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RESUMO 

A modalidade de Educação a Distância tem tido um crescimento expressivo no Brasil, como 
uma possibilidade de expansão e democratização do ensino superior. Este trabalho tem sua 
especificidade no Programa Nacional de Administração Pública – PNAP -, vinculado ao 
sistema CAPES/UAB e ofertado pela Universidade Estadual de Maringá – UEM - e tem seus 
fundamentos teóricos acerca da análise da implementação e da discricionariedade dos street-
level bureaucrats. O trabalho parte de uma breve descrição da educação a distância no Brasil, 
com foco no PNAP e analisa os mecanismos utilizados pela coordenação do curso na sua 
implementação, juntamente com os docentes que atuam no curso e o poder discricionário, por 
eles demandado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, cuja coleta de dados foi feita 
por entrevistas semiestruturadas com os atores participantes desse processo e o tratamento das 
informações coletadas, dentro de uma perspectiva descritivo-interpretativa e que foram 
discutidas com base no referencial teórico revisado. Também, fez-se uso de uma entrevista 
semiestruturada, com a coordenação do curso de Ciências Biológicas, na mesma modalidade, 
com a finalidade de comparar, especificamente, a atuação de uma coordenação de curso, que 
não se enquadra nos moldes de um curso formatado como o PNAP, formulado, desenvolvido e 
aplicado pelo governo federal. Assim, conclui-se a existência híbrida dos modelos top-down e 
bottom-up com relação à política de educação e ao ambiente em que a mesma é implementada. 
A atuação dos street-level bureaucrats, baseada nas habilidades, convicções e experiências, 
com ética profissional, consegue minimizar características de engessamento que o PNAP 
apresenta e mesmo com diretrizes mais rígidas, pouca flexibilidade na grade curricular e 
material didático e com alinhamento empresarial, não impede o PNAP de cumprir sua proposta 
de interiorizar o conhecimento. 

Palavras-chave: Implementação. Discricionariedade. Street-level bureaucrats. Educação a 
distância. PNAP. 
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ABSTRACT 

The modality of Distance Education has had an expressive growth in Brazil, as a possibility of 
expansion and democratization of higher education. This work has its specificity in the National 
Public Administration Program - PNAP, linked to the CAPES / UAB system and offered by the 
State University of Maringá - UEM and has its theoretical foundations on the analysis of the 
implementation and the discretion of the street-level bureaucrats. The work starts from a brief 
description of distance education in Brazil, focused on PNAP and analyzes the mechanisms 
used by the coordination of the course in the implementation of the same, together with the 
teachers who act in the course and the discretionary power demanded by them. It is a qualitative 
and descriptive research, whose data collection was done by semi-structured interviews with 
the actors involved in this process and the treatment of the information collected, within a 
descriptive-interpretive perspective and that were discussed based on the theoretical reference 
reviewed. Also, a semi-structured interview was used, with the coordination of the Biological 
Sciences course, in the same modality, with the purpose of comparing, specifically, the 
performance of a course coordination, which does not fit in the mold of a formatted as the 
PNAP, formulated, developed and applied by the federal government. Thus, the hybrid 
existence of the top-down and bottom-up models in relation to the education policy and the 
environment in which it is implemented is concluded. The performance of street-level 
bureaucrats based on skills, convictions and experiences, with professional ethics, can minimize 
the characteristics of the PNAP's plastering and even with more rigid guidelines, little flexibility 
in curriculum and didactic material and with corporate alignment, does not prevent the PNAP 
to fulfill its proposal to internalize the knowledge. 
 
Keywords: Implementation. Discretionary. Street-level bureaucrats. Distance education. 
PNAP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E OBJETO EMPÍRICO 

 

Nos últimos anos, vê-se uma profusão de estudos, debates e alinhamentos na área de 

políticas públicas, principalmente no campo da Administração Pública e da Ciência Política. 

Um corpus teórico próprio, um instrumental analítico útil, vocabulário direcionado aos 

fenômenos de natureza político-administrativa (SECCHI, 2014), para quem deseja entender 

melhor as instituições políticas, mas, apesar dessa expansão em pesquisas e arcabouço teórico, 

o campo das políticas públicas ainda é embrionário mediante a fragmentação organizacional e 

temática (FARIA, 2003). 

A política pública apresenta como decisões públicas com vistas 
 
às ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a 
realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e 
estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos (SARAVIA, 2006, p. 28-29). 
 

Em muitas correntes de estudos de políticas públicas é utilizado o processo de políticas 

públicas, ou ciclo de políticas públicas (policy cicle), de modo generalizado, como meio para 

explicar como a política pública é concebida, escolhida, executada e avaliada (PROCOPIUCK, 

2013, p. 158). Este ciclo de políticas públicas é uma sequência funcional de atividades que 

começa com a identificação de um problema, elaboração da agenda, formulação, 

implementação e avaliação da política, representando uma estrutura útil para situar a análise 

das políticas públicas nas arenas de políticas operacionais.  

No campo da análise da implementação de políticas públicas, observa-se que os 

burocratas de nível de rua têm um papel crucial na explicação da trajetória e dos resultados das 

políticas (LIPSKY, 2010; LOTTA, 2012a; PIRES, 2009). Tal preponderância advém do 

exercício da discricionariedade, possível em virtude do caráter profissional da atuação, da 

limitação de recursos, das restrições para supervisionar e controlar as atividades e da 

ambiguidade de objetivos e estratégias das políticas formais (LIPSKY, 2010; WILSON, 

2000b).  

A discricionariedade, por um lado, é necessária, uma vez que os serviços sociais 

requerem respostas a circunstâncias complexas e individuais e julgamentos. Por outro lado, a 

discricionariedade concede controle aos agentes de linha de frente cujas variações nas práticas 

podem, algumas vezes, prejudicar, mais do que beneficiar a política e os cidadãos (BRODKIN, 
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2007). O uso da discricionariedade dos street-level bureaucrats está, assim, relacionado às 

características dos espaços de execução. Não reflete apenas as preferências individuais, mas é 

modelado pelas rotinas, ferramentas e normas organizacionais (BRODKIN, 2011; SOSS, 

FORDING; SCHRAM, 2011). 

Além disso, o entendimento dos executores em relação aos objetivos da política, seu 

conhecimento profissional e predisposições em relação à política pública são variáveis mais 

relevantes do que a influência de políticos e gestores (MAY; WINTER, 2009).  

O estudo verte sobre a análise da discricionariedade dos Street-Level Bureaucrats na 

aplicação das políticas públicas no Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

– PNAP -, no curso de graduação, na modalidade de educação a distância (EAD) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), tendo como referência os argumentos apresentados 

na literatura especializada da implementação, da burocracia e da organização. Essa literatura 

mostra que a análise da discricionariedade dos Street-Level Bureaucrats não pode deixar de 

lado as ambiguidades e imprecisões dos objetivos das políticas públicas. 

 

 

1.2 APROXIMAÇÃO ENTRE O OBJETO TEÓRICO E EMPÍRICO 

 
 

O campo de Políticas Públicas, com toda a evolução que teve no decorrer dos anos, 

ainda necessita avançar e ampliar sua literatura e seu curso de ação, evidenciada pela restrita 

contribuição literária ao analisar como a implementação é desenvolvida frente as previstas na 

formulação. Santos (2017, p. 8) afirma que “é necessário que a direção de análise veja além da 

dicotomia entre formulação e implementação, observa-se claramente o caráter interdependente, 

de constante retroalimentação dos processos”. A autora complementa que “se o que se quer 

saber é se a política é ineficiente, é preciso enxergar mais profundamente as origens dos 

problemas e seus efeitos travados no momento de implementar” (SANTOS, 2017, p. 8). 

 Meniccuci (2006, p. 72), ao traduzir esse questionamento, afirma que a implementação 

“não é simplesmente a tradução concreta de decisões, mas um processo ainda de formulação da 

política”. Assim, “alguns tipos de políticas podem ser mais ou menos difíceis de implementar, 

podem ter maior ou menor probabilidade de interferência externa, pois os implementadores 

nem sempre são os atores situados no topo da pirâmide política” (RUA, 2009, p. 101). 

 No campo da análise da implementação, os street-level bureaucrats têm um papel 

central na explicação da trajetória e dos resultados das políticas (LIPSKY, 2010; LOTTA, 
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2012a; PIRES, 2009; WILSON, 2000). Já a questão da discricionariedade encontra-se pautada 

no fato de que “as diretrizes da formulação são vagas e o contexto de atuação dos agentes 

implementadores complexo, podendo ele mesmo alterar ou reorientar a política a partir da 

autonomia possibilitada pela discricionariedade” (SANTOS, 2017, p. 7).  

Tal influência decorre do exercício da discricionariedade, possível em virtude do caráter 

profissional da atuação, da limitação de recursos, das restrições para supervisionar e controlar 

as atividades e da ambiguidade de objetivos e estratégias das políticas formais (LIPSKY, 2010; 

WILSON, 2000). Frente ao contexto exposto, acredita-se que os implementadores são atuantes 

no processo, por possuírem crenças, interesses, ideologias, valores, concepções 

organizacionais, com maior ou menor grau perceptivo de desempenho. Essa ação é mediada 

pelo conflito existente em ser um indivíduo com seus próprios interesses e ser um funcionário 

dentro de sua cultura organizacional (LOTTA, 2012). 

 Meniccuci (2006, p. 72) afirma que  
 
A implementação de uma política é dotada de autonomia e envolve decisões, além de 
ser um processo de adaptação em função das mudanças de contexto, portanto, sua 
implementação exige decisão e iniciativa governamental, e instrumentos para efetivá-
las, entre os quais a disponibilidade de recursos financeiros e o suporte político 
organizado. 

 

 Assim, o processo de implementação percorre por situações burocráticas e políticas 

concomitantemente, e esse cenário multifacetado e imprevisível, para a discricionariedade, é 

um campo fértil, no qual o Street-level bureaucrats tem atuação nas diferentes decisões acerca 

de suas funções. Assim, o SLB está diretamente relacionado aos cenários da educação, saúde e 

segurança, desempenhando um importante papel para os beneficiários direto de políticas 

públicas.  

O estudo é desenvolvido no cenário da Educação, no qual, para atender o disposto na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 205, o qual estabelece que “a 

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

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Com as propostas de reforma do aparelho de Estado, a partir de 1990, a União passa a 

desempenhar funções de regulação e indução, associadas ao processo de descentralização 

ocorrido a partir da CF/1988. Nesse contexto, os estados e municípios ampliam sua atuação e 

assumem atividades antes inerentes à União (DEMARCO, 2013) e o avanço do processo de 
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descentralização das políticas públicas, como da educação, saúde e assistência social, 

proporciona aos governos locais novo protagonismo no desenvolvimento sustentável das 

cidades e do país (CACCIA-BAVA et al., 2002). 

E nesse cenário da Educação, o governo federal, por meio de suas atuações nas mais 

diversas áreas, tem o protagonismo de expandir o ensino para a sociedade através da educação 

a distância (EAD), que vem como uma possibilidade de fazer a disseminação da educação em 

locais que seria difícil de levar o conhecimento, visto que o Brasil é um país geograficamente 

extenso, com grandes entraves logísticos, o que, muitas vezes, impossibilita a aplicação da 

educação no modelo presencial. 

A modalidade de educação a distância, apesar de se afastar do modelo convencional de 

ensino (presencial), constitui-se de recursos de importância significativa, pois garante o 

atendimento de ampla quantidade de alunos oriundos de diversas localizações, o qual não se é 

possível, com o mesmo custo, pelo ensino convencional (CAPES, 2009). Com isso, a educação 

a distância pode ser considerada uma modalidade de educação democrática, que procura atender 

diversas áreas de conhecimento, as quais ajudam no desenvolvimento humano, econômico e 

social de todas as localidades do Brasil (MATA, 2001). 

Por meio da modalidade de educação a distância pode-se levar o conhecimento para o 

aperfeiçoamento técnico nos locais mais distantes dos grandes centros, nos quais se mantêm as 

universidades, faculdades e outros centros de excelência em ensino superior. Os governos locais 

podem, por meio desta modalidade, possibilitar a capacitação aos seus servidores públicos e 

também contribuir para o desenvolvimento econômico, proporcionando a garantia de qualidade 

da oferta de serviços à indústria e ao comércio. Assim, a sua importância não está somente na 

disseminação do conhecimento, mas em propiciar melhores condições de ensino com a 

utilização de tecnologias e inovações, desenvolvimento político, cultural, social e educacional, 

com a inserção e envolvimento da população (CAPES, 2010). 

Porém, mesmo chegando a locais distantes, transpondo as barreiras físicas e geográficas 

existentes entre os atores (coordenadores, professores, tutores e alunos), com a finalidade de 

difundir o conhecimento e o aprendizado, tais atores ainda têm sofrido com o preconceito fora 

do processo tradicional de ensino (SANTOS, 2012). Entretanto, Preti (1998) afirma que, 

mesmo que existisse preconceito e resistência à EAD, fatores políticos e econômicos 

encontraram, nessa modalidade, alternativas como as novas tecnologias da informação e 

comunicação que a tornam economicamente viável e, mesmo com esta crise estrutural, a 

conjuntura política e tecnológica tornaram-se favoráveis à implementação da EAD. 

Assim, a EAD assume o papel de responder a essas aspirações e exigências do mundo 
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do trabalho, em termos de qualificações, socialização do saber, competências e informações e 

o governo federal, por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB)1, lançou no ano de 2009, 

uma política pública denominada de Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública – PNAP (UAB, 2009). O PNAP leva, por meio da educação a distância, a formação em 

grande escala do conhecimento da Administração Pública, propiciando ofertar ao mercado 

profissionais com formação em gestão de Administração Pública, como também complementar 

o conhecimento dos servidores públicos que já atuam na área. 

As informações expostas nesse trabalho sobre a discricionariedade dos street-level 

bureaucrats, na educação a distância, especificamente em relação ao curso de graduação em 

Administração Pública, podem servir como fonte de informação para a sociedade em geral, que 

talvez, por desconhecimento sobre essa modalidade, não a tenha ainda reconhecido como uma 

opção para a formação superior. 

Desta forma, as contribuições esperadas com os resultados da pesquisa poderão ser úteis 

para outras Instituições de Ensino Superior, que tenham intenção em adotar o curso de 

graduação em Administração Pública na modalidade a distância. 

 

1.3 DA SITUAÇÃO PROBLEMA E QUESTÃO DA PESQUISA 

 

O estudo analisou, como problema da pesquisa, a discricionariedade na atuação dos 

street-level bureaucrats, envolvidos na implementação do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública – PNAP -, e como fatores que influenciam ou constrangem suas ações 

podem influenciar suas condutas, enquanto atores desse programa, na Universidade Estadual 

de Maringá - UEM. 

Já a questão da pesquisa norteia sobre Políticas Públicas, que é o campo do 

conhecimento, que busca, ao mesmo tempo, “[...] colocar o governo em ação” e/ou analisar 

essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 

dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 2006, p. 26), e identificar que 
 
[...] às ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar 
a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos 
e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os 
objetivos estabelecidos (SOUZA, 2006, p. 28-29). 
 

                                                
1É um sistema integrado por universidades públicas ofertantes de cursos de nível superior, incentivando a 
colaboração entre a União e os entes federativos, estimulando a criação de centros de formação permanentes por 
meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas. 
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A formulação da questão de pesquisa, para este estudo, encontra-se assim estruturada: 

Como a existência ou não de discricionariedade pode influenciar no comportamento dos 

profissionais (coordenadores de curso e professores) enquanto Street-level bureaucrats - SLB 

-, na implementação do Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP -

, na Universidade Estadual de Maringá? 

Saravia (2006) considera a implementação como um esforço de planejamento e 

organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos. Trata-se da preparação para pôr em prática a política pública, a elaboração de 

todos os planos, programas e projetos que permitirão executá-la.  

 Lotta (2010), em sua tese de doutorado, constata a existência de uma lacuna de análise 

sobre a implementação de políticas públicas referente às interações e valores envolvidos em 

processos. Ela explica que:  
[...] os agentes de implementação lidam, em sua prática, com processos de interação 
que envolvem diferentes valores, referenciais e identidades. Nesses processos de 
interação, portanto, entram no contexto as mais variadas identidades, demandas, 
necessidades e referenciais, além de constrangimentos e normas institucionais, que 
devem ser negociados para a construção das práticas de implementação. Esses 
processos requerem negociações entre os diversos fatores que aparecem na interação, 
para que se possa, efetivamente, implementar as políticas públicas (LOTTA, 2010, p. 
53). 
 

 Nesse sentido, destaca-se a importância em estudar a discricionariedade dos SLB’s e, 

de acordo com Di Pietro (2007, p. 2), que explana que discricionariedade pode ser entendida 

como a opção de escolha em possíveis alternativas, porém todas válidas perante a lei, cuja 

seleção pela alternativa A ou B se faz segundo "critério de oportunidade, conveniência, justiça, 

equidade, razoabilidade, interesse público, sintetizados no que se convencionou chamar de 

mérito do ato administrativo". Assim sendo, ela envolve a possibilidade de opção entre duas ou 

mais alternativas que decorrem da lei, por isso qualquer uma das alternativas que a autoridade 

escolha é juridicamente válida e tal escolha se faz diante do caso concreto, com base em 

critérios de mérito. Com relação ao poder discricionário, destacado por Gomes (2013), é a 

liberdade de ação administrativa (Administrador Público), dentro dos limites permitidos em lei, 

observadas a conveniência e a oportunidade para tal ação.  
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1.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a existência de discricionariedade na atuação dos street-level bureaucrats 

(SLB), envolvidos na implementação do PNAP/UEM e sua implicação sobre o seu 

comportamento, enquanto atores desse programa. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever o papel dos atores, considerados SLB;  

- Identificar as atuações dos atores, considerados SLB, que estão envolvidos na 

implementação do PNAP/UEM; 

- Analisar as condutas dos SLB, diante dos procedimentos que influenciam e/ou 

constrangem suas ações e dos outros atores envolvidos diretamente no processo de 

implementação do PNAP; 

- Analisar se o fato de constranger ou não muda a atitude ou forma de agir dos SLB’s. 

 

 

1.5 HIPÓTESES DA PESQUISA 
 
 

 As hipóteses para este estudo são as seguintes: 

Hipótese geral: Existe discricionariedade na atuação dos Street-level bureaucrats na 

implementação do PNAP e essa discricionariedade influencia a sua conduta enquanto atores 

desse programa. 

Hipótese 1: O PNAP é um programa estruturado que restringe a atuação do SLB, 

diminuindo o grau de discricionariedade, levando a sentimento de insatisfação; 

Hipótese 2: Existe discricionariedade junto aos SLB’s (coordenadores e professores) os 

quais se constrangem pelas ações a serem tomadas dentro de suas funções, devido à formatação 

do PNAP. 
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1.6 JUSTIFICATIVAS 

 

Como uma primeira justificativa deste estudo, consideram-se os motivos acadêmicos ou 

pessoais que conduziram à escolha do objeto e tema de estudo. A princípio, o pesquisador 

destaca seu interesse no desenvolvimento de um estudo aprofundado, o qual é uma lacuna 

existente sobre o tema, e que é desprovido de cientificidade, proporcionando amplas 

possibilidades de investigação. 

Outro aspecto levado em consideração para o tema, como segunda justificativa, verte 

para os aportes teóricos advindos da pesquisa, proporcionando respostas aos problemas 

propostos, bem como contribuir com o conhecimento científico sobre a discricionariedade dos 

Street-level bureaucrats - SLB - na implementação do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública – PNAP - na Universidade Estadual de Maringá. 

Para esse estudo o autor ateve-se em usar a teoria de Lipsky, por ser mais matizada ao 

retratar o street level bureaucrats ou burocratas da linha de frente e que mantém um contato 

direto com o público e por possuir grau de liberdade de decisão ou discricionariedade. Como o 

objeto empírico do estudo é o PNAP, o autor optou por analisá-lo somente na UEM, utilizando 

sua experiência como coordenador (de curso e adjunto) e pelas particularidades que o mesmo 

possui na instituição, o que o torna único, diferenciando-se dos demais programas de outras IES 

do Paraná, conforme retratado no decorrer do trabalho. 

Uma terceira justificativa é a possibilidade que o desenvolvimento da modalidade de 

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

e programas de educação superior no país, por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Também pela sua relevância social, pois incentiva o desenvolvimento de municípios, 

funcionando como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior, 

bem como para a requalificação de profissionais em outras áreas de conhecimento, fortalecendo 

a escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação 

nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades 

(CAPES/UAB, 2010). 

A contribuição para o estado da arte foi contemplada por vários autores no decorrer do 

estudo, que favoreceram com conceitos e aportes teóricos em suas literaturas, fundamentais e 

relevantes para este trabalho, tendo como foco a análise dos coordenadores de curso e os 

professores afetos ao PNAP, com relação ao poder discricionário e sua autonomia na tomada 

de decisões, enquanto street level bureaucrats na UEM. Por fim, o porquê de estudar a 
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discricionariedade dos SLB’s, sua importância e se a mesma afeta o resultado alcançado com a 

investigação. 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 
A estrutura da tese está composta em cinco seções, contribuindo, dessa maneira, para a 

produção do conhecimento acerca do tema em uma sequência lógica dedutiva. 

 A seção 1 aborda a contextualização, a caracterização da situação-problema, a questão 

de pesquisa, a descrição das hipóteses, objetivo geral e específicos, justificativa, delimitação e 

a estruturação do trabalho.  

A seção 2 apresenta o transcurso metodológico da pesquisa, como a tipologia e 

classificação, os métodos, técnicas, fontes de coleta de dados e análise dos resultados. 

Já a seção 3 constrói e desenvolve a base teórica sobre implementação de políticas 

públicas, discricionariedade, Street-level bureaucrats e educação a distância como fundamento 

necessário ao desenvolvimento do estudo, em decorrência dos assuntos que são tratados na 

investigação. 

A seção 4 apresenta a etapa qualitativa da pesquisa sobre a discricionariedade junto aos 

burocratas da base, que evidencia as descobertas do estudo, por meio dos resultados obtidos por 

meio das entrevistas com os professores e coordenador do curso do PNAP e coordenador de 

curso de Ciências Biológicas - EAD da UEM. 

Por fim, são explicitadas as conclusões obtidas ao final da investigação, a resposta 

alcançada à questão de pesquisa, aceitação ou rejeição das hipóteses, a manifestação sobre o 

alcance dos objetivos estabelecidos, bem como as contribuições teóricas, limitações e 

recomendações ao referido estudo. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 O estudo em questão tem como foco principal analisar a discricionariedade dos street-

level bureaucrats frente à implementação do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública – PNAP -, na Universidade Estadual de Maringá – UEM, segundo a 

percepção de diferentes atores envolvidos no processo. Esses atores são os professores e o 

coordenador de curso do objeto empírico (PNAP) e o coordenador do curso de Ciências 

Biológicas.  

 A abordagem do problema foi qualitativa. Dal-Farra e Lopes (2013, p. 71) expõem que 
[...] as potencialidades qualitativas incluem a capacidade de gerar informações mais 
detalhadas das experiências humanas, incluindo suas crenças, emoções e 
comportamentos, considerando que as narrativas obtidas são examinadas dentro do 
contexto original em que ocorrem.  
 

Já para Bogdan e Taylor (1975), o método qualitativo é marcado pelos escritos ou falas 

de sujeitos que propiciam a produção de dados descritivos e o entendimento do comportamento 

humano, a partir do próprio autor, o que, de fato, acontece nas análises das entrevistas. Os 

escritos ou falas dos Professores, Coordenador de Curso de Administração Pública - PNAP - e 

Ciências Biológicas na modalidade EAD demonstraram suas experiências na docência e na 

coordenação dos mesmos, no sentido de relatar as dificuldades e facilidades encontradas no 

gerenciamento, bem como as semelhanças e divergências, e como ambos perceberam as 

particularidades que ocorreram nas ações de implementação dos cursos estabelecidos na UEM.  

Triviños (1987, p. 128-130), ao abordar esse tema, relata os aportes de Bogdan (2003), 

que menciona as características para a pesquisa qualitativa, tendo o ambiente natural como 

fonte direta dos dados, no caso a Universidade, com seus cursos EAD, mais especificamente o 

PNAP e o pesquisador como instrumento-chave. A pesquisa qualitativa é descritiva, que, para 

Vergara (2008, p. 47), expõe as características de determinada população ou fenômeno e 

estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza: 
 
Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 
com os resultados e o produto, analisando seus dados indutivamente, onde o 
significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa.  
 

	 Assim, o autor do estudo apresenta a sua experiência vivenciada durante a implantação 

do curso superior de Administração Pública - PNAP -, modalidade a distância na UEM, 
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enquanto coordenador de curso e coordenador adjunto.2 Pretende-se expor nesse relato as suas 

discussões pertinentes e vivenciadas na implementação do curso, bem como compartilhar as 

questões comuns a uma coordenação de curso. 

 Em 27-08-2009 o Departamento de Administração da UEM aprovou a indicação do 

Prof. Augusto Cesare de Campos Soares para as atividades de implantação e acompanhamento 

do curso em questão, juntamente com a Professora Vilma Meurer Sela, coordenadora do 

projeto. Em 01-11-2009, por meio da Portaria Nº. 1224/2009 –GRE – Gabinete da Reitoria, o 

professor Augusto assume a coordenação pro-tempore do curso, tendo em vista que a 

professora Vilma encontrava-se em licença maternidade, retornando em 30-04-2010. Os 

coordenadores permaneceram no mesmo cargo até 06-07-2014, passando por dois mandatos 

seguidos e completos, seguindo a legislação da UEM.  

 A constatação com a qual o coordenador de curso e de tutoria se deparou, ao iniciar a 

implantação de um curso de graduação, na modalidade EAD, faz inferências com a 

responsabilidade enquanto seu gerenciador ou gestor. Tarefas como solicitar a outros 

departamentos docentes a indicação de professores para ministrarem aulas, gerenciamento das 

bolsas, gravação das vídeos aulas e web aulas por parte dos docentes, gerenciamento das provas, 

exames e gabaritos das mesmas, acompanhamento sobre o conteúdo dos livros didáticos 

juntamente com os professores, atuação e navegação na plataforma Moodle2, visitas aos polos 

de apoio presencial, seleção de tutores, reunião com tutores a distância e presencial, 

atendimento aos acadêmicos via plataforma e e-mail, treinamentos constantes aos envolvidos 

com EAD são as atividades principais que o coordenador de curso desenvolveu para o bom 

andamento do curso. 

 Enquanto coordenador de curso, também participou de reuniões, no âmbito da UEM, 

bem como nos fóruns nacionais, onde foram tratados de questões pertinentes ao PNAP, 

juntamente com todas as IES que aderiram ao mesmo. 

Paralelamente a isso, a pesquisa utilizou-se de relatórios desenvolvidos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP -, pela Diretoria de Educação a Distância 

– DEED -, pelas resoluções, leis e decretos emitidos pelo Governo Federal, o que, para Gil 

(2009), dentro da linha dos procedimentos técnicos, contempla uma pesquisa documental. E 

em decorrência disso, Godoy (1995, p. 21) acrescenta que esse tipo de pesquisa “representa 

uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no 

                                                
2.É importante destacar que a nomenclatura do cargo ocupado varia conforme a instituição. Para a UAB e UEM, 
o cargo de coordenador de curso tem o mesmo nome, porém a UEM denomina o vice coordenador como 
coordenador adjunto e no sistema UAB como coordenador de tutoria. 
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estudo de alguns temas”.  

Para uma maior compreensão das diferenças entre um curso formulado, desenvolvido e 

aplicado, via governo federal, e destinado às IES, estaduais e federais, que aderiram ao 

programa e outro curso com características específicas, desenvolvido pela própria instituição 

mantenedora, vinculado a UAB/CAPES, fez-se uma comparação entre eles para melhor 

entender as suas particularidades. O pesquisador comparou o objeto empírico - PNAP - com o 

curso de Ciências Biológicas, na modalidade de educação a distância, pois o mesmo não tem 

os moldes aplicados pelo PNAP, também ofertado pela Universidade Estadual de Maringá, 

visando obter informações sobre o formato do curso, material didático-pedagógico utilizado, 

comportamento dos coordenadores envolvidos no mesmo, conforme destaca Triviños (2006), 

onde o estudo comparativo permite um melhor entendimento do objeto investigado, visto que, 

por meio dele, pode-se apurar melhor suas idiossincrasias.  

A análise restringe-se à interpretação dos atores envolvidos no processo de 

implementação dos cursos na UEM. Como o objeto empírico do estudo é o PNAP, foram 

entrevistados somente os professores que atuam ou atuaram no mesmo, salientando suas 

experiências nessa modalidade. 

Quanto ao ambiente da pesquisa, utilizou-se, para esse estudo, a metodologia de 

Pesquisa de Campo, pois “[...] exige um planejamento geral e um plano específico para a coleta 

de dados, bem como um relatório escrito das várias etapas da pesquisa, incluindo os resultados 

obtidos” (ANDRADE, 2010, p. 125). No trabalho de campo, o papel do pesquisador é 

fundamental no processo de coleta e análise de dados, por isso não pode ser substituído por 

nenhuma outra pessoa ou técnica: é ele quem observa, seleciona, interpreta e registra os 

comentários e as informações (BOGDAN; BIKEN, 2003). 

Com foco na obtenção de dados na pesquisa de campo, a ferramenta utilizada foi a 

entrevista, que, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 195), “[...] é um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional”. 

Neste caso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o coordenador de curso 

e professores do PNAP e com o coordenador de curso de Ciências Biológicas, objetivando 

descrever e analisar as condutas destes atores, visando descobrir como se dá a 

discricionariedade, entendida neste estudo conforme o conceito de Lipsky (1980) e também 

utilizado por Lotta (2008), no qual a discricionariedade dos SBLs consiste em ter autonomia 

nas decisões, em suas aplicações, bem como inseri-las nas práticas da implementação, mesmo 

que as dimensões políticas oficiais, ou seja o PNAP, estabeleçam padrões de decisão. 
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Complementando, a autora detalha que a discricionariedade exercida pelo SLB é, 

portanto, resultado da interação que exerce entre seus próprios valores, valores de outros atores 

envolvidos, procedimentos, restrições, estruturas, incentivos, encorajamentos e proibições 

(LOTTA, 2010, p. 48).  

Richardson (1999) afirma que as entrevistas semiestruturadas (anexo 1 e 2) fornecem 

uma maior possibilidade de entendimento das questões estudadas no ambiente, uma vez que 

permitem não somente a realização de perguntas que são necessárias à pesquisa e não podem 

ser deixadas de lado, mas também a relativização dessas perguntas, dando liberdade ao 

entrevistado e a possibilidade de surgir novos questionamentos não previstos pelo pesquisador, 

o que poderão ocasionar uma melhor compreensão do objeto em questão. 

 

 

2.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a busca das informações necessárias à pesquisa, utilizou-se de fontes primárias, ao 

se referirem àquelas coletadas especificamente para a presente pesquisa, e secundárias, quando 

já existentes, seja sob a forma de documentos, registros ou pesquisas anteriores (VERGARA, 

2008). 

A coleta de dados se deu via entrevistas semiestruturadas, junto aos professores (anexo 

2) e coordenadores de curso (anexo 1), embasadas no referencial teórico que, após transcritas, 

foram utilizadas na análise. O período da coleta das entrevistas ocorreu no mês de abril de 2017, 

em função do calendário acadêmico da UEM ter sofrido mudanças decorrentes da greve de 

2016. A partir dos contatos com os dois coordenadores de curso, foram agendadas as entrevistas 

individuais, as quais foram realizadas mediante o contato pessoal e direto com um único 

respondente, por vez, como recomenda Malhotra (2006). Após isso, agendou-se a entrevista 

com os professores, que atuam ou atuaram no PNAP, aleatoriamente, perfazendo um total de 

sete entrevistas. O pesquisador interrompeu as entrevistas quando elas passaram a ter 

redundância em suas respostas, não havendo mais necessidade de contribuição por outros 

entrevistados. 

O protocolo de entrevistas ficou assim estruturado: 
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Quadro 1 - Protocolo de Entrevistas 

Entrevistados Data Tempo 

Coordenador do PNAP 05-04-2017 01h 40 min 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas 06-04-2017 00 h 52 min 

Professor 1 20-04-2017 00 h 22 min 

Professor 2 10-04-2017 00 h 24 min 

Professor 3 17-04-2017 00 h 26 min 

Professor 4 12-04-2017 00 h 22 min 

Professor 5 18-04-2017 00h 23min 

Professor 6 20-04-2017 00 h 22 min 

Professor 7 16-04-2017 00 h 21 min 

Fonte: o autor, 2017 

 

Com relação às fontes secundárias, realizou-se uma coleta de dados, a partir de um 

levantamento documental, do MEC, INEP, DEED, CAPES/UAB, DAA/UEM e próprio PNAP 

que, segundo Godoy (1995, p. 21), é “uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, 

trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas”. 

 

 

2.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Analisar os dados, para Marconi e Lakatos (2003, p. 167), “representa a aplicação lógica 

dedutiva e indutiva do processo de investigação, uma vez que a importância dos dados está não 

em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações”. A proposta desse estudo é 

descrever, analisar e interpretar os dados respondendo as questões de pesquisa desenvolvidas, 

conforme propõe Gil (2009). Também é recomendável a redução de grandes quantidades de 

informações, ou dados brutos, descrevendo-os concisamente, facilitando seu estudo e 

interpretação (KERLINGER, 1980).  

No tratamento dos dados, conforme Lakatos e Marconi (2000) salientam, procurou-se 

decompor as grandes falas ou discursos em unidades menores, reagrupando-as em categorias 

que relacionavam entre si, destacando temas e conceitos, recorrendo ao método comparativo 

para buscar por semelhanças ou divergências entre as respostas. 

Ressalta-se que o universo estudado é representado por uma amostra não probabilística 

a qual refere-se ao corpo docente atuante no programa. As inferências tomadas devem ser 
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tratadas com certas restrições, pois não representam a totalidade dos docentes, visto que as 

entrevistas foram cessadas pelo fator de repetição dos fatos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
3.1 STREET-LEVEL BUREAUCRACY E DISCRICIONARIEDADE 

 

 

Street-Level Bureaucracy, “burocracia da linha de frente” ou ainda “burocracia do nível 

de rua”, como foi literalmente traduzido pela literatura brasileira, foi o termo designado 

pioneiramente por Michael Lipsky para denominar uma classe específica da estrutura 

burocrática dos governos contemporâneos. Estas burocracias possuem características 

específicas que os distinguem do resto da massa burocrática e os fazem, assim, um grupo 

analiticamente coeso (ARAÚJO FILHO, 2013).  

O termo Street-Level Bureaucracy, definido por Lipsky, diz respeito aos servidores 

públicos que interagem com cidadãos, ou seja:  
Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, 
and who have substantial discretion in the execution of their work are called street-
level bureaucrats in this study (LIPSKY, 2010, p.03).  
 

Os street-level bureaucrats (SLB) são os funcionários públicos que se caracterizam por 

estarem alocados nas pontas dos serviços públicos, em contato direto e constante com os 

cidadãos. Lipsky (1969) elucida que esses profissionais são uma espécie de representantes do 

Estado contemporâneo perante as pessoas e, por isso, são atores considerados estratégicos para 

a compreensão da realidade das políticas públicas, atualmente. São os agentes que determinam 

o acesso do público a direitos e benefícios governamentais e interagem continuamente com a 

população em seu trabalho (mediadores entre Estado e os cidadãos) (LOTTA, 2012). 

São os servidores administrativos “que operam no atendimento ao público e que se 

apresentam como a face pessoal de um governo, podendo afetar fortemente a implementação 

das políticas públicas devido ao seu controle de acesso, seu conhecimento do público etc.” 

(RUA, 2009, p. 40). Alguns exemplos de SLB são os professores, policiais, assistentes sociais, 

agentes de fiscalização, agentes de saúde, entre outros.  

A teoria de Lipsky (1969) do street-level Bureaucracy apresenta, como perspectiva 

central, os dilemas individuais dos funcionários públicos que lidam diariamente com as 

políticas públicas em seu nível operacional, quem lida diretamente com o público dessas 

políticas e também com os conflitos decorrentes dessas interações. Por meio de sua abordagem 

encontrada na realidade dos indivíduos que operacionalizam as políticas públicas, os estudos 

da street-level Bureaucracy têm um ponto de vista privilegiado no processo de conhecimento 
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dos serviços governamentais (ARAÚJO FILHO, 2014).  

Brodkin (2011) relata que estudos realizados sobre o trabalho dos burocratas do nível 

de rua iluminam uma parte opaca do serviço público que está entre o aspecto formal da política, 

ao que ela se propõe, e seus resultados finais. Ademais, diz que, ao empenhar visão para o que 

acontece dentro das organizações, pode-se compreender a maneira com que se relacionam às 

práticas populares, ao street-level, com as políticas que se lançam nesse nível.  

Lipsky (1969) apresenta três premissas básicas que definem o trabalho desses 

funcionários públicos alocados nas linhas de frente do Estado: 

1- Eles são chamados a interagir constantemente com cidadãos no curso normal ou de 

rotina do seu trabalho; 

2- Embora ele trabalhe dentro de uma estrutura burocrática, sua independência no 

trabalho é bastante extensa. Um componente desta independência é o poder que lhe 

foi concebido em tomar decisões, ou seja, o poder discricionário inerente à sua 

função na organização; 

3- O impacto potencial de suas decisões para os cidadãos com que lida é significativo. 

 

Lipsky (1980) relata que a relevância do trabalho desses funcionários está na 

responsabilidade de transmitir os esforços de uma política de governo para com os cidadãos, 

isto é, mediando aspectos do relacionamento entre cidadãos e Estado e, de certa forma, 

mostrando aos cidadãos por meio de seu trabalho “do que se trata a política pública”, e mais do 

que isso, “como estará atuando o governo” em determinada função pública, seja ela relacionada 

ao controle social ou à promoção de bem-estar social. 

A street-level Bureaucracy está alocada num nível essencialmente problemático da 

burocracia. Isso ocorre porque são cobrados intensamente pela organização a qual trabalham, 

uma vez que estão no último nível de implementação das políticas e carregam grandes 

responsabilidades sobre o sucesso dessas políticas públicas. Por outro lado, são pressionados 

pelos cidadãos alvo dessas políticas que representam uma das principais interfaces do Estado 

para os cidadãos (ARAÚJO FILHO, 2014). 

Secchi (2014, p. 105) diz que a função principal do corpo burocrático é 
 
manter a administração pública ativa, não obstante os ciclos eleitorais, os quais têm 
características  de estabilidade de emprego, esquemas de seleção e promoções por 
competência técnica e experiências adquiridas, mecanismos hierárquicos de 
coordenação. 

Oliveira (2012, p. 1554) relata que "as políticas são feitas pelas autoridades eleitas e 

pelos funcionários do topo e são executadas pelos atores do baixo escalão”. Por conta disso, 
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tais atores podem apresentar resistências às diretrizes que acompanham a delegação e podem 

se desviar das normas e dos procedimentos formais no cotidiano. 

Lotta (2010, p. 34) aponta que no  

modelo de Weber, o burocrata, agente que atua na burocracia, é um fiel executor de 
serviços sem paixões ou julgamentos. Ele deve aplicar fielmente as regras, 
observando os procedimentos, garantindo cumprimento das hierarquias e de suas 
atribuições.  

A autora complementa que 

Na medida em que deve fidelidade a quem manda, a relação entre os políticos e 
burocratas baseia-se na obediência, renúncia de valores e vontades pessoais por parte 
dos burocratas. As paixões e valores, para Weber, são papéis do político, a quem cabe 
a responsabilidade pelas ações da burocracia – o político assume o ônus de suas 
decisões. Não haveria, portanto, para os burocratas, espaço de exercício da 
discricionariedade.  

Para Lipsky (1980), a street-level Bureaucracy está no centro da controvérsia política, 

sofre pressão institucional para aumentar a efetividade e responsividade por um lado e, por 

outro, sofre pressões face-a-face por parte das pessoas para que o governo aumente a eficiência 

e eficácia interventiva.  

Ainda, segundo Lipsky, pelo viés organizacional, os burocratas do nível de rua estão no 

centro dos conflitos por três motivos principais:  

1- Por serem atores que, embora estejam localizados nos baixos estratos da cadeia 

hierárquica das organizações, têm alto grau de discricionariedade para a conformação da 

política. Sendo assim, um fator de incerteza para seus gerentes e supervisores;  

2- Porque representam proporcionalmente a maior parte dos investimentos financeiros 

de um governo para a implementação de uma política pública;  

3-  Porque, dentre todos os estratos burocráticos envolvidos em uma política pública, 

são aqueles cuja eficácia do trabalho está mais diretamente associada à eficácia da política como 

um todo, uma vez que estão nas pontas dos serviços e políticas (idem, ibidem).  

Oliveira (2012, p. 1556) salienta que o trabalho ao nível da rua é  
 
saturado de regras, mas não é obrigado por elas. Há fatores que influenciam a 
discricionariedade como tarefas a serem executadas, o contexto da tomada de decisão, 
as pressões da carga de trabalho, a cultura da organização, regras e constrangimentos 
e ambiente externo da organização. 
 

Discricionariedade, de acordo com Davis (1969), pode ser definida como a margem de 

liberdade de um funcionário público para escolher um curso de ação ou inação, fundamentada 

na lei. A discricionariedade está envolvida pelos códigos legais e não se trata de ação ilegal, 

mas de liberdade para agir ou deixar de agir que um funcionário público tem diante do cidadão 
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comum (GALLIGAM, 1990 apud FILGUEIRAS; ARANHA, 2011, p. 352-353). 

Cardozo (2005) corrobora Davis salientando que a discricionariedade é o campo de 

atuação livre, fundamentado pela lei ao servidor, ou seja, a liberdade de escolha da conduta 

administrativa a ser adotada, a partir de um universo de condutas admitidas como válidas pela 

ordem jurídica vigente e acrescenta que a discricionariedade de um servidor público é fato 

rotineiro, onde avalia a situação e usa o bom senso em tomar decisões. 

Lotta (2010, p. 48) considera que a discricionariedade exercida pelos burocratas é 
“resultado da interação que exercem entre seus próprios valores, valores de outros atores 
envolvidos (estatais ou sociais), procedimentos, restrições, estruturas, incentivos e 
encorajamentos e proibições”. Nessa perspectiva, torna-se necessário examinar os padrões de 
interação para compreender por que as ações foram feitas de tal forma. A autora complementa 
dizendo que onde há discricionariedade,  

há valores individuais e estes valores e preferências não são escolhas individuais dos 
atores: embora haja um componente relacionado à trajetória individual, são também 
influenciados e moldados pelos treinamentos que recebem, pelas instituições onde são 
inseridos(idem, ibidem). 

Além dos problemas organizacionais, os Street-level bureaucrats também são obrigados 

a lidar com conflitos com o seu público, conflitos “ao nível de rua” e por estarem localizados 

neste ponto crucial dos serviços governamentais, como pontes entre o governo e os cidadãos. 

Os burocratas em estudo enfrentam condições de trabalho bastante específicas com relação às 

interações com seu público alvo. Primeiramente, esses burocratas possuem um público 

específico, isto é, cidadãos com quem lidam cotidianamente, de forma não voluntária. Além 

disso, apesar da influência extensiva ao seu público, esses burocratas possuem controle limitado 

sobre este público, devido às demandas e expectativas que acompanham suas funções públicas 

(LIPSKY, 1969).  

Lipsky (2010) afirma que os street-level bureaucrats desenvolvem métodos de tratar as 

pessoas de uma forma relativamente rotineira e estereotipada. Eles ajustam seus hábitos de 

trabalho às expectativas mais baixas deles próprios e de seus cidadãos. Passam suas vidas 

profissionais, frequentemente, num mundo corrompido de serviço. Também acreditam estar 

fazendo o melhor que podem sob circunstâncias adversas e desenvolvem técnicas para 

recuperar valores do serviço e da formulação de políticas dentro dos limites impostos sobre eles 

pela estrutura do trabalho (JORGE, 2012). Eles desenvolvem concepções de seu trabalho e de 

seus clientes que estreitam a lacuna existente entre suas limitações pessoais e profissionais e o 

ideal do serviço. Corroborando Lipsky (2010), Oliveira (2012) ressalta que os burocratas de 
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linha de frente devem tomar determinadas decisões ou saber como proceder em alguma 

situação, quando expõe que: 
[...] os burocratas do nível da rua carecem de tempo, de informação e de outros 
recursos necessários a uma apropriada tomada de decisão. Se a escassez desses 
recursos é crucial em qualquer processo decisório, ela o é ainda mais nas burocracias 
em que os atores têm de tomar decisões de pronto em situações imprevistas e/ou 
marcadas pela ambiguidade, no calor do momento, sob a pressão direta e imediata do 
público e eles têm de decidir o que fazer por si mesmos, sem a ajuda dos supervisores, 
dos guias de procedimentos ou de precedentes. Os imperativos da situação ajudam a 
explicar por que, apesar de os agentes terem pouca autoridade formal, eles dispõem 
de considerável discrição sobre as regras e os procedimentos que serão aplicados e 
sobre os bens e as sanções que serão distribuídos (OLIVEIRA, 2012, p. 156). 
 

Os Street-level bureaucrats, ao ingressarem em um emprego público, comprometidos 

com o serviço, muitas vezes esbarram na natureza do trabalho, que os impede de almejar ou 

chegar perto da compreensão do mesmo, como um número maior de pessoas a serem atendidas 

(alguns com comportamento agressivo) e trabalhos, recursos inadequados e incertezas que 

ameaçam seus ideais.  

O Street-level bureaucrat, para Jorge (2012), enfrenta um paradoxo, oprimido pela 

máquina burocrática e com alto grau de discricionariedade e autonomia. Lipsky (1980) 

menciona os vários modos nos quais os burocratas do nível da rua são capazes de manipular 

seus clientes, pois os clientes não têm escolha, eles não possuem dispositivos de pressão; por 

outro lado, os burocratas de linha de frente necessitam da cooperação daqueles para a ação 

efetiva.  

Lipsky (2010) relata que os clientes têm uma necessidade muito grande dos serviços, 

embora a disponibilidade de alternativas seja extremamente limitada. Da mesma forma, a 

superioridade relativa que possuem as agências de serviço social as habilita a exercer um 

controle considerável sobre as vidas dos destinatários de seus serviços, os clientes têm que 

esperar por ajuda, experimentam uma degradação de status, têm problemas para assegurar o 

acesso a informações e têm que aprender modos de comportamento. Eles possuem um espectro 

de táticas geralmente menos efetivo com o qual reagir.  

Ainda, nas afirmações do autor, no atendimento aos clientes (cidadãos) nos mais 

diversos serviços, é possível perceber formas diferenciadas de atendimento pelas agências de 

serviços, já que as mesmas possuem certo grau de controle sobre os destinatários dos seus 

serviços, ou seja, discricionariedade. 

Oliveira (2012, p. 1561) complementa que: 
 
No cenário de conflitos e compromissos que marcam as interações no interior das 
organizações, os burocratas exercem sua tarefa de prestar serviços ao cidadão, 
principalmente ao de baixa renda, assegurando-lhe educação, saúde, segurança, renda. 
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Essas tarefas são concretizadas, muitas vezes, graças ao poder discricionário dos 
agentes da base. Porém, a mesma discricionariedade que favorece os indivíduos paira 
como uma ameaça sobre eles (OLIVEIRA, 2012, p. 1561). 
 

Lotta (2010, p. 38) diz que, “mesmo com dimensões políticas oficiais moldem alguns 

padrões de decisão e normas comunitárias e administrativas, os agentes ainda conseguem ter 

autonomia para decidir como aplicá-las e inseri-las nas práticas da implementação”. 

Ainda que seja possível distinguir quais conflitos são internos à organização ou 

externos, ou seja, na interação com o público, todas estas pressões descritas são inter-

dependentes e, juntas, têm sentido para que se compreenda as particularidades do serviço 

público das margens do governo. “Todas as características dos burocratas do nível de rua 

descritas anteriormente são direta ou indiretamente associadas ao fato de que estes burocratas 

estão nas pontas, e estão em contato direto com os cidadãos” (ARAÚJO FILHO, 2013, p. 4).  

A atuação da Street-level Bureaucracy do Estado deve ser referenciada, em grande 

parte, por ocuparem uma posição de decisão em última instância na implementação de políticas 

públicas, isto é, por possuírem relativo poder discricionário dentro das agências públicas (idem, 

ibidem). Essa característica é de grande relevância, num certo sentido, porque abre 

possibilidade para que suas ações possam ser rebatidas e discutidas pelos cidadãos. A percepção 

do público acerca do trabalho desses profissionais os leva a crer que as decisões que tomam 

não são totalmente definitivas, enxergam no papel individual deste burocrata uma possibilidade 

para fazerem as regras um pouco mais flexíveis (LIPSKY, 1980). A maneira com que exercem 

a discricionariedade, sempre em cenários de interação com o público envolvido nessas decisões, 

realmente cria condições favoráveis para práticas de negociação ou barganha (ARAÚJO 

FILHO, 2013).  

Lipsky (2010) deixa claro que a discricionariedade dos Street-level bureaucrats do 

Estado está em poder determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios ou 

sanções planejadas por suas organizações estatais. Um dos motivos para que estes agentes 

exerçam considerável poder discricionário é que, muitas vezes 
[...] são submetidos a demandas institucionais extremamente contraditórias e 
volumosas, não passivas de serem programatizadas. Seu poder de agir seletivamente 
e criar critérios de prioridades sobre ‘quem’ e ‘como’ recebe os benefícios ou sanções 
do Poder Público é essencial para a transformação desses objetivos institucionais em 
trabalho prático e diário (ARAÚJO FILHO, 2013, p. 6).  

Especificamente, Lipsky (1980) lista três fatores diferentes ligados às razões para que 

os Street-level bureaucrats exerçam discricionariedade:  

1- Eles frequentemente trabalham em situações que não são passíveis de serem trabalhadas 

de forma programática;  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2- Eles frequentemente trabalham em situações que os requerem lidar com dimensões 

humanas, o que significa que devem lidar com elementos de grande incerteza, com 

grande possibilidade de efeitos não antecipáveis.  

3- As burocracias do nível de rua normalmente são eficazes em fazer seus membros 

acreditarem em sua própria autoridade e, ao mesmo tempo, encorajam os cidadãos a 

crerem que estes burocratas possuem a chave para o seu bem-estar. 

 

Um dos pontos fortes da obra de Lipsky (1980), Street-level Bureaucracy, é a 

caracterização do burocrata do nível de rua como um “policymaker”, um indivíduo cuja função 

é de realizar as políticas, ou seja, que lida rotineiramente com a realidade da função pública. A 

condição de estar ao nível da rua, em interação com o público das políticas, permite ao indivíduo 

que ocupa esta posição significante amplitude de escolhas como "realizador das políticas 

públicas". Esta função dos Street-level bureaucrats está pautada em duas especificidades de sua 

posição, sendo a primeira o seu relativo poder discricionário e a segunda, a relativa autonomia 

das autoridades organizacionais. Estas duas características estão inter-relacionadas para a 

constituição dos burocratas das pontas como um "entregador" ou um "executor" dos serviços 

públicos (ARAÚJO FILHO, 2014).  

Dentro dessa concepção, Lotta (2008) corrobora Lipsky onde a discricionariedade 

desses agentes em estabelecer a natureza, sua quantidade e qualidade do benefícios e sanções 

determinadas por agenciar os mesmos conseguem ter autonomia nas decisões, em suas 

aplicações, bem como inseri-las nas práticas da implementação, mesmo que as dimensões 

políticas oficiais estabeleçam padrões de decisão. 

Ao tratar autonomia em autoridades e decisões, é fato observá-la no gerencialismo, que 

objetiva, dentre tantas práticas, a descentralização administrativa, a participação dos servidores 

públicos na tomada de decisões, bem como impulsionar a autonomia e capacitação gerencial 

dos administradores públicos, o incentivo à participação social nas instituições estatais, porém 

mantendo o processo decisório centralizado, entre outras (BRESSER-PEREIRA, 1998; PAES 

DE PAULA, 2005). 

Ferreira (2011), com um mesmo olhar, diz que a administração pública gerencial 

avançou considerando a esfera pública não estatal como mais um espaço democrático decisório, 

proporcionando, assim, maior poder àqueles que se encontram mais próximos dos cidadãos e, 

portanto, têm mais clareza no entendimento de suas necessidades.  

3.2 AUTONOMIA DO STREET-LEVEL BUREAUCRAT 
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Lipsky (1980) chama de client processing ou processamento de clientes uma expressão 

para explicar que a construção tácita de rotinas remete à tendência de um envolvimento técnico 

com os clientes de determinado serviço público, e isso se dá pela tentativa diária dos Street-

level bureaucrats em construir uma rotina de trabalho. O autor ainda explica que a relação com 

o público por processamento é parte de uma série de simplificações acerca dos elementos que 

compõem seu ambiente de trabalho e que são necessários não somente porque eles dispõem de 

recursos limitados para fazer seu trabalho, mas também porque são maneiras funcionais de 

garantir que o trabalho seja feito a priori. Desta maneira, os Street-level bureaucrats precisam 

readaptar suas concepções sobre o próprio trabalho e também sobre sua clientela para manter-

se naquela função (LIPSKY, 1980).  

Mais precisamente, Lipsky (1980) afirma que a discricionariedade é uma característica 
central e estrutural para a função de ator de ponta em uma organização pública. Ele diz que os 
atalhos, simplificações e, por vezes, distorções que estes atores exprimem sobre as demandas 
oficiais são de fato uma necessidade de seu papel. Pelas palavras do autor: 

 
The fact that street-level bureaucrats must exercise discretion in processing large 
amount of work with inadequate resourses means that they must develop shortcuts 
and simplifications to cope with the press of responsabilities (idem, ibidem, p. 18). 
 

Jorge (2012, p. 9) contextualiza que  
 
dada a complexidade do sistema e a necessidade do burocrata do nível da rua legitimar 
sua ação frente ao cidadão, a discricionariedade e autonomia são centrais na sua ação, 
tornando-se quase um “ideal normativo” e influenciando também a instituição que 
representam.  
 

Já Lotta (2010, p. 38) afirma que “as instituições impactam as práticas, mas as ações, 
valores, referências e contextos dos indivíduos também impactam as instituições”. 

Existe uma atenção, por parte dos estudiosos, com relação ao limite da autonomia e 
discricionariedade da burocracia do nível de rua. Jorge (2012) ressalta que alguns 
entendimentos concordam que deva haver maior controle hierárquico ou social sobre estes 
funcionários. Entretanto, outros pensam que a autonomia e discricionariedade são fundamentais 
para “promover o controle democrático sobre processos de políticas, para adaptar as políticas 
às necessidades individuais e para aumentar a efetividade dos esforços de políticas” (MEYERS; 
VORSANGER, 2010, p. 256). 

Lotta (2010, p. 4), no sentido de demonstrar as bases do poder discricionário do Street-
level bureaucrats, acrescenta que: 

 

A discricionariedade exercida pelos burocratas é, portanto, resultado da interação que 
exercem entre seus próprios valores, valores de outros atores envolvidos, os 
procedimentos, restrições, estruturas, incentivos, encorajamentos e proibições. Assim, 
é necessário examinar os padrões de interação para compreender por que as ações 
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foram feitas daquela forma. A questão, portanto, é olhar para o ambiente institucional 
e relacional dentro do qual a burocracia opera. 

O vínculo entre os alcances de ação desses atores, suas interações cotidianas e suas 

próprias concepções de mundo resultam em construções sociais tanto sobre seu trabalho, seu 

papel como servidor público, como sobre sua clientela padrão (LIPSKY, 1980). O autor afirma, 

ainda, que este processo de elaboração de políticas ao nível da rua não envolve, como se pode 

esperar, a promoção dos ideais que muitos trazem ao serviço, mas sim o desenvolvimento de 

práticas que habilitam funcionários a lidarem com as pressões que enfrentam. 

 
 
3.3 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

O processo ou ciclo de políticas públicas é um esquema que organiza a vida da mesma 

em fases sequenciais e interdependentes. O ciclo de políticas públicas visa identificar ou definir 

um problema, elaborar ou definir a agenda, formular ou desenvolver a política com vistas a 

obter conhecimento mais profundo sobre os aspectos técnicos necessários para levar em frente 

a sua concepção (PROCOPIUCK, 2013). Na fase de implementação é viabilizada a implantação 

da política e, por conseguinte, a sua avaliação. Por não ser o ciclo de políticas públicas o 

propósito do presente estudo, optou-se em descrever sucintamente um registro do que trata cada 

uma das fases, para situar a discussão e enfocar o tema da tese. 

Com relação à identificação de um problema, a literatura enfatiza que é a discrepância 

entre o status quo e uma situação ideal possível. Um problema público é a diferença entre o que 

é e aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública (SECCHI, 2014). Esta fase origina-se a 

partir do momento em que a coletividade passa a enfrentar desconfortos em relação a certos 

aspectos da realidade, onde são percebidos sintomas, mas sem que sejam relacionados 

diretamente e amplamente a uma causa específica (PROCOPIUCK, 2013). 

A definição ou formação da agenda, de acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 

103), é talvez o mais crítico dos estágios do ciclo de uma política pública, pois refere-se “à 

maneira como os problemas surgem ou não enquanto alvo de atenção por parte do governo. O 

que acontece nesse estágio inicial tem impacto decisivo em todo o processo político e seus 

outcomes”. 

A formulação se desenvolve por meio de escrutínios formais ou informais das 

consequências do problema e dos potenciais custos e benefícios de cada alternativa disponível 

ou, ainda, o que os atores envolvidos no processo resumem o que esperam que sejam os 
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resultados da política pública (SECCHI, 2014). Está relacionada à tomada de decisões sobre as 

diferentes alternativas possíveis e qual delas será adotada, ou seja, como os governos traduzirão 

seus propósitos em programas e ações que produzam resultados (SOUZA, 2006).  

A fase de implementação sucede à tomada de decisão e antecede os primeiros esforços 

avaliativos. É nesse arco temporal que são produzidos os resultados concretos da política 

pública. É a fase em que as regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções em 

ações (SECCHI, 2014). Enquanto a maioria das decisões políticas identifica os meios para 

perseguir seus objetivos, as escolhas subsequentes têm de alcançar resultados. Howlett, Ramesh 

e Perl (2013, p. 179) afirmam que “para que uma política funcione, há que se alocar fundos, 

designar pessoas e desenvolver regras de como proceder”. Lotta (2010, p. 27) relata que a 

literatura apresenta diferentes concepções sobre como esse processo se dá, considerando, de 

forma central, “quem toma as decisões dentro do processo de implementação, ou seja, se elas 

vêm de cima e são implementadas (visão top-down) ou se elas são reconstruídas a partir de 

baixo (visão bottom-up)”. A questão que está em jogo é sobre que atores têm influência no 

processo de implementação e quais são os impactos que cada um desses atores produzirá sobre 

os resultados das políticas públicas. Há também neste debate um olhar para qual o papel das 

burocracias ao longo do processo. 

A avaliação é a fase final do processo de gestão de uma política pública no qual o 

objetivo é verificar as consequências de sua implementação. Além disso, “é o momento de se 

verificar com que nível de eficiência e eficácia os problemas foram sanados em decorrência da 

implementação da política pública” (PROCOPIUCK, 2013, p. 160). Também, é momento de 

se verificar “o sucesso ou falha de projetos que foram colocados em prática, tendo a distinção 

entre avaliação ex ante (anterior à implementação) e ex post (posterior à implementação)” 

(SECCHI, 2014, p. 62).  

As discussões que permeiam a fase de avaliação de políticas públicas relacionam-se às 

técnicas tanto qualitativas quanto quantitativas e ao fato de como os resultados avaliados podem 

mudar o rumo das mesmas. 

Após essa breve explanação sobre o ciclo de políticas públicas, retorna-se ao cerne de 

estudo deste trabalho, analisando a implementação e a discricionariedade dos street-level 

bureaucrats no Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP - da 

Universidade Estadual de Maringá - UEM. 

A implementação é composta por um conjunto de atividades orientadas para as ações 

que gerenciam tanto pessoas quanto processos. Para Saravia (2006, p. 34), a implementação é 

“constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos 
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humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar uma política”. Trata-

se de preparar e colocar em prática a política pública, a elaboração dos planos, programas e 

projetos que permitirão executá-la. Procopiuck (2013, p. 158) corrobora Saravia ao ressaltar 

que a implementação de políticas públicas “deve ser vista como resultado de articulações de 

natureza política, que envolvem lutas e conflitos entre indivíduos e grupos detentores de ideias, 

informações, interesses e valores conflitantes”. 

Oliveira (2006) salienta que a implementação retrata uma forma de gerenciar e executar 

mudanças da política, do plano administrativo para a praticidade, com ações complexas e que 

dependem da interação com os planos estabelecidos, e Hill (1993) complementa que ela se 

refere aos objetivos específicos, à tradução, na prática, das políticas que emergem do complexo 

processo decisório, com efeitos aos resultados conjuntos da decisão e da implementação, ou 

seja, o que realmente aconteceu.  

Segundo Arretche (2002, p. 2), a fase da implementação modifica as políticas públicas, 

isso porque os programas apresentam duas etapas: “[...] a dos objetivos e a da metodologia ou 

estratégia que será aplicada para atingi-los sendo preciso algumas vezes utilizar mais de uma 

estratégia para alcançar um mesmo objetivo”. A implementação, segundo a autora, é vista como 

um jogo em que o formulador, no caso a autoridade do governo, persuade os agentes 

implementadores a agir de modo a praticar os seus objetivos e estratégias (do formulador). Isso 

acontece porque os programas, de modo geral, são criados por autoridades do governo e, 

consequentemente, seus objetivos e estratégias refletem os objetivos que estejam explícitos ou 

não, a metodologia, os pontos de vista e as determinações dos seus idealizadores (ARRETCHE, 

2002).  

A implementação representa a etapa do programa que constitui um conjunto de 

atividades em que os agentes implementadores são os responsáveis para pôr em prática as 

atividades para alcançar os objetivos. A etapa da implementação representa também o conjunto 

das decisões e ações que são realizadas por grupos ou pessoas que se encontram nas esferas 

pública e privada e suas decisões direcionam-se à obtenção dos objetivos estabelecidos por 

decisões passadas referentes a uma determinada política pública (RUA, 2012, p. 93).  

A implementação de uma política pública tem como objetivo fazer a política sair do 

papel, funcionando de maneira efetiva, ou seja, é um processo que passa por vários estágios 

abrangendo diversas decisões que executam uma decisão básica, a qual é definida por um 

conjunto de instrumentos legais. Nesta decisão são identificados os problemas que deverão ser 

solucionados, assim como os objetivos a serem alcançados e as estruturas institucionais 

utilizadas para executá-los (RUA, 2012, p. 92). 
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Para Silva (1999, p. 98), a implementação constitui uma das fases do ciclo das políticas, 

pois representa a execução das atividades que tornam possível que as ações sejam 

implementadas, visando obter as metas que foram definidas durante a formulação das políticas. 

O autor destaca que os problemas que não foram presumidos na fase da formulação das políticas 

podem surgir durante a implementação e representar problemas difíceis de serem sanados. 

É preciso destacar que nem sempre um programa consegue operar de acordo com a 

maneira como foi desenhado. Isto ocorre porque muitas vezes ele é elaborado tomando por base 

resultados que se esperam conseguir utilizando determinada estratégia e metodologia, mas às 

vezes o modo de operação causa um efeito contrário ao que está previsto (ARRETCHE, 2002). 

Segundo a autora, isso ocorre devido aos conflitos de ordem política e institucional, que 

produzem efeitos na formulação e implementação dos programas no nível da autoridade central, 

fazendo com que mude o desenho da estratégia de implantação e, em consequência, o conteúdo 

dos programas. 

A implementação de uma política também pode sofrer impactos diferentes dependendo 

do contexto de implementação de cada estado brasileiro, e alguns fatores ligados à formulação 

de um programa podem causar impactos na estratégia de implementação alterando também o 

conteúdo do programa. Os efeitos provocados pela estratégia adotada somente serão conhecidos 

depois da política ser implementada (SILVA, 1999, p. 107).  

Devido a um certo grau de imprevisibilidade e renegociações, a fase de implementação 

não pode ser somente compreendida como execução de ações previamente estabelecidas. Em 

alguns casos, o surgimento de problematizações pode resultar em prejuízo, paralisação e 

descontinuidade das ações em curso (SILVA-NETO; SERRA, 2007). 

A literatura sobre implementação contempla diferentes perspectivas sobre como esse 

processo ocorre, levando em consideração quem toma decisões dentro do processo de 

implementação, ou seja, se elas vêm de cima (visão top-down) e são implementadas ou se elas 

são reconstruídas a partir de baixo (visão bottom-up). 

Lotta (2010, p. 28 –29), em sua tese de doutorado, apresenta um apanhado histórico da 

literatura de implementação, com um olhar para os governos da década de 70, por ser um 

período com crescente preocupação sobre a efetividade das políticas públicas e da governança. 

A autora também se baseou nos estudos de Heclo (1974) com os três principais eixos, como a 

análise de políticas públicas que buscavam entender e explicar o conteúdo político e o processo 

de tomada de decisão; estudos de avaliação buscavam avaliar os resultados e a efetividade das 

políticas; e estudos organizacionais, que procuravam entender a operação das políticas e 

organizações administrativas como sistemas comportamentais. Tais reflexões fortaleceram a 
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importância de não contemplar mais para os resultados das políticas, mas sim indagar por que 

as políticas públicas falhavam. Os primeiros estudos sobre implementação tendiam a focar os 

processos de tomada de decisão vista de cima para baixo, como um processo hierárquico e, na 

medida em que eram legitimadas pelos superiores, passariam para a execução transformando-

se em práticas operacionais a serem implantadas, deixando clara a subordinação dos burocratas 

frente aos tomadores de decisão (BARRET, 2004). 

Majone (1995) afirma que, na medida em que se estabelecem planos, metas e objetivos, 

as políticas podem ser controladas para que seus resultados sejam exatamente os previstos e 

todas as implementações têm caráter racional, não reconhecendo erros na implementação - uma 

política pública, portanto, só não levaria aos resultados desejados se os planos estivessem 

equivocados. 

Historicamente, Barrett (2004) estabelece que, na medida em que se passou a valorizar 

o olhar para efetividade das políticas, bem como para sua avaliação, começou-se a perceber que 

alguns fatores levavam o processo de implementação a ter falhas. Esses fatores foram estudados 

por autores como Pressman e Wildavsky (1973), Gunn (1978), Sabatier e Mazmanian (1979), 

entre outros, que chegaram a questões sobre a existência de falta de clareza nos objetivos das 

políticas públicas, que leva a interpretações diferentes na ação; o envolvimento de muitos atores 

e agências na implementação, o que causa problemas de coordenação e comunicação; os valores 

inter e intraorganizacionais e as diferenças de interesses entre atores e agências geram diferentes 

motivações para a implementação e a relativa autonomia das agências de implementação limita 

o controle administrativo. 

Com o olhar para a política pública, as novas perspectivas analíticas começaram a 

desafiar a visão tradicional em processos hierárquicos e sugeriram uma visão contínua e integral 

do processo político, com barganha e negociação entre os que querem colocar a política em 

ação e os de quem as ações dependem.  

Os processos políticos pelos quais as políticas públicas são mediadas, negociadas e 

alteradas durante sua formulação continuam sendo impactados pelos envolvidos na 

implementação, que desejam manter seus valores e interesses, e essa perspectiva chamada de 

perspectiva da negociação, tirou a atenção analítica do foco em formas hierárquicas 

organizacionais, para começar a enfatizar os fatores que poderiam moldar o resultado da 

implementação, como as estruturas de interesse de poder, as relações entre atores participantes 

e agências e a natureza das interações que ocorriam no processo. O conceito de implementação 

como negociação passou a considerar a barganha e a negociação entre atores semiautônomos 

que protegiam seus interesses (BARRETT; HILL, 1984).  
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Por meio das novas perspectivas, debates e inquietações, contemplando para a 

importância das mudanças e contingências, a fase seguinte passa a ser conduzida pela 

existência, segundo Sabatier (1986), basicamente, de dois modelos para analisar a 

implementação de políticas públicas: o top-down (de cima para baixo) e o botton-up (de baixo 

para cima).  

O modelo top-down, de acordo com Secchi (2014, p. 60), é “caracterizado pela 

separação clara entre o momento de tomada de decisão e o de implementação, em fases 

consecutivas”. Demonstra as estruturas tradicionais de governança, enfatizando a separação 

entre a política e a hierarquia. É possível a visualização clara de que as fases de tomada de 

decisão e implementação são consecutivas, ou seja, os tomadores de decisão (políticos) se 

diferenciam dos implementadores (administração), pois detêm o monopólio para a formulação 

de políticas públicas e pautam suas escolhas baseados na racionalidade técnica, mesmo diante 

de situações em que deveriam negociar com a sociedade (SARAVIA, 2009).  

Esta perspectiva, de acordo com Secchi (2014, p. 60), 
 
parte de uma visão  funcionalista e tecnicista de que as políticas públicas devem ser 
elaboradas e decididas pelas esfera política e que a implementação é mero esforço 
administrativo de achar meios para os fins estabelecidos. Esse modelo também é 
visualizado como estratégia da classe politica para ‘lavar as mãos’ em relação aos 
problemas de implementação: se as políticas, os programas e as ações estão bem 
planejadas, com objetivos claros e coerentes, então uma má implementação é 
resultado de falhas dos agentes. 

 
Ou seja, apenas um esforço administrativo para atingir os fins estabelecidos, onde o 

agente implementador focará sua atenção inicialmente nos documentos que constituíram a 

política para buscar, entre objetivos, elementos e práticas, possíveis falhas no processo de 

implementação. Nesse sentido, observa-se a distinção entre decisão e operacionalização, com 

atores e arenas distintas com foco principal no processo de formulação, no qual o responsável 

pela decisão prescreve uma sequência de ações específicas para delimitar a atuação dos 

implementadores (ELMORE, 1996). 

Hill (2007, p. 66) afirma que 
as políticas são tidas como propriedade dos formuladores que estão no ‘topo’, a quem 
são oferecidos conselhos sobre como assegurar versões de propostas, de diferentes 
níveis de sofisticação, que envolvem implementação mais efetiva.  
 

Para reprimir o surgimento de problemas durante a implementação, Hill (2007) 

apresenta quatro conselhos clássicos para altos formuladores de políticas sobre como assegurar 

uma implementação efetiva: manter a política clara, não ambígua; planejar estruturas simples 

de implementação, com o menor número possível de elos na cadeia de implementação; manter 
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controle efetivo sobre os atores da implementação e evitar interferências externas sobre o 

processo político (op. cit.). 

As críticas que norteiam o modelo top-down emergiram, principalmente, por dar 

centralidade à formulação e por ignorar os aspectos políticos da implementação (MATLAND, 

1995), visto que a formulação da política é realizada por políticos e a implementação, por 

burocratas. Esse modelo é considerado, portanto, hierárquico, pois concebe a implementação 

como uma fase de mera execução do que foi formulado, ou seja, as metas, os recursos e o 

horizonte temporal são definidos somente na formulação; ou linear, na medida em que não 

considera os efeitos retroalimentares da implementação sobre a formulação e, assim, não 

considera o ciclo de construção da política como um processo (GRINDLE, 1991; SILVA; 

MELO, 2000).  

Em outras palavras, a dificuldade de elaboração de normas que possam prever e 

controlar todas as dinâmicas e comportamentos dos atores ao longo da fase de implementação 

(LIMA; D’ASCENZI, 2012) e este fato ocorre porque as condições, à época da formulação da 

política, muitas vezes não correspondem às condições de efetivação da implementação da 

mesma, gerando conflitos e necessidades de rearranjos (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1984). 

O modelo bottom-up, de acordo com Secchi (2014, p. 61), é “caracterizado pela maior 

liberdade de burocratas e redes de atores em auto-organizar e modelar a implementação de 

políticas públicas. Nesse modelo é reconhecida a limitação da decisão tecnológica”. O processo 

de implementação é considerado disperso e descentralizado, onde os implementadores podem 

mudar a política ou redefinir seus objetivos a partir dos obstáculos encontrados (LIMA; 

D'ASCENZI, 2012). 

“Os implementadores têm maior participação no escrutínio do problema e na 

prospecção de soluções durante a implementação e, posteriormente, os tomadores de decisão 

legitimam as práticas já experimentadas” (SECCHI, 2014, p. 61), e o agir discricionário dos 

implementadores é considerado positivo, já que estes atores possuem maior conhecimento da 

situação, por estarem mais próximos dela. Consequentemente, tornam-se capazes de melhor 

adaptar a política ao contexto a que é destinada (O’BRIEN; LI, 1999). 

Majone (1995) destaca que na perspectiva bottom-up há importância mínima de 

objetivos e de planos, e o que importa são os processos, na medida em que os resultados não 

são previsíveis. Assim, resultados de sucesso ou fracasso não dependem de planos anteriores e, 

sim, do processo de implementação. Essa perspectiva vê a política pública como flexível e apta 

a se adaptar a possíveis contingências e alterações, e são justamente esses fatores que levam 

aos diferentes resultados possíveis. 
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Hill (2007, p. 73) aponta que a abordagem é exposta com mais força por autores como 

Hjern e Porter (1981) e por Hjern e Hull (1982), que defendem uma metodologia em que os 

pesquisadores constroem empiricamente as redes em que os atores de base, os tomadores de 

decisão, realizam suas atividades; sem premissas pré-determinadas sobre as estruturas em que 

estas ocorrem. 
Em vez de tratar a implementação como a transmissão da política em uma série de 
ações consecutivas, as relações entre ações políticas precisam ser observadas como 
um processo de interação e negociação, ao longo do tempo, e envolvendo os que 
colocam a política em efeito e os responsáveis pela ação. Assim, observa-se a 
implementação não somente em termos de efetuar a política, mas também analisando 
o que realmente acontece, compreendendo como e por quê. Os pontos centrais são: o 
que é feito, o comportamento ou ações dos grupos e o grau em que as ações se 
relacionam com a política pública. A implementação passa a ser vista, portanto, como 
uma série de responsabilidades, desde o comprometimento ideológico, incluindo as 
pressões ambientais ou as pressões de outros grupos que influenciam ou controlam a 
ação (LOTTA, 2010, p. 32). 

Neste sentido, observa-se a atuação dos burocratas do nível de rua, que são os agentes 

que entram diretamente em contato com os usuários dos serviços públicos, sendo o elo 

mediador dos cidadãos aos direitos e benefícios governamentais (idem, ibidem) e a grande 

maioria desses atores exerce, de acordo com Lipsky (1980), suas funções remotamente, 

distantes de suas salas e de hierarquias estratégicas da Administração Pública, pois encontram-

se na base da hierarquia de gerenciamento das políticas. “Sua atuação na ‘ponta’ tem se 

mostrado fundamental para se compreender o que de fato acontece no cotidiano dessas ações” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 9). 

E mesmo que dimensões políticas oficiais moldem alguns padrões de decisão, bem 

como as normas comunitárias e administrativas, esses agentes ainda conseguem ter autonomia 

para decidir como aplicá-las e inseri-las nas práticas da implementação (LOTTA, 2008, p. 03). 

Secchi (2014, p. 61) aponta que “nesse modelo, o formato que a política pública adquiriu 

após a tomada de decisão não é definitivo, e a política pública é modificável por aqueles que a 

implementam no dia a dia”. Portanto, existe maior discricionariedade por parte dos gestores e 

burocratas e esse papel de remodelação da política pública por aqueles que a implementaram 

não é entendido como um desvirtuamento, mas sim como uma necessidade daquele que depara 

com os problemas práticos de implementação (idem, ibidem). 

Na crítica do modelo bottom-up, Hill (2007) enfatiza sobre as complexidades do 

conceito de políticas e da sua formulação e sugere que a implementação possa ser um conceito 

ambíguo e mostra que há uma certa confusão na literatura com relação à implementação e o 

êxito do resultado, e a forma em que ocorre o processo de implementação. Os estudos clássicos 

da abordagem “de cima para baixo” preocupam-se em explicar por que um bom resultado 
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ocorre ou não, insistindo em metas claras e definidas e esses objetivos podem ser dados pelos 

formuladores ou estabelecidos pelos pesquisadores.  

Sabatier (1986) sugere que a presença ou ausência de uma legislação dominante que 

estruture a situação pode ajudar a determinar a abordagem adequada, porém far-se-á necessário 

questionar se a estruturação teria de fato ocorrido.  

Secchi (2014, p. 62) relata que a diferenciação entre modelos top-down e bottom-up 

serve também como indicativo para a pesquisa sobre implementação. Um pesquisador 

observando a implementação a partir de uma perspectiva top-down 
 
dará atenção inicial aos documentos que formalizam os detalhes da política pública 
(objetivos, elementos punitivos ou de recompensa, delimitações do grupo de 
destinatários, etc.), para então verificar em campo as falhas de implementação. 
 

Esse modelo é indicado caso o analista queira extrair aprendizado, pois verifica as 

causas de falhas na dinâmica de implementação. Já um pesquisador usando a perspectiva 

bottom-up parte da observação empírica de como a  
 
Política pública vem sendo aplicada na prática, as estratégias dos implementadores, 
das artimanhas dos policytakers, dos problemas e obstáculos práticos, para então 
verificar como a política pública deveria ser, entender os porquês das desconexões, e 
tentar compreender como o processo de elaboração da política pública chegou a 
imprecisões prescritivas (SECCHI, 2014, p. 62).  
 

Esse modelo é indicado caso o analista queira identificar as falhas na dinâmica de 

elaboração de soluções e de tomada de decisão. 

Frente ao contexto exposto, os Street-Level bureaucrats, sendo os agentes públicos que 

interagem diretamente com o cidadão, no processo de implementação e disponibilização das 

políticas, “tem um papel inexpressivo no modelo top-down, mas de grande importância no 

processo de implementação quando considerado o modelo bottom-up” (OLIVEIRA, 2011, p. 

2). 

Borba (2013, p. 59) destaca em seus estudos que “os principais problemas causados 

pelas falhas na implementação de uma política dizem respeito à descontinuidade e paralisação 

do programa e, consequentemente, prejuízos de ordem financeira”. Neste sentido, observa-se a 

importância dos fatos relatados para a compreensão do processo de implementação, em especial 

para a identificação das interações que ocorrem entre os agentes implementadores e os 

beneficiários da política. Não obstante, faz-se necessário destacar que o uso dos marcos teóricos 

da implementação depende do contexto que se pretende analisar, tendo em vista que cada 

enfoque proporciona um maior esclarecimento sobre uma dimensão particular da realidade do 

processo de implementação (PARSONS, 1995). 
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3.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

A Educação a Distância (EAD) no Brasil foi criada e teve seu desenvolvimento por meio 

de decretos governamentais e por meio de iniciativas privadas. Tem como força motriz o grande 

crescimento de tecnologias, passando pela era do correio, rádio, televisão e, principalmente, da 

internet, através de novas ferramentas como a videoconferências, e-mails, fóruns de debate, 

entre tantas outras novas funcionalidades. Assim a EAD surge oficialmente no Brasil pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na Lei n° 9.394/96 e no artigo 80, cujo 

caput dispõe que "o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 

de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada" 

(BRASIL, 1996a). O Decreto nº 5622, de dezembro de 2005, que regulamenta a educação à 

distância a define 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 (BRASIL, 2005a apud SERRA, 2012, p. 
29). 
 

Também, no ano de 1996, foi criada a Secretaria de Educação a Distância – SEED -, 

pelo Decreto nº 1.917, Anexo I, Seção 23, Art. 27, de 27 de maio de 1996, a qual tem por 

objetivo que o Ministério da Educação, por meio da SEED, atue como “um agente de inovação 

tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e das técnicas de educação a distância aos 

métodos didático-pedagógicos”. Além disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados 

para a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras.  

A SEED desenvolveu muitas ações e programas importantes, tais como o Domínio 

Público – biblioteca virtual, DVD Escola, E-Tec Brasil, E-ProInfo, Proinfantil, ProInfo, ProInfo 

Integrado, TV Escola, Portal do Professor, Programa Um Computador por Aluno – Prouca, 

Projetor Proinfo, Programa Banda Larga nas Escolas, Sistema Universidade Aberta do Brasil – 

UAB -, sendo esses uma forma de inserir tecnologias no cotidiano escolar e para a formação 

inicial e continuada de professores. 

Como consequência, o Ministério da Educação (MEC), por meio da articulação entre a 

Diretoria de Educação a Distância (DED) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), forneceram o suporte necessário para o desenvolvimento da 
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Universidade Aberta do Brasil (UAB)3, que foi criada pela SEED em 2005 e oficializada por 

meio do Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006. Sua criação se deu por meio do Fórum das 

Estatais pela Educação, baseado nas experiências de consórcios nacionais para oferta de cursos 

superiores e de formação continuada, como a Unirede.  

Esse consórcio nacional foi um dos maiores e mais importantes consórcios de 

instituições educacionais brasileiras, com cerca de 70 instituições públicas de ensino 

participantes, e que fez parte das ações do Programa Sociedade da Informação, do governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), a Edumed, um consórcio da Rede Nacional de Educação 

a Distância em Medicina e Saúde, e o Projeto Veredas, desenvolvido pela UFMG com foco na 

formação de professores (GOMES, 2013). 

A UAB é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, 

por meio do uso da metodologia da educação a distância. Ela foi instituída pelo Decreto 5.800, 

de 8 de junho de 2006, para o desenvolvimento dessa modalidade, com a finalidade de expandir 

e interiorizar, para todo o Brasil, a oferta de cursos e programas de educação superior. A UAB 

é articulada entre o governo federal e os entes federativos, que dá suporte às IPES e através da 

modalidade de educação a distância, ofertando cursos de nível superior e de pós-graduação em 

diversas áreas, além de incentivar o desenvolvimento de municípios com baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e 

foi inspirada no modelo da centenária Universidade Aberta de Londres (BRASIL, 2012b). 

Costa (2010, p. 66) complementa que, ao apresentar as bases de criação do Projeto 

Universidade Aberta do Brasil, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, um dos 

importantes desafios da UAB é sua consolidação em termos de um sistema nacional. Não se 

trata de mais um projeto de governo, “mas de uma oportunidade para as instituições de Ensino 

Superior do país criarem, democraticamente, as condições para implantação e perenização da 

                                                
3De acordo com o MEC (2013), a UAB busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 
superior, por meio da educação à distância. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo 
exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles já 
graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da 
rede pública. Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e desenvolver 
um amplo sistema nacional de educação superior à distância. Há polos de apoio para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas presenciais, em que os alunos entram em contato com tutores e professores e têm acesso à 
biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química e física. Uma das propostas da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) é formar professores e outros profissionais de educação nas áreas da diversidade. O objetivo é a 
disseminação e o desenvolvimento de metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas como educação 
de jovens e adultos, educação ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos humanos, educação das 
relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de 
ensino pública e privada de educação básica no Brasil. 
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modalidade de educação a distância no Brasil” (CHAVES FILHO, 2007, p. 87). 

A UAB fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de 

ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior 

respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração 

entre a União e os entes federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes 

por meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas (CAPES, 2009). 

O primeiro edital para ofertas de cursos completos a distância pela Universidade Aberta 

do Brasil é conhecida como UAB, de 20 de dezembro de 2005, e era exclusivo para 

universidades federais. Em 18 de outubro de 2006, o edital UAB2 incluía as instituições 

estaduais e municipais, mas ainda excluía – e exclui as privadas e as comunitárias. 

De acordo com o portal da UAB/CAPES, até 2010, o Sistema UAB previa "o 

estabelecimento de mil polos estrategicamente distribuídos no território nacional e, até 2013 o 

sistema pretendia ampliar sua rede de cooperação para alcançar a totalidade das instituições 

públicas de ensino superior e atender a 800 mil alunos/ano." Em 2009 (últimos dados oficiais), 

segundo o mesmo portal: 88 instituições integravam o Sistema UAB, entre universidades 

federais, universidades estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFETs). De 2007 a julho de 2009, foram aprovados e instalados 557 polos de apoio presencial, 

com 187.154 vagas criadas. A UAB, ademais, em agosto de 2009, selecionou mais 163 novos 

polos, no âmbito do Plano de Ações Articuladas, para equacionar a demanda e a oferta de 

formação de professores na rede pública da educação básica, ampliando a rede para um total de 

720 polos (GOMES, 2013). Em 2011, os programas e ações geridos pela SEED passaram a 

vincular-se à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), conforme informa o portal do MEC, porém a UAB está, de fato, abrigada pela 

CAPES, conforme se pode observar em seu portal http://uab.capes.gov.br/. 

Utilizou-se o período de tempo entre os anos de 2010 a 2015, em que os dados 

encontram-se atualizados pelo MEC/INEP/DEED – Censo da Educação superior 2015 -, bem 

como por ter iniciado a primeira turma do curso do PNAP na UEM em 2010, o qual é foco 

deste estudo. 

A tabela 1 demonstra os números nacionais da educação a distância no Brasil entre os 

anos de 2010 a 2015. Observa-se um crescimento de 2.018% nos cursos ofertados pelas 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), as matrículas cresceram em quantidades 

efetivadas em 1.332.655 unidades e, aproximadamente, 2.280% em relação ao ano de 2010. 

Com relação ao número de concluintes, os dados apresentaram um crescimento de 161%. Com 

os valores apresentando um crescimento de EAD no Brasil, traz uma visibilidade que a 
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educação a distância está com credibilidade e aceitabilidade por aqueles que necessitam de uma 

flexibilidade, bem como oportunidade para dedicação em busca do curso superior. 

 
Tabela 1 - Números Nacionais da Educação a Distância no Brasil 

ANO CONCLUINTES CURSOS MATRICULAS 
2010 144.553 73 61.097 

2011 151.552 1.044 992.997 

2012 174.322 1.148 1.113.850 

2013 161.072 1.258 1.153.572 
2014 189.788 1.365 1.341.842 

2015 233.704 1.473 1.393.752 

Fonte: MEC/INEP/DEED 2016. Adaptado pelo autor, 2017. 
 

Uma das iniciativas da UAB é o Programa Nacional de Formação em Administração 

Publica - PNAP -, o qual disponibiliza para todas as IPES a possibilidade de aderir aos cursos 

de Graduação e Especialização na área de Administração Pública. 

O PNAP é um programa que surgiu do esforço e da reflexão de uma rede composta pela 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), do Ministério do Planejamento, pelo 

Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Administração, pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED) e por mais de 20 instituições públicas de ensino superior, vinculadas à UAB 

(CAPES, 2010). Todas colaboraram na elaboração do Projeto Político Pedagógico dos cursos, 

que é aplicado pelas instituições de ensino. O objetivo do programa é propiciar aos estudantes 

e gestores públicos uma tomada de consciência sobre as atuais políticas de governo, a partir do 

desenvolvimento das capacidades necessárias para conhecer o contexto socioeconômico, 

cultural e político que conformam o campo da gestão pública no Brasil.  

Segundo levantamento dessa pesquisa, percebe-se que houve um aumento gradativo dos 

cursos de Administração Pública a distância – nível nacional, como demonstrado na tabela 02. 

As universidades federais representam 47% de participação em adesão a essa modalidade, de 

2010 a 2015, e as estaduais apresentaram um crescimento, em média, de 11,67% nos cursos no 

mesmo período.  

 
Tabela 2 - Cursos de graduação em Administração Pública a distância nacional 

ANO TOTAL 

DOS 

CURSOS 

PÚBLICA PRIVADA 

 

% e quantidade 

Federal  

% e quantidade 

Estadual  

% e quantidade 

Municipal  

% e quantidade 

2010 29 45% (13) 24% (07) 0% 31% (09) 
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2011 36 47% (17) 19% (07) 0% 33% (12) 

2012 46 43% (20) 22% (10) 09% (04) 26% (12) 

2013 99 57% (56) 26% (26) 12% (12) 04% (05) 

2014 59 47%(28) 21%(07) 0% 32% (11) 

2015 65 45%(29) 20%(13) 0% 35%(23) 

Fonte: MEC/INEP/DEED, 2016. Adaptado pelo autor, 2017. 
 

 

Destaca-se na tabela 02 que o ensino a distância está concentrado nas universidades 

federais e estaduais e pouco aplicado nas instituições de ensino municipais, dado que não é 

mais atribuição do município a oferta de ensino superior. Ao olhar para o fato de que são os 

governos municipais locais os que mais necessitam de levar o conhecimento da formação 

profissional e científica, por meio da EAD, para o desenvolvimento social, econômico e 

humano da população local, dependendo de iniciativas federais e estaduais, uma das propostas 

do governo federal para a interiorização do ensino superior é justamente o Programa Nacional 

de formação em Administração Pública - PNAP. 

O PNAP engloba um curso de bacharelado em Administração Pública e três 

especializações (em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde). Visa 

colaborar com o esforço de qualificação dos gestores públicos brasileiros, nas várias instâncias 

administrativas, com especial atenção no atendimento ao interior do país, por meio dos Polos 

da UAB. Tal estrutura propicia uma grande participação e capilaridade de oferta de qualificação 

nos municípios brasileiros (DEMARCO, 2013). 
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Tabela 3 - Matrículas nacionais de alunos nos cursos de graduação a distância em Administração Pública 

Ano Total Públicas Privadas 

% e quantidade Federal 

% e quantidade 

Estadual 

% e quantidade 

Municipal 

% e quantidade 

2010 13.098 45% (5.894) 30% (3.929) 00 25% (3.275) 

2011 16.680 50% (8.340) 19% (3.169) 00 31% (5.171) 

2012 19.014 45% (8.556) 22% (4.183) 05% (951) 28% (5.324) 

2013 26.489 41% (10.860) 17% (4.503) 03% (795) 39% (10.331) 

2014 32.730 34% (11.128) 17% (5.564) 00 49% (16.038) 

2015 30.920 31% (9.585) 19% (5.875) 00 50% (15.460) 

Fonte: MEC/INEP/DEED, 2016. Adaptado pelo autor, 2017. 
 

 

A aceitação da educação a distância em nível nacional é crescente, conforme demonstra 

a tabela 03. Como a gestão administrativa é de responsabilidade das universidades federais e 

estaduais, que, por meio das parcerias entre elas e os municípios, levam o ensino superior para 

regiões com difícil acesso ao mesmo. Há, ainda, muitas regiões que, por falta de iniciativa do 

governo estadual ou do próprio governo federal, a EAD não está inclusa dentro da proposta de 

ensino municipal e com isso promove uma lacuna no mercado de oferta de EAD. Essas lacunas 

estão sendo preenchidas pelas instituições privadas que viram um eixo forte para adentrar e 

instalar-se no mercado, como núcleos de ensino, ou seja, passando de 25% das matriculas em 

2010 para 50% no ano de 2015. 
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Tabela 4 - Percentual de concluintes nacionais dos alunos nos cursos de graduação a distância em 
Administração Pública 

Ano Total Públicas Privadas 

% e quantidade Federal 

% e quantidade 

Estadual 

% e quantidade 

Municipal 

% e quantidade 

2010 752 00 32% (241) 00 68% (511) 

2011 1.306 30% (392) 04% (52) 00 66% (862) 

2012 1.737 11% (191) 1% (17) 16% (278) 72% (1.251) 

2013 2.235 23% (514) 11% (246) 11% (246) 55% (1.229) 

2014 5.711 23% (1.288) 11% (614) 00 66% (3.809) 

2015 6.550 25% (1.617) 11% (720) 00 64% (4.213) 

Fonte: MEC/INEP/DEED, 2016. Adaptado pelos autores, 2015 
 

A qualidade de ensino pode ser no futuro uma fissura que deverá ser observada com 

mais propriedade. A tabela 03 e a 04 demonstraram que, no ano de 2010, do total dos 

matriculados, 75% estavam nas universidades públicas e 25 % concentravam-se nas instituições 

particulares. Comparando com o número de concluintes em 2010, de 32% para as públicas e 

68% para as privadas, destaca-se o número maior de concluintes nas universidades privadas do 

que nas públicas. Se for realizado o mesmo apontamento para 2015, tem-se um empate entre as 

públicas e privadas, do total dos alunos matriculados, ou seja, 50% nas públicas e privadas. 

Com relação aos concluintes, 36% nas públicas e 64% nas privadas, continuando assim uma 

maior eficácia no grau de alunos que concluíram sua graduação provindo de curso ofertado nas 

instituições privadas.  

A despeito das diferenças de desempenho entre o setor público e o privado na EAD, no 

caso do PNAP, cabe observar que o programa atende de forma comum todas as instituições 

públicas que a ele aderem, com projeto político pedagógico, carga horária e material didático 

comum, produzidos nacionalmente, pretendendo, assim, manter um padrão de qualidade em 

todo o país, porém abrindo margem para que cada instituição que oferta os cursos possa incluir 

assuntos em atendimento às diversidades econômicas e culturais de sua região (CAPES, 2010).  

Para o desenvolvimento do material didático, a UAB colocou à disposição das IPES um 

material didático mínimo de referência para todas as disciplinas obrigatórias e para algumas 

optativas. Esse material foi sendo elaborado por profissionais experientes da área da 

Administração Pública de mais de 30 diferentes instituições, com apoio de equipe 
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multidisciplinar da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC -, responsável pelo design 

e projeto gráfico do material, adequando-o à modalidade EAD (COSTA, 2010).  

Cada uma das disciplinas tem um livro-texto que é produzido por um ou mais 

professores, mestres ou doutores na área. Os autores foram capacitados para a produção do 

material. Na ocasião, foi-lhes apresentado o Guia de Orientações ao Autor. No livro-texto, 

primeiramente é apresentada a disciplina, a qual pode estar divida em até seis unidades. Cada 

uma das unidades apresenta objetivos específicos de aprendizagem dispostos em tópicos de, no 

mínimo, três e, no máximo, cinco. Estes objetivos permitem que o estudante chegue ao final de 

cada unidade e verifique se atingiu ou não os objetivos propostos (CAPES 2010). 

Segundo a CAPES (2010), a produção coletiva antecipada dos materiais didáticos libera 

o corpo docente das IPES para uma dedicação maior ao processo de gestão acadêmica dos 

cursos; uniformiza um elevado patamar de qualidade para o material didático e garante o 

desenvolvimento ininterrupto dos cursos, sem as paralisações que sempre comprometem o 

entusiasmo dos alunos. 

Outro aspecto importante é o caráter de gratuidade do PNAP para os alunos, dado que 

o financiamento do mesmo é realizado por meio da CAPES com recursos do orçamento da 

União. A partir dos parâmetros estabelecidos no Edital de seleção de propostas, a CAPES 

repassa os recursos às IPES para a execução do programa, sobretudo por meio de bolsas que 

remuneram a atuação de professores, tutores e corpo técnico-administrativo (CAPES, 2010).  

Dos três entes federados brasileiros, os Estados e Municípios foram os que tiveram as 

maiores alterações no seu papel e atribuições. Demarco (2013, p. 7) destaca que “é nos 

municípios, em particular nos pequenos, que se encontra a maior defasagem de conhecimentos 

e instrumentos gerenciais para uma administração eficiente”. Conforme Motta e Moreira 

(2007), por eficiência do gasto público compreende-se, em última instância, em como o 

governo consegue transformar dinheiro do orçamento em qualidade de vida da população 

usuária dos serviços públicos, bem como fortificar as possibilidades de desenvolvimento dos 

espaços (GUEDES, 2007). E é através do acesso de informações que o Ministério da Educação 

procura priorizar ou ter como meta democratizar e interiorizar a oferta de ensino superior no 

Brasil.  

Uma nova geração de sistemas de EAD abriu possibilidades e oportunidades 

educacionais para um grande número de contingentes populacionais, não somente com critérios 

quantitativos, mas principalmente com base em noções de qualidade, flexibilidade, liberdade e 

crítica (CAPES, 2010). 
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Gaetani (1998, p. 8-9) afirma que a “recorrer ao ensino a distância, ao suporte de 

monitores, à interação via internet, ao ensino baseado em casos e dossiês temáticos, entre 

outros, é cada vez mais importante”, pois a flexibilidade permite que uma clientela, antes sem 

acesso a programas de qualificação, possa hoje exercer o direito à informação e ao 

conhecimento e. ainda, nas  palavras do autor: “sem prejuízo do ensino convencional, que passa 

a ser melhor aproveitado nas circunstâncias em que realmente se aplica”. 

Moore (2003) identifica que a principal característica da EAD está em possibilitar 

autonomia e independência de aprendizagem ao aluno adulto, a quem prioritariamente essa 

modalidade está dirigida. Entende que, devido ao fato de a educação ser um processo individual, 

os adultos encontram-se capacitados para decidirem sobre o que querem aprender e em que 

ritmo desejam fazê-lo. Além disso, há o desenvolvimento da autonomia de estudo, o que 

possibilita ao aluno, disciplinarmente, alcançar objetivos e construir outros que extrapolam os 

inicialmente propostos, como o desenvolvimento da habilidade de gerenciamento do tempo e 

aprendizado, já que precisam estabelecer e planejar períodos de estudo e organizar a prioridade 

dos conteúdos a serem estudados.  

Assim, a autonomia do aluno, compreendida como a necessidade que ele terá de definir 

seu próprio ritmo e planejamento de estudos, num exercício de disciplina, é aspecto decisivo 

para o sucesso desta modalidade, bem como sua motivação e permanência do mesmo no curso 

(CAPES, 2010). 

O processo de aprendizagem intermediado por recursos tecnológicos, como a utilização 

de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), possibilita uma concepção interacionista à 

medida que proporciona um espaço de interação entre os atores envolvidos (alunos, professores 

e tutores) para troca de experiências e construção colaborativa do conhecimento. 

A interação propiciada pelas novas tecnologias é peça chave em superar aquilo que 

Gaetani (1998, p. 7) define como desafio de calibragem da oferta de programas de qualificação 

de gestores públicos frente à demanda. A negociação dos cursos entre contratantes, provedores 

e aluno é requisito básico para o sucesso de programas desta natureza. Esta interação — 

trabalhosa, conflituosa e lenta — produz resultados bastante superiores aos enfoques que 

tendem a reduzir o problema à logística dos treinamentos e ao ajuste automático entre a 

disponibilidade de cursos e as necessidades constatadas no dia-a-dia da atuação dos gestores 

públicos.  

Outro aspecto importante e relevante é a gratuidade do Programa para os alunos, dado 

que o seu financiamento é realizado por meio da CAPES com recursos do orçamento da União. 
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Com a gratuidade e a interiorização do ensino superior, os municípios que recebem o curso de 

Administração Pública são denominados de polos de apoio presencial (CAPES, 2010). 

 

 

3.5 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 

 

 

A Universidade Estadual de Maringá, como alternativa para a ampliação das vagas no 

ensino superior e para a interiorização dos cursos, configurando-se em um mecanismo de 

democratização do ensino superior, decidiu implantar a modalidade do Ensino a Distância 

(EAD), sendo credenciada pelo Ministério da Educação para atuar nesta modalidade, no ensino 

de graduação e pós-graduação, por meio da Portaria Ministerial nº 3.242, de 18/10/2004. 

No ano de 2000, foi aprovada a oferta do primeiro curso de graduação da UEM na 

modalidade de Educação a Distância, o Curso de Graduação Normal Superior, habilitação em 

Licenciatura para os anos iniciais do Ensino Fundamental - Licenciatura Plena -, com o objetivo 

principal de capacitar professores para o Ensino Fundamental, atendendo a alunos de 69 

municípios da região noroeste do Paraná. 

Em 2007, ampliando a oferta de cursos na modalidade EAD, a UEM ingressou no 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação, com o “projeto 

piloto”, resultante de um convênio entre o Ministério da Educação (MEC) e o Banco do Brasil, 

foi ofertada uma turma do Curso de Administração. Em 2008, foram aprovados e iniciados dois 

novos cursos de licenciatura – Física e Pedagogia - em Convênio com a UAB. Também em 

2008, a UEM conseguiu ter aprovados os projetos dos cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas, História e Letras Português/Inglês, para oferta em 2009. Já em 2009, foram 

aprovados o Curso de Graduação em Administração Pública, no âmbito do Programa Nacional 

de Formação de Administradores Públicos (PNAP) e três novos cursos de especializações, 

sendo os mesmos em Administração Pública; Administração Pública Municipal e Gestão em 

Saúde Pública (PDI - Institucional - UEM, 2014). 
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Quadro 2 - Cursos ofertados na UEM na modalidade a distância 

Nome do Curso Tipo Chamada UAB 
Administração – Projeto Piloto Bacharelado Piloto 
Administração Pública Bacharelado PNAP 
Ciências Biológicas Licenciatura UAB 
Física Licenciatura UAB 
Gênero e Diversidade na Escola Especialização SECAD 
Gestão em Saúde Especialização PNAP 
Gestão Pública Especialização PNAP 
Gestão Pública Municipal Especialização PNAP 
História Licenciatura UAB 
Letras Português Inglês Licenciatura UAB 
Mídias na Educação Especialização UAB 
Pedagogia Licenciatura UAB 
Pedagogia – Complementação Licenciatura UAB 

Fonte: http://uab.capes.gov.br/index.php/polos, acesso em junho/2016. 

 

Em 2008, a UEM contava com 3.431 vagas na modalidade EAD, nos cursos de 

graduação em Pedagogia, Física, Administração e Normal Superior. Para os novos cursos que 

foram implantados no transcorrer de 2009, foram ofertadas mais 700 vagas nesta modalidade. 

Atualmente, a UEM conta com 3.371 acadêmicos matriculados na EAD (Base de dados UEM, 

2016; DAA, 2016). 

 

 

3.6 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP NA UEM 

 

 

O curso de Administração Pública, na modalidade de educação a distância, foi previsto 

no PDI 2006-2010 da Universidade Estadual de Maringá e criado para atender ao Edital nº. 01, 

de 27 de abril de 2009 do Ministério da Educação, que faz parte do Programa Nacional de 

Formação de Administradores Públicos, do MEC/ CAPES4 /UAB, visando a articulação e 

integração de um sistema nacional de educação superior a distância, sistematizando as ações, 

programas, projetos, atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e 

interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil.  

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) realizou o primeiro vestibular ainda em 

2009, com 1.660 inscritos, ofertando 650 vagas para o curso de graduação em Administração 

                                                
4No Edital nº 1 do PNAP/2009, 47 Instituições Públicas de Ensino Superior, entre universidades federais, 
universidades estaduais e institutos federais de educação, ofertaram cursos de bacharelado e as especializações, 
em polos distribuídos por todos os estados. Para maiores informações, consultar: 
http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap. 
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Pública, distribuídas em 13 polos regionais de educação a distância, com 50 vagas por polo, 

sendo eles localizados nas cidades: Assaí, Astorga, Bela Vista do Paraíso, Cidade Gaúcha, 

Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Itambé, Nova Londrina, Nova Santa Rosa, 

Paranavaí, Sarandi e Umuarama. Em 2010, tem início as aulas do curso de Administração 

Pública/PNAP – modalidade EAD. 

As diretrizes do curso devem oportunizar uma formação que privilegie competências 

profissionais, sociais e políticas, baseadas nos aspectos técnico-científicos, condizentes com as 

exigências que a gestão pública contemporânea impõe, bem como nos aspectos ético-

humanístico e político-social, que a formação do cidadão e do gestor público requer (Projeto 

Pedagógico do Curso de Administração Pública UEM, 2009). 

A oferta do curso vem ao encontro do que diz a Reforma da Gestão Pública de 1995/98, 

a qual busca tornar os administradores ou gestores públicos mais autônomos e mais 

responsáveis. Para isso, reduz a ênfase no controle burocrático baseado em regras 

procedimentais detalhadas, supervisão e auditoria, enquanto aumenta a ênfase na 

responsabilização dos administradores por resultados contratados, por concorrência 

administrada visando a excelência e por responsabilização ou controle social (BRESSER-

PEREIRA, 2004). 

O objetivo do programa é propiciar aos estudantes e gestores públicos, a partir do 

desenvolvimento das capacidades necessárias, conhecer o contexto socioeconômico, cultural e 

político que conformam o campo da gestão pública no Brasil (PNAP, 2009).  

As estruturas de apoio aos polos são sustentadas pelas parcerias celebradas entre a UEM 

e pelas prefeituras municipais, onde os mesmos estão sediados. O polo é um elemento 

articulador na proposta da EAD imprescindível para a formação e desenvolvimento dos projetos 

das universidades. Eles são as extensões das IES. É nesse lugar que o aluno do entorno regional 

do município-sede do polo encontra espaço para seus estudos, interage com pessoas que podem 

auxiliá-lo em seus questionamentos, bem como acompanhá-lo nas práticas laboratoriais e 

atividades presenciais (COSTA, 2010). 

Como braço operacional de políticas e programas governamentais, o polo recebe 

determinações e orientações emanadas da CAPES/MEC, participa dos processos de avaliações 

e monitoramento dos órgãos de fomento e dos órgãos gerenciadores e responde às constantes 

avaliações realizadas pelas diferentes IES. Os polos são vistoriados, fiscalizados e classificados 

aptos ou aptos com restrições pela CAPES. Caso o polo seja classificado apto com restrições, 

ele terá um prazo determinado pelos avaliadores da CAPES para se adequar às normativas 

exigidas pela mesma. Também todo o material pedagógico é destinado ao polo, como livros 
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das disciplinas, livros complementares (biblioteca), avaliações, entre outros. Esses materiais 

são gratuitos e estão nas planilhas orçamentárias do convênio (idem, ibidem). 

Destaca-se que a intenção para criação de um polo de apoio presencial parte inicialmente 

da prefeitura do município, que entra em contato com a instituição ofertante do curso e 

manifesta-se a intenção em ter um polo. A instituição acolhe tal manifestação e repassa o 

relatório de solicitações à CAPES/UAB, as quais procedem com as análises técnicas para 

deferimento ou indeferimento quanto à criação do polo no município (CAPES/UAB, 2009). 

Os polos presenciais também encontram dificuldades, tanto na ideologia política dos 

partidos que se estabelecem aos governos locais há cada quatro anos, como nas políticas 

federais e estaduais que interferem na estrutura e na condição de trabalho e desenvolvimento 

das suas atividades, o que pode acarretar uma dificuldade até mesmo na aplicação adequada do 

plano pedagógico do PNAP (COSTA, 2010). 

As questões pedagógicas ficam, após a criação dos polos, por parte do MEC/UAB, ou 

seja, com o material didático distribuído gratuitamente aos alunos, aos quais cabe arcarem 

exclusivamente com as despesas de deslocamento dos seus locais de origem para as atividades 

presenciais que ocorrem nos polos, tais como assistir as web-aulas, grupos de estudos, 

atividades de avaliação, entre outras, que a coordenação do curso achar conveniente ao 

acadêmico (CAPES, 2010).  

Com relação à defesa do trabalho de conclusão do curso – TCC -, esta é realizada na 

sede da UEM, na cidade de Maringá, mediante apresentação em banca pública. As questões e 

custeio de instalações ocorrem por conta dos governos locais (Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração Pública UEM, 2009). 

No ano de 2013, mais dois polos são criados nas cidades de Diamante do Norte e 

Ubiratã, ambas no estado do Paraná, seguindo os trâmites da CAPES/UAB, com 50 vagas em 

cada polo, perfazendo um total de 15 polos de apoio presencial, com 750 vagas no PNAP. No 

mesmo ano é realizado o vestibular para a segunda turma, com 1.307 inscritos e, desses, 730 

candidatos foram aprovados e ocuparam as vagas ofertadas (Base de Dados 2013, 2014, 2015 

e CVU/UEM, 2016). 

Ainda no ano de 2013, é finalizada a primeira turma do PNAP. Das 650 vagas ofertadas 

no vestibular de 2009 e início das turmas no ano de 2010, nos 13 polos de apoio presencial que 

ofertaram o curso de Administração Pública, foram ocupadas 607, conforme tabela 5, o que já 

indicava uma evasão na matrícula de 6,62%. Também observou que somente 26,69% ou 162 

acadêmicos colaram grau no encerramento regular das turmas e outros 126 acadêmicos nos 

anos seguintes. Com essas informações, observa-se que somente 44,30%, ou 288 acadêmicos, 
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das 650 vagas ofertadas, concluíram o curso. O alto índice de evasão (55,70%) é preocupante 

e merecedor de um estudo mais aprofundado para identificar quais motivos levam os alunos a 

desistirem de um curso superior público e gratuito (Base de Dados 2014, 2015, UEM, 2016). 

 
Tabela 5 - Relação entre discentes ingressantes e formados 

Ano Discentes ingressantes 
efetivamente matriculados 

Discentes efetivamente 
formados1 

2010 607 -- 

2011 -- -- 

2012 -- -- 

2013 -- 162 

2014 7302 84 

2015 -- 42 

Fonte: Base de Dados 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e CVU, 2017. 
 

1 Curso Implantado em 2010 
2 Reoferta do curso em 2014 
 

 Os dados mencionados na tabela 5 demonstram a totalidade de vagas ofertadas na 

modalidade EAD, bem como o número de entradas, via vestibular, de acadêmicos e respectivo 

número de formados. São dados informacionais, demonstrando a posição real e em números da 

frequência de entradas e saídas dos alunos no curso analisado, e dando suporte esclarecedor 

quando o autor menciona a quantidade de vagas ofertadas por polos de apoio presencial e a 

totalidade geral de vagas, dentro da UEM. Eles não foram analisados com base criteriosa por 

não serem o foco principal do referido estudo. 

 

 

3.7 O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS MODALIDADE A DISTÂNCIA NA UEM 

 

 

O curso de Ciências Biológicas – modalidade a distância da UEM teve seu primeiro 

vestibular em outubro de 2009, contemplando 25 vagas para seis polos de apoio presencial, 

sendo eles: Astorga, Cidade Gaúcha, Goioerê, Nova Londrina, Sarandi e Umuarama, 

totalizando 150 vagas e início das primeiras turmas em março de 2010, assim como o curso do 

PNAP.  

Quase todas as atividades pedagógicas e administrativas do curso de Ciências 

Biológicas são idênticas ao curso do PNAP, exceto pelo material didático utilizado pelos 



60 
 

acadêmicos. O material didático do curso de Ciências Biológicas – os livros-textos - foram 

elaborados pelos integrantes da Equipe Multidisciplinar, composta por professores do próprio 

curso, preferencialmente pelos professores que ministram a disciplina, com a finalidade de 

facilitar o aprendizado, garantindo o desenvolvimento dos conteúdos programáticos essenciais 

e a instrumentalização do processo reflexão-ação-reflexão. Em alguns casos, há um organizador 

e vários autores de capítulos, inclusive o organizador pode ser autor em alguns capítulos. Em 

outros, somente um autor ou vários autores. 

Os livros foram editados pela Editora da Universidade Estadual de Maringá -  EDUEM 

(Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura - modalidade EAD, 2009). 

Para cada livro-texto foi produzido um guia de estudo, o qual contém orientações sobre como 

utilizar os livros, atividades pedagógicas verificadoras da aprendizagem, exercícios de fixação 

e textos para aprofundamento teórico. 

Após o desenvolvimento do livro-texto, o mesmo foi encaminhado ao NEAD, que o 

reencaminhou a uma equipe de profissionais qualificados que fez a revisão metodológica e 

ortográfica, além dos diagramadores de figuras e formatação geral e, havendo quaisquer 

observações, eram comunicadas aos autores para providências. Com a aprovação final do livro, 

o mesmo foi encaminhado à editora para sua confecção.  

Os livros de apoio didático compõem uma biblioteca complementar básica que está 

disponível nos Polos Regionais. Novos livros foram adquiridos no decorrer do curso, conforme 

as sugestões dos docentes ou as necessidades dos acadêmicos (Projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências Biológicas – Licenciatura - modalidade EAD, 2009). 

 
 
3.8 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSO NA 

UEM 

 
As atribuições e responsabilidades da coordenação de curso da educação a distância, 

determinada pela CAPES/UAB, apresentam diversos aspectos e componentes a serem 

realizados, específicas à modalidade, juntamente com sua equipe, para uma gestão competente. 

São elas:  
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Quadro 3 - Atribuições e Responsabilidades da Coordenação de Curso EAD 

Campo Atribuições e Responsabilidades da Coordenação de Curso 
Institucional Responder pelo curso perante a sua unidade acadêmica e às chefias imediatas; 

participar de reuniões promovidas pela instituição e órgãos responsáveis pelo 
curso; articular-se junto as diferentes instâncias da UEM no sentido de garantir os 
professores para ministrar as diferentes disciplinas do curso; divulgar e discutir na 
sua instituição a experiência em curso; convidar os gestores de sua Instituição a 
participarem de momentos importantes do curso, como abertura do ano acadêmico, 
seminários, semanas acadêmicas, etc; apoiar as ações da EAD/UAB no âmbito da 
sua unidade acadêmica na UEM; participar das reuniões promovidas pela direção 
do NEAD; articular-se com o coordenador de polo onde o curso será ofertado para 
orientá-lo a respeito da sistemática de funcionamento do curso; fazer visitas 
periódicas, ou quando necessárias, aos polos onde o curso está sendo oferecido, a 
fim de observar o seu andamento e as condições do mesmo em relação às 
instalações físicas e de pessoal, de forma a garantir o bom funcionamento do curso 
no polo.  
 

Pedagógico Dedicar-se ao desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico do curso na sua 
integralidade e, quando for o caso, propor adequações à legislação vigente; 
coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas do curso;  realizar reuniões 
periódicas com a equipe envolvida no semestre para avaliar o percurso, discutir 
procedimentos, planejar ações, tomar decisões; participar das atividades de 
capacitação e de atualização desenvolvidas pelo NEAD; estimular o 
desenvolvimento de estratégias didáticas para a EAD; acompanhar o corpo docente 
e discente nas atividades de avaliação do curso. 
 

Administrativo Responsabilizar-se pela composição de sua equipe de trabalho; apresentar o 
calendário acadêmico semestral, encaminhando à sua equipe, ao NEAD e à 
coordenação do polo onde é ofertado o curso; apresentar ao NEAD planejamento 
semestral de viagens para os polos, solicitar ao NEAD proceder ao cadastramento 
dos professores e tutores ainda não cadastrados no sistema de bolsas da CAPES; 
mensalmente, encaminhar ao NEAD a relação dos colaboradores com direito 
comprovado ao recebimento de bolsa; participar de reunião de trabalho com o 
NEAD; convocar reunião de toda sua equipe; orientar, acompanhar, apoiar e 
avaliar o trabalho dos professores no curso; monitorar a presença e a intervenção 
do docente e seu tutor a distância na plataforma de ensino; sempre que solicitado, 
apresentar ao NEAD relatório pedagógico referente às atividades do curso. 

Fonte: CAPES/UAB, Brasil, 2009b, adaptado pelo autor, 2017. 
  
 
 
3.9 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DOCENTE NA UEM 

 

 

As atribuições e responsabilidades do docente nas disciplinas do curso EAD são, muitas 

vezes, novas, mesmo que o mesmo tenha atuado em cursos a distância, sendo necessários 

esclarecimentos, a priori, sobre o seu funcionamento. Para isso, existe a coordenação de curso, 

de tutorias, secretaria de curso e NEAD auxiliando no planejamento e execução da rotina 

docente. São elas: 
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Quadro 4 - Atribuições e Responsabilidades do Docente na EAD 

Campo Atribuições e Responsabilidades do Docente 
Antes do início da 
disciplina 

Analisar o livro-texto da disciplina e verificar, junto à coordenação do curso, da 
necessidade em disponibilizar outros materiais didáticos complementares ao já 
ofertado; solicitar o guia didático da disciplina; gravar as web-aulas e vídeo-aulas; 
elaborar todas as avaliações da disciplina e os respectivos gabaritos (regulares, de 
exames e dependências); participar dos chats, fóruns, webconferências no AVA, 
preparar e acompanhar os tutores presenciais e a distância com relação ao 
desenvolvimento da disciplina e dos discentes, incentivar grupos de estudos aos 
discentes, estabelecer cronograma das atividades a serem desenvolvidas, reunir-se 
com os tutores a distância para analise e discussão do material didático. Participar 
de reuniões com a coordenação de curso e NEAD, quando solicitado. 
 

Durante a 
disciplina 

Acompanhar no AVA o trabalho dos estudantes e dos tutores; assessorar os tutores 
a distância para que possam atender às dúvidas dos discentes; elaborar material 
complementar, se necessário; - Participar dos chats, fóruns e webconferências; 
oferecer feedback aos discentes no prazo estipulado pela coordenação de curso; - 
Participar de reuniões com equipe pedagógica do curso para avaliar o andamento 
da disciplina, quando solicitado; - Participar dos encontros de formação, quando 
solicitados pelo NEAD; participar de atividades para avaliação da disciplina e do 
curso.  
 

Após o término 
da disciplina 

Cumprir os prazos estabelecidos pela coordenação de curso com relação à 
postagem de notas na DAA, esclarecer dúvidas aos tutores, caso necessário, 
preencher os relatórios solicitados pela coordenação de curso e NEAD. 

Fonte: CAPES/UAB, Brasil, 2009b, adaptado pelo autor, 2017. 
 

 

Assim, todos os estudos abordados nesta seção, desde os street-level bureaucrats, a 

discricionariedade, implementação de políticas públicas até a educação a distância e atribuições 

e responsabilidades dos SLBs são importantes para delimitar a análise e dar continuidade ao 

estudo, onde as próximas seções vertem para as entrevistas realizadas com os SLBs sobre a 

discricionariedade com a implementação do PNAP, da Universidade Estadual de Maringá. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 A IMPLEMENTAÇÃO DO PNAP NA UEM COMPARADA COM O CURSO DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VISÃO E EXPERIÊNCIA DOS COORDENADORES DE 

CURSO 

 

 Tendo em vista as contribuições da literatura sobre o street-level bureaucrats, 

discricionariedade, implementação e educação a distância, cabe agora analisar algumas lacunas 

que a literatura aponta e que oriente para possíveis formas de ampliação das análises. Para tanto, 

foram realizadas entrevistas, com a finalidade de elucidar tais lacunas, como coordenador do 

curso de Administração Pública – PNAP - e o coordenador do curso de Ciências Biológicas 

(CCB) na modalidade EAD e ilustram suas experiências frente à coordenação dos mesmos no 

sentido de relatar as dificuldades e facilidades, semelhanças e divergências encontradas no 

gerenciamento, e como ambos percebem as minúcias que permeiam as ações de implementação 

dos cursos estabelecidos na UEM. 

Destaca-se que a comparação entre os cursos se faz necessária para entender as nuances 

entre um curso formulado, desenvolvido e aplicado, via governo federal, e destinado às IES, 

estaduais e federais, que aderiram ao programa, e outro com características especificas 

desenvolvido pela própria instituição mantenedora, no caso a UEM, porém com recursos 

federais. A análise restringe-se a um olhar local, específico à interpretação dos atores 

envolvidos no processo de implementação dos cursos na UEM. 

Como o objeto empírico do estudo é o PNAP, foram entrevistados somente os 

professores que atuam ou atuaram no mesmo, salientando suas experiências nessa modalidade. 

A ordem das análises se dá pelas falas dos coordenadores de cursos e professores do 

PNAP. Salienta-se que as transcrições das entrevistas foram relatadas na íntegra, evitando 

distorções na sua interpretação, o que em muitas falas houve a necessidade das mesmas serem 

mais extensas, porém com informações necessárias à compreensão do tema. 

Sobre a experiência dos coordenadores de curso, foram questionadas suas dificuldades 

e facilidades encontradas frente à coordenação de um curso na modalidade EAD e obtiveram-

se informações pertinentes, conforme relatos: 
 
Então, no âmbito das rotinas dentro da universidade, no que se refere às reuniões, 
atuação como coordenador de curso, liderar um processo didático-pedagógico, 
enquanto líder de colegiado de curso, a Administração Pública apresentava 
particularidade por ser modalidade EAD de graduação, ou seja, entender o curso, o 
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que significa, como conduzir o curso, fazer acontecer. Pelo fato de estarmos na 
segunda gestão de coordenação, tanto eu quanto o coordenador adjunto, eu digo que 
a EAD sempre nos coloca desafios em estar sensível com a proposta, herdamos um 
trabalho já estruturado da primeira gestão. O desafio que mencionei é o de construir 
sensibilidade em relação a EAD. Precisamos acreditar na proposta, e acreditava e no 
decorrer desses três anos, continuo acreditando (Coordenador do PNAP, 2017). 
 
[...] como eu peguei a coordenação desde a primeira turma, na implantação do curso, 
a dificuldade foi desenvolver uma metodologia que a gente não conhecia, se envolver 
com essa metodologia e desenvolver uma metodologia de trabalho de forma que 
pudéssemos orientar os professores e os alunos em como funciona um curso EAD 
(Coordenador do CCB, 2017). 

 

 Os discursos dos coordenadores de curso corroboram o que Saravia (2006) destaca na 

literatura, em que o planejamento e organização, bem como os recursos humanos, materiais e 

tecnológicos são necessários para executar uma política. Também resgatam a discussão de 

Oliveira (2006), o qual relata que a implementação demonstra a forma de gerenciar e executar 

alterações, do plano administrativo para a praticidade, de forma a minimizar os problemas ao 

longo do processo.  
As dificuldades são e foram com relação à questão estrutural, nas questões legais pois 
a UEM não tem uma resolução específica para EAD e a gente tem que fazer 
adequações com a do curso presencial e nem sempre ela funciona direitinho e com 
isso as vezes você não consegue cumprir tudo como queria (Coordenador de CCB, 
2017). 
 

O fato revela que existe uma grande dificuldade, pela coordenação, em estabelecer 

parâmetros igualitários entre o curso presencial e a distância, com respeito às documentações 

específicas da EAD, conforme relato:  
 
penso que o maior desafio é o estrutural, por ser um programa que vem do governo 
federal e que, em parte, se mantém sustentado pelo PNAP, o que nos coloca numa 
condição de difícil direção no plano local por não estar completamente 
institucionalizado na UEM (Coordenador do PNAP, 2017). 
 

Tal inquietação, por parte do coordenador do PNAP, vem de encontro com o que 

Arretche (2002) expõe sobre os objetivos e as estratégias fazerem parte de seus idealizadores, 

que podem causar um resultado diferente do esperado e a fala do coordenador do curso de 

Ciências Biológicas (2017) vem de encontro com essa situação:  
 
Outra dificuldade para a coordenação foi com relação a fazer a implantação das 
disciplinas de acordo com o que se espera da modalidade. Implantar um curso no 
presencial o pessoal sabe como fazer, mas na modalidade a distância é diferente, 
trabalha-se muito no computador e tem gente que não gosta, tem gente que gosta da 
discussão pessoal, ao vivo. Não gostam de interagir no chat, de ficar digitando, e tem 
gente que gostou muito e se deu muito bem na modalidade (Coordenador do CCB, 
2017). 
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Outra dificuldade relatada pelos coordenadores faz alusão sobre os professores, pois 

estes não têm vínculo de carga horária para além da gravação de aulas ou de uma visitação ou 

outra no ambiente Moodle do curso e não percebem a EAD como um curso regular na 

instituição. 
Os professores, eles não se concebem como professores do curso, pois isto não está 
institucionalizado para eles. Eles transitam pelo curso. Issoé uma fragilidade, uma 
diferença. No campo do ensino aprendizagem os professores gravam aulas ou 
explanam conteúdos ao vivo, com tempo reduzido, que pode se estender em até 4h/a 
no máximo e então desenvolvem um processo de conduzir a disciplina que é diferente: 
primeiro, ter de falar para a câmera: o professor ali se constrói de modo diferente, ele 
passa por um tempo de adaptação, lida com processo de constrangimento, ele se 
redescobre nessa condução do trabalho e a gente tem esse ônus de inserir o professor 
quando ele está começando em EAD. Esse é um ônus ao docente, por uma ótica, 
inicialmente. Mas é óbvio que esse professor, com o tempo, acaba se desenvolvendo 
na linguagem da EAD (Coordenador do PNAP, 2017). 

 

Então os maiores desafios era trazer o professor para a modalidade de forma que ele 
abraçasse uma coisa nova e não viesse com o que ele tinha do presencial. E muitas 
vezes ele não conseguia fazer isso. Teve gente que conseguiu, no meio do caminho 
começou a mudar e a gente na medida que foi avançando da primeira turma para a 
segunda turma a gente já não teve problema. Já vieram para a segunda turma com um 
comportamento completamente diferente. Eles quiseram dar aula, se bem que muitos 
outros não quiseram porque não gostaram, outros quiseram dar aula porque mudaram 
o seu pensamento, bem como o comportamento dele no curso presencial e ele quis dar 
aula na EAD, na segunda turma, justamente para melhorar, aprimorar aquilo que já 
tinha feito antes. Agora muitos ouviam, outros já não ouviam, não acatavam nossas 
sugestões e a gente tinha problemas de rendimento, reclamações de alunos, no que diz 
respeito ao rendimento e aproveitamento dos mesmos nas disciplinas, índices de 
reprovações altíssimo, inclusive em disciplinas que no presencial também temos tido 
problemas, então no curso a distância ficavam pior (Coordenador do CCB, 2017).  
 

 Os depoimentos recaem para o discurso acerca da necessidade da institucionalização 

dos cursos com modalidade a distância na UEM. Os coordenadores estão engajados nas ações 

de sua implementação, seguindo os mesmos paradigmas institucionais, minimizando os 

problemas ao longo do processo, porém os fatos citados revelam uma barreira forte, como um 

"preconceito disfarçado" com relação à EAD, devido à sua não institucionalização, mesmo com 

forte atuação do NEAD, que trabalha junto aos Centros de Ciências e Departamentos afins, já 

que é um ator fundamental para a sua implementação, porém os resultados ficam aquém dos 

desejados pelos coordenadores, departamentos e pelo próprio NEAD. Silva (1999) e Arretche 

(2002) destacaram em seus estudos as problematizações inerentes à fase de formulação de 

políticas públicas, que não foram presumidos e que na implementação tornam-se evidentes. 

 Esse fato requer um olhar mais atencioso, pois a própria estrutura política da EAD não 

prevê a contratação de docentes, seja por concurso ou pela CLT, para as disciplinas em seus 

cursos, sendo essas respaldadas pelos professores que já possuem carga horária distribuída em 

seus encargos, nos cursos presenciais, e sua adesão à modalidade a distância se dá pelos 
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convites, formais ou informais, por parte da coordenação e departamentos, sendo essa uma 

adesão voluntária, conforme relato dos coordenadores: 
 
Por mais que - como coordenador que falo - respeito as formalidades, eu sempre 
encaminho ofício para chefias. Mesmo assim, a relação com o corpo docente é mais 
flexível, pautada em convites, pautada numa tentativa de se constituir um corpo 
docente para um curso no sentido de incentivar aqueles que gostaram da EAD (se 
alinharam melhor), que os alunos gostaram, que conseguiram ter uma boa relação na 
EAD com os professores do curso de Administração Pública e isto está, em certa 
medida, no campo, eu diria, menos burocrático, por mais que você formalize, eu diria 
que se desenvolve (a relação) também na amistosidade(Coordenador do PNAP, 2017). 
 

Nos cursos presenciais na UEM, os professores contratados (chamados de temporários) 

acabam por assumir as disciplinas na EAD, mais por pressão pela demanda e convites pela 

coordenação de curso, pois eles também têm o compromisso de trabalharem com a carga horária 

determinada em suas atribuições docentes no curso presencial, determinado pelas chefias de 

departamento. A dinâmica na EAD é um pouco diferente do presencial. Ela é mais cortês, 

mesmo sendo formalizada. 
 
Neste momento, eu venho, converso com o docente, “você assumiu essa cadeira lá 
atrás e os alunos gostaram do seu trabalho” ou “você conduziu de modo exitoso”. 
Pergunto: “você gostou de trabalhar com EAD? Você tem interesse em continuar? 
Você assume nova turma ou não?” Existe esta relativa informalidade no campo da 
amistosidade, não se trata de uma relação fria e formal e sim uma relação próxima e 
dialogada que envolve uma preocupação, existe um protagonismo por parte da 
coordenação e que difere do mais institucionalizado processo de distribuição de carga 
horária do presencial (Coordenador do PNAP, 2017). 
 
Quando eu conheço as pessoas que têm afinidade com a modalidade e que gostariam 
de dar aula, aí eu realmente converso com os professores e vejo da possibilidade e se 
o professor concorda, aí eu faço a sugestão para o departamento. E normalmente os 
departamentos aceitam, acatam a nossa sugestão porque o professor se prontificou, 
principalmente porque a carga horária da EAD não pode ser contada na carga mínima 
proposta pela UEM ao professor. É uma carga horária além da obrigatória, onde ele 
tem que assumir todos os encargos do presencial e do curso a distância (Coordenador 
do CCB, 2017). 
 

 Os coordenadores de curso são os responsáveis em formalizar o pedido ao seu 

departamento, do corpo docente que atuará nos cursos. Os mesmos relatam o fator 

"informalidade", em um primeiro momento, com os professores que possuem afinidades com 

a modalidade e, em um segundo momento, deixam a critério do departamento acatar suas 

sugestões e posteriores indicações quando não há contato com os outros docentes.  

 Os coordenadores relatam a não institucionalização dos cursos de graduação na 

modalidade EAD, pela UEM. Com a distribuição das aulas nas cargas horárias dos docentes, o 

que somente é contemplado nos cursos presenciais, mantém-se como uma lacuna no trabalho 

do docente, o que, em sua maioria, justifica-se pelo recebimento de bolsa, conforme relato do 

Coordenador do PNAP: 
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Nós lidamos com professores que são convidados, mesmo que existam cuidados com 
a formalização da distribuição de aulas, enquanto coordenador eu convido esses 
professores, informando a chefia de departamento, e o chefe de departamento indica 
alguns a participarem do curso, quando eu não tenho nenhum contato com os mesmos. 
Esses professores são estimulados pela bolsa, mas eles já desempenham ou lidam com 
uma carga horaria exaustiva, então muitos acabam se vinculando, penso eu, 
principalmente por esse motivo, que é o de um complemento salarial. Essa é a leitura 
que eu tenho e destaco como desafio estrutural, por conta de ser um trabalho 
complementar que eles desempenham. Essa é uma fragilidade: não ter um corpo 
docente exclusivo para a Administração Pública (Coordenador do PNAP). 
 
[...] uma carga horária a mais porque é interpretado assim, pois ele recebe a bolsa para 
fazer esse trabalho. Em geral a gente faz isso, mas quando não tem o professor que a 
gente conhece, a gente tem que aceitar a indicação do departamento (Coordenador do 
CCB, 2017). 
 

Essa lacuna pode gerar fatores que, a posteriori, afetarão a atribuição de carga horária 

aos docentes, caso os mesmos venham a ter em seus encargos uma maior quantidade de aulas, 

conflitando ou deixando de gerar interesse em trabalhar na EAD. Esse é um fato que os 

formuladores dessa política devem se atentar (RUA, 2012), assim como Silva-Neto e Serra 

(2007) destacaram sobre o surgimento de problematizações que podem resultar em fatores 

negativos à situação. 

Nos discursos são relatadas as semelhanças entre os cursos presenciais e os da 

modalidade a distância, percebidas pelos coordenadores. Ambos concordaram que a formatação 

e responsabilidades são comuns entre as duas modalidades, porém a coordenação do PNAP 

destacou que o projeto PNAP segue as diretrizes do curso de Administração e não as de 

Administração Pública, o que será tratado a posteriori, e enfatizou uma das particularidades que 

o programa apresenta que são os livros didáticos. 

Os livros são produzidos nacionalmente e distribuídos virtualmente, pela CAPES/UAB, 

para as instituições de ensino superior públicas (federais e estaduais) que aderiram ao programa, 

e na UEM esse órgão responsável para impressão e distribuição é o NEAD – Núcleo de Ensino 

a Distância. Os livros foram elaborados a partir da matriz curricular nacional, para cada 

disciplina ofertada pelo PNAP, porém o docente tem a liberdade de complementar o conteúdo, 

caso necessário, com material que lhe for conveniente, respeitando a sua ementa. 

Já o coordenador do curso de Ciências Biológicas enfatizou em sua fala a importância, 

tanto do docente quanto do aluno, como semelhanças entre si, porém destaca o autodatismo do 

aluno, no sentido da não presença física do professor e enalteceu as tutorias como respaldo para 

dúvidas. Não houve uma inferência ou menção ao material didático, pois o mesmo é 

desenvolvido pelos docentes do Centro de Ciências Biológicas, composto por cinco 

departamentos que trabalham com conhecimentos da área de Biologia na UEM. 
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Moore (2003) identifica que a principal característica da EAD está em possibilitar 

autonomia e independência de aprendizagem ao aluno adulto, a quem prioritariamente essa 

modalidade está dirigida, o que ratifica a fala do Coordenador de CCB: 
 
Semelhança é o escopo minoria. O projeto PNAP segue as diretrizes do curso de 
Administração e não as de Administração Pública; outra semelhança está na pró 
atividade docente, mas aqui faço um parêntese: “a pró-atividade docente que atua 
como um profissional, como diz Mintzberg que a Universidade é uma burocracia 
profissional, ou seja, o professor decide pela forma de conduzir o trabalho a partir de 
um referencial que é a ementa e programa da disciplina. Então, na EAD PNAP existe 
um material didático já pré-definido e esse professor precisa usar esse material 
didático, precisa legitimar esse material. No entanto, ele não precisa ficar refém desse 
material e sim respeitar a ementa (conteúdo programático). Agora, ele usando o 
material didático, ele pode complementar com o material que ele bem entender e a 
partir da abordagem que ele desenhar para a disciplina, pois ele tem essa autonomia”. 
Esse protagonismo docente é uma semelhança (Coordenador do PNAP, 2017). 

 

As semelhanças são nas responsabilidades tanto num curso presencial quanto no curso 
a distância, tanto do professor quanto do aluno. Na formação a distância a 
responsabilidade do aluno é muito maior. No presencial existe a reprovação por falta 
e na EAD isso não existe. O aluno assiste às aulas que são gravadas quantas vezes ele 
julgar necessário e é uma referência que favorece muito aluno do EAD, e tirar dúvidas 
a partir da própria aula, com os professores, via Moodle e com os tutores, ele tem essa 
flexibilidade. Normalmente os alunos a distância são mais amadurecidos, são mais 
velhos, outras vezes casados com filhos e são os que se dedicam ao curso, são pessoas 
muito sérias com uma faixa etária muito maior e eles sabem do investimento que tem 
que ter em termos de tempo e dedicação ao curso (Coordenador do CCB,2017). 
 

 O coordenador do PNAP (2017) relata que o protagonismo do professor é semelhante 

ao de um curso presencial, mas, por outro lado, há diferenças significativas no que se refere à 

grade curricular e ao material didático do PNAP, que são padronizados, desenvolvidos e 

produzidos nacionalmente, pretendendo assim manter um padrão de qualidade em todo o país, 

porém abrindo margem para que cada instituição que oferta os cursos possa incluir assuntos em 

atendimento às diversidades econômicas e culturais de sua região (CAPES, 2010). 

Outro fator que merece destaque é a relação professor x aluno e 
 
não só a do professor, como o coordenador, a Universidade, onde a mesma encontra-
se num campo virtual, em um espaço que é parceira a Universidade Aberta do Brasil 
e das prefeituras, que a hospeda, e no caso do Paraná têm-se a UEM, a UEPG, a 
UNIOESTE, a UNICENTRO, a Federal do Paraná (Coordenador do PNAP, 2017). 

Ou seja, no espaço da educação superior, não há essa convivência direta e materializada 

que existe no presencial ou institucional universidade-curso, com seu espaço estrutural no 

campus que o abriga. 
 
Na questão identitária, o que eu quero dizer com isso é que, se por um lado não há o 
tutor na área de Administração Pública, por outro, esta ausência do presencial fragiliza 
o processo de construção da identidade do curso e isso fica ainda mais evidente devido 
à questão da distância acadêmica. Então, uma pergunta na modalidade EAD: como a 
gente deve proceder para que o aluno se insira no campo identitário profissional, 
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potente? É claro que, com as narrativas que eles acessam, com os vídeos e com os 
livros, eles concebem isso, na troca que eles têm com os encontros no polo, ou seja, 
para web conferência, para realização de provas, ou para um grupo de estudo 
qualquer, mas, queira ou não, na modalidade EAD, este processo de construção 
identitário é fragilizado. Isto é uma grande diferença, é uma outra forma de se 
conceber a formação no ensino superior (Coordenador do PNAP, 2017). 
 

No PNAP, assim como em qualquer outro curso na modalidade EAD, o papel dos 

tutores está diretamente relacionado com o pedagógico, pois suas atribuições são equivalentes 

a de um docente, tanto os tutores presenciais, que atuam diretamente nos polos de apoio 

presenciais com os acadêmicos, quanto os tutores a distância, que corrigem os trabalhos e 

avaliações desenvolvidos pelos acadêmicos, mediante gabaritos desenvolvidos e fornecidos 

pelo docente da disciplina. 

O coordenador do PNAP (2017) explicitou uma outra diferença na EAD:  
 
Nós temos a figura do tutor como o professor que implementa, que conduz de fato o 
conteúdo ao aluno, no momento dois, após a aula expositiva do professor. Bom, como 
o professor grava uma aula expositiva não dialógica, porque o aluno não está na 
interação com ele, cabe ao tutor amparar o aluno e conceber esse espaço dialógico. 
 

E além disso é uma outra forma de conduzir aula e que precisa ser mais sintética.  
 
Ela não é aula da minúcia, ela é uma aula orientadora, ela é uma aula que convoca o 
aluno para, em parte, o autodatismo no âmbito da reflexão minuciosa e que passa essa 
reflexão minuciosa (pormenores) a ser conduzida pelos tutores. 
 

Porém, esse dialógico pode ser em tempo real, abrindo um fórum de discussão na 

plataforma Moodle, estabelecendo um momento para que todos participem. Esse tempo 

geralmente não é delimitado e o diálogo acontece por meio de postagem, por mensagens no 

referido ambiente e isto vai sendo conduzido no momento de comprometimento por parte dos 

tutores e das inquietações que se estabelecem em cada um dos alunos, o que corrobora a fala 

de Gaetani (1998) e Moore (2003). “Não há um grande momento de forte potência dialógica 

no âmbito da construção do conhecimento. O aluno precisa ser protagonista. A diferença está 

no discente ter de se sentir também, em tese, no protagonismo” (Coordenação do PNAP, 2017). 

Na EAD, se o aluno não transcorrer, não buscar o conhecer, o entender, perguntar, ele vai 

desenvolver mal esse processo formativo, pois há menos pessoas sensíveis a ele, que no 

presencial.  
Não que os tutores não sejam sensíveis, não que os tutores presenciais, coordenação 
de polo, coordenação de curso e professores não sejam sensíveis, é que a virtualidade, 
se por uma ótica nos aproxima ela, por outra nos distancia e fragiliza aquilo que chamo 
de sensibilidade na convivência (Coordenador do PNAP,2017).  
 

Quando o professor está numa relação direta com aluno, ele tem a percepção do mesmo 

de diferentes maneiras e não só pelo protagonismo da fala. Ele percebe o distanciamento do 
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aluno e, na EAD, pode-se não ter a mesma sensibilidade que no presencial, quando o aluno não 

está entendendo o conteúdo, quando não se tem a dimensão dele, de sala de aula, pois ele não 

está presente fisicamente. O coordenador do PNAP (2017) acrescenta ainda, sobre o aluno, que 

“ele encontra-se numa sala virtual que onde só se nota a presença dele quando ele fala e nós 

não contamos com outros elementos, o que dificulta desenvolver essa sensibilidade, visualizar, 

ou termos esta sensibilidade”. 
 

Dai precisamos fazer outra pergunta: o que fazer para potencializar a EAD? O que 
precisa desenvolver para melhorar essa relação com aluno, já que a gente não pode 
contar com as leituras que a gente realiza quando estamos no presencial, e que a 
observação visual, a observação no campo da expressão do comportamento (tudo isso) 
se perde fortemente no não presencial (Coordenador do PNAP, 2017). 

 

Comparando com o presencial, no qual o acadêmico assiste às aulas junto com o 

professor, com horários a serem cumpridos, favorecimento ao esclarecimento de dúvidas 

diretamente com o professor, é uma diferença que é apontada pelo Coordenador de CCB (2017), 

que está na disponibilidade do aluno frequentar a academia e ter mais contato com outros alunos 

e com professores costumeiramente, como acontece no presencial, 
 
mas se ele entrar em contato com os professores e com os tutores nos mecanismos do 
curso, no ambiente virtual, ele tem condição, ele aprende, pois a bibliografia é a 
mesma, o conteúdo é o mesmo, só a forma ou a modalidade que é diferente. Então um 
aluno sério, tanto do presencial quanto do a distância, tem condições de aprendizado. 
 

Moore (2003), em seus estudos, enfatiza a autossuficiência do aluno em alcançar os 

objetivos, bem como planejar períodos de estudos e priorizar o que será estudado, definindo 

assim o ritmo próprio no exercício da disciplina. 

 Este tópico analisou a implementação do PNAP comparado com o curso de Ciências 

Biológicas, retratando as experiências dos coordenadores de ambos os cursos, relatando as 

dificuldades e facilidades, semelhanças e divergências encontradas no gerenciamento de um 

curso na modalidade EAD na UEM. O próximo tópico analisa a autonomia e discricionariedade 

desses atores, complementado pelos professores que atuam ou atuaram no PNAP. 

 
 
4.2 A ANÁLISE SOBRE A AUTONOMIA E DISCRICIONARIEDADE DOS 

COORDENADORES DE CURSO – PNAP - E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E PROFESSORES 

DO PNAP 
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 Para analisar a autonomia e a discricionariedade dos SLBs foram considerados os 

critérios, como a margem de liberdade do servidor público, os próprios valores e valores dos 

atores envolvidos no processo, as restrições, procedimentos adotados, incentivos destacados na 

literatura e, nesse caso, específicos ao PNAP. 

 Para a análise sobre a Discricionariedade dos Street-level Bureaucrats, a entrevista 

pautou-se em discutir a autonomia dos coordenadores de curso do PNAP e de Ciências 

Biológicas e professores que ministraram ou ministram aulas no PNAP. 

 A abertura de novas turmas dos cursos EAD na UEM incide sobre a chefia de 

departamento inicialmente, a qual dialoga com a coordenação, cabendo a esta a decisão em 

acatar ou não a referida abertura, e o NEAD fica com o gerenciamento e negociação com os 

órgãos financiadores (CAPES/UAB), quando estes autorizam nova abertura de turma ou um 

novo curso. “Eu participei de um processo recentemente de pensar numa possível abertura de 

turma. Isso vem de uns dois anos, aproximadamente 2015, e a minha posição foi pela não 

abertura, pela dificuldade estrutural que estávamos passando e isso foi acatado” (Coordenador 

do PNAP, 2017). Ao tomar a decisão pela não abertura de uma nova turma, o coordenador 

exerce seu poder discricionário, conforme Cardozo (2005) salienta a liberdade de escolha da 

conduta administrativa a ser adotada e pelo próprio valor do coordenador frente às situações 

que ele conhece do andamento do curso. 

 O referido coordenador esclarece que houve uma nova consulta, pelo NEAD, a respeito 

da abertura de nova turma “em tese, ainda teremos vestibular este ano para iniciar nova turma 

ainda este ano ou ano que vem (acredito que tenha início em 2018)” e que ele, em conversa 

com o coordenador adjunto e chefia de departamento, foram favoráveis à situação, mas ele faz 

questão de observar que  
eu atuo como coordenador e até certa medida eu vejo que a minha opinião é 
importante, mas ela, obviamente, não é a definitiva. Se a direção do NEAD obter (sic) 
parecer positivo da CAPES/UAB para abertura de novas turmas e tiver o respaldo do 
departamento, abre-se nova turma. 

 Vale ressaltar que, por ser um programa do governo federal, cabe a ele decidir se haverá 

financiamento para novas turmas. Frente ao contexto exposto, evidencia-se o modelo top-down 

que Elmore (1996), Saravia (2009) e Secchi (2014), em seus fundamentos teóricos o 

caracterizam pela separação clara da tomada de decisão ao da implementação. 

Ainda a esse respeito, ele diz que uma das funções do coordenador é avaliar a 

pertinência para abertura de nova turma e que isso é levado em consideração, mas o poder está 

com a Universidade, pois cabe a ela propor, transitar e aprovar nova turma para o curso, bem 

como gerenciar os recursos financeiros advindos para o PNAP. 
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A universidade tem sua autonomia e eu, como coordenador, tenho um posicionamento 
e também tenho apoio político para incentivar ou não, aquilo que tenho por convicção, 
a partir do exercício da ética que cabe a todos os servidores públicos (Coordenador 
do PNAP, 2017). 
 

Observado na fala do coordenador, ele segue os preceitos estabelecidos na definição de 

discricionariedade que Davis (1969) definiu. O coordenador do CCB corrobora seu colega, que 

segue os princípios da ética e sem interferência direta, pois são os princípios básicos que a 

universidade tem, bem como a liberdade de trabalhar, desde que se não cometa nenhuma 

ilegalidade. Esse fato é observado quando Cardozo (2005) relata que a discricionariedade é o 

campo de atuação livre, fundamentado pela lei ao servidor. O coordenador do CCB ressalta que 

só não tem a liberdade e autonomia com relação ao número de bolsas e as certas questões do 

órgão financiador, o que é enfatizado por Motta (2007).  
 
As atividades pedagógicas, ela é toda nossa, como as atividades do tutor é a gente que 
decide, atividade do professor quando esse quer fazer atividades diferenciadas, nós 
discutimos, negociamos, viabilizamos, nós decidimos e temos apoio da direção do 
NEAD constante (Coordenador do CCB, 2017). 

 

Tais falas vêm de encontro ao que Lipsky (1980) apresenta como sendo os dilemas 

individuais dos funcionários públicos que lidam diariamente com as políticas públicas em seu 

nível operacional. Também é evidente o resultado da interação que exercem entre seus próprios 

valores e valores de outros atores envolvidos, conforme Lotta (2010) salienta, que é a 

discricionariedade exercida pelos burocratas de nível de rua. 

É mister, portanto, dimensionar não somente o que os coordenadores relatam sobre 

autonomia nos cargos, mas adentrar no campo da docência e observar o que acontece no âmbito 

das disciplinas, do ponto de vista docente. 
 
Eu particularmente gosto de trabalhar dentro do programa e ter uma autonomia para 
falar coisas que não estão dentro do livro texto especificamente, mas estão 
relacionadas com o conteúdo. Não é nenhuma questão, por exemplo partidarista. 
Como minhas disciplinas são bem técnicas, não tem uma dimensão política que eu 
queira discutir ou ser falada ali. Eu sempre procuro ser o mais isento possível com 
essas questões, mas eu acho que eu tenho autonomia necessária, no que diz respeito 
ao material didático e a disciplina, para trabalhar da maneira que eu observar ser a 
correta (Relato do professor 1, 2017). 
 

O relato do professor 1 vai ao encontro do conteúdo retratado nas entrevistas com os 

professores 4 e 7, que afirmam sugerir leituras didáticas como artigos científicos, livros, 

dissertações e teses, no sentido de aumentar o conhecimento e a linguagem própria inerente ao 

curso, bem como despertar o interesse dos alunos em compreender sobre o contexto de 

Administração Pública. Neste ínterim, o professor, como ator discricionário, pode interpretar a 

lei e assumir os riscos por exemplo, ao demandar maior conteúdo do que estabelecido no livro 
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texto da disciplina. Assim, a discricionariedade de um servidor público é fato rotineiro, onde 

avalia a situação e usa o bom senso em tomar decisões (CARDOZO, 2005). 

 
A gente não tem uma indicação específica do que pode ou deve trabalhar com outros 
materiais. A indicação é o livro da disciplina, mas não negam a gente colocar outras 
coisas se for necessário. O único ponto é que no momento de fazer a avaliação a gente 
fica meio insegura de colocar estes outros materiais que a gente disponibiliza. Para 
avaliação a gente se prende ao livro, e isso talvez seja alguma coisa que não esteja 
deixando a gente avançar um pouco mais nisso, talvez. Mesmo os materiais 
complementares ao livro, a gente fica com receio do aluno questionar que aquele não 
é o material didático que está lá, que não consta nas referências, então a gente, para 
se precaver, acaba cobrando apenas o que está no livro. E quando o livro é um pouco 
desatualizado e defasado, tem perguntas que a gente nem pode fazer porque as 
respostas estariam erradas (Relato do Professor 3, 2017). 
 

O professor 6 confirma o relato do professor 3 em sentir-se temeroso ao acrescentar algo 

além do livro texto e ressalta que o mesmo, apesar de algumas falhas, tem um conteúdo razoável 

para entendimento do que julga ser necessário para a aprendizagem. Ele destacou que, em sua 

disciplina, sugere alguns autores e livros que complementam o conteúdo, porém não exige tais 

assuntos em suas avaliações. Observa-se, pela fala do professor 3, uma certa restrição, segundo 

as quais Lotta (2010), Lipsky (2010) e Wilson (2000b) destacaram, a trabalhar com outros 

materiais excedentes ao livro texto. 

Na verdade, existe um cuidado da coordenação. Ela sempre nos disse assim: "não dê 
muito conteúdo além do material que já é do curso, que já vem pronto pelo programa, 
porque a gente poderia estar sobrecarregando os alunos". Então, liberdade de incluir 
um ou outro material, a título de material extra, de fonte de consulta adicional, mas 
não para interferir no conteúdo do livro que vem pelo programa, como conteúdo 
adicional sempre houve uma liberdade, mas sempre houve um cuidado por parte da 
coordenação de não exagerar nesse conteúdo extra. Então, normalmente nas 
disciplinas que eu trabalho sempre disponibilizo um ou outro artigo, ou as vezes uma 
tese, uma dissertação que aborda o assunto, um texto a parte bem construído, para que 
ajude os alunos a se desenvolverem e aqueles que tem disciplina de estudo, vão além 
do livro, eles usam esses materiais adicionais (Relato do professor 5, 2017). 

 

Diante das falas dos professores 5 e 2, observa-se como a discricionariedade é exercida 

- nesse caso, pelos professores e pelo coordenador -, o que vem de encontro com a afirmação 

de Davis (1969) quanto à margem de liberdade de um funcionário público para escolher um 

curso de ação. Por outro lado, Brodkin (2007) acrescenta que a discricionariedade concede 

controle aos agentes de linha de frente cujas variações nas práticas podem, algumas vezes, 

prejudicar, mais do que beneficiar a política e os cidadãos. 

Minha experiência no aspecto da autonomia é positiva. Em todas as vezes que tive a 
oportunidade e confiança do coordenador do curso. A direção adotada para a 
disciplina foi determinada por mim. Mas, antes de defini-la, ocorreram conversas com 
o coordenador do curso, para que a disciplina não fosse trabalhada de forma diferente 



74 
 

dos objetivos gerais do curso. Todas as disciplinas que trabalhei já estavam definidas 
quanto a ementa/programa e conteúdo, o que é normal em ensino a distância. 
Materiais complementares foram sugeridos nas aulas gravadas e no guia didático 
oferecido aos alunos. Não foram utilizados, como base, para as aulas gravadas (Relato 
do professor 2, 2017). 

 

Frente ao exposto, observa-se uma preocupação comum a todos os entrevistados no que 

se refere ao conteúdo sobressalente ao do livro didático. Ao complementar o conteúdo 

bibliográfico, o docente pode incorrer em fatores externos aos da disciplina, tanto negativos, no 

sentido de exceder a quantidade de conteúdo, desestímulo ao acadêmico, indiretamente 

provocar a evasão, sobrecarga nas atividades, bem como positivos, podendo despertar o aluno 

para a pesquisa, amadurecimento e curiosidade científica. Tais situações ficaram nítidas nas 

falas dos entrevistados, o que vem de encontro com Lotta (2008), ao ressaltar sobre a 

discricionariedade dos agentes sobre benefícios e sanções praticados por eles. 

No tocante em como proceder com a oferta de dependências das disciplinas, ambos os 

coordenadores afirmaram ofertá-las quantas vezes acreditarem ser necessário. Lipsky (2010) 

deixa claro que a discricionariedade dos SLBs está em poder determinar a natureza, a 

quantidade e a qualidade dos benefícios ou sanções planejadas por suas organizações estatais. 

Porém as dificuldades e rotinas de trabalho, e olhando para o comportamento do aluno, 

decidiram em ofertar a primeira vez obrigatória, ou seja, no ano seguinte à oferta da disciplina 

regular, e a segunda vez no final do curso, podendo ser no quinto e sextos anos. Sobre a 

exposição dos coordenadores, Secchi (2014) retrata a maior liberdade dos burocratas em auto-

organizar e modelar a implementação de políticas públicas.  

E esse é o diferencial no âmbito da autonomia, no que se refere à execução das 

disciplinas de dependências, portanto, a esse respeito, o autor diz que existe maior 

discricionariedade por parte dos gestores e burocratas e esse papel de remodelação da política 

pública por aqueles que a implementaram não é entendido como um desvirtuamento, mas sim 

como uma necessidade daquele que depara com os problemas práticos de implementação 

(SECCHI, 2014). 
Observando a escassez de recursos, tomei a decisão de reaplicar o conteúdo regular 
para as disciplinas de dependências, como as aulas gravadas, elaboração de conteúdo 
e avaliações do professor titular da disciplina, que ele já revisou no primeiro momento 
e recebeu bolsas para isso e para a recondução da mesma, eu, na coordenação, assumi 
esse ônus. Eu acompanho os tutores na orientação da disciplina e, como eu disse, o 
professor não tem assumido a disciplina que lhe foi oferecido (sic) na primeira oferta 
porque eles não recebem bolsa para isso (Coordenador do PNAP, 2017). 

 

Araújo Filho (2013) salienta que o poder discricionário do SLB de agir seletivamente e 

criar critérios de prioridades sobre "quem" e "como" recebe os benefícios ou sanções é essencial 
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para a transformação de objetivos institucionais em trabalho prático e diário. Essa conduta é 

observada na fala dos dois coordenadores de curso que, pelas experiências e vivências tomaram 

decisões similares na oferta de disciplinas de dependência. 

Nessa segunda turma eu já fiz pequenas restrições, porque percebemos que os alunos 
não conseguiam acompanhar, ou seja fazer a série e acompanhar as dependências. 
Então as dependências estão sendo oferecidas somente da série anterior. Se o aluno 
está em condições de se formar dentro dos regulamentos da UEM, nos limites de 
disciplina que ele pode carregar em dependência a gente vai oferecer dependência de 
outras séries. Mas normalmente nós temos oferecido dependências da série anterior 
porque o rendimento tem sido melhor do que oferecer de todas as séries 
simultaneamente (Coordenador do CCB, 2017). 

 
 Nos cursos analisados, observa-se que as turmas são ofertadas no período de 04 anos. 

Isso quer dizer que espera-se formar uma turma para iniciar outra, fato esse que permite um 

número maior de ofertas de disciplinas de dependência. Ambos os coordenadores relatam que 

isso não é algo estabelecido na UEM, porém é o que acontece. 
 
O fluxo não é continuo, ou seja, não temos turmas regularmente. No curso de ciências 
biológicas espera formar uma turma para dar início em uma outra turma, não que isso 
seja algo que aconteça em toda a instituição na modalidade EAD, mas é algo que 
acontece no nosso curso (Coordenador do CCB, 2017). 

 
 O coordenador do PNAP (2017) acrescenta que “nós não temos, todo ano, todas 

disciplinas operantes, eu não tenho regularidade e isso é um grande diferencial, apesar de isso 

não ser uma regra, mas é o que acabou se institucionalizando e isso também diferencia o 

operacionalizar dos processos de transferência externa e toda a dinâmica de ofertas de 

disciplinas”. No entender de Jorge (2012), a necessidade do burocrata do nível da rua em 

legitimar sua ação frente ao cidadão, a discricionariedade e autonomia são centrais na sua ação, 

tornando-se quase um ideal normativo e influenciando também a instituição que representa. 

Ao analisar as disciplinas de dependência, deve-se destacar uma outra especificidade 

que o PNAP possui: uma abertura em sua grade curricular onde duas disciplinas podem ser 

enquadradas dentro da região ou Estado de abrangência do curso, ou seja, duas disciplinas que 

podem desenvolver um conteúdo específico, atraindo ou trazendo mais para a região de atuação 

onde o curso se encontra. Santos (2017) destaca que as diretrizes da formulação de políticas 

públicas são vagas e o contexto de atuação dos agentes implementadores, complexo, podendo 

ele mesmo alterar ou reorientar a política a partir da autonomia possibilitada pela 

discricionariedade. 

Tal natureza vem de encontro com a perspectiva de Silva (1999), que diz que uma 

política também pode sofrer impactos diferentes, dependendo do contexto de implementação 

de cada estado brasileiro e alguns fatores ligados à formulação de um programa podem causar 
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impactos na estratégia de implementação, alterando também o conteúdo do programa. Os 

efeitos provocados pela estratégia adotada somente serão conhecidos depois da política ser 

implementada. Nesse ínterim, o coordenador do PNAP destaca: 
 
Quando eu assumi a coordenação, essas duas disciplinas que são informática e 
redação comercial já pertenciam a grade do curso. E optamos por dar sequência nas 
disciplinas e entendo ainda hoje que essas disciplinas servem muito mais para suprir 
uma dificuldade dos alunos do que para exercitar o campo identitário do curso, no que 
confere as características regionais. Trata-se de uma demanda particular do curso, 
enquanto uma dificuldade, um amparo ao curso/aluno, ao invés de contemplar uma 
leitura sobre as particularidades da região. Mas essa questão precisa ser revisitada 
(Coordenador do PNAP, 2017). 

 
Também relatou que em sua gestão não foram problematizadas essas disciplinas, ao 

ponto de almejar outra possibilidade e que o constrangimento que existe nessa situação 

específica é a morosidade para lidar com a burocracia e “quando você tem algo e não prevê, na 

última hora (ou próximo) você não consegue implementar com facilidade, então eu parti 

daquilo que já havia sido concebido, enquanto prática e continuei, da mesma forma, mas é um 

ponto importante que deve ser problematizado”. Brodkin (2011) e Soss; Fording; Schram 

(2011) destacam que o uso da discricionariedade dos SLBs relaciona-se às características dos 

espaços de execução e que não exprime suas preferências individuais, mas é modelado pelas 

rotinas, ferramentas e normas organizacionais. 

E, nesse sentido, a coordenação de curso entra com autonomia no âmbito da criação de 

disciplinas, de pensar no sentido de conteúdo de disciplinas, assim como acontece em relação 

à disciplina de Seminário Temático e ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que são 

disciplinas em que o professor desenvolve e/ou indica o conteúdo a ser trabalhado, conforme 

expôs o professor que a ministra: 
No TCC não tinha material didático, nós tivemos que escolher um livro que 
trabalhasse ou tratasse em como fazê-lo e disponibilizar alguns materiais didáticos 
[...]. Eu conversei muito com o coordenador e com os tutores, nós fizemos reuniões 
juntos para decidir quais melhores conteúdos a serem tratados e de que maneira nós 
levaríamos a disciplina (Relato do professor 3, 2017). 
 

Sobre isso, o coordenador do PNAP (2017) acrescenta: “No entanto, eu penso que no 

TCC isso foi exercitado. Já no âmbito das disciplinas complementares (informática ou redação) 

isso não foi problematizado”. Tais disciplinas existem desde o primeiro momento e a 

coordenação optou por manter o que tinha sido estabelecido, departamentalizando-a e fazendo 

a opção regular pela disciplina de Informática. Com relação a essa disciplina especificamente, 

foi destacado na fala de um entrevistado, onde o mesmo relata que  
 
A ementa que era a disciplina de Introdução à Informática ou Informática para 
Administradores, que é uma disciplina para ensinar Excel, PowerPoint, esse tipo de 
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coisa, eu achei que não fazia parte do contexto universitário e a gente trabalhou ela 
no modelo um pouco mais aplicado do que ficar utilizando essas ferramentas.  (Relato 
do professor 1, 2017). 
 

Na perspectiva de Lipsky (1969), embora o street-level bureaucrat trabalhe dentro de 

uma estrutura burocrática, sua independência no trabalho é bastante extensa. Um componente 

desta independência é o poder que lhe foi concebido em tomar decisões, ou seja, o poder 

discricionário inerente a sua função na organização. 

 As coordenações de cursos assumiram compromissos em visitar os polos de apoio 

presenciais, no sentido de conhecerem e serem conhecidos pelos alunos e demais atuantes dos 

mesmos, o que vem de encontro com que Rua (2009) destaca sobre o SLB atuar onde o público 

se encontra, apresentando-se como a face pessoal de um governo.  

Um polo pode ser considerado o braço operacional IES na cidade onde o aluno reside 

ou mais próxima dele, onde são realizados os encontros presenciais, orientações para estudos, 

acompanhamentos, práticas laboratoriais e avaliações presenciais (CAPES, 2010). O polo é 

considerado o ator mais próximo dos beneficiários das políticas, é dependente de fatores 

políticos e visto como o elo mais frágil dessa parceria, pois sua manutenção se dá pela 

contrapartida das prefeituras e das prioridades políticas dos gestores municipais (COSTA, 

2010). 

 As visitas aos polos de apoio presencial são atribuições do coordenador de tutoria 

(terminologia utilizada pela CAPES/UAB) ou coordenador adjunto (terminologia utilizada na 

UEM) designadas para acompanhar os trabalhos dos tutores presenciais, no sentido de propor 

e conduzir atividades e eventos, grupos de estudos, processos de discussões sistematizadas bem 

como protagonizar o contato direto com o aluno, verificações e adequações da infraestrutura 

(sala de aula, equipamentos, biblioteca, entre outros). O coordenador de curso visita 

semestralmente os polos ou poderá ir sempre que for necessária a sua presença. 
 
A coordenação de curso precisa estar presente no polo, mas não há uma dimensão, 
uma quantificação do que é estar presente e quantas vezes. Eu herdei uma prática 
institucional que acredito que tenha sido desenvolvida pelo NEAD, e daí, pela gestão 
anterior, que é a de visitar uma vez ao ano os polos (Coordenador do PNAP, 2017).  
 

 O coordenador ressalta que continua no mesmo alinhamento que outros coordenadores, 

desenvolvendo algumas atividades, participando de eventos e até mesmo incentivando grupos 

de estudo. Essa atitude da coordenação de curso fica respaldada no que Araújo Filho (2013) 

destaca sendo a maneira que esse ator exercita a discricionariedade sempre em cenários de 

interação com o público envolvido, no caso os alunos e profissionais (tutores e coordenadores 

de polo) que atuam nos polos de apoio presencial. 



78 
 

Nesse sentido, podemos, porque não (?), marcar presença numa situação ou outra nos 
polos e também os professores, mas isso vai do protagonismo de cada um, pois nós 
não somos remunerados para isso. As pessoas recebem no máximo uma diária, pois 
estão se deslocando da sede (Coordenador do PNAP, 2017).  

A fala do coordenador de CCB (2017) vai de encontro com o relato do coordenador do 

PNAP, acrescentando que, em suas visitas, ouviu por parte dos alunos um sentimento de 

pertencimento, “sentem-se alunos da universidade, como se estivessem numa sala de aula aqui 

na sede”. 

Neste tópico analisou-se a autonomia e a discricionariedade dos Street-level 

Bureaucrats, como o coordenador de curso e professores do PNAP e do coordenador do curso 

de Ciências Biológicas, com vistas para os critérios como a margem de liberdade do servidor 

público, os próprios valores e valores dos atores envolvidos no processo, as restrições 

relacionadas às atividades administrativas, procedimentos adotados no âmbito da coordenação 

e no campo da docência e incentivos destacados na literatura. 

O próximo tópico a ser analisado diz respeito ao material didático utilizado nos cursos 

de EAD e suas particularidades a respeito de sua produção, padronização e conteúdo didático. 

  



79 
 

4.3 A ANÁLISE SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO, NA VISÃO DOS COORDENADORES 

DE CURSO DO PNAP E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E PROFESSORESDO PNAP 

 
 

A análise das falas dos entrevistados sobre o material didático utilizado nos cursos a 

distância, em especial para o PNAP, faz-se necessária para compreender por que esses atores 

(professores) optam, muitas vezes, por não exercitar a discricionariedade, preferindo seguir o 

modelo padronizado e estabelecido pelo PNAP. Este tópico auxilia na compreensão sobre a 

visão que os docentes têm sobre o material didático utilizado em sala de aula, que foi 

desenvolvido e formulado pelo governo federal e implementado nas IES que aderiram ao 

mesmo. 

O material didático, livro-texto ou livro da disciplina, foi desenvolvido, conforme 

relatado na literatura, por profissionais com experiência na área de Administração Pública, com 

adequação para a modalidade EAD. A produção coletiva do material didático favorece e 

desvencilha os profissionais para atuarem na gestão acadêmica, padroniza a qualidade para o 

material didático, garantindo a não paralisação dos cursos e um outro aspecto é o caráter de 

gratuidade para os alunos, dado que o seu financiamento é realizado por meio da CAPES com 

recursos do orçamento da União (CAPES,2010). 

Ao questionar os coordenadores de curso com relação ao material didático, em termos 

de conteúdo, exercícios, atividades e seu aproveitamento para o conhecimento dos alunos e, 

principalmente, por ser uma produção de âmbito nacional, não tendo margens para 

modificações no conteúdo, o coordenador do PNAP (2017) diz que o material respeita a 

concepção dos formuladores da política, porém: 
 
Éuma proposta de um curso de Administração Pública, mas com forte vínculo a 
Administração de Empresas, onde muitas disciplinas carregam nomenclaturas do 
segmento empresarial privado e não adotam uma linguagem mais característica do 
campo de públicas. Isso é um fator que já desqualifica o material, além da 
superficialidade. Pondero em relação a qualidade desse material. Boa parte 
significativa desse material eu entendo como fraco (sic), que explora muito pouco 
conteúdo proposto para cada disciplina. Por outro lado, o material poderia ter o mesmo 
alinhamento privado, ter uma maior qualidade, uma maior profundidade de discussão, 
uma maior sustentação teórica conceitual, mas não é esta a nossa realidade 
(Coordenador do PNAP, 2017). 
 

Pelo fato do aluno não ter a presença física do professor, sanando dúvidas e explicando 

o conteúdo, o coordenador continua sua fala: 
 
Sendo assim, o material didático precisa ser bem robusto, ter extrema qualidade, 
possibilitar ao aluno uma discussão sobre o conteúdo que ele propõe que possa suprir 
em certa medida essa ausência do professor e dar condições ao professor de orientar 
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esse processo de ensino aprendizagem que também é conduzido pelo aluno no seu 
estudo doméstico (Coordenador do PNAP, 2017). 
 

Ressalta ainda que “nem tudo precisa ser disponibilizado ao aluno e sim incentivá-lo a 

pesquisar virtualmente, mas também visitar biblioteca, ter uma proatividade. O material 

didático precisa ser mais aprofundado, pois são muito rasos” (Coordenador do PNAP, 2017). 

Por sua vez, os professores salientam que os materiais didáticos, em geral, abordam, 

satisfatoriamente o conteúdo da disciplina e que necessitam, por vezes, complementar o 

conteúdo, conforme relatos: 
 
Eu acho que é um conteúdo básico, pelo menos nos livros que eu tive acesso. São até 
bem amarrados, não é um conteúdo que esteja faltando alguma coisa, mas nenhum 
livro é completo e sempre você tem a oportunidade de complementar alguma coisa 
(Relato do professor 1). 

 
Então eu vejo o material com algumas limitações, mas todo o material tem limitações, 
assim como o presencial pode ter limitações a EAD também tem. Eu não vejo com 
baixa qualidade, eu vejo que tem o mínimo necessário para o aluno saber (Relato do 
professor 4). 
 
Eu vejo que o material poderia ser um pouquinho mais puxado, de repente ter uma 
"levada" um pouco mais firme, só que, se pensar que a gente vai atender a diferentes 
níveis de alunos, em diferentes cidades, polos, locais do Brasil inteiro porque o 
material é o mesmo que vem da UAB, então você tem diferentes tipos de alunos, de 
regiões, de formação para atender (Relato do professor 6). 
 
Como os cursos a distância são coordenados por órgãos do Governo Federal, vários 
materiais didáticos são genéricos, pouco afetos a características regionais. Ou ainda 
não estão em harmonia com características dos alunos, quanto a capacidade 
acadêmica em compreender os materiais (Relato do professor 7, 2017). 
 

Os outros professores 2, 3 e 5 acrescentam que o material didático tem um conteúdo 

mínimo exigido para a formação do aluno.  Já o Coordenador de CCB (2017) relatou que, para 

três ou quatro disciplinas não foram gerados livros, pois “o pessoal não conseguiu completar a 

escrita, a publicação dentro do prazo estipulado para a confecção do material didático” e que 

utilizam um texto escrito pelo professor, que funciona como um texto básico que substitui 

aquele livro que está previsto para as turmas e acrescenta que “tem várias disciplinas e vários 

cursos da UAB em Ciências Biológicas que produziram textos e nós podemos utilizá-los. Então, 

tem algumas disciplinas que eu disponibilizo livros que estão no repositório do SISUAB”. Os 

livros são disponibilizados virtualmente e fica a critério do aluno imprimi-lo. 

 Todos os cursos pertencentes ao sistema CAPES/UAB possui em seus polos de apoio 

presencial uma biblioteca com bibliografia básica, sendo três títulos para cada disciplina, com 

autores diferentes, porém, em alguns casos, dependendo do valor do livro, pode vir a acontecer 

de ter um ou dois exemplares.  
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Em geral para o curso de Ciências Biológicas foram as nossas indicações que foram 
compradas. E os livros da biblioteca acabam sendo muito mais completos e 
complexos do que o material básico da disciplina ofertado pela UAB. Quando não 
tem livro impresso, somos nós que disponibilizamos on-line para o aluno através do 
sistema SISUAB (Coordenador do CCB, 2017). 

  

Para o curso de Administração Pública, os livros confeccionados para cada disciplina 

também ficam disponibilizado no SISUAB, porém são os mesmos livros que os alunos recebem 

ao iniciar cada disciplina, não existindo um repositório com outras bibliografias, desenvolvido 

por outros cursos dentro do sistema CAPES/UAB, como no curso de Ciências Biológicas. Com 

relação às disciplinas que não possuem material didático, como Seminário Temático, Marketing 

Governamental e TCC, o coordenador do PNAP expõe: 
 
Eu penso que, no caso do TCC é muito interessante, porque poderiam ter um material-
orientador atendendo o que se almeja no TCC, nesse programa. De outra parte, como 
eu defendo a institucionalização do curso na UEM, defendo a liberdade e o 
protagonismo institucional e do corpo docente para elaboração desses materiais, 
saindo dessa lógica de bolsas (remuneração por bolsas via UAB/CAPES) e de fato ter 
um corpo docente preocupado com o conteúdo (Coordenador do PNAP, 2017). 
 

 O coordenador relata que o professor tem um pouco mais de trabalho, pois tem que 

cuidar do material didático e dos recursos didáticos pedagógicos. Tem liberdade porque o 

professor assume a condição de conduzir o trabalho e o protagonismo é dele. Tal 

preponderância, de acordo com Lipsky (2010) e Wilson (2000b), advém do exercício da 

discricionariedade, possível em virtude do caráter profissional da atuação, da limitação de 

recursos, das restrições para supervisionar e controlar as atividades e da ambiguidade de 

objetivos e estratégias das políticas formais. 

Ele precisa estar atento às orientações referentes à disciplina de Marketing 

Governamental, ao Trabalho de Conclusão de Curso e Seminários Temáticos que estão no 

projeto político-pedagógico e às orientações que partem da coordenação, com a qual há 

necessidade de forte diálogo.  

 Em entrevista a um professor, ele informou que atuou e atua na disciplina de TCC, o 

qual relatou que: 
No TCC não tinha material didático, nós tivemos que escolher um livro que 
trabalhasse ou tratasse em como fazê-lo e disponibilizar alguns materiais didáticos e 
isso também complicou um pouco, porque metodologia, por exemplo você precisa de 
livros de metodologia disponíveis, os polos e não necessariamente tem biblioteca que 
comporte livros para todos os alunos, então a gente tem que trabalhar muito com o 
material de outros professores que já trabalharam com esse conteúdo ou até sugerir 
alguns livros que estejam disponíveis na internet (Relato do professor 3, 2017). 

Neste caso, o professor acaba desenhando a disciplina a partir do seu protagonismo, 

ativando o seu poder discricionário, conforme relata Araújo Filho (2013) contando com o 

suporte da coordenação e secretaria, até por ser uma realidade diferente para esses professores 
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que não estão acostumados a lidar com a educação a distância. A todo momento tem que estar 

atento e sensível àquilo que é diferente e particular à educação a distância, o que fica claro na 

fala do Relato do Professor 3 (2017), que: 
 
No TCC, que foi quando eu trabalhei sem materiais, eu tive mais liberdade, mas 
mesmo assim eu não me senti confortável de ministrar a disciplina do jeito que eu 
quisesse. Eu conversei muito com o coordenador e com os tutores, nós fizemos 
reuniões juntos para decidir quais melhores conteúdos a serem tratados e de que 
maneira nós levaríamos a disciplina. Quando eu tenho essa disciplina que não tem 
material, eu tenho uma necessidade, eu particularmente, tive essa necessidade de 
chamar a essa conversa e ver o que se espera dessa disciplina dentro do curso e qual 
seria a melhor maneira de levá-la. Eu me senti à vontade para fazer isso, mas, não me 
senti segura para fazer da forma que eu quisesse, sem ter a opinião de ninguém (Relato 
do professor 3, 2017). 

 
 Ao perguntar sobre a atualização do material didático no PNAP, o coordenador disse 

que houve pequenas atualizações, até mesmo porque o projeto pedagógico se manteve. Havia 

uma expectativa de grande atualização do material didático a partir da reformulação do projeto 

pedagógico, mas isso não aconteceu. Assim, o curso se operacionaliza hoje da mesma maneira, 

com pequenas correções de equívocos do material didático. “Tudo que foi observado como 

problema, sobreposição de conteúdo, divergências entre conteúdo e ementa, isso tem sido 

corrigido, mas não tem sido corrigido o viés, que ainda é um viés empresarial”. 

 A fala do coordenador do PNAP vem de encontro com o relato dos professores a respeito 

de atualização do material didático: 
 
O que eu senti é que alguns livros já estão bem desatualizados e aí é complicado pois 
você precisa acrescentar esses conteúdos e isso as vezes gera dúvida aos alunos. O 
último conteúdo que eu ministrei era sobre orçamento, falava que o último orçamento 
da união era da época do presidente Lula, então isso dificultou, mas não que isso seja 
complicado de olhar o novo orçamento, mas gerou dúvidas para os alunos, por 
exemplo: "Professora, para a prova vai cair até o Lula ou vai cair até o outro" então 
isso complica um pouco (Relato do professor 3, 2017). 

 

 O coordenador do PNAP (2017) vai um pouco além em suas declarações e pondera 

sobre a elaboração do próprio material didático: 
 
Eu penso que, se tivesse condição de elaborar este material na UEM (não é aqui que 
se encontra o processo) a gente teria muita dificuldade porque nós não temos um corpo 
docente extremamente bem constituído no campo de públicas. Estamos a caminho! A 
gente vem avançando nesse sentido. Então, mesmo assim, eu penso que se existisse 
uma condução do processo de elaboração na UEM, orientado por alguém do campo 
de públicas, esse material poderia ter se constituído de um modo melhor do que está 
agora. Eu penso que no futuro, daqui alguns anos, teremos condição de conceber um 
curso de fato no campo de públicas com recursos da própria universidade, com os 
profissionais, professores docentes da nossa universidade (Coordenador do PNAP, 
2017). 
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O coordenador de Ciências Biológicas relata que em seu curso também não houve 

atualização do material didático produzido pelos professores desde a primeira turma. “São 

vários departamentos que fornecem e produziram textos e livros para o curso, só que esses 

livros não foram revisados; o que houve foi uma reimpressão do material da primeira turma”. 

Ele termina sua fala, enaltecendo o corpo docente que atua junto ao curso: 
 
Obviamente os professores sempre se prontificaram a fazer uma atualização do texto 
quando eles percebem que tem alguma informação que já, pela ciência como um todo, 
sempre tem informações novas, então os professores, eles mesmos já fazem essa 
atualização, mas o que acontece hoje é só a reimpressão do livro e não atualização, 
nem uma nova edição (Coordenador do CCB, 2017). 

 
Outro fator questionado na entrevista, recai sobre a atuação dos professores no PNAP. 

Conforme relatos já analisados e contemplados na literatura sobre educação a distância, os 

professores que ministram aulas no programa não têm vinculadas em sua carga horária as 

disciplinas que desenvolvem na EAD. A partir dos parâmetros estabelecidos pela CAPES, a 

qual repassa os recursos financeiros para as IPES, esses profissionais são remunerados através 

de bolsas pela sua atuação docente.  

Tal situação despertou a atenção do pesquisador em elucidar se o docente participante 

do PNAP o faz frente à bolsa que recebe ou por ter afinidade com a modalidade, ficando a bolsa 

como fator secundário, pois o poder discricionário exercido na tomada de decisão em aceitar 

ou não participar do programa é todo do protagonista, no caso, o docente. Araújo Filho (2013) 

diz que a maneira que os atores exercem a discricionariedade, sempre em cenários de interação 

com o público envolvido nessas decisões, realmente cria condições favoráveis para práticas de 

negociação ou barganha.  

Assim, um único professor afirma ser por uma necessidade departamental e que o 

incentivo financeiro não o motiva tanto: 
 
O departamento assumiu essa responsabilidade, eu sou convidado, enquanto professor 
do departamento, a dar essa disciplina e para colaborar com o departamento eu assumo 
a disciplina. Apesar dela não entrar na minha carga horária e eu ganhar fora disso, o 
incentivo financeiro não me motiva tanto, o que me motiva mais é o fato de participar 
como membro do departamento, ajudando essa decisão que o departamento tomou, 
abraçando essa iniciativa da educação a distância (Relato do professor 1, 2017). 

 
 Um outro professor afirma, em três fatores, sua atuação na EAD, dentre eles, o fator 

bolsa, já mencionado anteriormente nas falas dos coordenadores de curso: 
Primeiro, porque eu acredito muito na EAD, como uma forma de difusão do 
conhecimento, principalmente para pessoas que trabalham e moram em cidades 
menores. Eu vim de uma cidade menor, e sei como é difícil entrar numa graduação, 
muitas vezes precisa de transporte, depende de horário, flexibilidade no seu horário 
de trabalho para poder estudar, etc. Então eu acredito muito na EAD nessa perspectiva 
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de dar oportunidade para pessoas se qualificar. Um segundo ponto que me motiva é o 
próprio tema mesmo, eu gosto muito desse tema de administração pública, eu trabalho 
com disciplinas da área pública e eu acho que, quanto mais puder difundir para as 
pessoas conhecimentos nessa área, mais importante é porque as pessoas andam muito 
alheias ao que acontece com a coisa pública. E o terceiro ponto é a própria 
remuneração que nós temos em forma de bolsa que também, de alguma maneira, é 
um pouco motivador para nós como professores, que é uma renda que a gente também 
pode auferir (Relato do professor 3, 2017). 

 
 Os demais professores relataram o porquê de atuarem no PNAP, e observa-se que existe 
um equilíbrio nas falas, no que diz respeito à credibilidade da modalidade EAD: 

 
Eu sou suspeita para falar sobre EAD, pois gosto e participo sempre que posso e me 
convidam. Acredito na modalidade, acredito nos alunos e a UEM tem meu apoio. 
Acredito também que outras pessoas já devem ter mencionado que precisamos de 
melhorias, não só estruturais, mas precisamos de um corpo docente próprio, dirigido 
e focado para a educação a distância (Relato do professor 2, 2017). 

 
O pouco tempo que trabalho com EAD, desde 2011, já observei grandes mudanças. 
Mudanças estruturais, comportamentais. Vi alunos se graduarem e pós-graduarem. Vi 
alunos passando em concurso público, vi uma evolução nesse sentido. Eu apoio a 
EAD, porém temos muito que evoluir e caminhar. Antes de mais nada, temos que 
acreditar nessa modalidade, porque ela não é modismo, ela veio para ficar (Relato do 
professor 4, 2017). 

 
Acho uma modalidade interessante, que eu gosto, que precisa de melhorias, de ter 
revisões periódicas, como tudo o que a gente faz, pode e precisa ser melhorada. E 
depende do engajamento das pessoas também, entra aí: professores, coordenadores, 
tutores, universidade, os próprios governos que entram nessa modalidade (Relato do 
professor 5, 2017). 

 
Na verdade, eu sou educador, falou que tem educação e que está chegando nas pessoas 
eu já gosto. Então a experiência na EAD tem sido positiva tanto que eu tenho 
continuado desde de 2011 até hoje, eu sempre trabalhei, todas as oportunidades que 
tive, os convites eu aceitei, exatamente porque eu acredito que a educação transforma 
a vida das pessoas e a EAD tem essa facilidade, de chegar a mais lugares, mais 
pessoas, de abarcar um número maior de estudantes. Posso "melhorar a vida de mais 
pessoas, deixar as pessoas mais cultas, mais preparadas para o trabalho e a gente 
consegue abordar muito mais pessoas". (Relato do professor 6, 2017). 
 
A possibilidade, para o professor, de ampliar conhecimentos em áreas diferentes das 
que atua no ensino presencial. Com essa experiência, poderá melhorar também sua 
forma de atuar no ensino presencial (Relato do professor 7, 2017). 
 

Este tópico analisou as falas dos entrevistados com relação ao material didático utilizado 

nos cursos de graduação de Administração Pública – PNAP e de Ciências Biológicas - 

modalidade a distância da UEM, com o olhar dos coordenadores de curso e professores afetos 

ao PNAP, no exercício da discricionariedade. Observou-se que existe um descontentamento 

quanto ao conteúdo dos livros, muitos com uma abordagem do segmento empresarial e também 

pela falta de atualização dos mesmos, que foram utilizados a partir da primeira turma do PNAP 

no ano de 2010. O próprio coordenador de Ciências Biológicas enalteceu a preocupação ao 

relatar que, “pela ciência como um todo, sempre tem informações novas”. Também analisou se 
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a participação do docente no programa tem vínculo financeiro, já que o exercício do poder 

discricionário está em aceitar ou não participar do PNAP. 

 O próximo tópico verte sobre a flexibilidade que os atores têm no desenvolvimento das 

atividades enquanto coordenadores de curso. 

 

4.4 A ANÁLISE QUANTO Á FLEXIBILIDADE DO PNAP E DO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 
A comparação realizada entre os dois cursos de graduação se faz necessária para 

entender a discricionariedade que os coordenadores têm em escolher o curso de ação ou inação, 

fundamentado na lei e que dá liberdade para agir ou deixar de agir (FILGUEIRA; ARANHA, 

2011).  

Os dois cursos apresentam peculiaridades semelhantes, como a modalidade EAD, 

mesmo órgão financiador por meio do governo federal, trâmites de documentações idênticos e 

acento nos mesmos órgãos da instituição mantenedora – UEM. A diferença está no formato que 

o PNAP tem por ser um projeto nacional, formulado, desenvolvido e implementado pelo 

governo federal, e que inibe a coordenação em atuar mais efetivamente no avanço da área de 

públicas, por ter um projeto político-pedagógico nacional com pouca abertura para os assuntos 

regionais. 

Por meio das falas de ambos os coordenadores de curso, observa-se que o curso de 

Ciências Biológicas possui uma maior flexibilização, como o desenvolvimento próprio do 

material didático, repositório nacional com uma variedade maior de produção de livros 

científicos disponibilizados para utilização, o projeto político-pedagógico com uma grade 

curricular adequada ao curso, desenvolvido na própria instituição em que o curso acontece, no 

caso a UEM. Este fato vem de encontro com as declarações do coordenador: 
 
O curso presencial eu acho que é mais engessado do que na modalidade a distância. 
O curso de Ciências Biológicas EAD foi elaborado em cima de uma matriz curricular 
mais enxuta, e no presencial cria muitas disciplinas extras que repetem o conteúdo de 
outras. Não considero engessado, considerando a amplitude do conhecimento 
ideológico e da diversidade de conteúdo, de organismos, dentro das Ciências 
Biológicas. É um curso razoavelmente complexo com interdisciplinaridade, no que 
diz respeito a outras disciplinas e disciplinas do próprio curso. Não tem disciplina 
repetitiva, igual muitos cursos por aí (Coordenador do CCB, 2017). 

Já o PNAP tem pouca flexibilidade, pois sua grade curricular, material didático e o 

projeto político-pedagógico são desenvolvidos em âmbito nacional, deixando um espaço muito 

pequeno para a regionalidade, divergindo com o que é relatado no portal da CAPES, no qual 

“pretende-se assim manter um padrão de qualidade em todo o país, porém abrindo margem para 
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que cada instituição, que oferta os cursos, possa incluir assuntos em atendimento às 

diversidades econômicas e culturais de sua região” (CAPES, 2010).  

Nas palavras do Coordenador do PNAP (2017), ele considera o curso  
 
Estritamente engessado. Ele vem de cima para baixo, ou seja, do governo federal para 
as instituições de ensino superior públicas, via projeto político pedagógico que é 
constituído pelas universidades que operacionalizam o programa. Se nós tivéssemos 
a possibilidade de desenvolver o material didático, já seriam outros livros, outro 
conjunto de material didático, com certeza. Nem todo o material é ruim e nem todas 
as disciplinas estão equivocadas, e me causou tristeza em coordenar um curso, em 
gerenciar um curso com um material voltado a área de Administração de Empresas, 
ou seja, mais de 50% com material não bom (Coordenador do PNAP, 2017). 

 
 Lipsky (2010) e Wilson (2000b) salientam que tal preponderância advém do exercício 

da discricionariedade, possível em virtude do caráter profissional da atuação, da limitação de 

recursos, das restrições para supervisionar e controlar as atividades e da ambiguidade de 

objetivos e estratégias das políticas formais e que a discricionariedade, por um lado, é 

necessária, uma vez que os serviços sociais requerem respostas a circunstâncias complexas e 

individuais e julgamentos.  

Ainda sobre a fala dessa coordenação, causa estranheza a configuração atual que o 

programa tem, pois foram vários órgãos do governo federal e instituições federais envolvidas 

na sua formulação. O portal da CAPES/UAB externaliza que 
 
o PNAP é um programa que surgiu do esforço e da reflexão de uma rede composta 
pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), do Ministério do 
Planejamento, pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Administração, 
pela Secretaria de Educação a Distância (SEED) e por mais de 20 instituições públicas 
de ensino superior, vinculadas à UAB (CAPES, 2010). 
 

Essa fala da coordenação vem de encontro com que Arretche (2002) expõe ao relatar o 

jogo entre formuladores e implementadores, no sentido de objetivos e estratégias de seus 

idealizadores e que nem sempre um programa consegue operar da maneira que foi desenhado. 

Assim, observa-se uma inquietação por parte do coordenador do PNAP (2017), ao 

destacar o “alinhamento que o PNAP tem e suas diretrizes mais rígidas, com vínculo ao 

segmento empresarial privado”. Ele continua sua fala ressaltando a necessidade de mudanças: 
 
Esse curso tem que ser reformado, atualizado ao campo de públicas. Da minha parte, 
como coordenador, eu só fiquei até agora problematizando pois, não tenho força 
dentro do sistema para mudar, mas eu poderia me engajar na mobilização e 
obviamente deveria procurar parceiros dentro do próprio canal do PNAP, mas eu não 
tive esse protagonismo e também não vi ninguém ter. Só encampei um protagonismo 
em problematizar a questão no fórum PNAP em Florianópolis (Coordenador do 
PNAP, 2017). 

 
Sinalizando para essa vicissitude, o coordenador ressalta a necessidade de buscar um 
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amadurecimento ou desdobramentos na área de públicas para o PNAP. Enfatiza, em sua fala, 
que: 

Esse é o momento de buscar essa ruptura. Minha grande esperança não seria a ruptura 
no dia de amanhã, mas na próxima turma sim. Ela pode acontecer no momento que 
tivermos condições e energias para lutar para criar um curso de Administração Pública 
presencial na UEM e poderíamos até estabelecer (porque não?) na modalidade a 
distância (Coordenador do PNAP, 2017). 

 
 Em decorrência da exposição do coordenador do PNAP ao relatar sobre o 

engessamento, do vínculo com o segmento empresarial privado e sobre a busca ou 

amadurecimento do curso e analisando os contextos de Secchi (2014), isso fica evidente na 

perspectiva bottom-up, pois parte de uma observação empírica e as problematizações quanto à 

sua aplicabilidade, suas estratégias de implementação, obstáculos práticos e parte para examinar 

como a política pública deveria ser. Majone (1995) ressalta que para o modelo bottom-up o que 

importa são os processos, na medida em que os resultados não são previsíveis e vê a política 

pública como flexível e apta a se adaptar a possíveis contingências e alterações. 

 Pela literatura da área, observa-se o exercício da discricionariedade por parte das 

coordenações, pois remodelaram sua implementação nas adequações necessárias ao bom 

andamento do curso, assim como Secchi (2014) deixa claro que o papel de remodelação da 

política não é entendido como desvirtuamento e sim como necessidade daqueles que se deparam 

com problemas práticos de implementação. 

 O Coordenador do PNAP (2017) finaliza sua fala expondo que: 
 
Meu interesse é de sinalizar o forte aspecto positivo à respeito da profissionalização 
da Administração Pública nos pequenos municípios, pela ótica da formação dos 
servidores públicos. Muitos dos nossos alunos estão, principalmente, nas 
administrações municipais, no executivo ou no legislativo, na burocracia ou governo. 
Neste sentido, o PNAP tem registrado sua contribuição. Defendo que a formação em 
AP também se dê por meio da EAD devido ao motivo de acessibilidade.  No mais, 
cabe novamente destacar que o projeto do PNAP precisa de reformulação, para 
atender as novas diretrizes curriculares de AP (MEC, 2014). 

Ao término da entrevista, o coordenador do PNAP faz uma complementação espontânea 
sobre o estudo em questão: 

 
O seu trabalho de pesquisa é importante. Além da importância acadêmica, tem 
importância política no âmbito da política de ensino superior, pois é um curso de 
graduação que tem formado pessoas e pessoas com quais alinhamentos (?). 
Problematizar isso é fundamental, no sentido da política pública, de nos auxiliar, 
porque é mais uma narrativa que será disponibilizada, é mais uma leitura em que a 
gente pode se apoiar e dar visibilidade e auxiliar na argumentação nesse processo de 
amadurecer o PNAP e os desdobramentos dele e eu diria, política, numa outra 
perspectiva que, talvez ela apareça no seu trabalho…. Eu não sei, mas a partir de um 
posicionamento de defesa (militante). Eu penso que as inquietações acadêmicas, 
muitas vezes, se tornam inquietações políticas que nos levam a questionamentos. No 
âmbito da discussão política eu acredito que estou tocando num ponto tão imaturo, no 
Brasil, que é o ensino a distância; ainda mais imaturo é o PNAP, com as razões de ser 
Administração Pública e sendo esta, mal constituída por este programa, é ainda mais 
importante (Coordenador do PNAP, 2017). 



88 
 

 
 A seção 4 pautou-se em analisar a implementação do PNAP, comparando-o com o curso 

de Ciências Biológicas, com o olhar dos coordenadores de ambos cursos para entender as 

particularidades entre um curso formulado, desenvolvido e aplicado, via governo federal, e 

destinado às IES, estaduais e federais, que aderiram ao PNAP, e outro com características 

específicas desenvolvido pela própria instituição mantenedora, no caso a UEM, porém com 

recursos federais. Sequencialmente, foram analisadas a autonomia e discricionariedade desses 

atores, levando em consideração os critérios apresentados no decorrer das análises, 

complementados pelos professores que atuam ou atuaram no curso de Administração Pública 

na modalidade EAD, bem como uma análise do material didático utilizado nos cursos a 

distância, especialmente para o PNAP, sendo um material padronizado e com distribuição 

nacional. Por fim, analisou-se a flexibilidade que ambos os cursos apresentam, cada um com 

suas particularidades, porém sempre embasados na literatura que fundamenta esse estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 O trabalho reúne, de maneira integrada, as principais inferências alcançadas a partir da 

ideia central, juntamente com os objetivos estabelecidos no referido estudo. Tais considerações 

acerca da pesquisa contribuirão para futuros estudos, apesar de suas limitações. 

 O estudo visa entender e analisar como ocorre a implementação do PNAP, enfatizando 

a discricionariedade dos atores envolvidos diretamente no processo de condução e execução de 

um programa nacional de educação a distância. 

 Por se tratar de um programa com grandes proporções, incrementado pelo governo 

federal, tem caráter distributivo, com estratégias de difundir o conhecimento e levá-lo a locais 

que antes não tinham acessos, por meio de plataformas virtuais, tornando-se uma política de 

Estado e, com essa política pública de educação superior a distância, isso se concretiza. Para 

tanto, faz-se necessária sua consolidação e isso advém da continuidade de financiamentos 

federais, não sendo paralisados ou interrompidos nas mudanças de governo. Ao versar um 

campo novo e pouco explorado, esse segmento constitui-se como um tema intrigante para 

estudos e pesquisas. 

 Essa pluralidade organizacional desperta a curiosidade científica, especialmente quando 

se refere a mecanismos de implementação de políticas públicas, a exemplo da UAB/PNAP. 

Sabe-se que cada instituição de ensino superior que aderiu ao programa tem suas 

particularidades e regionalidades, porém são afetos ao sistema gerenciado pela CAPES/UAB. 

Assim sendo, cada instituição busca suas adequações para cumprir as exigências requeridas 

pelos órgãos reguladores, o que nem sempre consegue. 

 No decorrer desta pesquisa, a análise pautou-se em como os street-level bureaucrats 

implementam suas ações, enquanto coordenadores e professores de cursos da EAD e suas 

implicações sobre o seu comportamento, enquanto atores desse programa, no exercício da 

discricionariedade. 

 Para a implementação dos cursos a distância, a ausência interna de uma legislação 

específica para a modalidade e a não institucionalização da EAD não legitima os cursos no 

âmbito da UEM, ficando a mesma fragilizada ou com pouca expressão frente aos cursos 

presenciais, porém as coordenações de curso EAD respondem igualmente aos cursos 

presenciais nos departamentos e colegiados, ou seja, na UEM como um todo. 

 A implementação da EAD na UEM apresenta o hibridismo dos modelos top-down e 

bottom-up com relação à política de educação e ao ambiente em que é implementada. O modelo 
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top-down se faz presente pelos moldes do PNAP, em que o governo federal, por meio da 

CAPES/UAB, formula, decide e direciona as estratégias para a esfera nacional, onde são 

implementadas. Já o modelo bottom-up considera a complexidade do processo de 

implementação, ou seja, segue as diretrizes estabelecidas com autonomia para adequações 

necessárias de forma que os objetivos sejam alcançados, como a tomada de decisões dos 

coordenadores em abrir novas turmas, oferta de disciplinas no regime de dependências, 

visitação nos polos de apoio presencial, desenvolvimento de atividades e grupos de estudos, 

complementação do material didático, quando necessário, bem como desenvolver material 

didático para disciplinas específicas que não é disponibilizado pela CAPES/UAB, como 

Marketing Governamental, Seminário Temático e TCC I, II, III e IV. 

 Ao analisar as informações obtidas com as entrevistas, comprovaram-se alguns pontos 

de diferenciações e semelhanças, na implementação, tanto no PNAP, quanto com o Curso de 

Ciências Biológicas - EAD. A padronização, desenvolvimento e produção nacional do material 

didático do curso de Administração Pública, frente à elaboração local do material didático do 

curso de Ciências Biológicas, não apresentam conteúdos de regionalização, além do forte 

vínculo com o segmento privado. Para ambos os cursos, pelo tempo em que foram 

desenvolvidos os materiais didáticos, faz-se necessária uma atualização geral do conteúdo. 

Desta forma, mesmo com diretrizes mais rígidas, pouca flexibilidade e com alinhamento 

empresarial, na grade curricular e material didático, não impede o PNAP de cumprir sua 

proposta de interiorizar o conhecimento. 

 Em conformidade com os estudos, observa-se pelas entrevistas que são os burocratas de 

alto nível, centralizados na CAPES/UAB, que definem, nacionalmente, as ações e medidas 

estruturais do PNAP. Já as participações dos atores de nível de rua na UEM esmeram esforços 

em desenvolver práxis gerenciais nos cursos, baseado nas habilidades, convicções e 

experiências, com o exercício da ética profissional, revisando os procedimentos empregados, 

com a adoção de ações corretivas, mantendo o padrão de qualidade que os cursos demandam, 

minimizando características de engessamento que o PNAP apresenta. Também são 

evidenciados os esforços, por parte dos docentes, no desenvolvimento de suas atividades com 

o aluno, sua relação direta com os objetivos atribuídos à sua função, fortalecendo os preceitos 

da modalidade a distância. 

 Problemas inerentes e enfrentados pela implementação do PNAP são evidentes, porém 

são minimizados ou sanados com planejamento e diálogo entre os atores de alto escalão e o 

SLB, evitando ou amenizando as possibilidades de insucesso ou ineficiência, com um olhar 

mais específico para a regionalidade onde o mesmo é aplicado.  
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As análises realizadas na pesquisa confirmam as hipóteses do trabalho, a seguir: 

Com relação à Hipótese Geral: existe discricionariedade na atuação dos Street-level 

bureaucrats na implementação do PNAP e essa discricionariedade influencia a sua conduta 

enquanto atores desse programa, evidenciado por meio dos coordenadores e professores pelas 

práticas efetivas quanto ao protagonismo desses atores na atuação em um curso ainda não 

institucionalizado na UEM e autonomia na tomada de decisões pedagógicas para o bom 

funcionamento do curso. A discricionariedade influencia a conduta desses atores pela 

formatação do programa, que inclui em utilizar ou não material de apoio complementar frente 

ao já oferecido pelo curso, a quantidade e a maneira em como ofertar as disciplinas em regime 

de dependência, as visitações aos polos de apoio presencial, o engessamento do programa  

A Hipótese 1: o PNAP é um programa estruturado que restringe a atuação do SLB, 

diminuindo o grau de discricionariedade, levando a sentimento de insatisfação, tanto pelos 

coordenadores de curso como pelos professores do PNAP que, a exemplo de utilizarem 

materiais extra livro-didático, em determinadas situações preferem não usá-los por padrões por 

eles estabelecidos. Esse sentimento de insatisfação fica perceptível quando os professores e 

coordenadores retratam em suas falas a padronização de suas atividades docentes, como as 

gravações das aulas, elaboração das provas e gabaritos e participação em fóruns na plataforma 

Moodle. 

A Hipótese 2: existe discricionariedade junto aos SLB (coordenadores e professores), 

os quais se constrangem pelas ações a serem tomadas dentro de suas funções, devido à 

formatação do PNAP ser de âmbito nacional, deixando um espaço de uso pedagógico muito 

restrito para a regionalização nas diversidades político-econômico-social e cultural. O 

constrangimento se dá muitas vezes pela maneira que o programa foi elaborado e 

implementado, por ter um alinhamento, em sua maioria, voltado para o segmento empresarial 

privado, com pouca flexibilidade e diretrizes curriculares mais rígidas e específicas, 

evidenciado nas falas do coordenador de curso do PNAP, ao tratar da flexibilidade. 

 Os objetivos propostos para o estudo foram cumpridos analisando a existência de 

discricionariedade na atuação dos street-level bureaucrats (SLB), envolvidos na 

implementação do PNAP/UEM e sua implicação sobre o seu comportamento, enquanto atores 

desse programa, onde se descreveu o papel dos atores (coordenadores de curso e professores 

do PNAP), com suas atribuições e responsabilidades no âmbito da UEM. Identificaram-se as 

atuações dos atores SLB, envolvidos na implementação do programa, bem como a análise de 

suas condutas diante dos procedimentos que influenciam e ou constrangem suas ações e dos 
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outros atores envolvidos diretamente no processo de implementação do PNAP e se o fato de 

constranger ou não muda a atitude ou forma de agir dos SLB. 

 Os subsídios teóricos que fundamentaram este estudo permitiram observar que, mesmo 

com as estratégias e decisões concentrarem-se nos burocratas de alto nível e executadas pelos 

atores do baixo escalão, podendo os mesmos apresentar resistências às diretrizes que 

acompanham a delegação, desviar-se das normas e dos procedimentos formais no cotidiano, 

conforme Oliveira (2012) relata. No PNAP, os atores SLB (coordenadores de curso e 

professores) preferem seguir os padrões estabelecidos pelo programa, visando atingir os seus 

objetivos estabelecidos. 

No caso específico do PNAP, observa-se que alguns atores (tutores) sofrem mais 

pressão para cumprimento das diretrizes, conforme relatado nas entrevistas, pois muitas vezes 

são confundidos como professores pelo aluno e sofrem cobranças por parte da coordenação de 

curso, apresentando-se aqui uma nova categoria de SLB, o que é mencionado por Araújo Filho 

(2014) quando diz que são pressionados pelos cidadãos alvo dessas políticas, uma vez que 

representam uma das principais interfaces do Estado para os cidadãos. Já os professores 

utilizam mais a discricionariedade e sofrem menos pressão da coordenação e dos beneficiários 

do programa, pois existe pouca interação com eles, cabendo aos docentes atividades como 

gravação de aulas, elaboração de provas e gabaritos e interação nos fóruns via plataforma 

Moodle, ficando blindados, comparados aos tutores, que estão em contato direto com os alunos, 

aplicam e corrigem provas, esclarecem dúvidas pessoal e virtualmente, o que é percebido pela 

estrutura do programa. 

Embora o PNAP venha com suas ações pré-definidas, fica evidente que a 

discricionariedade sobrepõe a ele, uma vez que os coordenadores e professores (SLB) são quem 

decide suas ações cotidianas, que nem sempre estão relacionadas nas regras e normas do 

programa e sim pelo seu (SLB) protagonismo, pautados pela sua experiência, crenças e valores 

que afloram nessa relação, o que é evidenciado na teoria do SLB de Lipsky (1969). Os 

problemas que surgem na implementação estão diretamente relacionados com a formulação da 

política pública pelos altos escalões e que, muitas vezes, não condizentes com a realidade, são 

incapazes de prever entraves cotidianos e, por tal razão, a autonomia em tomar decisões 

(discricionariedade) dos implementadores pode alterar a política no local que se faz necessário. 

 O estudo realizado apresentou limitações em não considerar a ótica dos tutores e 

estudantes ao longo da investigação, concentrando esforços na atuação da coordenação de curso 

e professores afetos a ele. Este recorte apresentado pelo estudo mostra-se relevante e contribuiu 

para analisar a forma e procedimentos utilizados pelos atores envolvidos no processo de 
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implementação do PNAP e o poder discricionário a eles resguardado. 

 Faz-se necessário prosseguir nos estudos que vertem para a implementação do PNAP, 

no sentido de elucidar vertentes e dinâmicas que o programa apresenta em seu processo, com 

um olhar para a análise dos Street-level bureaucrats (tutores - tanto presenciais quanto a 

distância) que atuam junto aos beneficiários do programa (alunos). 

 Outro estudo que poderá elucidar dúvidas advindas do PNAP ou até mesmo outro curso, 

na modalidade EAD, diz respeito ao alto índice de evasão por parte dos alunos, o que poderá 

contribuir para preencher lacunas abertas sobre a questão e que contribua para que a política 

pública atinja seu objetivo.  

 Diante dos fatos abordados e relatados no estudo, o autor exprime suas proposições e 

inferências frente aos resultados obtidos com a investigação específica no PNAP, como 

sugestões ou sensibilizações para complementações, mudanças e implantações, visando a um 

melhor aproveitamento desses recursos inerentes a EAD. Destaca-se a sua regularização ou 

institucionalização na UEM, para melhor operacionalizar a EAD, com as mesmas regras dos 

cursos presenciais e reconhecimento pela sociedade acadêmica de sua importância e relevância 

para a sociedade geral. 

 O regime de dependências de disciplinas não é atendido da mesma maneira que no 

presencial, dado as suas particularidades, porém é algo que merece destaque, pois desestimula 

o aluno a seguir com seus objetivos e eleva o número de desistentes e aumenta a evasão 

acadêmica. 

 Outro aspecto identificado com o estudo diz respeito às disciplinas regulares que os 

docentes atuam na EAD, que não são atribuídas na sua carga horária regular e a percepção que 

se tem, mostrada por meio das entrevistas, é que o docente é estimulado pela bolsa que recebe 

e como a EAD vem crescendo na UEM, será que não é o momento da universidade ter uma 

postura diferente, ou rever seus conceitos, reconhecendo a importância e a abrangência da 

EAD? 

 O material didático utilizado, a grade curricular e a formatação do curso devem passar 

por uma reestruturação minuciosa, subtraindo o vínculo com o segmento empresarial privado 

e enaltecendo a área de públicas, bem como ter um projeto político-pedagógico com maior 

abertura para atuar com assuntos ou peculiaridades regionais. 

 Tais aspectos devem ser levados em consideração, pois visam uma melhor gestão dos 

cursos da modalidade EAD e que, de fato, podem contribuir com o seu objetivo proposto, que 

é de interiorizar o ensino superior. 
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ANEXO 1 – Roteiro de entrevista Coordenadores de Curso PNAP e Ciências Biológicas 

 
1-) Relate a sua experiência a frente a coordenação de um curso EAD, no sentido de quais foram 
suas dificuldades e as facilidades que encontrou. Como você qualificaria essa sua experiência?  
 
2-) Na coordenação de um curso, que diferenças ou semelhanças você observa entre o curso 
presencial e o EAD? 
 
3-) Relate sobre a autonomia que você tem ao desenvolver o seu trabalho como coordenador de 
curso EAD. Até que ponto, ou em que situações você pode exercer sua autonomia, ou até que 
ponto você segue o que o programa/roteiro do governo federal ou mesmo você recebendo esse 
roteiro, existe algum jeito, situação ou forma não prevista de resolver problemas? 
 
4-) E as pessoas que trabalham junto a você, por exemplo os professores. Qual a visão deles 
sobre esse processo (EAD). Existe algum momento, reunião, onde se pergunta qual a visão dos 
professores ou o processo é mais técnico? 
 
5-) Você considera que os professores que trabalham no programa PNAP, sentem-se realizados 
ou simplesmente cumprem a função de professor 
 
6-) Com relação ao material didático, todas as disciplinas de seu curso possuem material pronto 
ou existe disciplinas com liberdade na escolha de materiais próprios do professor? 
 
7-) Houve atualização ou edições revisadas dos livros utilizados pelo PNAP?  
 
8-)Sobre o PNAP, o coordenador considera um programa “engessado”?  
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ANEXO 2 – Roteiro de entrevistas aos professores do PNAP 

1-) Comente sobre a sua experiência como professor de um curso EAD, no sentido de quais 
foram suas dificuldades, as facilidades que encontrou. Como você qualificaria essa sua 
experiência?  
 
2-) Com relação ao conteúdo do livro-texto a ser trabalhado nas vídeos-aulas, como você o 
considera? (caso não responda, induzir se o conteúdo (livro-texto) veio fechado demais) 
 
4-) Com relação a autonomia para desenvolver sua disciplina, como ela foi realizada? Como se 
se deu esse processo?  
 
5-) O professor trabalhou alguma disciplina que existe a ementa/programa da disciplina, porém 
o conteúdo é livre? O professor utilizou material complementar ao da disciplina, como artigos, 
teses, capítulos de livros? A coordenação lhe dá liberdade de trabalhar com outros materiais? 
 
5-) A coordenação de curso efetua reuniões com os professores? Discute-se as necessidades de 
mudanças ou complementações das disciplinas? Formas de avaliação. 
 
 6-) Comparando com outros cursos que já ministrou aulas, quais as diferenças gerais e 
especificas entre o curso presencial e o EAD?  
 


