oportunidade de ter acesso a educação superior. O outro, é que de 
alguma forma também a gente está forçando uma inclusão digital e por conseguinte social né, 
porque é muito comum a gente ver é, o comentário dos nossos alunos: ah eu não tinha 
computador mais agora eu vou comprar um ah 20 meses nas casas pernambucanas, no 
armazém Paraíba, então essa pessoa já começa a botar um computador em casa, porque ele 
conecta a internet, porque o computador hoje em dia sem internet não tem muita utilidade né 
e aí de alguma forma a gente está forçando uma inclusão digital, que acaba sendo uma 
inclusão social. Porque a pessoa fica muito mais informada, a informação é um fator de 
economia, é um fator gerador de riqueza e aí ele fica muito mais informado. (G9.2) 
PESQUISADOR: O senhor acredita que a diferença que existe entre o papel do professor 
tradicional, e o professor tutor, na EAD possa causar algum diferencial de qualidade entre 
uma modalidade e outra?  
GESTOR 9: É, é, eu to acreditando no que eu vi o Pierre Levi comentar numa entrevista que 
ele fez. Eu achei que ele teve uma luz muito boa nesse assunto. Ele disse que a questão não é 
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se o professor é presencial ou à distância, que a questão chave é: o professor, ele se adapta, ele 
entrou nas novas tecnologias ou não, a questão é essa. Porque essas tecnologias, elas servem 
tanto pro presencial quanto pra distância. É lógico que pra distância elas são essenciais, 
porque sem elas a gente não conseguiria fazer isso. Mais as tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão à disposição de todos os professores. É, hoje em dia a gente ainda 
chama modalidade à distância. Eu cada vez menos to usando esse termo modalidade porque 
eu acho que a questão de ser presencial ou a distância é só uma opção do departamento, do 
curso, do diretor para uma disciplina, para um curso em um determinado momento. Já muito 
embora na universidade a gente cultive ainda essa história da EAD, ela é apena uma opção de 
você dá algumas aulas presenciais e outras à distância. Na realidade esse é o fato. (G9.3) 
PESQUISADOR: Perfeito. O senhor já presenciou dentro da Universidade algum conflito 
que tivesse como base a mudança, é, diferenças paradigmáticas entre gestores ou grupos aqui 
dentro, entre principalmente EAD e professores muito vinculados ao ensino tradicional, ideais 
tradicionais, o senhor já presenciou conflitos dessa natureza? 
GESTOR 9: Sim, sim. E aí eu corroboro o que o Pierre Levi diz. Nós temos colegas 
professores que dizem assim: ah eu nem tenho celular, nem uso computador. Então, na 
realidade esse professor ele tá querendo dizer que ele não é, que ele não é o presencial a 
distância que ele é, que não é afeito às tecnologias. Então isso, a gente teve conflitos com essa 
categoria de professores que não “quer” tecnologicamente evoluir. Não é que seria à distância 
ou não, mais ele não quer tecnologicamente evoluir. Alguns equipamentos já fazem parte dos 
departamentos aqui, tem professor que não usa, continua aquela mesma aula presencial e tal, 
então eu acho que é mais esse dilema da própria tecnologia. Porque o paradigma maior da 
EAD é um outro maior, é que o professor também tem que se tocar que ele já não é o centro 
de atenção.Ele não é emissor do saber, ele é o cara que ajuda o aluno a aprender. Essa 
mudança de paradigma realmente é muito difícil de ser percebida, tanto pelos nossos 
professores, quanto pelos nossos alunos. (G9.4) 
 PESQUISADOR: É, sobre o ponto de vista é, de um programa como esse, o PNAP, é o que 
nós estamos inseridos aqui na Universidade, o senhor acredita que um investimento em 
educação possa conduzir o desenvolvimento social? 
GESTOR 9: Eu acredito. Acredito que a forma, a forma da gente fazer essa mudança que eu 
me referi ainda à pouco, de comportamento, é, a forma mais segura é pela educação. Eu 
acredito que a educação faça isso. Mesmo porque no Brasil, educação ainda é sinônimo de 
ascensão social, ascensão social e econômica. Então todo mundo que faz um curso, que faz 
uma escola, tem a oportunidade de ascender socialmente e economicamente. Então se isso é 
verdade, a educação tem esse papel realmente não só teoricamente de mudar de 
comportamento, mas mudar a vida do cidadão pra melhor e pra ascender na, na, na pirâmide 
social. (G9.5) 
PESQUISADOR: Esses alunos que, que, que saem geralmente dos cursos, à distância eles 
têm essa relação com o diploma, de, de compreender ele como um título nobiliárquico, que dê 
uma ascensão social, que é visto na sua comunidade como título de nobreza, isso pode ocorrer 
dentro do... 
GESTOR 9: Sim, sim, sim. Isso já ocorre inclusive, a, a, a própria Universidade incentiva, se 
tu reparares nas notícias que sai diz assim: a, ou então é na própria, de alguma forma de 
propaganda diz assim: o aluno tal que fez o curso tal, como tem na página da UEMA da 
semana, passou no concurso do TJ. Então é, é, isso aí é uma prova que a gente tá dando e 
constatando o que eu acabei de falar. A, a educação, a educação superior no Brasil, é um 
instrumento de ascensão social. Esse aluno que foi aluno nosso que fez um curso, que fez um 
curso bom de qualidade, teve condições de comparado a outros, a outros alunos que também 
se formaram em outra universidade, de ascender um concurso e galgar uma melhor condição 
de vida pra ele. (G9.6)  
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PESQUISADOR: Recentemente foi cunhado um termo: responsabilidade social 
universitária, pra abordar as ideias da responsabilidade social, aplicadas à gestão universitária, 
é, é, um programa como esse ele tem, é, um impacto sobre a responsabilidade social da 
universidade, da nossa Universidade, pode ser considerado uma ação de responsabilidade 
social? 
GESTOR 9: Eu acho que sim, eu acho que a própria Universidade em todas as suas ações ela 
já, já trabalha essa responsabilidade social. Só que quando a gente compara aí isso, as 
estratégias, que as empresas, por exemplo, utilizam, às vezes ela peca em alguns aspectos, 
porque por exemplo, um dos aspectos interessantes da Universidade seria atender a região do 
contorno, do entorno aliás, do contorno não, do entorno aonde ela está situada. E nós estamos 
em uma situação no caso aqui da UEMA ou nos outros CAMPUS, entornos bem peculiares, 
nós não fazemos muito esse trabalho com o entorno né. Nós ainda estamos assim muito numa 
ideia de formar, é, profissionais para a sociedade. A gente não vislumbra ainda de que num 
local que se está, num bairro, na cidade que se está, é, aí que seria a ação social mais 
importante da Universidade porque seria aquela mais diretamente sentida, aquela mais 
diretamente medida e avaliada. (G9.7) 
PESQUISADOR: É, em relação a possibilidade de mudança da paisagem cultural, é, no 
interior, a partir de um programa como o PNAP, o senhor acredita que um programa desse, é, 
influi na mudança da paisagem cultural dessas cidades? 
GESTOR 9: É, acredito, acredito até a mais que ele possa influenciar na cultura política 
dessas cidades. Porque é, com a formação desse jovem né, jovens e adultos nessas cidades, 
dentro desse programa da política de formação de administradores públicos, é bem capaz de 
que a gente esteja aí, fortalecendo toda uma falta de estrutura, e conhecimento de gestão que 
essas pessoas podem o que? Se agregar e se manter no seu município, trabalhar nas 
secretarias, nos órgãos públicos dali e tendo o instrumental e a ferramenta, que a própria 
gestão e a própria ciência e a arte da administração provém, eles saberem melhor administrar 
esse recurso, eles saberem melhor utilizar com eficiência, eficácia efetividade. Tudo isso pra 
mudar também condições desse município. Porque afinal de contas eu costumo dizer para o 
pessoal, a gente não mora num país, nem no Estado, nem na região, a gente mora é no 
município. Toda ação nossa é feita dentro do município. (G9.8) 
PESQUISADOR: Perfeito. É, um programa como esse impacta na qualidade do gestor 
público municipal à longo prazo?  
GESTOR 9: É, a ideia que se tem é essa, ele impactará no gestor público municipal, no 
médio, eu não digo curto né, porque o curso são 4 anos, especializações 1 ano e meio, mais eu 
acho que num médio prazo ele já vai começar a impactar bastante na, a nível da gestão 
municipal principalmente desses municípios que estão sendo atendidos. (G9.10) 
PESQUISADOR: É, o nível ético do gestor público municipal pode ou deve melhorar ou não 
melhorará, qual é sua previsão em relação a isso? 
GESTOR 9: É, é, eu acredito que melhore, principalmente quando a gente discutir muito 
melhor toda essa temática porque eu acho que o grande drama é que eles aprendem por 
observação e a observação, o que eles observam é uma realidade muito pobre, é uma realidade 
meio caótica aonde as pessoas tão acostumadas a repetir os velhos erros, os mesmos 
problemas, não terem uma visão real, social dos fatos, e quando isso for discutido a nível 
crítico dentro da Universidade através desses cursos, realmente eu acredito que eles mudem  
maneira de pensar.  
PESQUISADOR: E pode implementar um pouco mais a questão da cidadania, é... também? 
GESTOR 9: Sim, sim. Reconhecimento inclusive do papel deles como cidadãos né, e que 
podem influenciar na sociedade na comunidade em que eles vivem. (G9.11) 
PESQUISADOR: Perfeito, eu queria agradecer ao gestor número 9 a, a, a boa entrevista e já 
avisando que a gente pode precisar futuramente... 
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GESTOR 9: Com certeza. 
PESQUISADOR: Muito obrigado.  
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Entrevista 10 
Gestor 10 – Presencial Letras 

PESQUISADOR: Iniciando então a entrevista co a gestora 10. É, a nossa primeira pergunta, 
já que é um programa ligado à educação, é, qual é a grande finalidade, a grande e, é, é, 
essência que a gente busca no processo da educação? Qual é a nossa, o que nós estamos 
buscando com o processo da educação? 
GESTORA 10: É, eu acho que o grande desafio da educação realmente é transformação e 
libertação e o desenvolvimento de uma criticidade que eu chamaria cidadã. Porque eu acho 
que em todas as etapas do ensino, a gente tem eu acho que o principal paradigma mesmo é 
conseguir que aquele indivíduo nos mais diferente níveis de educação ele possa à partir dali 
ter um novo referencial e uma nova visão crítica, reflexiva, a cerca do mundo, a cerca da sua 
realidade e com isso promover uma mudança de, uma oportunidade nova de vida né, eu penso 
nesse contexto. (G10.1) 
PESQUISADOR: E a EAD, como é que a senhora vê a EAD? 
GESTORA 10: Bem, a EAD pra mim também é muito novo, e como gestora, eu me deparei 
com algumas circunstâncias onde fui contatada e, e a cerca desse, porque pra mim tem sido 
muito, muito, muito rápido e, e a gente tem sido cobrada a responder de alguma forma 
aproximando né, entre visões mais tradicionais e esse desafio que tem sido bem, eu diria, 
assim, estimulado pelo Governo Federal, então eu vejo assim, que a gente como gestor se 
sente na obrigação de desconstruir algumas coisas que tínhamos do passado e no mínimo dá o 
crédito à dúvida né, ao contraditório do, da EAD. E eu consegui até me encantar com ela, não 
vou negar, porque nesse, nessas idas e vindas eu até já contribuí em cursos, e aí todo aquele 
instrumental metodológico, aquela nova abordagem pra mim foi muito interessante, e eu 
passei, eu não posso lhe dizer com todas as letras que eu sou a favor ou contra, mas eu passei 
a realmente a desmitificar muito a minha visão anterior e encontrar na EAD, num Estado 
como o nosso, nem vou entrar na discussão de país, mais num Estado como o nosso, que 
temos tanta dificuldade de transporte, de comunicação, eu acho que é um desafio interessante. 
E a Universidade por exemplo que é o nosso objeto né, o nosso comprometimento assim, a 
gente quer contribuir por este meio, eu vejo também que ela buscou ao longo da sua história 
é, construir através dos pólos, através dos multicampi é, caminhos assim, pra poder responder 
a demanda social mais eu vejo que a gente não tem ainda toda essa amplitude e quando se fez 
de forma que eu questiono um pouco, a gente compromete o processo. (G10.2) E a educação 
ambiental como ela tem uma sistemática própria e tem a figura do tutor, e tem a figura dos 
encontros presenciais, essa questão toda, eu acho que é um caminho, Claro que não é 
infalível, mais eu acho que é um caminho interessante pra dá oportunidade num Estado 
carente com tantas dificuldades, mais ainda digo que metodologicamente assim, 
tecnologicamente eu acho que o maior desafio do nosso Estado é dá o subsídio pra que ela 
funcione. Porque eu mesma já participei de umas vídeo conferências onde o sinal não pegava 
e aí, havia aquela angústia, porque na verdade a gente se prepara tão cuidadosamente né, e 
chega naquele dia o sinal não tá funcionando. Aí a gente compromete o trabalho por conta 
disso, então eu já vivenciei e eu sei que há um cuidado mais a gente ainda não tem essa 
segurança em nível de Estado, eu acho que a UABE, todos esses incentivos, eles tem também 
que, de alguma forma, em algum momento, eu não sei qual, buscar essa parte tecnológica, não 
sei, uma parceria, já que o governo tem investido tanto, buscar também investir na parte, 
dessa parte de comunicação que é muito carente. (G10.3) 
GESTORA 10: Esse seria ao seu ver, o grande gargalo a área tecnológica, ou tem outros 
gargalos por exemplo: as tutorias, materiais, é, enfim, existem outros gargalos? 
GESTORA 10: É, eu acho que há. Por exemplo, eu acho que esse é um, eu pontuaria como 
um, mais eu também vejo outros. Eu acho que a figura do tutor é muito delicada, embora eu 
não tenha tanto conhecimento assim pra saber como é, todo o processo, eu sei que tem cursos 
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de formação, eu sei que existem profissionais que podem, é, atuar em áreas, dependendo da 
disciplina, digamos, em atuar até mais de uma área, mais eu vejo com certo cuidado isso e me 
preocupo porque eu acho que esse é um ponto chave, a gente ter a garantia de que a figura 
daquela instituição ali está bem representada e eu sei que isso não é fácil trabalhar com 
recursos humanos já não é fácil por excelência e talvez esse coordenador, esse idealizador ele 
não possa estar acompanhando todas as etapas do processo, mais eu entendo que se ele 
delega, ele tem que tomar muito cuidado neste ponto. Eu acho que talvez os cursos já 
minimizem o problema mais a gente tem que ter muito, muita, eu acho esse ponto também 
crucial, a presença do tutor como representante da instituição naquele momento, e o trabalho 
dele muito criterioso. Só pra te dá um exemplo simples, eu sinto, eu já ouvi casos de dizer, até 
mesmo quando a gente corrige uma prova de um processo seletivo qualquer, a gente percebe 
que há casos onde a gente vê que houve uma cumplicidade no mínimo daquele grupo. Já que 
a gente abre um pacote, entendeu? Então assim... isso (G10.4) 
PESQUISADOR: Um grupo de alunos? 
GESTORA 10: É, e aí eu acho que isso aconteceu no passado nas tutorias de alguns casos, 
que eu não sei como mais eu acho que é um ponto sério de, de se buscar, que minimize 
qualquer tipo de facilidade, eu acho que tem mais. A importação de material didático. Eu sou 
muito, eu vejo com muita preocupação. Professor Roberto, meu estimado amigo, ele fala que 
por exemplo, alguns cursos recentes já tem o material disponível até público, porque já foram 
passados através do ministério, e hoje você pode usar sem custos adicionais. Mais eu, por 
exemplo, da área das ciências biológicas que trabalho na educação ambiental também. Eu 
vejo com muito cuidado porque você discutir educação ambiental no sul, sudeste com 
represas, antrofização, etc... é uma realidade, embora seja o mesmo país. Mais é um país com 
tantas pluralidades que eu vejo que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu, nas 
poucas oportunidades que tive, em ministrar cursos dessa natureza, embora sabendo que eu 
estava dirigindo não sei quantos município eu sempre tentei contextualizar dentro dessas áreas 
que eu atuo, é, as questões para o Maranhão, para os empreendimentos maranhenses e assim 
vai. E coisa que o material didático “importado” nunca vai permitir. Então eu acho que se a 
gente tem que minimizar custos eu entendo mais, a parte do material ou coletâneas de 
informações muito vagas ou diversas que são distanciadas da realidade, porque que a 
coletânea seja válida, mais seja válida com publicações daquela região, do contexto regional 
no mínimo. E eu acho que esses são pontos assim que eu destacaria. (G10.5) 
PESQUISADOR: É, a, a tutoria poderia ser se comparada ao professor tradicional, ou talvez 
uma barreira para um curso de qualidade, essa figura do tutor, ele pode influenciar na 
qualidade do curso, ele... Nós temos o professor tradicional, o ensino tradicional e nós temos 
uma proposta nova de aprendizagem ligada a EAD. É, de uma certa forma algumas pessoas 
mostram uma preocupação nessa dualidade professor/tutor. A senhora tem essa preocupação, 
nessa dualidade? 
GESTORA 10: É, eu acho realmente que a figura do tutor ela é muito importante. Mais a 
figura do professor, conferencista, que eu não sei mais ou menos os termos que a gente usa, 
mais eu acho que o, a figura do professor, aquele que fica na central o 0800 nos dias 
determinados, aquele que faz, elabora as provas que serão de avaliação, aquelas questões de 
avaliação e eu acho que essa figura ela nãos e perde no processo da educação ambiental, é, é 
EAD. O que eu acho é que há sim uma parceria muito importante e que tem que ser muito 
bem planejada entre a figura desse professor ministrante e palestrante, não sei o termo mais 
correto e este tutor que vai está no dia-a-dia mais próximo ao aluno. Eles não podem estar 
muito distanciados. Nessa formatação metodológica, eu entendo, que em algum processo do 
planejamento e aí é que eu me preocupo, porque eu acho que a EAD ela é muito grande né, 
são muitas turmas, são muitos alunos, então é aí, é aí que, que entram algumas variáveis que 
eu não sei exatamente como o gestor, como o idealizador da proposta ou coordenador do 
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núcleo, atua diretamente, completamente eu não tenho essa clareza 100%, porque aí sim, se 
ele tiver momentos de planejamento em conjunto onde se tá discutindo essa questão de como 
proceder né, eu sei que há, mais eu não tenho muita clareza sobre isso e o coordenador do 
fórum não sei, talvez este seja um elo importante também. (G10.6) 
PESQUISADOR: A, a área tecnológica ela se distancia da EAD, pelas suas características 
peculiares ou não? 
GESTORA 10: Essa é uma pergunta...  
PESQUISADOR: É alguma questão de um trato especial? 
GESTORA 10: Eu acho que um país tão carente de tecnologia e de incrementos assim 
mesmo mais diferentes áreas das ciências tecnológicas, eu acho que a gente não pode entender 
que a EAD ela vai ser um, ela não pode ocorrer nessa esfera, nessa, com esse tipo de 
abordagem. Eu acho que aí é que entram as, as, algum tipo de estratégia do planejamento 
também e do ministrante e desse professor que vai poder de alguma forma estabelecer 
exemplos, vivências, alguma coisa assim. Porque a gente grava uma experiência de 
laboratório, a gente grava tanta coisa. Então eu acho que isso não seria uma, uma justificativa 
por si só. Eu acho que, aí entram outros sistemas mais recentes que eu conheço mais recente, 
não é o caso da EAD. Onde você já trabalha alguns laboratórios tipo por pólo. Eu acho que o 
futuro é esse, você dá ao pólo instrumental pra que naqueles encontros presenciais você tenha 
alguma forma de reproduzir ou de treinar aquilo que foi discutido nesses momentos mais à 
distância propriamente dito mais através dos vídeo conferências por exemplo. Então eu não 
vejo assim honestamente como impossível, eu vejo embora não seja diretamente dessa área, 
mais eu acho que o desafio está neste planejamento e no professor ministrante né, neste 
profissional de buscar alternativas porque na minha área eu vejo que há. Como você, como eu 
lhe falei apesar de não entender muito mais eu acho que você pode gravar experimentações, 
estabelecer protocolos, roteiros, coisas desse tipo e ter como desafios para o futuro, dá mais 
estrutura aos pólos, dá mais estrutura para que essa, essa experimentação seja vivenciada nos 
encontros presenciais onde a figura do tutor mais uma vez é imprescindível. (G10.7) 
PESQUISADOR: Essa segunda alternativa inclusive está sendo muito bem usada 
atualmente. Levar os laboratórios para os pólos e tal. É, em relação ao desenvolvimento 
social, não só o desenvolvimento econômico, a senhora acredita que o investimento em 
educação posa levar ao desenvolvimento social ou não? 
GESTORA 10: Eu honestamente como não sou da área das sociais, embora eu também goste 
da área, eu não sei exatamente o que é que, tudo que estaria incluso nesse desenvolvimento 
social. O que eu vejo na minha parte ambiental, na minha parte de educação, é que, por 
exemplo, índice de desenvolvimento humano, a relação dele com qualidade de vida, a relação 
da, do produto interno bruto, com qualidade de vida, nas discussões que eu tenho na minha 
realidade, eu vejo que há uma dualidade muito grande, mais eu acho assim; que o 
conhecimento ele tem um caráter de oportunizar, ele tem o caráter de refletir, e de ter uma 
postura nova diante das coisas. Essa é a educação que eu acredito. Então eu acho que o 
desenvolvimento social ele pode no futuro, se trabalhado seriamente né, eu acho que é um 
caminho chave, eu vejo como impossível conquistar esse desenvolvimento e aí eu usei alguns 
exemplos do que eu posso dizer de qualidade de vida, de, de, melhorar os índices de 
desenvolvimento humano, por exemplo, e aí eu diria que é básico a gente ter educação pra 
conseguir o resto. (G10.8) 
PESQUISADOR: Perfeito. A senhora acredita que um programa como esse, que esteja com 
essas características, de formar praticamente 6 mil gestores num único vestibular né, fora os 
que possa a vir, é, pode melhorar a qualidade do gestor público municipal? 
GESTORA 10: Essa é uma das coisas que eu também discuto na minha realidade da 
educação ambiental e outras, a municipalização né, essa questão do pertencimento das 
sociedades a cerca de uma série de problemáticas que a gente vivencia, e eu acho que tá, a 
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gente se sente assim ansioso, e, ter respostas ou quem sabe oportunizar esses gestores a ter 
uma melhoria dentro na sua formação. Então eu imagino que se realmente a gente tiver um 
trabalho de divulgação, junto a estes né, porque se for um edital público e só, e uma notinha 
na mídia você sabe que não vai chegar em muitas pessoas, mais se for paralelamente feito um 
trabalho nas prefeituras, um convite, ou até mesmo usando as ferramentas da assessoria de 
comunicação que a  gente tem, eu acho que cabe utilizá-la melhor. È, eu acho que aí sim, eu 
acho que já vai dá. O que eu quero dizer com isso é que não vamos esperar eles procurarmos, 
a gente vai ter que fazer um trabalhinho de sensibilização, de chamá-los, se for feito 
paralelamente a proposta em si, que é interessante eu acho que é um caminho interessante. 
(G10.16) 
PESQUISADOR: E a melhoria no nível de cidadania, a partir de um programa como esse é 
possível? Nível ético também? 
GESTORA 10: É, como pra mim o programa é novo né, eu não conheço mais detalhes sobre 
ele...  
PESQUISADOR: Na verdade, ele ainda nem começou ainda. Ele é uma expectativa, ele está 
sob um vir a ser. 
GESTORA 10: Pois é, eu acho que a administração pública no Brasil ela já tem sido tão 
desvirtuada né, e infelizmente eu vejo que a gente tem tantos maus exemplos, e coisas que a 
gente até desestimula essa prática cidadã, essa, esse pertencimento da sociedade mesmo a 
cerca dos nossos problemas, e buscar compartilhadamente soluções, porque eu também 
entendo que o cidadão ele não vai esperar tudo de algum, de alguma situação de, eu até brinco 
que teremos um ser iluminado que vai encontrar a resposta, não vai ser assim nunca! Ou 
vamos ter um gestor muito sério, muito comprometido que vai buscar as condições de tudo o 
que a gente almeja. A sociedade tem que buscar o caminho do diálogo, tem que buscar o 
caminho de mostrar o que ela quer e como ela quer e assim a gente constrói junto. E eu acho 
que as oportunidades de interiorizar circunstâncias principalmente educacionais, num Estado 
carente como o nosso, ela pode ter esse viés sim, mais aí mais uma vez, ela deve ter muito 
cuidado com esse planejamento, com esse acompanhamento né, pra que a gente possa 
realmente garantir que isso vai ser realmente efetivado, eu acho que a possibilidade é grande, 
que ocorra, mais depende muito desse planejamento, da forma de execução. (G10.9) 
PESQUISADOR: Muitas vezes um programa como esse é visto ou rotulado de estar ligado a 
uma responsabilidade social universitária. Que é uma responsabilidade em termo cunhado 
para aplicação às universidades. Como é que a senhora vê a responsabilidade social no ponto 
de vista da universidade? 
GESTORA 10: É..., eu acho que a universidade tem a responsabilidade social de oportunizar 
aos nossos egressos do ensino médio público, ainda mais o nosso tipo de universidade, 
estadual pública, é..., a oportunidade de nas suas regiões e nas suas realidades, ter um 
incremento da sua formação, e ter a possibilidade de assim contribuir em termos, melhorias, e 
o que a gente ver que ocorreu no passado e ao longo de décadas, independente de várias 
regiões do Brasil foi o que sempre se buscou. Esses oásis, esses locais onde se tinha isso, a 
oferecer. Hoje com tantas possibilidades tecnológicas que temos, e educativas, eu acho a 
intenção é de mantermos as pessoas onde elas estão e aí é um novo referencial que eu vejo só 
pra você ter um exemplo: eu estudei em São Paulo mais é porque eu optei por cursos que não 
tinham aqui na época e assim tantos outros e nos mais diferentes níveis de ensino. Mais eu 
acho assim, que a, a, a, o desafio da ação ou da função social da universidade com caráter que 
é a UEMA, por exemplo, eu nem vou falar das outras, é, eu acho que sim, ela tem relação 
com essa oportunização, assim de dar a esses egressos do ensino médio a chance de fazer um 
ensino superior, e o maior desafio é mantê-los onde está, ou seja, que a gente tenha condições 
de oferecer isso em maior número de campi quando for possível, ou pólos como já se tem a 
parceria com a OABE e muitos pólos hoje. Mais eu não digo que seja só a universidade que 
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tenha isso, eu acho que na carência que a gente tem no Estado, a gente sabe que precisa-se 
talvez em investir muito em educação básica, então o aspecto social, da educação básica, 
porque a gente também não tem atendido todos, então eu acho que tem que se pensar e 
compartilhar essas responsabilidades, não é só o superior. No nosso Estado ainda há carências 
outras. (G10.10) 
(Entrevista interrompida, a entrevistada teve que assinar um documento que chegara para ela 
com urgência). 
PESQUISADOR: É, por fim, a senhora já viu alguma situação dentro da Universidade onde 
tivesse tido conflito de gestores com base nas suas divisões, é, paradigmáticas, pode se por 
exemplo educação tradicional, EAD ou, ou, é..., percepções sobre ensino diferente, já 
presenciou esse tipo de circunstâncias? 
GESTORA 10: Na verdade eu acho que eu estou no maior centro de polêmicas dessa 
Universidade. O Centro de Educação de Ciências Exatas e Naturais, o, desculpa, eu acho que 
não era pra falar mais tudo bem! Esse centro que está ligado às licenciaturas, ele tem por si só, 
um rol de professores né que são os cursos que nos constituem, onde a gente tem assim, 
formações ideológicas mesmo, paradigmáticas muito distintas. Então, quando eu falo que eu 
acho que eu to num centro disso, é porque o tempo todo gerindo conflitos. (G10.11)E é claro 
que a gente tem formas, que nos são exigidas, até pelo conselho de educação, pelo ministério, 
que tem uma formatação e que a gente busca, que os nossos gestores, mesmo que sejam 
físico, diretor de um curso que tenham dificuldades, ele tem, ele vai através do seu, seus 
assessores e junto com o apoio que a pró-reitoria de educação dá, estabelecer um diálogo mais 
pedagógico, estabelecer o formato do seu curso, digamos assim. Mais além disso, que é uma 
exigência legal, do projeto pedagógico, por exemplo, que é coisa que a gente faz aqui, que 
está sempre acompanhando, porque temos que estar atentos com a validade, se tá tudo de 
acordo. Independente disso tem os discursos né, professor, quer dizer, a gente sabe que é 
outra coisa. As vezes tá no papel, que vamos ter uma prática reflexiva, crítica não sei das 
quantas, e você tem discurso outro, e aí é que entra por exemplo nesse, claro que a gente, não 
precisa desconstruir o outro ou desrespeitar. Eu acho que a gente tem que estabelecer 
caminhos de diálogo, onde a gente amadurece junto, eu prefiro assim. E eu acho que aí que 
em alguns casos há esses rompantes, você as vezes traz a tona uma discussão vazia, isolada, 
eu vivencio sim. E aí o gestor daquele departamento, daquele curso, tem que ter muita 
maturidade pra poder conduzir porque...(G10.12) 
PESQUISADOR: As vezes tentam grupos hegemônicos, setor hegemônicos, em cima de 
ideias né, muitas vezes isso também. 
GESTORA 10: E o novo nesse contexto, tipo a EAD, ela é, ela já é rotulada. Como algo que, 
então assim, isso acontece por parte de alguns. 
PESQUISADOR: Isso é interessante. Qual é a sua percepção de maneira geral, da 
Universidade, não na sua opinião, de maneira geral dos seus colegas, seus pares, sobre a 
EAD. A aceitação é boa, é ruim, é plural, como é que é? 
GESTORA 10: Eu sinto que dos professores licenciados, há muita resistência. Assim claro, 
tem sempre os mais tradicionais. Mais de uma mais ampla eu acho que há resistência sim. 
Quando o núcleo deixou de ser o promotor de muitos cursos, a gente fez reuniões específicas, 
e chegou-se a dizer e questionar um monte de coisas. Uma coisa que minimizou isso, foi que 
os diretores desses cursos passaram a ser, desses departamentos mais polêmicos, inclusive, 
porque geralmente eram as áreas que eram contempladas naquele momento, e isso já levou 
pra dentro da casa deles, digamos assim, um colega que comprou a ideia, que assumiu a 
responsabilidade contra esse processo e aí o pessoal estranhou mais hoje já é colocado, já é 
mais aceito, já se busca... (G10.13) Agora eu lhe confesso que uma das críticas que mais eu 
sinto como forte é o por que de não se ter ainda um amadurecimento do regular e as 
licenciaturas elas se ressentem muito disso professor. Quando a gente vê um prédio 
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construindo aqui, o outro ali, remendando acolá, a gente sabe que isso é ótimo e foi um fruto 
dessa gestão atual. Mas há resquícios do passado, há dívidas digamos assim e há na, as 
pessoas cobram porque, porque a gente tem ainda carências básicas. De salas de aula, de, de 
setores que a gente consegue espaço e semestres seguintes já é mais difícil. Então assim, claro 
que tudo que tá tendo agora, as construções vão dar uma outra vida né, a oportunidade e mais 
espaços a compartilhar por este centro e até mesmo com outros, mais há muito no discurso, 
até porque você sabe que as coisas não acontecem tudo no mesmo tempo, onde é, porque se 
tem tanto de recursos e as vezes as pessoas não entendem que é um fruto de um outro tipo de 
recurso, um recurso federal, um programa como este, que vem né, dar uma oportunidade 
diferenciada, mais há ainda, em alguns discursos eu sinto isso, estruturar melhor o regular pra 
que a gente possa avançar e uma coisa que eu não falei ainda mais que eu acho que cabe 
registrar, que eu acho que a própria reitoria de pós-graduação também tem esse medo, é que 
os cursos por exemplo de especialização de mil alunos, no centro agora nós temos uns 4, a 
gente já aprovou tudo direitinho, mais a gente sabe que o TCC ele tem que ser acompanhado, 
tem que se constituir um grupo, avaliar, etc... Então, assustador, acompanhar isso, mil vezes 
quanto né, vamos supor 4, só disso e 100, então assim, eu acho que a gente tem que ter muito 
cuidado porque realmente a magnitude é outra né, a esfera de, e eu acho que quem tem 
dúvidas, as dúvidas se voltam muito a isto, tanto ao recurso, né, para outros fins, ou até 
mesmo como gerenciar turmas de processos como esse como o TCC, pedagógicos e outros 
que tem uma relação conosco, deste centro, é, no futuro né? Na conclusão desses trabalhos.  
(G10.14)   
PESQUISADOR: Pode haver uma sensação na comunidade que tá havendo uma 
concorrência entre a educação presencial e a EAD? Ou não, isso não passa? 
GESTORA 10: O que eu sinto apenas é que acham que a educação ambiental é muito rica. 
Mais fora a riqueza,... Oh, desculpa, a EAD, a EAD é muito rica. Financeiramente falando, 
mais eu acho que uma concorrência, eu não vejo assim. Não vejo como concorrência. Eu vejo 
com uma demanda crescente, até de profissionais, esses coordenadores que eu citei, eles, vai 
chegar uma hora em que, já que nós estamos... (G10.15) 
PESQUISADOR: Eles não vão conseguir ficar nas duas atividades... 
GESTORA 10: Eu tenho medo que sim, porque eles já coordenam um volume crescente de 
estudantes, hoje já se tem programas de especialização,  
PESQUISADOR: Tem professores já saindo daqui pra dar aula lá não?  
GESTORA 10: Não, nunca houve esse problema assim diretamente. Mais eu sinto assim, que 
há uma, um desafio constante de se realmente estabelecer de uma forma participativa mais ao 
mesmo tempo que a gente consiga dar conta desses programas e do regular. 
PESQUISADOR: Perfeito, eu quero agradecer a Gestora 10, mas antes eu queria fazer uma 
pergunta que eu esqueci bem no iniciozinho. Quanto tempo a senhora tem de gestora da 
UEMA? 
GESTORA 10: 3 anos aproximadamente. 
PESQUISADOR: 3 anos, tá. E os cargos genericamente: coordenador de curso, chefe de 
departamento... 
GESTORA 10: Eu fui 4 meses diretora do curso do centro de ciências biológicas e fui 
convidada numa situação muito delicada a de assumir o centro, eu tinha recém voltado do 
doutorado, foi uma situação que eu não previ, não foi ambicionada.  
FIM 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


