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1 INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

Com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), por
meio da Lei n.º 11.892/08, o processo de oferta de ensino profissional e tecnológico nos
últimos anos passou por uma larga expansão, tendo ocorrido, inclusive, um grande
crescimento na oferta de cursos na modalidade de educação a distância. Todavia, nota-se que
as discussões pouco se direcionam para as questões que referenciam os aspectos de
Governança em torno desse crescimento da Educação a Distância (EaD), bem como suas
implicações.
Nesse contexto, o campo de execução da presente pesquisa centra-se no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), composto pela integração das
Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Santa Inês, Guanambi e Senhor do Bonfim com as
Escolas Médias Agropecuárias da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
(EMARC/CEPLAC), sediadas em Uruçuca, Valença, Itapetinga e Teixeira de Freitas e, mais
recentemente, pelos campi Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira. O Instituto Federal
Baiano, em breve, ampliará seu raio de ação por meio do projeto de expansão do Governo
Federal em mais quatro unidades nos municípios de Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e XiqueXique.1
As ações de EaD no IF Baiano iniciaram-se em 2011 com a instituição da Comissão
Especial de Educação a Distância, responsável por discutir as políticas de ensino e auxiliar a
Coordenação Especial de Gestão da Educação a Distância (CEGEAD) no processo de
implantação dos cursos EaD, sendo a mesma subordinada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional. Inicialmente, foram ofertados os cursos técnicos de Eventos, Logística e
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente em nove polos. Em 2012, houve uma expansão da
rede de polos com a inserção de 13 prefeituras e 02 campi, bem como a oferta dos cursos
técnicos de Administração, Serviços Públicos, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar e
Secretaria Escolar. No início de 2013, consoante os termos do Regimento Geral do IF Baiano,
a CEGEAD passou a ser a Diretoria de Educação a Distância subordinada à Pró-Reitoria de
Ensino. Em 2014, ocorreu a implantação do curso e-Tec Idiomas (curso de inglês e espanhol)

1

INSTITUTO FEDERAL BAIANO. Campi. Disponível em: <www.ifbaiano.edu.br/reitoria> Acesso em: 07
abr. 2015.
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para 720 alunos nos polos que funcionam nos campi, além da implantação de um polo na
Reitoria para esses dois cursos. Ocorreu, também, o desenvolvimento de ações voltadas para
oferta própria de cursos no programa Profuncionário, além do projeto de implantação do
curso técnico de nível médio na forma subsequente em Informática para Internet e do curso
Técnico em Rede de Computadores. Tais ofertas serão implantadas nos 26 polos, a partir do
estudo de demanda, o qual está sendo realizado pelos coordenadores de cada polo sob a
supervisão da Diretoria de Educação a Distância.2 Em meados de 2015, formaram-se 1.586
alunos dos cursos técnicos subsequentes que já estavam em andamento desde 2011 e novas
propostas de convênios com prefeituras para a instalação de novos polos foram estudadas.3
É nesse contexto que a pesquisa ora intentada encontra seu eixo principal, sua
motivação para a realização, buscando, assim, inovar, planejar e construir uma proposta de
um modelo referencial básico de governança para a EaD do IF Baiano, a qual possibilite uma
visão da Educação a Distância como um objetivo estratégico educacional e com o foco na
oferta de ensino com qualidade. Há políticas de financiamento e demanda de estudantes, e o
IF Baiano na Reitoria ainda não dispõe de condições de infraestrutura de gestão, de pessoal e
tecnológica para tais ações. Atualmente, trabalha-se na Reitoria com uma equipe reduzida,
sendo a conexão dos computadores em rede de banda larga indispensável na Reitoria e nos
polos para cumprimento das metas e do planejamento. O planejamento é uma rotina
imprescindível no meio organizacional, pois é um recurso relevante para atingir os objetivos
de maneira mais eficiente. Faz-se necessário não apenas estabelecer a importância dessa
modalidade de educação no Instituto Federal Baiano, como também é fundamental que o
desenvolvimento sobre a gestão da EaD, ocorra a partir de um processo planejado e
responsável.
A motivação para a presente pesquisa surgiu a partir do trabalho desta pesquisadora na
Diretoria de Educação a Distância e em reuniões no Ministério da Educação (MEC), em
Brasília, no ano de 2013, confrontando-se a realidade ilustrada no IF Baiano frente às
realidades de outros Institutos da rede federal de ensino, ao perceber a inexistência do
desenvolvimento da EaD dentro dos IFes de uma maneira singular, posto que, em alguns
Institutos, a responsabilidade da gestão de EaD está em diretorias ligadas às Pró-Reitorias de
Ensino, em outros, por sua vez, a mesma diretoria apresenta-se em caráter sistêmico
2

INSTITUTO FEDERAL BAIANO. Relatório de Gestão 2014. Salvador, 2013. Disponível em: <http://proreitorias.ifbaiano.edu.br/portal/prodin/2015/05/19/if-baiano-divulga-relatorio-de-gestao-2014/>. Acesso em: 19
mai. 2015.
3
Informação fornecida pelos responsáveis do Programa Rede e-Tec Brasil no IF Baiano, em entrevista
concedida a autora. Salvador, 04 mar. de 2015.
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diretamente ligada ao Gabinete da Reitoria, e alguns desenvolvem suas práticas de gestão sob
a esfera de Campus EaD, conforme as propostas de regulamentação da EaD nos Institutos
Federais, orientadas pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). O CONIF foi criado em março de 2009,
através da Lei n.º 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O CONIF foi
consolidado simultaneamente à extinção do Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de
Educação Tecnológica (Concefet), então representante das antigas Escolas Técnicas Federais.4
O CONIF se reuniu em Brasília, em maio de 2010, para discutir sobre o processo de
institucionalização da Educação a Distância nos Institutos Federais. Dentre as variadas formas
discutidas para este processo de institucionalização nos Institutos Federais, três propostas
destacam-se: centralizado, descentralizado e semicentralizado. O IF Baiano adotou o modelo
semicentralizado, conforme Figura 1, no qual suas atividades se organizam em dois âmbitos:
atividade sistêmica e atividade operacional.
Figura 1 – Estrutura de organização da EaD /IF Baiano 2015

Fonte: elaborado pela autora.

Conforme a proposta de regulamentação da EaD para os Institutos Federais, as
atividades sistêmicas compreendem:
4

CONIF. Disponível em: <http://portal.conif.org.br/institucional.html.> Acesso em: 09 abr. 2015.
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A elaboração de materiais e mídias didáticas para a Educação à Distância;



Estruturação e disponibilização de servidores de internet com o sistema de
gerenciamento de aprendizagem (LMS Moodle), sistema de gerenciamento de
produção de mídias didáticas, portal EPT (INTERRED etc.), sistema de
webconferência (RNP, Adobe Conect etc.);



Planejamento estratégico da oferta de cursos EaD e gestão dos programas de
fomento em EaD do MEC (UAB, e-Tec, etc.);



Controle

dos

processos

e

fluxos

de

credenciamento,

autorização

e

reconhecimento de cursos a distância, negociação de procedimentos de avaliação
junto à Comissão Própria de Avaliação (CPA) para os cursos e comunidade EaD;

Por outro lado, as atividades operacionais específicas compreendem:


Participação do coordenador do curso nas reuniões gerenciais com os
coordenadores de cursos presenciais do mesmo nível;



Organização e execução das reuniões de colegiado do curso, através de web
conferência ou recurso similar;



Organização dos processos de ingresso de aluno via edital, junto aos polos
ofertantes;



Comunicação e gerência do corpo de tutores a distância junto aos coordenadores
de polo;



Gestão de horários e capacidade física/estrutural dos laboratórios, sala de aula e
sala de coordenação/tutoria do polo de apoio presencial;

As atividades sistêmicas estruturadas dentro da EaD devem ser acompanhadas pela PróReitoria de Ensino e as atividades operacionais são desenvolvidas nos polos/campus
ofertantes.
A Pró-Reitoria de Ensino5 é o órgão executivo que propõe, planeja, superintende,
coordena, fomenta e acompanha as políticas e atividades de ensino, de forma articulada à
pesquisa e à extensão, no âmbito do Instituto Federal Baiano.

5

Disponível em: <http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2013/06/Regimento-Geral.pdf. Acesso
em: 20 jul. 2015.
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Quanto à estrutura, a Pró-Reitoria de Ensino desenvolve as atividades conjuntamente
com as três Diretorias e as cinco Gerências, conforme o Regimento Geral do IF Baiano, em
seu art. 64, a PROEN compreende:
I.

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino:
a) Coordenação Geral de Educação Básica e Profissional;
b) Coordenação Geral de Educação Superior.

II.

Diretoria de Assuntos Estudantis:
a) Coordenação Geral de Assistência Estudantil;
b) Secretaria Geral de Registros Acadêmicos.

III.

Diretoria de Educação a Distância:
a) Coordenação Geral de Ensino à Distância.

O art.65 do Regimento Geral do IF Baiano elenca a competência da Pró-Reitoria de
Ensino em:
I.

Planejar, coordenar, acompanhar e propor as políticas, as diretrizes e as
regulamentações relativas a todos os níveis e modalidades de ensino;

II.

Acompanhar e supervisionar o cumprimento da legislação e das normas internas
relacionadas à Educação Profissional e Tecnológica, à Educação Superior de
Graduação nas modalidades presencial e a distância;

III.

Orientar, supervisionar e avaliar as atividades de ensino no âmbito do IF Baiano;

IV.

Coordenar, orientar, acompanhar e supervisionar o desenvolvimento dos
projetos pedagógicos dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica e
Educação Superior de Graduação nas modalidades presencial e a distância;

V.

Coordenar, acompanhar e emitir parecer sobre propostas de alterações nos
currículos e nos projetos dos cursos;

VI.

Coordenar a elaboração e acompanhar o desenvolvimento do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) do IF Baiano;

VII.

Zelar pela adequação dos cursos ao Projeto Pedagógico Institucional, ao Plano
de Desenvolvimento Institucional e aos objetivos institucionais;

VIII.

Coordenar e acompanhar os processos de avaliação externa dos cursos e dos
programas de ensino do Instituto;

IX.

Propor, analisar e emitir parecer sobre propostas de convênios que envolvam a
realização de atividades de ensino;
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X.

Fomentar e incentivar ações que possibilitem uma efetiva articulação entre
ensino, pesquisa e extensão;

XI.

Promover atividades conjuntas com as demais Pró-Reitorias, integrando
fundamentos, concepções e práticas institucionais;

XII.

Coordenar e acompanhar o dimensionamento de vagas, a elaboração de critérios
e a seleção de docentes efetivos, temporários e substitutos;

XIII.

Articular, coordenar e acompanhar a elaboração e a realização de Programa
Institucional de Desenvolvimento e Capacitação de Docentes em conjunto com a
Diretoria de Gestão de Pessoas;

XIV.

Orientar, acompanhar e supervisionar os processos de criação, reformulação,
extinção e reconhecimento dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica,
de Educação Superior de Graduação, nas modalidades presencial e a distância;

XV.

Propor, orientar, acompanhar e supervisionar a elaboração e o desenvolvimento
das políticas de assistência estudantil e de inclusão do IF Baiano;

XVI.

Coordenar os processos seletivos para ingresso de alunos nos cursos da
Educação Profissional e Tecnológica, da Educação Superior de Graduação, nas
modalidades presencial e a distância;

XVII.

Fomentar, acompanhar e supervisionar a implantação e o desenvolvimento de
programas e projetos de diversidade e de inclusão, acesso, permanência e êxito
do discente;

XVIII.

Aprovar e autorizar a expedição e o registro de diplomas e certificados dos
diversos cursos, níveis e modalidades, com base na avaliação da vida acadêmica
do discente;

XIX.

Fomentar, acompanhar e apoiar a realização de eventos científico-pedagógicos
relacionados ao ensino;

XX.

Fomentar e incentivar ações relativas à diversidade, a inclusão e a educação
socioambiental;

XXI.

Promover a interlocução entre o IF Baiano e o Ministério da Educação quanto às
políticas de ensino nos diversos níveis e modalidades.

Na análise do artigo acima elencado, percebemos a extensão das atividades de
competência para desenvolvimento da PROEN, a qual abarca uma grande responsabilidade
dentro do Instituto, auxiliando-o no cumprimento dos seus objetivos educacionais e delineiase, nesse diapasão, a relevância do presente estudo.
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A política da PROEN6 tem como fundamentos a busca da excelência acadêmica, a
melhoria do processo de ensino-aprendizagem, a pluralidade, a gratuidade do ensino, a gestão
democrática, a liberdade de pensamento e de expressão, a defesa da diversidade e inclusão e
da condição geradora de cultura aos segmentos sociais.
Por sua vez, as diretrizes voltam-se para aspectos como:


Indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão;



Relação dialógica com a sociedade;



Inclusão social;



Desenvolvimento de competências profissionais;



Flexibilização curricular.

Frente a isso, o currículo fundamenta-se em bases filosóficas, epistemológicas,
metodológicas, socioculturais e da legislação em vigência expressas nos projetos pedagógicos
dos cursos ofertados.
A Diretoria de Educação a Distância (DEaD)7 compõe a Pró-Reitoria de Ensino
(PROEN), sendo responsável pelas atividades relacionadas à Educação a Distância no âmbito
do IF Baiano. A DEaD possui como finalidade realizar o planejamento, o acompanhamento, o
desenvolvimento, a implementação e a avaliação pedagógica dos processos de educação na
modalidade a distância.
Sua missão gira em torno da ampliação e da diversificação das atividades de Educação a
distância no IF Baiano, em níveis médio, técnico, graduação, de pós-graduação ou de
extensão, com a oferta regular de cursos.
Nesse sentido, o objetivo é promover o desenvolvimento de cursos e atividades de
Educação a Distância, auxiliando, assim, o IF Baiano em sua missão de “oferecer educação
profissional de qualidade, pública e gratuita; em todos os níveis e modalidades, preparando
pessoas para o pleno exercício da cidadania; contribuindo para o desenvolvimento social e
econômico do país”. (PDI, 2013)
Diante desse cenário, a Rede e-Tec Brasil (Decreto n.º 7.589/2011) constitui-se como
uma das iniciativas promovidas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) criado pelo Governo Federal, através da Lei n.º 12.513/2011. O Pronatec

6

Disponível em: < http://pro-reitorias.ifbaiano.edu.br/portal/proen/apresentacao///>. Acesso em: 15 agosto.
2015>
7
Disponível em <: http://diretorias.ifbaiano.edu.br/portal/ead/diretoria//> Acesso em: 15 de agosto de 2015
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tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Nesse
sentido, a Rede e-Tec Brasil volta-se para a oferta de cursos que proporcionem o acesso ao
mundo do trabalho a jovens e adultos, inclusive para aqueles profissionais que trabalham e
buscam uma melhor qualificação no exercício de suas atividades. O seu público alvo
contempla:


Jovens e adultos;



Professores vinculados diretamente à Rede e-Tec Brasil;



Os estudantes regularmente matriculados no ensino médio para cursos técnicos
concomitantes;



Os estudantes que concluíram o ensino médio para os cursos técnicos
subsequentes;



Os estudantes que concluíram o ensino fundamental para os cursos técnicos
vinculados à educação de jovens e adultos (PROEJA);



Os estudantes e professores participantes de programas de Educação de Jovens e
Adultos (EJA).

Observando-se essa realidade, percebida através da participação em reuniões técnicas,
mediadas pela equipe da SETEC/MEC, com as equipes gestoras de EaD dos Institutos
Federais, constatou-se que tal problemática exige discussões, estudos e encaminhamentos a
respeito do desenvolvimento de uma proposta de modelo referencial básico de Governança
que estabeleça subsídios para a inserção plena (institucionalização) da Educação a Distância
na estrutura organizacional do IF Baiano, uma vez que, até o momento, não se notam avanços
substanciais.
As ponderações acima expostas são fruto da vivência desta pesquisadora como
Assistente em Administração, formada em Ciências Contábeis, trabalhando na Pró-Reitoria de
Ensino/Reitoria do IF Baiano, onde atuou prestando serviços de acompanhamento
administrativo, patrimonial e logístico à Diretoria de Educação a Distância. A atuação, de
março de 2013 a julho de 2014, como bolsista da Rede e-Tec Brasil (programa fomentador
das ações de EaD em nível técnico), na função de Coordenadora de Tutoria dos cursos de
Segurança do Trabalho, Serviços Públicos e Logística, também agregou experiências e
inquietações necessárias à elaboração da pesquisa.
Com vistas a buscar medidas para a efetivação da pesquisa, o estudo amparou-se na
visão de Moore e Kearsley (2007), na qual o ensino a distância é considerado uma forma de
ensino-aprendizado que se desenvolve de maneira planejada, fazendo o uso de técnicas

26

especiais de criação de cursos e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e
disposições organizacionais e administrativas especiais. A busca dos indivíduos que optam
por um curso na modalidade EaD relaciona-se tanto ao encontro de uma instituição que
ofereça cursos reconhecidos pela qualidade no ensino quanto à possibilidade de um melhor
gerenciamento de seu próprio tempo de estudo, visto que a maioria dos alunos que opta por se
matricular em um curso nessa modalidade tem como objetivo principal intercalar o tempo de
estudo com a jornada de trabalho, além do convívio com a família. A modalidade EaD é
abordada como prática educacional que tem desafios, mas, principalmente, a vantagem de
atender a públicos diversos, em pouco tempo e com grande eficiência.
Quando, aqui, remete-se a pensar em eficiência, justifica-se a necessidade de um
aprofundamento de conceitos na área de Administração. Maximiano (2007, p.17) analisa o
significado de Administração, tratando-a como o processo de tomar e colocar em prática
decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Para o autor, são quatro os tipos principais
de decisões ou processos administrativos, a saber: o planejamento, que abarca decisões sobre
objetivos, ações futuras e recursos indispensáveis para a realização de objetivos; a
organização, a qual abrange as decisões sobre a divisão da autoridade, afazeres e
responsabilidades entre os sujeitos e sobre a divisão dos recursos para a realização de tarefas;
a direção ou coordenação, que ativa o comportamento das pessoas por meio de ordens,
auxiliando-as a tomar decisões por si mesmas; e, por fim, o controle, o qual compreende as
decisões sobre a compatibilidade entre objetivos almejados e resultados alcançados.
Com o aprimoramento de tais conceitos na prática diária da gestão, pode-se avançar no
âmbito da governança em EaD e cada vez mais desenvolver as habilidades e competências
necessárias para alcançar os objetivos propostos, pois, com a interiorização de oportunidade
de estudo proporcionada através da modalidade a distância, o IF Baiano possibilitará a fixação
de jovens e adultos profissionais em suas cidades de origem, garantindo-lhes uma formação
acadêmica sintonizada com as vocações territoriais, favorecendo, assim, a inclusão social e
fomentando essa modalidade de ensino como um objetivo estratégico educacional.
Pesquisar sobre a Governança para a EaD no IF Baiano é importante, tanto para que se
compreendam, quanto para que sejam sugeridas alternativas para a apropriação dessa
realidade, contribuindo com o fortalecimento da parceria entre a Rede e-Tec, estimulando
uma parceria ainda não existente como, por exemplo, com a Universidade Aberta do Brasil
(UAB), buscando, também, aplicação dos recursos para a EaD dentro do orçamento do
Instituto, através da Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, possibilitar a reflexão dentro do
IF Baiano, visando à melhoria da qualidade e da oferta desenvolvidas nessa modalidade de
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ensino, não se esquecendo de pensar, também, que a oferta de cursos via convênios, parcerias
ou similares deve existir, porém não deve ser a única nem a principal forma de oferta da
modalidade EaD na Instituição.
Diante de tal cenário, em conformidade com as observações e considerações acima
expostas, o problema de pesquisa gira em torno de um questionamento basilar: como se
encontram presentes os princípios de Governança para o desenvolvimento institucional da
EaD no IF Baiano?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar como se encontram presentes
os princípios de Governança para o desenvolvimento institucional da EaD no IF Baiano,
direcionando para o cumprimento de sua finalidade educacional, no que diz respeito ao
atendimento das demandas de formação de nível médio e superior, tomando como referência
do estudo de caso o IF Baiano.

1.2.2 Objetivos específicos

Com vistas a atingir o objetivo geral proposto, apresentam-se, a seguir, objetivos
específicos:


Apresentar discussão teórica sobre concepção da Educação a Distância,
analisando sua normatização e políticas no contexto nacional e no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano;



Identificar, a partir de um estudo conceitual sobre governança, a fundamentação
teórica e epistemológica de seus conceitos e princípios, para assim investigar a
percepção dos gestores, coordenadores e tutores, a respeito dos princípios de
governança que melhor estão consolidados na Educação a Distância do IF
Baiano;



Apresentar a estrutura atual de regulamentação da Gestão da Educação a
Distância no IF Baiano e as perspectivas da governança educacional para EaD;



Construir um modelo referencial básico de governança para a EaD do IF Baiano.
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1.3 A TRAJETÓRIA DA PESQUISA

No intuito de buscar medidas para a efetivação da pesquisa, o estudo organizou-se em
seis capítulos.
Na “Introdução”, como se nota, pretendeu-se discorrer sobre as motivações para a
realização da pesquisa, a sua relevância, suas contribuições, buscando apresentar sua
problematização, além dos objetivos gerais e específicos.
O segundo capítulo, “Contextualização da Educação a Distância”, buscou-se expor um
quadro teórico sobre a EaD, levantando-se a história da Educação a Distância, os caminhos e
avanços, bem como seus conceitos mais usuais e o cenário atual da EaD no Brasil.
Abordaram-se, também, as leis que normatizam a institucionalização da Educação a Distância
nos Institutos Federais, com destaque para o IF Baiano.
Em “Governança”, terceiro capítulo do trabalho, foram trazidos à baila os conceitos,
os princípios, a dicotomia existente entre Governança Corporativa e Governança Pública, bem
como sua contextualização com a modalidade EaD. Aqui, propôs-se, também, refletir sobre
uma visão de Governança para EaD do IF Baiano.
Já o quarto capítulo, “A Gestão em EaD e a Governança Educacional”, abordou-se o
histórico da gestão da EaD do IF Baiano, da situação atual e dos resultados decorrentes da
pesquisa empírica realizada com os gestores atuantes da EaD do IF Baiano.
No capítulo “Metodologia”, pretendeu-se esclarecer os parâmetros metodológicos
empregados e interpretar os resultados da pesquisa, sugerindo o seu produto final.
Por fim, nas Considerações Finais, sexto capítulo, visou-se construir um modelo
referencial básico de Governança voltado para a EaD do IF Baiano e os principais resultados
desta pesquisa nos aspectos dos princípios de governança consolidados e a consolidar.
Faz-se necessário pontuar que esta pesquisa debruçou-se sobre as opiniões dos
atuantes na Educação a Distância do IF Baiano no aspecto da Governança, vislumbrando
identificar aspectos conceituais, sendo as interpretações dos dados coletados um olhar desta
pesquisadora frente a tais apreciações, não intentando emitir juízo de valor frente aos aspectos
pontuados pelos sujeitos da pesquisa, mantendo-se com a neutralidade necessária à tarefa de
observação da realidade ali retratada. É importante, também, sinalizar que a análise aqui
contida, não esgota em si a potencialidade dos dados coletados, posto o tempo diminuto
disponível, sendo necessário pontuar a possibilidade de produções científicas vindouras dada
a importância de estudos para este campo da Educação.
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2 CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

2.1 RAÍZES DA EAD E SEUS CONCEITOS

No processo histórico da Educação a Distância, constata-se que os primeiros modelos
dessa nova geração progrediram simultaneamente em muitos países e continentes. A primeira
notícia que se registrou da introdução do “método de ensinar a distância foi o anúncio das
aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips em 20 de março de 1728, na Gazette
de Boston, EUA, que enviava suas lições todas as semanas para alunos inscritos”. (NUNES,
2012, p. 2)
Apropriando-se de Sormani e Moreira (2000), em 1881, um curso de hebreu por
correspondência, oferecido pela Universidade de Chicago, levou seu fundador e primeiro
reitor, Willian Rainey Harper, a profetizar, em 1886, que chegaria um dia em que o número
dos alunos por correspondência iria ultrapassar o dos presenciais. Na análise deles, foram
consideradas três as gerações de EaD, as quais acompanham a evolução tecnológica. A
primeira fase foi a geração textual, com suporte em textos simples, utilizando geralmente o
correio, e dominante até a década de 1960. A segunda fase foi a geração analógica, na qual o
aprendizado era baseado em textos com suporte intenso de recursos de áudio e vídeo, muito
presente entre os anos 1960 e 1980. Atualmente, tem-se a terceira fase, a Geração Digital, em
que o autoaprendizado tem como suporte, quase exclusivo, recursos tecnológicos altamente
diferenciados.
Já os autores Cabral, Oliveira e Tarcia (2010 apud DIAS, R.; LEITE, L., 2010, p.12)
realizam a divisão da história da EaD em quatro gerações. A primeira geração é aquela
baseada em textos impressos ou escritos a mão; a segunda é caracterizada pelo uso da
televisão e do áudio; a terceira é marcada pela utilização multimídia da televisão, texto e
áudio; e, por fim, na quarta, organizam-se os processos educativos em torno do computador e
da internet.
Para Taylor (2001), há, ainda, a emergência da quinta geração da EaD, baseada na
exploração mais aprofundada de novas tecnologias, conhecida como o modelo de
aprendizagem flexível inteligente: multimídia interativa on-line, acesso via internet a recursos
www, comunicação mediada por computador, usando sistemas de resposta automáticos e
acesso via portal do campus aos processos e recursos da instituição.
Nessa perspectiva, conforme é notado, o início da Educação a Distância foi marcado por
correspondência, mas, posteriormente, do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial,
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várias experiências foram adotadas, havendo, assim, um melhor desenvolvimento ao ensino
por correspondência e novos meios de comunicação em massa. Conforme Nunes (2012),
registra-se que, atualmente, mais de 80 países nos cinco continentes adotam a Educação a
Distância em todos os níveis, ressaltando-se que um grande expoente no mundo é a Open
University, a qual, em 2012, possuía cerca de 160 mil alunos matriculados, tendo estudado lá
mais de dois milhões de pessoas.
O rádio, na década de 1920, contribuiu, em parte, na consolidação da educação popular
no Brasil e no mundo, tornando-se o segundo meio de transmissão de educação a distância.
Enquanto que, nos Estados Unidos, o rádio destaca-se apenas em 1928, com a oferta da
Educação de Jovens e Adultos promovida pela BBC; no Brasil, os programas educativos
começam através da iniciativa privada em 1923, sendo o início através da Rádio Sociedade do
Rio de Janeiro. (ALVES, 2012, p. 9)
O ensino por correspondência durante décadas percorre vários continentes e essa
metodologia foi fortemente utilizada até a Segunda Guerra Mundial. Os correios usavam as
ferrovias como transporte para enviar e receber os materiais didáticos. No Brasil, a EaD
começou com a implantação do Instituto Rádio Monitor, em 1939, e o Instituto Universal
Brasileiro, em 1941, os quais capacitaram brasileiros para o mercado de trabalho no segmento
da educação profissional básica. Um marco histórico também aconteceu em 1950, quando,
devido à combinação da voz e da imagem, começou a despontar a televisão. No Brasil, a
televisão educativa passa a desempenhar papel fundamental no ensino e na formação
profissional, ressaltando-se as décadas de 1960 e 1970. Fialho e Torres (2009) ressaltam que
houve uma melhoria na interatividade, com a inclusão de orientação e aconselhamento por
telefone, bem como com processos face a face, abriu-se o caminho para a teleconferência, por
meio de experiências de transmissão de programas via satélite. Registra-se nesse período que
o advento da tecnologia via satélite para a expansão da EaD provocou uma aceleração na
curva já exponencial do crescimento da modalidade no Brasil.
Conforme Alves,

a EaD no Brasil é marcada por uma trajetória de sucessos, não obstante a existência
de alguns momentos de estagnação provocados por ausência de políticas públicas
para o setor. Em mais de cem anos, excelentes programas foram criados e, graças à
existência deles, fortes contribuições foram dadas ao setor para que se
democratizasse a educação de qualidade, atendendo, principalmente, cidadãos fora
de regiões mais favorecidas. (ALVES, 2012, p. 9)
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Ressalte-se, conforme Torres e Fialho (2009), que só na modernidade a EaD se
consolidou com o avanço de técnicas de impressão e a melhoria de serviços postais e do
sistema ferroviário, permitindo que a produção e a distribuição de materiais didáticos fossem
facilitadas. Com esse processo, tornou-se possível a distribuição de grandes quantidades de
materiais para grupos geograficamente dispersos. Nos primeiros 90 anos de EaD no Brasil, o
ensino por correspondência destacou-se principalmente por meio de ações educativas de
cunho profissionalizante e supletivo – dentro do conceito de educação aberta –, fator que
contribuiu para a construção de uma visão preconceituosa dessa modalidade de ensino.
Torres e Fialho (2009) argumentam que a história da EaD no Brasil remete a um século
de acontecimentos que se entrelaçam com o uso de diversas mídias as quais

foram

despontando, sendo superadas e convivendo ao longo de todo o período.
Conforme apontam estudos recentes, não cabe mais uma educação a distância que tão
somente envia livros e outros textos pelo correio ao aluno e que ele já saiba estudar e
aprender. Contemporaneamente, a realidade da EaD privilegia a construção coletiva do
conhecimento, mediada pela tecnologia de rede, conforme Alves e Nova (2003). A Educação
a Distância, como uma das modalidades de ensino e aprendizagem, deve ser possibilitada pela
mediação dos suportes tecnológicos digitais e de rede, seja ela inserida em sistemas de ensino
presenciais, mistos ou completamente realizada através da distância física.
Os indivíduos sempre buscam alcançar melhores condições de vida e, dessa forma,
identificam na melhor formação profissional uma maneira de alcançar seus objetivos. Diante
disso, a educação tem um papel fundamental na formação do cidadão, a fim de proporcionarlhe condições de viver harmonicamente em sociedade e exercer coerentemente sua cidadania.
(OLIVEIRA et al., 2012)
A manutenção de um cargo exercido na empresa, o alcance de melhores oportunidades
de trabalho, a satisfação de necessidades pessoais, além de questões relacionadas ao tempo
disponível para estudar e a autonomia dos indivíduos constituem-se como imperativos que
fomentam a implantação de cursos a distância. O movimento contemporâneo pela busca
acelerada e incansável por informações faz com que a aprendizagem seja exigida em um
grande volume, porém em um curto espaço de tempo. A Educação a Distância, nesse sentido,
rompe com a relação espaço e tempo e se concretiza através da comunicação baseada por
meio da mídia. (SANTOS; BRITO, 2011)
Zerbini (2007) evidenciou que, diferentemente de situações presenciais de ensinoaprendizagem, as que ocorrem no ambiente virtual exigiriam uma postura distinta dos alunos.
Foi possível observar no ambiente virtual uma perspectiva teórica mais construtivista de
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aprendizagem, de modo que, em caso específico, os atores e as condições estruturantes
inseridos na execução da instrução tendem a conferir maior autonomia e responsabilidade aos
indivíduos.
A modalidade de Ensino a Distância caminha para consolidar formas interativas,
flexíveis e participativas de Educação, que, muito provavelmente, implicam melhores
condições no processo de ensino-aprendizagem, qualificando-se para a implantação de
ferramentas tecnológicas com alto nível de instrução e aplicabilidade e com capacidade de
transformar o aprendizado do aluno em um processo criativo e interativo. (PORTUGAL et al.,
2012). Assim, muito mais do que apenas dinamizar e promover uma nova materialização da
informação, a tecnologia digital permite a interconexão de sujeitos, de espaços e/ou cenários
de aprendizagem, deles exigindo novas ações curriculares, ações em rede. (SANTOS, 2003)
Consoante as reflexões de Oliveira et al. (2012), Santos e Brito (2011), Portugal et al.
(2012) e Zerbini (2007), acima mencionadas, destacam-se a validade e a pertinência desta
pesquisa, que propõe apresentar um modelo referencial básico de governança que proporcione
à Educação a Distância do IF Baiano um desenvolvimento com atividades que possibilitem a
qualidade didática e pedagógica dos seus cursos.
Apesar de se conceber a Educação a Distância como o processo de ensinoaprendizagem mediado por tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacial
e\ou temporalmente (MORAN, 2000), contemporaneamente, os conceitos de EaD têm sido
revisitados, seja do ponto de vista da prática educativa ou na própria terminologia da palavra.
Em termos de prática educativa, tem-se refletido sobre os seus processos para não classificá-la
apenas como massificação da Educação, formação em série; já no âmbito da terminologia,
busca-se pensá-la como Educação on-line, sem distância ou chamá-la apenas Educação, a fim
de que não haja diferenciação com o ensino presencial. Bizzo (2009, p.189) ressalta que
Distância, segundo o dicionário Houaiss, “é o espaço entre dois corpos; espaço muito grande
que separa dois seres, dois objetos, dois lugares; intervalo de tempo decorrido entre
instantes”. Já a expressão a distância significa “de longe, de um ponto distante”. Para Bizzo
(2009, p. 190), esta é uma expressão que abrange a relação de tempo e de espaço e que nos
remete a ideia de sincronia e diacronia. Explica que os processos diacrônicos referem-se
àquilo que ocorre ou é feito ao longo de um tempo, enquanto que os processos sincrônicos se
referem àquilo que ocorre precisamente ao mesmo tempo em que outro processo ou fato
acontece. Sendo a sincronia uma das características distintivas da educação presencial, mesmo
não sendo exclusiva, podendo a EaD também ocorrer por meio de processos sincrônicos.
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A presencialidade na Educação presencial refere-se não apenas à sincronia, mas também
a algo que se poderia chamar sintopia, no sentido de compartilhamento de um mesmo espaço,
definido cartesianamente. Na EaD, a “presencialidade” remete à ideia de sincronia, que não
precisa, contudo, ser necessariamente sintópica; assim, a comunicação em tempo real entre
um professor e um aluno situado à grande distância faz parte das atividades presenciais de um
curso EaD (Bizzo, 2009, p. 190).
Segundo Formiga (2012), não se deve nunca perder a concepção ampla de Educação,
que vai muito além da escola, professores, alunos e edifícios escolares. A educação como
processo inerente à espécie humana se inicia desde a concepção do ser humano – como
indivíduo ainda no útero da mãe, e que não tem terminalidade nem completude – até o seu
desaparecimento. Esse é o território fértil de utilização e aplicação da educação aberta e à
distância, na sua abrangência em todos os campos de aprendizagem da atividade da espécie
humana de forma permanente e continuada. Tal reflexão remete-nos a pensar que a tecnologia
é o meio para a Educação e não o fim, ou seja, não se pode esquecer que o foco da questão é a
Educação e que as ferramentas tecnológicas devem ser utilizadas em prol do ensino, da
pesquisa e da extensão de uma maneira abrangente.
Para Nunes,
a educação a distância é voltada especialmente (mas não exclusivamente) para
adultos que, em geral, já estão no mundo corporativo e dispõem de tempo suficiente
para estudar, a fim de completar sua formação básica ou mesmo fazer um novo
curso. (NUNES, 2012, p. 2)

Com isso, percebe-se a potencialidade da EaD, o poder transformador que auxilia e
motiva muitos indivíduos que desejam estudar e, por inúmeras questões, antes, viam-se
impossibilitados.
Ainda, a Educação a Distância, para obter um alto grau de qualidade, deve possuir
características fundamentais, que giram em torno da sua própria constituição. Apresenta-se,
então, como um sistema educacional dinâmico que combina subsistemas que interagem e que
representam uma estrutura gerencial e pedagógica a ser realizada, devendo abraçar critérios de
eficiência (desempenho interno), técnico, eficácia (desempenho externo), efetividade
(equidade e desenvolvimento econômico e social) e importância social. Deve-se, ainda,
distinguir-se pela distância física e/ou temporal entre discente e docente, estando os sujeitos
ligados pelo planejamento e pelo diálogo ininterrupto durante o curso. Também, tendo em
vista a formação do homem como ser integral e imerso em determinado contexto social,
privilegiam-se princípios e valores éticos, políticos e pedagógicos. Considerando-se os
variados fatores contingenciais durante o curso, a EaD prima pelo rigor em sua concepção e
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planejamento, utilizando-se de tecnologias para mediar de maneira interativa o processo de
ensino-aprendizagem. Nesse sentido, tal modalidade valoriza aspectos como interação e
comunicação entre todos os sujeitos envolvidos, destacando-se, sobretudo, o papel do
professor, que atua como orientador (comumente chamado de tutor) do aprendiz, sendo este
visto como o verdadeiro centro de todo o processo. Isto porque, tendo uma postura autodidata
– na qual se respeitam tempo, ritmo e métodos de aprendizagem –, o discente aprende a
aprender, na medida em que se torna um sujeito que reflete e produz todo o tempo. Por fim, a
EaD carrega, em seu formato, o paradigma de Educação Continuada, pois é um processo de
formação permanente (FAINHATO, 2000).

2.2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA

Inicialmente, faz-se necessário compreender o conceito de políticas públicas para que,
posteriormente, reflita-se sobre seu processo de desenvolvimento. Segundo Souza (2006),
pode-se resumir política pública como 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).
Segundo a autora, a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e
ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Ainda, a autora afirma que as
políticas públicas, depois de desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas,
projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. E, quando postas em ação, são
implementadas, ficando, então, submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação.
Em 1992, no governo de Itamar Franco, foi criada a Coordenação Nacional de
Educação a Distância na estrutura do MEC. Em 1996, houve a transformação para a
Secretaria de Educação a Distância (SEED) no governo de Fernando Henrique Cardoso. A
partir de então, o MEC tem buscado promover uma política nacional com vistas a suprir essa
modalidade de ensino, tendo como objetivos iniciais a formação e o aperfeiçoamento do
professor.
A EaD adquiriu respaldo legal em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), a qual fundamenta, em seu artigo 80, o desenvolvimento da modalidade de
Educação a Distância, ao garantir 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”.
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Segundo Dias e Leite (2010), as bases legais da Educação a Distância no Brasil foram
estabelecidas pela LDB, através do Decreto n.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado
no D.O.U. de 11/02/98), o Decreto n.º 2561, de 27 de abril de 1998 (publicado no D.O.U. de
28/04/98), e pela Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de
09/04/98). O Decreto n.º 5.622/2005, em seu artigo 1º, orienta a oferta da Educação a
Distância, que aparece como

[...] sendo uma modalidade educacional na qual a dimensão didático-pedagógica no
processo de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologia de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, Decreto n.º 5.622/2005, de 19 de
dezembro de 2005)

Desde 2005, o Estado Brasileiro tem estabelecido políticas de incentivo à
democratização da educação por meio das novas tecnologias, através da criação da Rede eTec Brasil, do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Plano Nacional de
Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor). Com o intuito do MEC cumprir sua
missão institucional, houve a implementação dessas macropolíticas públicas.

2.2.1 Rede e-Tec

O Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (Sistema e-Tec) foi instituído através do
Decreto n.º 6.301/2007 pelo MEC com o intuito de ampliar, no país, a oferta de cursos
técnicos de nível médio, utilizando as possibilidades oferecidas pela EaD. Ele foi concebido
para ser desenvolvido por meio do regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios do país, operacionalizado mediante a assistência financeira do MEC
para a elaboração dos cursos, cabendo aos demais entes federativos a responsabilidade pela
garantia de estruturas, equipamentos, recursos humanos e manutenção das atividades.
Nesse sentido, o Sistema e-Tec Brasil prevê a oferta de cursos gratuitos por instituições
públicas, colocando-se como mais uma alternativa de democratização do acesso à educação
profissional e tecnológica, “com vistas ao desenvolvimento da educação profissional técnica
na modalidade de Educação a Distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o
acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos no País” (BRASIL, Decreto n.º
6.301, de 12 de dezembro de 2007). Com a regulamentação oficial pelo Decreto n.º 7.589/11,
a Rede e-Tec apresenta oito objetivos no artigo 3º, destacando-se os dois primeiros devido à
proposta de
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estimular a oferta da educação profissional e tecnológica, na modalidade a distância,
em rede nacional; e expandir e democratizar a oferta da educação profissional e
tecnológica, especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas
metropolitanas. (BRASIL, Decreto n.º 7.589/11, de 26 de outubro de 2011)

A presidente Dilma Rousseff aprovou a Lei n.º 12.513/2011, a qual instituiu o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), fator que
permitiu a vinculação da Rede e-Tec ao referido programa, ficando este responsável pela
oferta à distância, oficializando-se as parcerias público-privadas e ampliando-se, também, a
oferta para cursos presenciais. 8

2.2.2 Sistema Universidade Aberta do Brasil

Com vistas a, simultaneamente, expandir e interiorizar a educação superior pública e
gratuita do país, o Ministério da Educação instituiu o Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB), por meio do Decreto n.º 5.800, de 08 de junho de 2006, visando à oferta de cursos e
programas de educação continuada superior, na modalidade a distância, pelas universidades
públicas brasileiras. Ressalte-se o fato de que a criação da UAB seguiu uma tendência
mundial, e não se trata de uma nova instituição de ensino. Ainda, sua articulação ocorre entre
os governos estaduais, municipais e instituições públicas de Ensino Superior, com ação
prioritária na formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 9 Vale
salientar, também, que o Instituto Federal Baiano ainda não possui oferta de cursos a distância
em parceria com a UAB, o que aponta para uma necessidade de oferta nesse âmbito para o
cumprimento de seu desenvolvimento institucional.
A iniciativa da UAB integra importantes políticas públicas para a área da Educação e
tem ênfase em programas voltados para a expansão da educação superior com qualidade e
promoção de inclusão social. (MOTA, 2009)
Uma das missões específicas do Sistema UAB é o compromisso de formação de
professores e consequente melhoria da Educação Básica, tendo como grande premissa
também a inclusão de jovens no ensino superior, como também para a educação de adultos
que trazem experiências prévias do mundo do trabalho e retornam aos bancos escolares à
procura de uma formação inicial ou continuada. (MOTA, 2009)

8
9

PRONATEC. Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/>. Acesso em: 01 maio. 2015.
UAB. Disponível em: < http://uab.capes.gov.br/>. Acesso em: 01 maio. 2015.
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Devido a fatores demográficos, ao aumento das exigências no mundo de trabalho, à
demanda por educação superior e de formação continuada, tornou-se expressiva a necessidade
de oferta de cursos através do Sistema UAB, porém se torna fundamental o seu fortalecimento
dentro

das

instituições

públicas,

as

quais,

em

sua

maioria,

possuem,

ainda,

predominantemente, as ações institucionais direcionadas para o ensino presencial, preterindo
as ações da UAB. Exemplo disso é o IF Baiano, que, após oito anos de existência como
Instituto Federal, ainda não dispõe de oferta de cursos pelo Sistema UAB – fator que constitui
um desafio educacional para a instituição, haja vista que uma possível oferta através desse
Sistema pode contribuir significativamente com as demandas educacionais urgentes em cada
região.

2.2.3 Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica a Distância

O Parfor a Distância é um programa nacional implantado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em regime de colaboração com as
Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com as
Instituições de Ensino Superior (IES), para oferta de cursos na modalidade a distância, no
âmbito do Sistema UAB, para professores ou profissionais em exercício nas redes públicas de
educação.10
Os três tipos de cursos oferecidos são: a Primeira Licenciatura, voltada a docentes em
exercício na rede pública da educação básica que não possuam formação superior; a Segunda
Licenciatura, destinada a docentes que possuem formação em licenciatura, mas atuam em área
distinta de sua formação; e, por fim, a Formação Pedagógica, cujo público alvo são os
docentes graduados e não licenciados que se encontram em exercício na rede pública da
educação básica.
Como se disse, o Parfor é um programa implantado pela CAPES, cuja finalidade é
contribuir para que os professores em exercício na rede púbica de educação básica tenham
acesso à formação superior exigida na LDB. Por meio dele, a CAPES induz e fomenta a
oferta de cursos de licenciatura nas modalidades presencial e a distância em Instituições de
Educação Superior. Tais cursos permitem que esse professor obtenha formação superior em
cursos gratuitos e de qualidade, na disciplina em que atua em sala de aula.11
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PARFOR. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/parfor-a-distancia>. Acesso em:
06 maio. 2015.
11
CAPES. Disponível em: <http://freire.capes.gov.br>. Acesso em: 06 maio. 2015.
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Cabe salientar que o Instituto Federal Baiano ainda não possui oferta de cursos à
distância em parceria com a UAB para o desenvolvimento do Parfor a distância, o que
representa uma necessidade de desenvolvimento de oferta nesse âmbito também.

2.3 CONTEXTO ATUAL: CRISE DE CONTINUIDADE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NO BRASIL

Diante da crise nacional vivenciada pelo país atualmente e seus reflexos na Educação a
Distância, como avançar? Hoje, a oferta da EaD no Brasil é fomentada com verbas federais,
na dependência de programas. Não obstante a isso, os fatos evidenciados durante o ano de
2015 parecem indicar uma forte ameaça à continuidade dos referidos programas especiais,
que contam com prazos e metas definidos nacionalmente com os cortes orçamentários já
ocorridos. E, diante desse cenário, muitas universidades e instituições públicas têm se
pronunciado, debatendo e discutindo a respeito de tal realidade.
Segundo o Manifesto da UAB12, elaborado em agosto de 2015 pelo Fórum Nacional de
Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, o Sistema da UAB foi instituído para o
desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância, com a finalidade de expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País, conforme prevê o
Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006. Atualmente 170 mil alunos fazem parte do programa
que já conta com mais de 120 mil alunos formados. A UAB está presente com polos de apoio
presencial em mais de 700 cidades do Brasil.
O manifesto registra que, apesar dos muitos aspectos positivos, a UAB tem trabalhado
no limite de seus recursos, o que poderá inviabilizar a continuidade do sistema e solicita a
mobilização da sociedade e do governo para a manutenção do sistema UAB com a assinatura
de petição pública e apoio ao seu manifesto. Frente a isso, surge um questionamento crucial e,
ainda, sem respostas: qual será o destino da UAB?
A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes),13 no dia 10 de setembro de 2015, em Brasília, discutiu sobre a convergência de
propostas para mudanças na política nacional de Educação a Distância. Especialistas
colocaram como alternativa central para o avanço dessa modalidade de Educação sua
institucionalização, sustentada pelas mudanças nos marcos legais, melhorias nos modelos de
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Disponível em < http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR83558> Acesso em: 21 set.2015
Disponível em < http://www.sead.ufba.br/seminario-andifes-discute-propostas-para-criacao-da-politicanacional-de-ead> Acesso em: 21 set.2015
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avaliação, investimentos, capacitação das tutorias, ampliação da banda larga e garantia de
mais autonomia pedagógica das Universidades Federais. O representante da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC), Jesualdo Pereira Farias,
informou que a SESu ficará responsável pela política de EaD no âmbito do MEC. Segundo o
secretário,
esta é a intenção do ministro Renato Janine Ribeiro e um pleito da Andifes, dos próreitores e dos coordenadores de EaD. Dentro do sistema de Universidades Federais
existe o desejo que o financiamento seja orientado diretamente para as instituições e
que as universidades tenham protagonismo de trabalhar suas políticas. O MEC vai
apoiar esta solicitação. (FARIAS, 2015)

A referida descentralização dos recursos seria fundamental na obtenção de avanços
substanciais para um funcionamento mais eficiente da EaD, porém a previsão para esse
processo de descentralização, infelizmente, é incerta. Isso porque, apesar de o tema ser muito
discutido, ainda não se observam ações efetivas.
Para a presidente da Andifes, a reitora Maria Lucia Cavalli Neder, o anúncio feito pelo
secretário da SESu é um bom início para a institucionalização da EaD. Segundo ela:

Na Andifes temos a Comissão de EaD, que já trabalha na constituição de uma nova
política de educação a distância. A partir das linhas de discussões deste primeiro
seminário, e de outros que contarão com as contribuições de novos atores, a
Comissão de EaD vai elaborar um documento propositivo que será entregue ao
MEC. (NEDER,2015)

Nesse seminário, a reitora Maria Lucia Cavalli Neder fez parte do grupo de palestrantes
e colocou a EaD como possibilidade de ressignificação dos paradigmas educacionais. Para
ela, dentro do projeto de institucionalização, tal modalidade de ensino precisa reconfigurar os
conceitos tradicionais na relação pedagógica de ensino e aprendizado, além de outros aspectos
estruturais, para que possa atender as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Segundo
Neder, “nosso grande desafio está em cumprir as metas do PNE, em especial, na formação de
professores e inserção dos jovens no ensino superior. Sem a EaD muito bem estruturada, isso
não será possível”. É notável que a Educação a Distância configura-se como um recurso
indispensável para que o país consiga cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de
Educação. Diante disso, torna-se imprescindível encarar essa modalidade não apenas como
atendimento à demanda social local, mas, sobretudo, como um instrumento de cumprimento
do papel do Brasil frente ao cenário mundial.
Moran (2011, p.45) concorda com Belloni (2009) quanto ao fato de existirem
resistências e preconceitos sobre a EaD ao citar que, para alguns, é a solução dos problemas
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educacionais; para outros, é uma forma educacional inferior. Mas acredita, também, que
muitos já percebem que o Brasil somente poderá superar sua “defasagem educacional por
meio de uso intensivo de tecnologias em rede, da flexibilização dos tempos e espaços de
aprendizagem e da gestão integrada de modelos presenciais e digitais.” Moran (2011, p.125)
Moran ressalta uma importante mudança na EaD:

A educação a distância está se transformando, de uma realidade complementar ou
especial para situações específicas, em referência para uma mudança profunda na
educação como um todo. É uma opção importante se os objetivos são o aprendizado
ao longo da vida, a formação continuada, a aceleração profissional, a conciliação
entre estudo e trabalho. (MORAN, 2011, p. 45)

A revisão da legislação também foi um dos pontos tratados pela presidente do Fórum
Nacional de Coordenadores da UAB, Nara Pimentel. Para ela, existe um “engessamento” do
modelo de EaD, que permeia vários campos de atuação. Segundo ela,
“Precisamos fazer uma reflexão de como podemos mudar porque nos deparamos
comumente com descontinuidade de programas. Os problemas da EAD precisam ser
identificados de fora para dentro e de fora da dentro. Estamos sendo empurrados a
mudar este modelo, seu financiamento, avaliação e legislação”(PIMENTEL, 2015).

A reestruturação da Educação a Distância realmente parece um caminho sem volta, pois,
com os cortes orçamentários, uma diminuição da oferta já tem ocorrido, com a finalização de
alguns cursos, corte de tutores. Nesse contexto, o momento realmente pede uma ampliação de
práticas efetivas para a EaD no contexto geral do país para as instituições públicas.
Segundo Moran,
Prevalecerão, no médio prazo, as instituições que realmente apostem na educação
com projetos pedagógicos atualizados, com metodologias atraentes, com professores
e tutores bons, com materiais muito interessantes e com inteligência nos sistemas
(plataformas adaptativas) para ajudar os alunos na maior parte de suas necessidades,
reduzindo o número de horas de tutoria, mas com profissionais mais capacitados
para gerenciar atividades de aprendizagem mais complexas e desafiadoras. É
possível hoje oferecer propostas mais personalizadas, monitorando-as, avaliando-as
em tempo real, o que não era viável na educação a distância mais massiva ou
convencional. (MORAN,2011, p. 45-88)

Ao refletir sobre os argumentos ora expostos, encontra-se uma resposta para o
crescimento da oferta da Educação a Distância oferecida pelas instituições privadas. Ressaltese que, em 2013, o número de matrículas em IES privadas foi de 973.858 e nas públicas, de
179.714. 14
14

Fonte: Mec/Inep. Acesso em17 out. 2015
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Moran ressalta, ainda, que

a EaD, no ensino superior, cresce mais que o presencial (12% x 3%,
respectivamente). A tendência é para o fortalecimento dos modelos on-line. 83,7%
dos alunos estão em instituições privadas, onde há uma alta concentração: três delas
detêm mais de 40% dos mais de um milhão e cem mil alunos (Censo MEC de 20112012). As instituições públicas só têm 16,3% dos alunos e nenhuma delas consegue
um alcance realmente nacional, porque a política do MEC privilegia o atendimento
regional de cada universidade. (2011, p. 45-88)

Conforme os relatos citados, de fato, algumas propostas de reestruturação da gestão da
EaD têm sido pensadas como alternativas para solucionar algumas questões. Cabe, nesse
sentido, não apenas voltar-se para a institucionalização, mas, sobretudo, investir na
continuidade da Educação a Distância no país. Algumas medidas poderiam auxiliar na
efetivação da EaD no Brasil, tais como a criação de um fórum consultivo dentro das
universidades, a construção de uma política sólida voltada para essa modalidade que buscasse
desenvolver, por exemplo, instrumentos de planejamento e gestão dos cursos a distância de
acordo com suas necessidades específicas, levando-se em conta múltiplos cursos, públicos,
bem como uma gestão das demandas internas das instituições (equipe de professores,
produtores de mídia, tutores etc.). Além disso, a revisão dos marcos legais da EaD, visando
melhorias em seus modelos de avaliação, poderia garantir mais investimentos além de
oferecer capacitação das tutorias e de todos os profissionais da EaD, ampliação das
tecnologias e garantia de mais autonomia pedagógica.
Logo, de acordo com o exposto nas experiências vivenciadas, nota-se que muitos
aspectos comuns começaram a ser identificados na gestão da EaD nas instituições públicas
para uma possibilidade de ressignificação de seus parâmetros educacionais. Assim, torna-se
fundamental que haja mudanças no que se refere à questão dos referenciais analíticos de
qualidade para avaliação, regulação e fomento à pesquisa em EaD. A Educação a Distância
não pode parar. Ao contrário, através de projetos pedagógicos consistentes, da revisão de sua
legislação e do projeto educacional do Brasil, deve avançar e consolidar-se.
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3 GOVERNANÇA

3.1 HISTÓRICO, CONCEITOS E PRINCÍPIOS

A origem da Governança está associada ao momento em que organizações deixaram de
ser geridas diretamente por seus proprietários, a exemplo dos donos do capital, e passaram à
administração de terceiros, a quem foram delegados autoridade e poder para administrar
recursos pertinentes àqueles. Em muitos casos, há divergência de interesses entre proprietários
e administradores – fator que, em decorrência do desequilíbrio de informação, poder e
autoridade, leva a um potencial conflito de interesse entre eles, na medida em que ambos
tentam maximizar seus próprios benefícios (Referencial Básico de Governança do TCU,
2014, p. 11).
Muitos estudos e estruturas de governança foram desenvolvidos para melhorar o
desempenho organizacional, proporcionar a redução dos conflitos, realizar o alinhamento das
ações e proporcionar mais segurança aos proprietários. É importante ressaltar que o termo
governança advém de idades remotas, porém o conceito e a importância recentemente
atribuídos foram construídos nas últimas três décadas, inicialmente nas organizações privadas.
Um dos primeiros estudos acadêmicos realizados tratando de assuntos correlatos à
governança foi em 1932 por Berle e Means (1932 apud Referencial Básico de Governança do
TCU, 2014, p.10), que mencionaram que é papel do Estado regular as organizações privadas.
Em 1934, nos Estados Unidos, foi criada a US Securities and Exchange Comisson, uma
organização ainda hoje presente no contexto americano, responsável por proteger
investidores, garantir a justiça, a ordem e a eficiência dos mercados e facilitar a formação do
capital. Alguns anos depois, na década de 1990, época marcada por crises financeiras, o
Banco da Inglaterra criou a comissão para elaborar o Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. Em 1992, o Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) realizou a publicação do Internal control – integrated framework. Anos
depois, em 2002, após escândalos envolvendo demonstrações contábeis fraudulentas
ratificadas por empresas de auditorias, houve, nos Estados Unidos, a publicação da Lei
Sarbanes – Oxley, cujo objetivo era melhorar os controles para garantir a fidedignidade das
informações constantes nos relatórios financeiros. Também em 2002, buscando apoiar a
investigação independente e induzir à melhoria da governança, foi fundado o European
Corporate Governance Institute (ECGI). Em 2004, o COSO publicou o Enterprise risk
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management – inetegrated framework, documento que atualmente é tido como referência no
tema gestão de riscos (Referencial Básico de Governança do TCU, 2014, p. 11).
Nos anos seguintes, vários países passaram a se preocupar com os aspectos relacionados
à governança e diversos códigos foram publicados. Atualmente, há o G8 (reunião dos oito
países mais desenvolvidos) e organizações como o Banco Mundial, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que se dedicam a promover a governança (ECGI, 2013 apud Referencial Básico de
Governança do TCU, 2014, p.11).
O interesse pelo tema não foi diferente no Brasil nas duas esferas, privada e pública,
existindo iniciativas de melhorias da governança, as quais se relacionam e se completam.
Com o atual cenário apresentado no Brasil, a recente crise política, econômica e financeira, e
suas repercussões nas relações da sociedade e do Estado, e seus reflexos também para a
Educação a Distância, o momento tem exigido dos gestores públicos uma reflexão para as
atribuições da administração pública, necessitado, assim, de um novo olhar, uma revisão no
aspecto da governança. A ruptura com os modelos antigos de administração pública trouxe
novos esforços sobre a gestão pública, a concepção da New Public Mangement (NPM)
avançou no mundo, e, no Brasil, o mesmo processo de Nova Administração Pública (NAP). A
ênfase concentra-se nas mudanças da administração pública, na aplicação de técnicas
concebidas, a princípio, para o setor privado e transferidas para o setor público, movimento de
origem nos anos 1970 no Reino Unido e nos Estados Unidos, seguidos pela Nova Zelândia e
Austrália. A principal característica desse movimento tem uma carga em especial em
vislumbrar a flexibilidade gerencial em dois aspectos, na delegação da gestão financeira e
novas formas de prestação de serviços (SLOMSKI et al, 2008).
Para os gestores públicos cumprirem esse papel, é fundamental a atenção voltada para
uma gestão pública com a prática de importantes conceitos da Administração, a exemplo do
conceito de Governança para que possam ter um alinhamento entre as suas práticas
administrativas com os conceitos em vigor da área. O termo governança constitui-se como um
conceito novo e incontornável que remete, genericamente, para a ideia de modo de
coordenação da pluralidade das inter-relações que se estabelecem entre os diversos atores
sociais (REIS, 2013, p. 113).
A essência do termo governança, amparado em algumas concepções teóricas, vislumbra
um enfoque voltado para a contribuição na gestão pública. Conforme a abordagem de Reis
(2013, p. 104), o termo governança, tradução portuguesa do inglês governance, tem como
étimo o verbo latino gubernare e o significado remete à palavra grega kunernân. Com os
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tempos, foram surgindo numerosos termos nas diversas línguas: no inglês, govern,
government, governance etc.; no francês, gouverner, gouvernement, gouvernance etc; no
português, governar, governo, governação, governança etc.
Retomando o histórico sobre governança, em 1937, Ronald Case, no artigo The nature
of the firm, refere-se, pela primeira vez, ao termo governance. Porém, é apenas em 1975 que
esse conceito se formaliza, através do trabalho do economista americano Oliver E.
Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. Naquele
momento, o termo difundia-se e se diferenciava de coordenação no âmbito das análises
econômicas.
O significado de governança não é sinônimo de governabilidade, o seu significado é
simultaneamente mais aberto e distintivo, na medida em que se refere à análise dos padrões de
articulação e cooperação entre os atores e arranjos institucionais que coordenam os sistemas
sociais (REIS, 2013, p. 104).
Segundo Slomski, et al (2008), deve-se pensar em governança como resultado a
implementação do monitoramento de políticas públicas, a transparência, a responsabilidade
em prestar contas, redução de despesas públicas, revisão e qualidade do gasto, combate à
corrupção, investimento em pessoas, a participação e o restabelecimento da confiança pública.
A governança trata de toda a evidenciação que vem ao encontro do atendimento de seus
quatro princípios básicos: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade
Corporativa (IBGC, 2010).
Para Spitzeck e Hansen (2010), a governança é entendida como o sistema pelo qual as
sociedades são controladas e dirigidas. Duarte (2013) ressalta que, mesmo não sendo uma
empresa com ações negociadas na bolsa de valores, entende-se que a prestação de contas com
transparência aplica-se a qualquer empresa, independentemente de seu segmento, porte ou
objetivo social e, principalmente, aquelas que devem prestar contas dos recursos públicos
obtidos.
A compreensão dos princípios básicos da governança devem se adequar às práticas de
gestão da EaD, sendo eles: Legitimidade, Transparência, Equidade, Accountability,
Responsabilidade, Integridade, Eficiência, Probidade, Liderança, Compromisso e Integração.
Neste trabalho de pesquisa, buscou-se utilizar os princípios de governança no sentido
amplo, assim como os princípios básicos de governança para o setor público, conforme o
Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União 15, o qual é aplicável a
15

Disponível em:< http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/home/home.htm/>. Acesso em 15 set.2015
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órgãos e entidades da administração pública por se relacionarem e se completarem e o
conceito de governança de Rhodes (1996), a governança sob essa perspectiva trata de
questões relacionadas: à coordenação de ações; ao exercício do controle em situações em que
várias organizações estão envolvidas; às estruturas de autoridade; à divisão de poder e
responsabilidade entre os diversos atores; à alocação tempestiva e suficiente de recursos; e,
enfim, à governança das ações, aqui entendida como a capacidade de o governo coordenar a
ação de atores com vistas à implementação de políticas públicas.
Após as abordagens conceituais sobre governança, faz-se necessário compreender seus
princípios, os quais devem servir como base para a consolidação das boas práticas para a boa
governança pública.
Marques (2007) apresenta os seguintes princípios de Governança:


Liderança – com uma clara identificação e articulação da responsabilidade pela
gestão dos recursos e dos resultados pretendidos, das relações com os
stakeholders, a transparente comunicação e definição clara das prioridades do
governo;



Compromisso – diz respeito ao comprometimento de todos envolvidos, requer
uma orientação das pessoas, comunicação, ênfase nos valores da entidade e
conduta ética, gestão de risco, amplo relacionamento com cidadãos e os clientes
e a prestação de serviços com qualidade;



Integridade – tem a ver com a honestidade, a objetividade e os altos valores
sobre a propriedade e probidade na gestão dos negócios, reflete da eficácia dos
controles adotados, dos padrões pessoais e do profissionalismo individual do
corpo da organização. Ela contribui nas práticas e processos de tomada de
decisão e na qualidade e credibilidade do relatório de resultados;



Responsabilidade (accountability) – propõe-se a identificar claramente todos
interlocutores na organização, as suas responsabilidades, com o reconhecimento
amplo da relação entre os stakeholders e aqueles a quem confiam a gestão dos
recursos e de resultados;



Transparência – busca providenciar aos stakeholders, por meio da abertura e
conhecimento, a confiança no processo de tomada de decisão nas ações das
gestões públicas;



Integração – visa à abordagem da gestão sistêmica, com uma gestão estratégica
integrada, bem compreendida e aplicada por todo corpo da organização.
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O Banco Mundial sugere como princípios da boa governança a legitimidade, a
equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a transparência e a accountability,
descritos a seguir:


Legitimidade: princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito
e critério informativo do controle externo da administração pública que amplia a
incidência do controle para além da aplicação isolada do critério da legalidade.
Não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem
comum, foi alcançado. Admite o ceticismo profissional de que nem sempre o
que é legal é legítimo (BRASIL, 2012);



Equidade: promover a equidade é garantir as condições para que todos tenham
acesso ao exercício de seus direitos civis – liberdade de expressão, de acesso à
informação, de associação, de voto, igualdade entre gêneros –, políticos e sociais
– saúde, educação, moradia, segurança (BRASIL, 2010);



Responsabilidade: diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem ter
pela sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e
operações (IBGC, 2010);



Eficiência: é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor
custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de
buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto
(BRASIL, 2010);



Probidade: trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade,
zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar,
arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores públicos. Enfim, refere-se à
obrigação que têm os servidores de demonstrar serem dignos de confiança
(IFAC, 2001);



Transparência: caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as
informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de controle
do Estado pela sociedade civil. A adequada transparência resulta em um clima
de confiança, tanto internamente quanto nas relações de órgãos e entidades com
terceiros (TCU, 2014);



Accountability: As normas de auditoria da Intosai conceituam accountability
como a obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado
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recursos, incluídas as empresas e organizações públicas, de assumir as
responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram
conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades.
(BRASIL, 2011).

Conforme o International Federation of Accountants (IFAC, 2013), a função da
governança é garantir que as ações das organizações estejam alinhadas com o interesse
público. De acordo com o Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União (BRASIL,
2011), governança pode ser descrita como um sistema pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta
administração, servidores ou colaboradores e órgãos de controle.

3.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO

3.2.1 Conceitos Básicos

Devido aos grandes escândalos financeiros ocorridos nos EUA os quais resultaram em
falências e fraudes com o Banco Barings (1995), o caso Enron e Worldcom (2002), causando
prejuízos imensuráveis ao mercado, a discussão sobre a Governança Corporativa ganhou
maior dimensão (Santos, Ferreira; Torres, 2010, apud Duarte, 2013). Outro fator que
impulsionou o surgimento da Governança Corporativa foi o conflito de agência, que nasceu
com a diluição do controle das organizações pela separação entre propriedade e controle,
passando a existir as relações entre o principal (o acionista ou proprietário) e o agente (o
gestor), nas quais o principal delega ao agente o poder de decisão sobre sua propriedade,
podendo o agente assumir um comportamento oportunista na sua gestão, havendo, assim, a
necessidade de determinar limites à atuação dos agentes empregados das empresas. (Macedo;
Corrar, 2009 apud Duarte, 2013)
No Brasil, o tema é tratado desde 1995, com a criação do Instituto Brasileiro de
Conselheiros de Administração (IBCA), hoje denominado Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) e, ao final do ano 2000, identificou-se a criação do Novo Mercado e dos
Níveis Diferenciados 1 e 2 de Governança Corporativa (GC) pela Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), intensificando-se por conta das mudanças nas relações entre acionistas e
administradores, provocadas com a reestruturação societária causada pelas privatizações e a
entrada de novos sócios nas empresas do setor privado. (ARAGÃO, et al., 2009)
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A governança corporativa consiste no direcionamento de pessoas, sistemas e processos
aos efeitos de dirigir e controlar uma organização de forma tal a obter a eficácia, eficiência e
atingir valor de uma forma sustentável. (DAVIES, 2006; LICHT, 2005) Desse modo, a
governança corporativa busca a efetividade das estruturas de gestão, em que os relatórios
gerenciais são suficientes e confiáveis e há efetividade da avaliação dos riscos envolvidos.
Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)16, Governança Corporativa é definida
pelo conjunto de práticas que visam aperfeiçoar o desempenho de uma companhia protegendo
todas as partes interessadas, baseando-se nos princípios da transparência, equidade de
tratamento dos acionistas e prestação de contas.
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa publicou novas versões do Código das
melhores práticas de governança corporativa nos anos de 2004 e 2009. Esse documento define
os quatro princípios básicos de governança: transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa.
A governança corporativa pode ser entendida por mecanismos que protegem os
investidores externos da expropriação pelos internos (gestores e acionistas controladores).
(LA PORTA et al., 2000)
Por outro lado, no setor público, a governança refere-se, aos mecanismos de avaliação,
direção e monitoramento e às interações entre estruturas, processos e tradições, as quais
determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as decisões são
tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos. (GRAHN; AMOS;
PLUMPTRE, 2003). Preocupa-se, por conseguinte, com a capacidade dos sistemas políticos e
administrativos de agir efetiva e decisivamente para resolver problemas públicos. (PETERS,
2012).
Cabe ressaltar que os desígnios da governança pública foram concebidos, inicialmente,
como um importante alicerce para a fundamental relação entre a sociedade e o Estado. Nesse
sentido, a Governança pública pode ser entendida como o sistema que determina o equilíbrio
de poder entre os envolvidos – cidadãos, representantes eleitos (governantes), alta
administração, gestores e colaboradores –, com vistas a permitir que o bem comum prevaleça
sobre os interesses de pessoas ou grupos. (MATIAS-PEREIRA, 2010)
Com a necessidade de tornar o Estado mais eficiente após a crise fiscal dos anos 1980,
houve a necessidade de um novo arranjo econômico e político internacional. Conforme a
compilação feita pela IFAC (2013), as organizações entendem que a boa governança no setor

16

Disponível em:< http://www.cvm.gov.br/>. Acesso em 15 set.2015
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público permite alguns aspectos, dentre os quais: a garantia da entrega de benefícios
econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos; a garantia de que a organização seja e
pareça responsável para com os cidadãos; ter-se a clareza acerca de quais são os produtos e
serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito; ser
transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos
envolvidos; possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às
tomadas de decisão; dialogar com e prestar contas à sociedade; garantir a qualidade e a
efetividade dos serviços prestados aos cidadãos; promover o desenvolvimento contínuo da
liderança e dos colaboradores; definir claramente processos, papéis, responsabilidades e
limites de poder e de autoridade; institucionalizar estruturas adequadas de governança;
selecionar a liderança tendo por base aspectos como conhecimento, habilidades e atitudes
(competências individuais); avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da
liderança, mantendo um balanceamento adequado entre eles; garantir a existência de um
sistema efetivo de gestão de riscos; utilizar-se de controles internos para manter os riscos em
níveis adequados e aceitáveis; controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável;
prover aos cidadãos dados e informações.
O Referencial Básico de Governança (TCU 2014) elenca o sistema de governança no
setor público, conforme Figura 2, refletindo a maneira como diversos atores se organizam,
interagem e procedem para obter boa governança. Envolve, portanto, as estruturas
administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas,
documentos etc.), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas envolvidas direta ou
indiretamente na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização.
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Figura 2: Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública

Fonte: Referencial Básico de Governança, TCU-2014

O Referencial Básico de Governança TCU (2014) apresenta as seguintes instâncias:


As instâncias externas de governança são responsáveis pela fiscalização, pelo
controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da
governança das organizações públicas. São autônomas e independentes, não
estando vinculadas apenas a uma organização. Exemplos típicos dessas
estruturas são o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União;



As instâncias externas de apoio à governança são responsáveis pela avaliação,
auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são
identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de
governança. Exemplos típicos dessas estruturas as auditorias independentes e o
controle social organizado;



As instâncias internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar a
estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho
destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São,
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também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas
atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente. Exemplos
típicos dessas estruturas são os conselhos de administração ou equivalentes e, na
falta desses, a alta administração;


As instâncias internas de apoio à governança realizam a comunicação entre
partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias
internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando
quaisquer disfunções identificadas à alta administração. Exemplos típicos dessas
estruturas são a ouvidoria, a auditoria interna, o conselho fiscal, as comissões e
os comitês;



A administração executiva é responsável por avaliar, direcionar e monitorar,
internamente, o órgão ou a entidade. A autoridade máxima da organização e os
dirigentes superiores são os agentes públicos que, tipicamente, atuam nessa
estrutura. De forma geral, enquanto a autoridade máxima é a principal
responsável pela gestão da organização, os dirigentes superiores (gestores de
nível estratégico e administradores executivos diretamente ligados à autoridade
máxima) são responsáveis por estabelecer políticas e objetivos e prover
direcionamento para a organização;



A gestão tática é responsável por coordenar a gestão operacional em áreas
específicas. Os dirigentes que integram o nível tático da organização (a exemplo
de secretários) são os agentes públicos que, tipicamente, atuam nessa estrutura;



A gestão operacional é responsável pela execução de processos produtivos
finalísticos e de apoio. Os gerentes, membros da organização que ocupam cargos
ou funções a partir do nível operacional (a exemplo de diretores, gerentes,
supervisores, chefes), são os agentes públicos que, tipicamente, atuam nessa
estrutura.

Diante dos conceitos mencionados salientaram-se os pontos comuns importantes dos
conceitos da governança corporativa e da governança do setor público, enfatizando-se para
sua aplicabilidade para o tema educação.
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3.3 GOVERNANÇA E EDUCAÇÃO

Após o entendimento do conceito de governança e tendo como foco desta pesquisa uma
instituição pública voltada para o ensino profissional, técnico e tecnológico gratuito,
procurou-se delinear um tópico de estudo para a Governança e a Educação. Os conceitos de
governança já foram abordados anteriormente e conforme a Constituição Federal de 198817, a
educação é “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, ao seu preparo para
o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho”.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)18, a qual assegura que a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, deste modo, aprimorar
os estudos sobre governança para a Educação a Distância no IF Baiano nos conduz a um
aprimoramento de conceitos importantes para o permear diário das atividades da EaD.
Conforme Guimarães-Iosif e Santos (2012), o termo governança adentrou na esfera
educacional a partir da década de 1990 e tomou forma com a difusão dos princípios de
governança difundidos pelo Banco Mundial no documento Governance and Development. Ao
propor um modelo de “boa governança educacional”, fundamentado em quatro princípios,
gestão pública baseada no princípio da eficiência, estrutura legal, accountability e
transparência, o Banco Mundial estabeleceu um novo caminho para o desenvolvimento
mundial através das reformas educacionais e passou a priorizar a instrumentalidade dos
serviços. Tais reformas, com base nesses novos aspectos citados, trouxeram um novo marco
para a gestão pública na área educacional.
Tavares (2011) salienta que, desde então, o conceito de governança passou a fazer parte
também dos documentos elaborados por outras agências de cooperação internacionais, tais
como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Reis ressalta (2013, p. 112) que o termo governança constitui-se como um conceito
novo e incontornável que remete, genericamente, à ideia de modo de coordenação da
pluralidade das inter-relações que se estabelecem entre os diversos atores sociais. Porém,

17

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. >.Acesso
em: 10nov2015
18
Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. />. Acesso em 10nov2015
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quando se procura transpor esse significado para a análise dos sistemas educativos, depara-se
com uma enorme dificuldade, dado que a literatura relativa às ciências da educação ou faz uso
indiferenciado dos termos governança e regulação ou os combina na análise de uma dada
realidade educativa.
Barroso (2003, 2005) e Maroy (2004) apresentam que a governança da educação
corresponde ao conjunto de processos que envolvem formas ou arranjos institucionais, com
características de hierarquia, proximidade e mudança, responsáveis pela coordenação de
ordens relacionais diversas e parciais e que têm em vista a geração de dinâmicas sociais e
organizacionais – do ponto de vista institucional, os seus objetos e modelos são histórica,
política e socialmente construídos.

3.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM UMA VISÃO DE GOVERNANÇA

Com o intuito que os objetivos educacionais sejam alcançados, faz-se necessário o
exercício diário das boas práticas de governança, posto que elas facilitam e contribuem com o
processo. Dessa maneira, os conceitos e as práticas de governança tornam-se uma discussão
pertinente em educação e a aplicação da governança no planejamento e execução de projetos
podem assegurar possíveis resultados positivos para a EaD.
O Decreto n.º 5.622/2005 é o marco norteador para a EaD, na medida em que destaca
algumas reflexões sobre a Educação a Distância, seu aporte conceitual e a questão da
institucionalização da EaD, com o embasamento legal para os projetos governamentais Rede
e-Tec Brasil, Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Pronatec (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino e Emprego) já citados anteriormente. O Decreto citado regulamenta o Art.
80 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e caracteriza a EaD como modalidade educacional, na qual a mediação didáticopedagógica 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. Com a publicação do Decreto, a EaD
passa a ser tratada com o status de modalidade educacional, que apresenta metodologia,
gestão e avaliação peculiares, o que representou um indicativo de qualidade e junção de
esforços para a regularização da EaD como uma proposta educacional viável e legalmente
organizada. Em seu art. 1, o Decreto registra que algumas questões devem ser consideradas:
avaliações dos estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos na legislação; defesa de
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trabalhos de conclusão de curso, quando pertinentes na legislação; e atividades relacionadas a
laboratórios de ensino, quando for o caso.
O decreto traz a normatização de questões relacionadas aos níveis e às modalidades para
os quais a EaD pode ser aplicada, que são: Educação básica; Educação de Jovens e Adultos;
Educação Especial; Educação Profissional (técnicos, de nível médio e tecnológicos, de nível
superior); e Educação Superior (sequenciais, graduação, especialização, mestrado e
doutorado).
Para a Educação Básica, as instituições credenciadas para a oferta de EaD poderão
solicitar autorização junto aos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, sendo a
oferta para os ensinos fundamental e médio a distância, exclusivamente, conforme o art. 30 do
Decreto, tanto para a complementação de aprendizagem quanto em situações emergenciais.
Quanto à Educação de Jovens e Adultos, o artigo 37 da Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, fundamenta que será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
Em relação à Educação a Especial, há, no decreto, a indicação de serem respeitadas as
especificidades legais pertinentes.
Com a Portaria Normativa n.º 02, de 10 de janeiro de 2007, que exemplifica os
procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância e,
com o Parecer n.º 197/2007, do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de
Educação Superior (CES) do MEC, vigoraram-se os instrumentos de avaliação para
credenciamento de Instituições de Educação Superior para a oferta de cursos superiores na
modalidade a distância.
Ressalte-se que os instrumentos de avaliação aprovados são gerenciados pelo INEP,
através do Sistema Nacional da Educação Superior (SINAES) e se constituem como
instrumentos de regulação e avaliação:


Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta de Educação a
Distância;



Instrumento de Autorização de Curso para Oferta de Educação a Distância;



Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para a Educação a Distância.

Com o objetivo de promover o planejamento e a execução das normatizações acima
elencadas, a utilização de uma visão de governança para a EaD se apresenta instigante,
buscando a geração de valor para o desenvolvimento desta modalidade no IF Baiano. Para
Alves (2012, p. 4), a governança tem sua origem e seu foco no conjunto das relações de uma
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organização: relações interpessoais, relações de poder, processo de comunicação e processo
decisório. A governança cria as condições para que a racionalidade, a objetividade e as
ciências gerenciais, ou seja, para que as boas práticas de gestão imperem sobre as expectativas
pessoais, tanto no âmbito dos sistemas quanto no das organizações.
O conceito de visão pelo Dicionário Aurélio19 é descrito como ação ou efeito ver, mas,
para além desse conceito, nesta pesquisa, pretendeu-se enfatizar a visão pelo conceito da
administração que, segundo Costa, “é muito amplo, porém pode ser definido como um
conceito operacional que tem como objetivo a descrição da auto-imagem da organização:
como ela se enxerga, ou melhor, a maneira pela qual ela gostaria de ser vista.” (2007, p. 424)
Conforme Figura 03, Levy (2002 apud Martins et al., 2010) apresenta uma série de oito
elementos-chave para o sucesso da EaD, obtidos a partir de uma pesquisa junto a
universidades americanas, mostrados na figura que segue:

Figura 3: Oito elementos–chave para o sucesso de cursos de EAD sustentável

Fonte: Adaptado de Levy (2002, apud Martins, et al 2010)

Para a agregação de valor e sustentabilidade da EaD, Levy (2002) destaca conforme
Figura 3, que suporte, financiamento, infraestrutura, equipe diferenciada, políticas e
procedimentos, programas pilotos bem sucedidos, estratégias para a qualidade e plano
estratégico são elementos-chave para o sucesso de cursos de EaD. O autor enfatiza que
existem elementos decisórios para os gestores a serem adotados nos projetos de curso EaD,
como a metodologia de EaD e o relacionamento entre o PDI e os projetos pedagógicos dos
cursos EaD. Fundamenta o autor também que a demanda de mercado precisa de certa atenção
19

Disponível em : < http://dicionariodoaurelio.com/visao />. Acesso em 31 out. 2015
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e os recursos educacionais, objetivando ser acessível ao público demandante e a filosofia
pedagógica. Registra a cultura organizacional como um fator diferencial, os sistemas de apoio
a EaD e

atividades de informação; de atendimento; de acompanhamento. Levy (2002)

também argumenta que os investimentos para a execução de tais cursos demandam uma
estrutura multidisciplinar diferenciada.
O Referencial Básico de Governança do TCU (2014) elenca que as funções de
governança são: definir o direcionamento estratégico, supervisionar a gestão, envolver as
partes interessadas; gerenciar conflitos internos; auditar e avaliar o sistema de gestão e
controle; e promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a
transparência.
Realizando-se um comparativo entre os oito elementos-chave para o sucesso de cursos
de EAD sustentável de Levy (2002) com as principais funções de governança elencadas no
Referencial Básico de Governança do TCU (2014), observou-se a existência de pontos
comuns e fundamentais para os melhores processos da EaD e da governança na EaD, como
será apresentado nos Capítulos 5 e 6.
Martins (2010) defende que é de se esperar que a realização de programas de EaD a
partir de visão de governança torne os programas mais eficazes à medida que esses
mecanismos forem atingindo o tempo. Pode-se inferir que à medida que o curso EaD vai
acontecendo com base na visão de governança existe um aprimoramento nos processos ao
longo do tempo.
Os autores citados reforçam um dos objetivos desta pesquisa que é trazer à baila um
novo olhar para a governança, seus princípios no IF Baiano e sua oferta de cursos EaD.
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4 A GESTÃO EM EAD E A GOVERNANÇA EDUCACIONAL NO IF BAIANO

4.1 HISTÓRICO DA GESTÃO DA EAD NO IF BAIANO
Conforme PDI (2015 -2019),20 a EaD no IF Baiano iniciou suas atividades em 2011,
com a instituição do Núcleo Estruturante em Educação a Distância (NUEaD), subordinado à
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN). Nesse mesmo ano, o IF Baiano foi
incluído na Rede e-Tec Brasil e, no período entre 2011 e 2012, realizou a implantação de 24
polos em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
(IFPR), para oferta dos cursos EaD. Em 2012, o NUEaD passou a ser Coordenação Especial
de Gestão da Educação a Distância (CEGEaD) do IF Baiano. No ano seguinte, 2013, a
CEGEaD evoluiu para Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano (DEAD), vinculada à
Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), demonstrando interesse institucional na ampliação e
consolidação da modalidade no Instituto.
Atualmente, as políticas públicas em EaD no Brasil, no âmbito da Rede Federal de
Ensino, são promovidas pelo Ministério da Educação, através dos dois grandes projetos já
referidos anteriormente: a Rede e-Tec Brasil, na esfera da educação técnica, e a Universidade
Aberta do Brasil, na da educação superior. A Rede e-Tec Brasil tem como finalidade
“desenvolver, ampliar e democratizar o acesso à Educação Profissional e Tecnológica
exclusivamente na modalidade a distância”. (BRASIL, Decreto n.º 7.589/2011, de 26 de
outubro de 2011) .O IF Baiano, vinculado à Rede e-Tec Brasil na modalidade a distância, está
habilitado para a oferta de cursos da educação técnica de nível médio.21
Segundo a política de EaD do IF Baiano, a DEaD busca realizar o planejamento, o
acompanhamento, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação pedagógica dos
processos de educação na modalidade a distância. Nesse sentido, a DEaD tem como objetivo
promover o desenvolvimento de cursos e atividades de EaD, auxiliando, assim, o IF Baiano
em sua missão de “oferecer educação profissional de qualidade, pública e gratuita, em todos
os níveis e modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania,
contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país”. (BAHIA, Política de
Assistência Estudantil IF Baiano, 2013).22

20

INSTITUTO FEDERAL BAIANO. Disponível em: <http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wpcontent/uploads/2015/02/pdi.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2015.
21
Idem.
22
Idem.

58

Conforme o PDI (2015-2019, p. 58), atualmente, o IF Baiano está presente em 16 dos
27 Territórios de Identidade (Figura 4), abrangendo 60% do Estado da Bahia, através dos
polos EaD, o que já demonstra a capacidade de capilaridade e a possibilidade de disseminação
institucional, a responsabilidade social, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de
cursos por intermédio dessa modalidade. A proposta da EaD do IF Baiano visa à construção
de uma sociedade democrática, plural, justa e ética, proporcionando, assim, a possibilidade do
desenvolvimento de autonomia, do pensamento crítico e livre, da capacidade criativa e do
acesso aos bens culturais historicamente produzidos pelo homem, indispensáveis à dignidade
da vida humana.
Através da EaD, busca-se, também, investir em uma formação técnica que prepare
profissionalmente o sujeito para o ingresso no mundo do trabalho e/ou para ressignificação do
lugar que já ocupa e para o seu permanente desenvolvimento, por meio do acesso à educação.
Figura 4 – Mapa de Localização dos Campi do IF Baiano e de seus polos de Educação
a Distância, segundo os Territórios de Identidade do estado da Bahia.

Fonte: Site do IF Baiano
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A estrutura atual da EaD do IF Baiano pode ser observada conforme a Figura 5:

23

Idem.
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Figura 5 – Estrutura DEaD

Fonte: Minuta do Regimento Interno da DEaD IF Baiano

24

Já o quantitativo de estudantes no início de 2014, pode-se observar conforme Figura 6:
Figura 6 – Total de estudantes da EaD no SISTEC no início de 2014

Fonte: Secretaria Geral de Registros Acadêmicos – IF Baiano

Diante do contexto do histórico da Gestão EaD do IF Baiano, torna-se imprescindível
refletir sobre gestão e governança. O Referencial de Governança do TCU (2014) fundamenta
24

Idem.
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a importância da distinção entre gestão e governança, ao citar que, se por um lado, a gestão é
inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento,
execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados à disposição
de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos, por outro, a governança provê
direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao
atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas. É
importante fundamentar as diferenças existentes entre ambas, assim como as suas funções.
Conforme demonstrado na Figura 7, “as funções básicas da governança buscam: avaliar
o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros; direcionar e orientar a
preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções
organizacionais às necessidades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e
sociedade em geral) e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e monitorar os
resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as
metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas.” Referencial de Governança do
TCU (2014) . Com a governança, buscam-se maior efetividade e maior economicidade.
Por outro lado, “as funções da gestão visam: implementar programas; garantir a
conformidade com as regulamentações; revisar e reportar o progresso de ações; garantir a
eficiência administrativa; manter a comunicação com as partes interessadas; e avaliar o
desempenho e aprender.” Referencial de Governança do TCU ( 2014).
Enquanto a gestão é inerente e integrado aos processos organizacionais, sendo
responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim pelo manejo dos recursos e
poderes colocados à disposição de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos, a
governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação de gestão, com
vistas ao atendimento, das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes
interessadas.
Figura 7 – Relação de governança e gestão

Fonte: Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2624038.PD
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4.2 IF BAIANO: O ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SEUS REFLEXOS NA EAD

De acordo com Velten (2011), os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, que surgiram no contexto da expansão da política federal de valorização da
educação profissional e tecnológica, caracterizam-se como o principal pilar da reorganização
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Formados por uma estrutura
multicampi, com a proposta de estrutura de rede, contando com uma Reitoria e diversos
campi situados em dado contexto territorial, os Institutos foram criados para garantir educação
pública de qualidade e eficácia social, buscando abarcar as demandas sociais e educacionais
nos territórios em que se encontram.
A contextualização histórica da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
remete ao ano de 1909, quando, por meio do Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro daquele
ano, o Presidente Nilo Peçanha criou dezenove escolas de aprendizes artífices, em resposta a
desafios de ordem econômica e política (MANFREDI, 2002). Velten (2011) registra que, para
o provimento das classes proletárias como meio de garantir sua sobrevivência, tais escolas
poderiam ser consideradas o início da atual Rede Federal de Educação Tecnológica. O autor
ainda afirma que, em janeiro de 1937, a Lei n.º 378, destinada a dar nova organização ao
Ministério da Educação e Saúde Pública,25 transforma essas escolas em liceus de ensino
profissional, mas pouco altera seus objetivos. De acordo com o art. 37 da referida Lei,

a Escola Normal de Artes e Ofício Wenceslau Braz e as escolas de aprendizes
artífices, mantidas pela União, serão transformadas em liceus, destinados ao ensino
profissional, de todos os ramos e grãos. [...] Novos liceus serão instituídos, para
propagação do ensino profissional, dos vários ramos e grãos, por todo o território do
País. (BRASIL, Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1937)

Velten (2011) analisa também que, em 2008, a Rede Federal passou por novo arranjo
organizacional: 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 75 unidades
descentralizadas de ensino vinculadas aos CEFETS, 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas
técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades federais deixam para trás a identidade
institucional que tinham para, então, comporem os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
A Rede Federal tem vivenciado a maior expansão de sua história. De 1909 a 2002,
foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação
25
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entregou à população as 214 previstas no plano de expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, conforme a Figura 8. Além disso, outras escolas foram federalizadas, tendo o
MEC investido mais de R$ 3,3 bilhões entre os anos de 2011 e 2014 na expansão da educação
profissional.
Figura 8 – Cenário da Rede Federal

Fonte: Site do MEC26

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conforme o art. 1º
da Lei n.º 11.892, é composta pelas seguintes instituições:
I – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos
Federais;
II – Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;
III – Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG);
IV – Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais;
V – e Colégio Pedro II. (BRASIL, Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro
de 2008)

Velten (2011) ressalta que, de acordo com o art.1º, inciso I, são criados 38 Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), com a finalidade primordial de oferecer
educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, além de promover a
integração e a verticalização da educação profissional, aprimorando-se, assim, a infraestrutura
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Ressalte-se, ainda, que instituições são
26

MEC. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 07 mai. 2015.
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autarquias e desfrutam de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar, o que lhes permite não apenas instituir e extinguir cursos no
perímetro de sua área de atuação territorial como também registrar diplomas dos cursos por
elas oferecidos, mediante autorização de seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da
oferta de cursos a distância, a legislação específica.
Nesse sentido, a Lei n.º 11.892/2008 fundamenta que as “instituições de educação
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi são especializadas na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino”. Desse modo, os
Institutos Federais possuem as mesmas prerrogativas que as universidades federais e,
portanto, estão sujeitos aos arranjos que instituem “a regulação, avaliação e supervisão das
instituições e dos cursos de educação superior”.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia possuem dez finalidades e
características definidas, dentre os quais se destacam:
I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional;
III – promover a integração e a verticalização da educação básica á educação
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de
pessoal e os recursos de gestão;
V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e
de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito
crítico, voltado à investigação empírica;
VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico.
(BRASIL, Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008)

Dentre as características e finalidades sinalizadas, ressalta-se que, com o
desenvolvimento da Educação a Distância no IF Baiano, pode-se evidenciar a possibilidade de
cumprimento das mesmas, pois a EaD necessita ser reconhecida como um instrumento de
crescimento institucional no Instituto, fortalecendo os itens supracitados.
Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IF Baiano (BAHIA,
Resolução n.º 02, de 05 de fevereiro de 2015),27 a história da referida instituição começa na
cidade de Catu, no final do século XIX, com a primeira oferta de ensino profissional na área
agrária na Bahia, através da Lei n.º 75, que originou a Fazenda Modelo de Criação,
implantada pelo Governo da Bahia em 1897. O objetivo da fazenda era promover a criação de
27

BRASIL. Resolução n.º 02, de 05 de fevereiro de 2015. Aprova, em caráter ad referendum, o Plano de
Desenvolvimento Institucional do período de 2015 a 2019, do Instituto Federal Baiano. Disponível em:
<http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wpcontent/uploads/2015/02/pdi.pdf>. Acesso em: 9 mai. 2015.
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gado através do ensino de técnicas pecuárias. Em 1918, iniciou-se o processo de federalização
da Fazenda Modelo, adotando-se uma política que consistia em fornecer técnicas pastoris para
a comunidade agrícola local. Nela, foram desenvolvidas atividades de criação até o início de
1964.
No PDI, registra que, atualmente, o IF Baiano consolida-se como instituição multicampi
no Estado e promove a interiorização da educação profissional, sobretudo por sua inserção em
diversos territórios de identidade. O IF Baiano é formado por uma Reitoria, sediada em
Salvador, e dez campi em funcionamento, nos seguintes municípios: Bom Jesus da Lapa,
Catu, Guanambi, Governador Mangabeira, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Teixeira
de Freitas, Valença e Uruçuca. Possui, ainda, quatro campi em fase de implantação, criados
em 2012, e situados nos municípios de Alagoinhas, Serrinha, Itaberaba e Xique-Xique. Há,
também, um Campus avançado na cidade de Medeiros Neto. Com a implantação dessas novas
unidades, em 2015, o IF Baiano ampliará os seus desafios, somando catorze campi
implantados e um Campus avançado (Figura 9).
Atualmente, o IF Baiano está presente em 16 dos 27 Territórios de Identidade,
abrangendo 60% do Estado da Bahia, através dos polos EAD, o que já demonstra a
capacidade de capilaridade e a possibilidade de disseminação institucional, a responsabilidade
social com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos por intermédio dessa
modalidade, conforme o Projeto-Político-Pedagógico-Institucional28 (PPI).
Figura 9 – Campi do IF Baiano, situação do Campus, distância da Reitoria e Territórios
de Identidade onde estão inseridos.

Fonte: Site do IF Baiano 29
28
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4.3 PERSPECTIVAS DA GOVERNANÇA EDUCACIONAL PARA A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA DO IF BAIANO

O século XXI traz a educação na perspectiva de um alicerce, com vistas a alcançar os
ideais de justiça, paz, solidariedade e liberdade. São reais e irreversíveis as transformações
econômicas, políticas e sociais pelas quais o mundo tem passado. Paro (2002, p. 15), ao
considerar a relação entre educação e política, compreendendo esta como prática democrática,
propõe um questionamento que diz respeito ao perigo das limitações, que tendem a
compreender a educação escolar, especialmente a básica, apenas como instrumento de luta
política. O autor ressalta também as potencialidades que se abrem para uma concepção de
educação pensada à luz de um conceito amplo de política, e, ao mesmo tempo, entendida
como prática democrática com atributos intrinsecamente políticos de realização humana.
Pode-se relacionar essa reflexão com o tema governança, na medida em que, na esfera
pública, a governança contribui para expressar de modo pleno o exercício da democracia.
Frente a tal panorama, percebe-se a importância da discussão sobre governança educacional e
a sua relevância para a Educação a Distância. (ALVES, 2012)
Os IFETs, instituídos pela Lei Federal n.º 11.892/2008, vinculados ao Ministério da
Educação, devem, dentre outra finalidades, ofertar educação profissional e tecnológica em
diversos setores da economia, além de incentivar a pesquisa aplicada, o cooperativismo, o
empreendedorismo e o desenvolvimento, a produção científica e a transferência de
tecnologias voltadas à preservação do meio ambiente.
No que tange ao PDI (2015-2019, p. 78), a gestão educacional é um componente a
serviço do processo formativo de cidadãos críticos e ativos para a vida e para a inserção no
mundo do trabalho. Por se tratar de uma instituição pública, a gestão precisa estar a serviço da
sociedade. Desse modo, visa possibilitar a organização dos processos e das práticas
pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de um planejamento no qual se
estabeleçam objetivos, metas e estratégias de curto, médio e longo prazo, com a finalidade de
cumprir os propósitos e a missão institucional, em articulação com as necessidades políticas,
econômicas e sociais. Conforme Bizzo (2009, p. 26), os órgãos federais não podem esquivarse de suas responsabilidades no sentido de coordenar as ações educativas, inclusive no tocante
à EaD.
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Alves (2012, p. 5) refere-se à governança educacional a partir de como os sistemas e
organizações educacionais são estabelecidos, como nelas o poder é distribuído e exercido,
quais as estruturas são empregadas, como ocorre o processo decisório, quais são as
responsabilidades formais, quais são os papéis formais e informais, qual a relação entre os
distintos atores, quais as relações entre os distintos níveis e esferas de autoridade, como se
exerce a responsabilidade fiscal, como ocorre o adequado registro e emprego orçamentário,
entre tantas outras questões.
Robertson (2013, p. 685) discute que a governança como conceito também se tornou
uma forma de englobar as atividades de governo daquelas organizações e empresas
multilaterais, transacionais e internacionais, as quais, cada vez mais, operam acima e através
das fronteiras territoriais nacionais. Realizando uma aplicação à educação, a autora alerta para
a questão do governar como sendo mais que uma atividade do Estado. A autora considera útil
e conforme demonstrado na Figura 10, que se compreendam os modelos de governança como:
formas distintas de atividade educacional (financiamento, oferta, propriedade, política,
regulação); tipos especiais de entidades ou agentes com interesses diferentes (Estado,
mercado lucrativo/sem fins lucrativos, comunidade, residência); e diferentes plataformas ou
escalas de regra (local, subnacional, nacional, supranacional). (Dale, 1996; Robertson; Bonal,
Dale 2002; Dale 2003; Robertson 2009 apud Robertson, 2013)
Figura 10 – Governança em Educação

Fonte: Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87328534003>

Diante disso, Alves ressalta que

67

a governança educacional se associa à cidadania, à ação política, à responsabilidade
social ...e isso tudo tem a ver com educação e gestão escolar. Em outra perspectiva,
como reciprocidade da parte do cidadão-indivíduo para com o coletivo-sociedade,
cabe, por sua vez, ao cidadão, participação e respeito para com os sistemas e as
organizações educacionais no que tange a sua estrutura organizacional e
governativa. (ALVES, 2012,p.5)

Frente a esse permear de conceitos, observou-se a importância da governança
educacional não apenas para a Educação a Distância do IF Baiano, mas em todo o seu
contexto educacional. Acredita-se, ainda, que as práticas de tais conceitos podem promover o
cumprimento dos objetivos educacionais do Instituto, assim como o seu desenvolvimento
educacional.
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5 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Antes de iniciar o percurso metodológico em si, pretende-se retomar a questão
investigativa, bem como os objetivos do presente estudo.

Conforme já explicitado na

Introdução, o problema de pesquisa concentrou-se em identificar como se encontram
presentes os princípios de governança para o desenvolvimento institucional da EaD no IF
Baiano, direcionando-o para o cumprimento de sua finalidade educacional. Nesse sentido, o
objetivo geral, na tentativa de responder a tal questionamento, direcionou-se para o
cumprimento de sua finalidade educacional, no que diz respeito ao atendimento das demandas
de formação de nível médio e superior, tomando como referência o estudo de caso sobre o IF
Baiano. Além disso, com vistas a selecionar uma abordagem metodológica que mais se
adequasse à pesquisa, os objetivos específicos também foram considerados, os quais se
concentraram em: apresentar discussão teórica sobre concepção da Educação a Distância,
analisando sua normatização e políticas no contexto nacional e no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; identificar, a partir de um estudo conceitual sobre
governança, a fundamentação teórica e epistemológica de seus conceitos e princípios, para
assim investigar a percepção dos gestores, coordenadores e tutores a respeito dos princípios
de governança que melhor estão consolidados na Educação a Distância do IF Baiano;
apresentar a estrutura atual de regulamentação da Gestão da Educação a Distância no IF
Baiano e as perspectivas da governança educacional para EaD; construir um modelo
referencial básico de governança para a EaD do IF Baiano.
Visando responder à questão investigativa, optou-se pela pesquisa de cunho qualitativo,
com estudo de caso, contando com a combinação de quatro técnicas para a coleta de dados, as
quais foram retomadas e aprofundadas no decorrer do trabalho, a saber: a pesquisa
bibliográfica, a análise documental, a entrevista semiestruturada e o questionário.
A metodologia trata dos caminhos utilizados pelo pesquisador para “captar e
manipular a realidade assim como ela é” (DEMO, 1985, p.20). Nessa perspectiva, as
abordagens qualitativas configuram-se melhor quando utilizadas para investigar segmentos
focalizados e delimitados de histórias sociais, sob o ponto de vista de atores, de relações e
para análises tanto de documentos como de discursos. Minayo enfatiza, ainda, que o método
qualitativo:
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caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva de conhecimento até a
compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em estudo. Por isso, é
também utilizado para a elaboração de novas hipóteses, construção de indicadores
qualitativos, variáveis e tipologias. (MINAYO, 2010, p. 57)

Diante disso, a pesquisa ora apresentada optou pela abordagem e foco qualitativo, do
tipo exploratório que, segundo Gil:

é aquela que possibilita uma primeira aproximação com determinado fato e/ou
realidade, instrumentalizando o pesquisador para uma formulação mais precisa sobre
a problemática a ser posteriormente pesquisada e cuja estratégia vale-se, dentre
outros, de levantamento de dados, seja através da bibliografia já existente ou de
dados da realidade. (GIL, 2009, p. 41)

Na visão de Macedo e Galeffi,
trata-se de se procurar elucidar a natureza rigorosa da pesquisa qualitativa, a partir
da atitude existencial e epistemológica do pesquisador em seu contexto de vida,
segundo seus diversos níveis de constituição e de realidade, percebidos e elucidados
na autocompreensão e na compreensão compartilhada de sua condição histórica –
sua gênese como indivíduo, sociedade e espécie – seu ser – aí como dado e seu ser –
outro como acontecimento volátil aberto no tempo instante. (MACEDO; GALEFFI,
2009, p. 15)

Em consonância com as definições acima mencionadas, a abordagem metodológica
desta pesquisa buscou permear-se por uma reflexão crítica acerca da construção da Educação
a Distância no IF Baiano e seus desdobramentos. Isso porque, neste trabalho, a EaD é
concebida como ação educacional, como uma possibilidade de oferecer aos sujeitos
envolvidos condições de repensarem suas práticas e ações, fomentando, a partir delas, uma
visão de governança para a EaD do IF Baiano. Assim, este estudo revela-se desafiador devido
à importância conferida aos princípios de governança, bem como seus reflexos para o
desenvolvimento institucional do IF Baiano.

5.2. DESENHO DE ESTUDO

Esta pesquisa em Educação teve como campo empírico o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano, sendo a Diretoria de Educação a Distância o setor foco da
pesquisa. A DEaD situa-se na Reitoria do Instituto, na Pró-Reitoria de Ensino, localizada na
capital baiana, possuindo 26 polos EaD no interior da Bahia, conforme mostra, a seguir:
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Figura 11 – Polos EaD do IF Baiano

Fonte: Relatório de Gestão DEaD 2015

A Figura 11 demonstra que há uma concentração de polos EaD na região Leste da Bahia
e uma notável necessidade de expansão para as regiões Oeste e Sul. De acordo com a análise
documental realizada, priorizou-se o convênio com as prefeituras mais próximas dos locais
onde o IF Baiano possui campi. Cabe ressaltar que a seleção dos polos foi feita pelos campi,
os quais buscaram o diálogo com as prefeituras, havendo a intermediação da Reitoria do
Instituto, sendo o Campus Senhor do Bonfim o mais articulado neste aspecto à época.
Considerando tal concentração e a atual expansão dos campi do IF Baiano, a busca futura de
convênios com as prefeituras mais distantes poderá ampliar o raio de ação do IF Baiano, além
de proporcionar um melhor alcance para a EaD em regiões geograficamente menos
favoráveis.
O fato de o IF Baiano ter implantando a Educação a Distância no ensino profissional
tecnológico em 2011, através do Sistema Rede e-Tec Brasil, motivou a busca em compreender
não apenas a visão de governança que tem sido instituída, como também o processo de
institucionalização da política de EaD nessa instituição de ensino, com sólidos referenciais no
ensino através da modalidade presencial.
Diante das possibilidades de pesquisa social, na perspectiva qualitativa, destaca-se o
estudo de caso por sua significativa relevância no meio acadêmico. Para Yin (2005, p.32), o
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estudo de caso é uma investigação empírica, um método que abrange tudo – planejamento,
técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Nessa perspectiva, reitera-se a ideia do
autor, com a opção para o estudo de caso como estratégia de pesquisa, e, assim, com o
objetivo de se chegar a um determinado fim. Yin (2005, p.33) define, ainda, o estudo de caso
como único e múltiplo. A utilização de um caso único é apropriada em algumas
circunstâncias: quando se utiliza o caso para determinar se as proposições de uma teoria são
corretas; quando o caso sob o estudo é raro ou extremo, ou seja, na ausência ou escassez de
situações semelhantes para que sejam feitos muitos casos comparativos; quando o caso é
revelador, ou seja, quando o mesmo permite o acesso a informações não facilmente
disponíveis (STAKE, In: DENZIN e LINCOLN, 2000, p.135); ou quando se pretende reunir,
em uma interpretação unificada, inúmeros aspectos de um objeto a ser pesquisado.(MATTAR,
1996). Deve-se observar, entretanto, que estudos de caso único devem ser feitos com cuidado,
principalmente no tocante às generalizações que são feitas a partir dos mesmos. Além disso,
pode-se verificar, ao longo do estudo, que o caso estudado não se constituía na situação em
que se pensava, podendo, assim, não ter adesão à teoria inicialmente proposta. (YIN, 2005)
Para a pesquisa em questão, pretende-se investigar um caso específico, a Educação a
Distância no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.
Vale ressaltar que se deve priorizar a escolha de uma estratégia analítica geral em
detrimento da mera familiaridade com determinadas ferramentas e manipulações, visto que, a
partir do momento que se estabelece uma estratégia, as ferramentas podem acabar se
mostrando extremamente úteis ou completamente irrelevantes. (YIN, 2005)
Dessa maneira, nota-se que a pesquisa foi guarnecida de respaldo ético, verossímil e de
caráter confidencial em relação à coleta de dados das entrevistas e questionários aplicados. No
decorrer do trabalho, tais dados foram, cautelosamente, analisados, haja vista que se buscou
interpretá-los, compreendê-los e registrá-los no corpus da pesquisa.
Segundo Ludke e Andre (1986, p. 17), “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter
seus contornos claramente definidos no desenvolver do estudo”. Segundo as autoras, o estudo
de caso apresenta sete características fundamentais, a saber: visam à descoberta; enfatizam a
“interpretação em contexto”; buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; usam
uma variedade de fontes de informação; relevam experiência vicária e permitem
generalizações naturalísticas; procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes
pontos de vista presentes em uma situação social; e, por fim, utilizam uma linguagem e uma
forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa (LUDKE; ANDRE, 1986, p. 1820).
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Diante disso, a presente análise procurou elucidar tais aspectos e abranger as principais
interpretações e os parâmetros de análise mais significativos para o estudo de caso ora
proposto.

5.3. PROCEDIMENTOS/ESTRATÉGIAS

5.3.1 Sujeitos informantes da pesquisa

Para constituição do corpus da pesquisa, colheu-se uma gama de informações a respeito
dos princípios de governança com vistas ao entendimento de como estes se encontram
presentes na Educação a Distância, tendo por análise os depoimentos dos sujeitos atuantes
nesta modalidade de ensino.
Em relação aos profissionais atuantes na gestão da EaD, observou-se um total de seis
sujeitos, sendo que exercem as funções de:


Pró-reitora de Ensino do IF Baiano;



Diretor da EaD do IF Baiano;



Coordenador de Núcleo da Diretoria da EaD;



Coordenador Geral de Ensino a Distância;



Coordenador Geral e-Tec Brasil;



Coordenador Adjunto e-Tec Brasil.

Frise-se que, dos sujeitos analisados, dois acumulavam funções, sendo um sujeito
ocupante das funções de Coordenador de Núcleo da Diretoria da EaD e Coordenador Geral eTec Brasil e outro ocupante das funções de Coordenador Geral de Ensino a Distância e
Coordenador Adjunto e-Tec Brasil.
Os demais sujeitos analisados atuam na área operacional, ocupantes de funções nos
polos e na Reitoria, perfazendo um total de 72 profissionais. São eles:


02 coordenadores de tutoria;



02 coordenadores de curso;



02 coordenadores pedagógicos;



26 coordenadores de polo de apoio presencial;



22 tutores presenciais;



18 tutores a distância.

A escolha desses sujeitos efetivou-se não só pelo entendimento de que “é necessário
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selecionar pessoas que estejam articuladas cultural e sensitivamente com o grupo ou
organização” (GIL, 2009, p. 66), mas, também por compreender que eles podem ser
elementos responsáveis por dar sentido às políticas educacionais com o propósito de efetiválas.

5.3.2 Procedimentos de coleta de dados

O processo de coleta de dados para a pesquisa que ora se delineia foi orientado por
quatro métodos: pesquisa bibliográfica, análise documental, entrevista e questionário. Tais
escolhas objetivaram explorar da melhor maneira possível a gama de informações levantadas
com o fito de analisar mais detalhadamente a realidade das práticas de governança na
Educação a Distância do IF Baiano.

5.3.2.1 Pesquisa bibliográfica

Lima e Mioto (2007) afirmam que, normalmente, a pesquisa bibliográfica é
caracterizada como revisão de literatura ou como revisão bibliográfica, visto que ainda falta a
compreensão de que a revisão é um requisito para qualquer pesquisa, a exemplo da
bibliográfica, que necessita de vários procedimentos.
De acordo com Oliveira (2007), a pesquisa bibliográfica consiste no estudo e na análise
de documentos de domínio científico, tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios
críticos, dicionários e artigos científicos, tendo como finalidade principal proporcionar aos
pesquisadores o contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema
estudado. Gil (2002), por sua vez, afirma que esta acontece quando é elaborada a partir de
material já publicado, livros e artigos de periódicos. Todavia, Marconi e Lakatos (2009)
ressaltam que os meios de comunicação também podem ser utilizados como fontes
bibliográficas, tais como vídeos. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica permite um exame
mais detalhado sobre o tema, com possibilidade de obter uma abordagem ou uma conclusão
que seja inovadora.
A pesquisa bibliográfica, descrita por Antônio Carlos Gil (2009, p. 44) como sendo
aquela desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros
e artigos científicos proporciona a definição da problemática e a construção da fundamentação
teórica. Através dela, é possível não apenas identificar os principais autores e pesquisadores
do tema, como também a recorrência desse tipo de pesquisa no cenário acadêmico. Isto
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possibilita conhecer o grau de relevância e as possíveis dificuldades que seriam enfrentadas
no decorrer do processo de pesquisa.
Durante a elaboração da fundamentação teórica, a pesquisa bibliográfica mostrou-se
extremamente relevante, sobretudo na medida em que forneceu informações, impressões e
interpretações acerca da matéria abordada a partir da ótica dos estudos sobre Educação a
Distância em Lago (2002), Alves e Nova (2003), Moore e Kearsley (2007), Zerbini (2007),
Fialho e Torres (2009), Moran (2011), Santos e Brito (2011), Alves (2012), Formiga (2012),
Nunes (2012) e Alves (2012); Administração em Fainhato (2000), Taylor (2001) e
Maximiano (2007); Políticas Públicas em Souza (2006); Governança e Governança
Educacional em Rhodes (1996), Levy (2002), Grahn, Amos e Plumptre (2003), Barroso
(2003, 2005), Maroy (2004), Licht (2005), Davies (2006), Marques (2007), Slomski (2008),
Matias-Pereira (2010), Spitzeck e Hansen (2010), Tavares (2011), Peters (2012), GuimarãesIosif e Santos (2012), Alves (2012), Robertson (2013), Reis (2013) e Duarte (2013); e Ensino
Profissionalizante: Manfredi (2002), Paro (2002), Bizzo (2009) e Velten (2011).

5.3.2.2 Análise Documental
No intuito fornecer subsídios para o presente estudo, nesta etapa, foram utilizados
documentos institucionais e governamentais, cujas referências encontram-se dispostas, em
ordem cronológica nos documentos institucionais e hierárquica nos documentos
governamentais, nos quadros a seguir:
Quadro 1 – Documentos institucionais e fontes de pesquisa
DOCUMENTO INSTITUCIONAL
FONTE DE PESQUISA
Planos
de
Desenvolvimento http://www.ifbaiano.edu.br/proreitorias/prodin/files/2011/
Institucional do IF Baiano:
11/pdi.pdf
2010 a 2014
Estatuto do IF Baiano
Regimento Geral do IF Baiano
Política da EaD do IF Baiano

http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wpcontent/uploads/20
10/10/estatuto2014.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2013/
06/Regimento-Geral.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2013/
06/PPPI-PROJETO-POLITICO-PEDAGOGICOINSTITUCIONAL2.pdf

Planos
de
Desenvolvimento
http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wpcontent/uploads/20
Institucional do IF Baiano:
15/02/pdi.pdf
2015 a 2019
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Organização didático-pedagógica dos
cursos técnicos a distância do IF Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano
Baiano
Regulamentação
da
organização
didático-pedagógica dos cursos de Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano
graduação a distância do IF Baiano
Projetos pedagógicos dos cursos
Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano
técnicos EaD do IF Baiano
Relatórios de Gestão da EaD do IF
Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano
Baiano – 2011 a 2014
Outros documentos relevantes para a
Pró-Reitorias do IF Baiano
execução da investigação
Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 2 – Documentos governamentais e fontes de pesquisa
DOCUMENTO GOVERNAMENTAL
FONTE DE PESQUISA
Decreto n.º 7.589, de 26 de Outubro de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112011, que institui a Rede e-Tec Brasil
2014/2011/Decreto/D7589.htm
Decreto n.º 5.622, 19 de dezembro de http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622.p
2005, que regulamenta a EaD
df
Referenciais de Qualidade para a EaD




http://portal.mec.gov.br/par/193-secretarias112877938/seed-educacao-a-distancia96734370/12777-referenciais-de-qualidade-para-ead
30
**A
Proposta de Institucionalização da
Educação a Distância nos IFs pelo
Conselho Nacional das Instituições da
Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, que se remete
nos
formatos
centralizado,
descentralizado e semicentralizado
Proposta de Institucionalização da
Educação a Distância nas instituições
integrantes da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica –
EPT, de 11/2012, um estudo do Grupo
de Trabalho integrado por pró-reitores
de ensino responsável por criar os
Campus EAD.
Fonte: Elaborado pela autora.

30

As propostas aqui dispostas são fruto de discussões de grupos de trabalhos, sendo a Proposta de
Regulamentação da EaD, organizada pelo CONIF, por meio dos trabalhos do GT3 – EAD e InterRed e a
Proposta de institucionalização da EaD nos Institutos Federais, organizada pelo Fórum dos Dirigentes da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio dos trabalhos do GT Institucionalização
EaD nos Ifs. Saliente-se que tais documentos foram encontrados nos apêndices dos trabalhos de Silva (2003) e
Carbone (2015), os quais se encontram indicados nas Referências desta dissertação.

76

Para analisar os documentos, Gil afirma que:

A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser relacionados de acordo com os objetivos da
pesquisa que são em grande número. [...] Apenas há de se considerar que o primeiro
passo consiste na exploração das fontes documentais. (GIL, 2009, p. 45)

Nesse sentido, a análise documental favorece a observação do processo de maturação ou
de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades,
práticas, dentre outros. (CELLARD, 2007)
Através da análise dos documentos anteriormente mencionados, buscou-se compreender
o respaldo legal dessa modalidade, além de observar os caminhos percorridos para sua
regulamentação, visando compreender, assim, o processo de formação da EaD no âmbito do
IF Baiano.
É válido ressaltar que os documentos acessados foram aqueles que, no momento da
coleta, estavam em vigor.

5.3.2.3 Entrevistas

Dentre os instrumentos empregados para subsidiar a pesquisa, utilizaram-se, também, as
entrevistas. Optou-se, neste trabalho, pela entrevista semiestruturada devido ao fato de, muito
embora ela possuir perguntas determinadas, as respostas são relativamente livres, a depender
do diálogo que se estabeleça entre as partes. Outra vantagem em usar esse tipo de pesquisa é
que, caso haja necessidade, podem ser acrescentadas questões não previstas, a depender das
respostas dos entrevistados – o que permite um melhor entendimento do objeto em questão,
possibilitando, assim, que outros elementos e/ou questionamentos sejam trazidos pelo
entrevistado durante o processo.
Por sua natureza interativa, a entrevista semiestruturada permitiu tratar de temas
complexos que dificilmente poderiam ser investigados adequadamente por meio de
questionários, explorando-os, assim, em profundidade, podendo ser a principal técnica de
coleta. Segundo Minayo (2010), nas entrevistas semiestruturadas, o entrevistador segue um
roteiro e faz perguntas específicas, mas também permite que o entrevistado responda em seus
próprios termos, combinando questões abertas e fechadas.
De acordo com Ludke e Andre, a grande vantagem dessa técnica em relação às outras é
o fato de ela permitir “a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente
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com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”. (LUDKE; ANDRE, 1986,
p.34)
As entrevistas foram gravadas e transcritas visando uma análise mais aprofundada dos
dados recolhidos. As entrevistas foram realizadas de forma individualizada com vistas a zelar
pelo sigilo, buscando-se ouvir os principais gestores responsáveis pela gestão da EaD do IF
Baiano, dentre os quais: o Diretor da EaD, o Coordenador de núcleo da DEAD, que também
exerce a função de Coordenador Geral da Rede e-Tec Brasil do IF Baiano, Coordenadora de
Ensino a Distância que também exerce a função de Coordenadora Adjunta da Rede e-Tec.
Essas entrevistas buscaram levantar, nas diversas instâncias citadas, as possíveis
percepções acerca da EaD no IF Baiano, tendo como aspectos norteadores a regulamentação,
estruturação, a oferta, o modelo de gestão, bem como os princípios de governança presentes
nas rotinas destes gestores.
As entrevistas foram gravadas em áudio, por se compreender que “só mediante a
gravação é que se torna possível captar as falas do entrevistado em suas múltiplas dimensões e
proceder à verificação do que realmente foi dito durante a entrevista”. (GIL, 2009, p. 68)

5.3.2.4 Questionário

Observando-se a necessidade da coleta de dados dos sujeitos envolvidos com as
atividades sistêmicas e operacionais por eles exercidas, fez-se necessária a aplicação de um
questionário adaptado de Silva (2013), com 10 (dez) questões fechadas e 01 (uma) aberta,
pois consoante Alcoforado (2013), as questões de resposta aberta permitem ao entrevistado
construir a resposta com as suas próprias palavras, possibilitando, assim, a liberdade de
expressão; já as questões de resposta fechada são aquelas nas quais o entrevistado apenas
seleciona, entre as previamente apresentadas, a opção que mais se aproxima de sua opinião.
Conforme a autora, os questionários que possuem os dois tipos de pergunta são considerados
como “tipo misto”.
Além da economia de recursos que tal instrumento proporciona o grande alcance
geográfico, também se constituiu como um fator determinante para a escolha desta
ferramenta, já que os participantes estavam localizados em vinte e seis municípios da Bahia,
conforme a Figura 11.
O questionário foi aplicado entre: os coordenadores de tutoria, de curso e pedagógico,
cuja atuação dá-se na Reitoria do IF Baiano, bem como os tutores (presenciais e à distância) e
os coordenadores que atuam nos 25 polos de EaD do IF Baiano. Além dos sujeitos
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mencionados, houve a contribuição de antigos colaboradores da EaD no âmbito do IF Baiano,
cuja classificação no questionário foi “outros”.
O questionário foi formulado através do sítio eletrônico Google, tendo sido enviado
diretamente para o e-mail de cada um dos sujeitos – o que facilitou sobremaneira a
participação de todos. O questionário usado como instrumento de coleta de dados foi o
Google Docs, on-line e gratuito, e, como já informado, pretendeu-se alcançar um maior
número de respondentes, além de garantir a autonomia nas respostas e a privacidade dos
participantes.
Percebeu-se, ainda, que para análise dos sujeitos em foco, uma série de vantagens do
questionário em relação à entrevista. Este não só possibilita atingir um grande número de
pessoas, posto que pode ser enviado via correio ou mesmo virtualmente, através de e-mail;
como também implica menores gastos com pessoas, uma vez que não exige treinamento de
pesquisadores; além de garantir autonomia nas respostas, o questionário permite que as
pessoas o respondam no momento que julgarem mais convenientes; e não expor os
pesquisadores à influência das opiniões e aspecto pessoal do entrevistado. (GIL, 2009, p. 122)
Neste sentido, a aplicação do questionário pretendeu observar a percepção dos
respondentes acerca da oferta, da regulamentação, da estruturação, do modelo de gestão e
governança na EaD do IF Baiano.

5.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a coleta, os dados foram organizados e analisados por meio da técnica de análise
de conteúdo. Segundo Moraes (1999), a análise de conteúdo constitui-se em uma metodologia
de análise de dados usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de
documentos e textos.
Para Bardin, o termo análise de conteúdo designa:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 2011, p. 47)

A autora reforça que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais,
conforme Figura 12: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (a
inferência e a interpretação).
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Figura 12 – Três fases da Análise de Conteúdo

Fonte: Adaptada de Bardin (2011)

A primeira fase, a pré-análise, pode ser retratada como a fase da organização. Nessa
etapa, elabora-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem
delineados, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin (2011), envolve a leitura
“flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise,
à escolha deles, à formulação das hipóteses e objetivos, à elaboração dos indicadores que
orientarão a interpretação e a preparação formal do material.
Conforme previamente apresentada, a pesquisa bibliográfica priorizou a escolha de um
vasto referencial teórico, através do estudo de autores renomados no campo. Por sua vez, em
que se pese a análise documental, houve a preocupação no que diz respeito aos documentos
que seriam analisados, sendo selecionados documentos institucionais e governamentais. As
entrevistas foram transcritas e as respostas dos questionários foram ilustradas com gráficos.
Esta reunião de informações constituiu os corpora da pesquisa, obedecendo às regras de
exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade. Quanto à
regra da exaustividade, propôs-se esgotar a totalidade da comunicação, na tentativa de não
omitir quaisquer informações; a representatividade, por sua vez, refere-se a uma amostra
representar o universo; a regra referente à homogeneidade atribui que os dados devem referirse ao mesmo tema, sendo obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes;
em relação à pertinência, os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e ao objetivo da
pesquisa; por fim, a regra da exclusividade diz respeito ao fato de que um elemento não deve
ser classificado em mais de uma categoria.
Na segunda fase ou fase de exploração dos corpora, optou-se pelas unidades de
codificação, adotando-se os seguintes procedimentos de codificação: recorte, enumeração,
classificação e agregação em razão de características comuns.
A terceira fase da análise de conteúdo, denominada de inferência e interpretação, foi
calcada nos resultados brutos, na tentativa de torná-los válidos e significativos. Para Bardin
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(2011), as categorias podem ser criadas a priori ou a posteriori, isto é, a partir apenas da
teoria ou após a coleta de dados.
Nesses aspectos, com amparo na fundamentação teórica já descrita acima,
desenvolveram-se os procedimentos de análise, conforme a Figura 13.
Os procedimentos para análise dizem respeito aos dados que são coletados e registrados
com o rigor necessário, seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo.
(SEVERINO, 2008, p. 121)
Figura 13 – Procedimentos para análise

Fonte: Elaborada pela autora.

A Figura 13 explicita as fontes de informação e os instrumentos usados durante este
estudo, os quais ocorreram de maneira processual, paulatinamente, de acordo com o
cronograma estabelecido e revisado, sendo que a pesquisa bibliográfica foi revisitada em cada
etapa realizada, com o objetivo de aprofundar o estudo e, assim, desenvolver um referencial
teórico embasado no que estava acontecendo em determinado momento da pesquisa. E,
também, visando primar pela eficácia e pela credibilidade da estratégia adotada, optou-se por
considerar múltiplas fontes de evidências, além da revisão de literatura, afinal:
[...] o uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso permite que o
investigador aborde uma variação maior de aspectos históricos e comportamentais.
A vantagem mais importante apresentada pelo uso de fontes múltiplas de evidência,
no entanto, é o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, um
processo de triangulação e corroboração [...]. (YIN, 2001, p. 143)
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A definição dos parâmetros de análises utilizadas, conforme Quadro 3, possui lastro
teórico em Bardin (2011), o qual assegura que as categorias devem possuir certas qualidades
como: exclusão mútua (cada elemento só pode existir em uma categoria) e homogeneidade
(para definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão na análise). No caso de haver
diferentes níveis de análise, eles devem ser separados em diferentes categorias: pertinência (as
categorias devem dizer respeito às intenções do investigador, aos objetivos da pesquisa, às
questões norteadoras, às características da mensagem etc.); objetividade e fidelidade (se as
categorias forem bem definidas, se os temas e indicadores que determinam a entrada de um
elemento numa categoria forem bem claros, não haverá distorções devido à subjetividade dos
analistas); e produtividade (as categorias serão produtivas se os resultados forem férteis em
inferências, em hipóteses novas, em dados exatos).
Assim como o modelo de questionário e entrevistas semiestruturadas, os parâmetros
utilizados foram baseados na pesquisa de Silva (2013), entretanto, os subparâmetros foram
concebidos consoante realidade do IF Baiano, haja vista os discursos dos sujeitos
entrevistados. Saliente-se que não foram realizadas perguntas diretas no modelo de
questionário e entrevistas semiestruturadas referentes aos princípios de governança, os quais
foram utilizados a partir dos conceitos descritos por Marques (2007) e pelo Referencial
Básico de Governança do TCU (2014), pois poderia implicar um direcionamento de respostas
e outros reflexos para a pesquisa.
Não obstante, ressalte-se que, sempre que os dados fornecidos permitiram a análise dos
parâmetros e/ou subparâmetros foi confrontada com os princípios de Governança já debatidos
anteriormente no Capítulo 3, buscando visualizar quais haviam sido consolidados e/ou quais
ainda necessitavam de consolidação, sendo os termos consolidado e a consolidar utilizados
nos mapas-sinteses, eluciando as análises realizadas referente aos princípios de governança.
Quadro 3 – Parâmetros de análise utilizados nas entrevistas
Parâmetros de análise

Oferta de EaD

Subparâmetros de análise
Posicionamento sobre a EaD
Dicotomia Ensino EaD versus
Ensino presencial
Tipo de oferta
Metodologia
Estudo de demanda
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Regulamentação da EaD

Estruturação da EaD

Modelo de Gestão de EaD

Governança

Documentos institucionais
Legislação
Diretrizes Institucionais
Planejamento de cursos
Demanda dos Campi
Quadro de pessoal
Espaço físico
TIC
Convênios
Gestão democrática
Molde pautado no ensino presencial
Molde autônomo
Vínculo de colaboradores
Remuneração de servidores do
quadro do IF Baiano
Institucionalização
Papel da Educação Profissional e
Retorno Social
Ações em desenvolvimento e
previstas
Princípios da governança
Perfil do gestor
Governança Educacional

Fonte: Elaborado pela autora.

O quadro sintetiza os parâmetros e subparâmetros norteadores da análise realizada nas
entrevistas concedidas pelos gestores da EaD no IF Baiano, cujos objetivos encontram-se
elencados a seguir:


O parâmetro “Oferta de EaD” – subdividido em posicionamento sobre a EaD,
dicotomia ensino EaD versus ensino presencial, tipo de oferta, metodologia e
estudo de demanda – objetivou perceber como os entrevistados avaliam a forma
com que os cursos são ofertados e se atendem às demandas das regiões
atendidas;



O parâmetro "Regulamentação da EaD" – subdividido em documentos
institucionais, legislação, diretrizes institucionais, planejamento de cursos e
demanda dos campi – objetivou analisar a visão dos entrevistados acerca dos
fundamentos legais e das normativas internas que alicerçam suas rotinas
administrativas;



O parâmetro “Estruturação da EaD” – subdividido em quadro de pessoal, espaço
físico, TIC, convênios e gestão democrática – objetivou mensurar os aspectos
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físicos e humanos disponíveis para a realização dos cursos com a devida
qualidade, bem como as parcerias empreendidas para a concretização das ações
projetadas para a modalidade de ensino in foco;


O parâmetro “Modelo de Gestão” – subdividido em molde pautado no ensino
presencial, molde autônomo, vínculo de colaboradores, remuneração de
servidores do quadro do IF Baiano e institucionalização – objetivou cotejar a
visão dos gestores frente ao atual modelo de gestão da EaD no IF Baiano e suas
expectativas (projeções) de inovação nos instrumentos de gestão;



O parâmetro “Governança” – subdividido em papel da Educação Profissional e
retorno social, ações em desenvolvimento e previstas, princípios da governança,
perfil do gestor e Governança Educacional – objetivou observar o
posicionamento dos gestores quanto a seus papéis de líderes, assim como os
princípios de governança presentes em suas práticas de gestão.

A análise dos dados obtidos nos questionários seguiu os parâmetros adotados na análise
das entrevistas com o fito de confrontar as visões dos dois grupos atuantes na Educação a
Distância do IF Baiano, entretanto, haja vista a objetividade das respostas dos questionários,
nesta etapa do estudo, não foram aplicados os subparâmetros de análise, buscando, destarte,
uma visão mais geral por parte dos colaboradores atuantes na Educação a Distância nos polos
EaD e outros setores operacionais.
Visando traçar um panorama do contexto normativo intra e extra institucional, a análise
documental tomou por parâmetros a divisão do material reunido em documentos
institucionais e documentos governamentais. Tais documentos, norteadores desta etapa de
estudo, perpassam por documentos internos e externos ao Instituto, com o fito de identificar
as regulamentações que regem a EaD e, por conseguinte, compreender o processo de
concepção destas normativas no âmbito do IF Baiano.
Importante frisar que, segundo Macedo e Galeffi (2009, p. 82), a pesquisa é um campo
da práxis social e, como tal, deve satisfações à sua comunidade e à sociedade com a qual ela
se compromete em termos de qualidade e responsabilidade, carregando todas as
insuficiências, todos os inacabamentos e conflitos que se esperam em qualquer prática
humana. Considera-se, assim, significativo e representativo o caso escolhido para esta
pesquisa, na medida em que o trabalho ora desenvolvido poderá constituir-se como uma
possível fundamentação para situações análogas posteriormente.
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5.4.1 Análise Documental

A análise documental concentrou-se em estudar a regulamentação da Educação a
Distância, tanto nos âmbitos interno e externo ao Instituto Federal Baiano. A análise de
conteúdo dos documentos institucionais e documentos governamentais seguiu ordem
cronológica nos documentos institucionais e hierárquica nos documentos governamentais.
Para esta etapa de estudo, serão apreciados, primeiramente, os documentos governamentais,
visando, como anteriormente mencionado, identificar as regulamentações que regem esta
modalidade de ensino em nível nacional, para assim, compreender a forma com que as
normativas internas ao IF Baiano foram estruturadas e postas em prática.
Dentre os documentos governamentais analisados, destacam-se:


o Decreto n.º 7.589, de 26 de outubro de 2011 – que institui a Rede e-Tec Brasil;



o Decreto n.º 5.622, 19 de dezembro de 2005 – que regulamenta o Art. 80 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o qual estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional;



os Referenciais de Qualidade para a EaD;



a Proposta de Institucionalização da Educação a Distância nos IF pelo Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica – que se remete nos formatos centralizado, descentralizado e
semicentralizado ;



a Proposta de Institucionalização da Educação a Distância nas instituições
integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), de
11/2012 – um estudo do Grupo de Trabalho integrado por pró-reitores de ensino
responsável por criar os Campus EAD, dentre outros documentos.

Nos documentos supracitados, buscou-se observar como estão dispostas: a
regulamentação, a concepção e a estruturação para a Educação a Distância do IF Baiano,
sendo o teor dos mesmos utilizados, tanto na fundamentação teórica quanto na análise dos
resultados desta pesquisa.
Para o tratamento dos documentos institucionais, constituíram-se como itens de
observância: a oferta da EaD; os princípios da EaD – comparando-os com os princípios da
governança –; a estrutura organizacional; a regulamentação da EaD no Instituto – desde a
estruturação da Proen, e, por conseguinte, a DEaD estando ambas em consonância com os
princípios, finalidades e características do IF Baiano.
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O primeiro documento institucional que recebeu a análise em relação aos aspectos para
a Educação a Distância foi o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2010 a 2014 e,
posteriormente, de 2015 a 2019. O PDI é realizado a cada cinco anos e tem a finalidade
normativa de promover o reconhecimento e o recredenciamento dos cursos. Destarte, dado o
seu caráter proponente deste documento, a análise voltou-se para a identificação da forma
com que a oferta de cursos EaD foi planejada, conforme ilustrado no quadro 4:
Quadro 4 – Análise Documental Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
Documento

Item observado

Análise
“[...] Ampliar a oferta de cursos visando

PDI 2010 a
2014

atender às demandas da sociedade, em
Oferta da EaD

conformidade com o estabelecido na Lei n.º
11.892/2008 (implantação de dois cursos de
Educação a Distância).” (p.13)
“[...] As diretrizes da EaD estão em

PDI 2015 a
2019

Oferta da EaD

consonância com o IF Baiano, visam: ofertar
cursos em todos os níveis e modalidades
[...].” (p.94)

Fonte: Elaborado pela autora

Através de suas redações, foi possível analisar, conforme PDI de 2010 a 2014, que já
era meta para 2011 a implantação de dois cursos de Educação a Distância, mas o texto não é
claro em dizer se ele se refere à oferta própria ou em parceria. A oferta de cursos EaD que
aconteceu em 2011 foi em parceria com o IF Paraná, que elaborou os cursos e adotou
metodologia, material didático, moodle específicos, tendo ficado apenas a parte de gestão de
alunos e tutoria sob a responsabilidade do IF Baiano.
Já no PDI de 2015 a 2019, reitera-se a questão da oferta de cursos EaD em todos os
níveis e modalidades, fato que ainda não foi desenvolvido em sua totalidade, pois, atualmente
não há oferta própria de cursos 100% IF Baiano (em termos de metodologia, material didático
etc.), além de não existir oferta em todos os níveis. Até o final desta pesquisa, a oferta da EaD
do IF Baiano restringe-se a dois cursos de Formação Inicial Continuada em Inglês e Espanhol
– Programa e-Tec Idiomas e iniciou-se no final de 2015 a oferta do curso de Secretaria
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Escolar do Profuncionário31.
Abaixo, a linha do tempo que demonstra as ações da DEaD a partir das metas dos PDI:
Figura 14 – Relação ações DEaD x metas PDI

Fonte: Elaborada pela autora

É importante ressaltar o que o PDI de 2015 a 2019 traz como princípios para a EaD:

Os princípios da EaD, em consonância com os princípios e normas que regem o IF
Baiano, visam à: garantia do direito à educação pública e gratuita, assegurando
padrão de qualidade; democratização do acesso, considerando as políticas
afirmativas; promoção da igualdade de condições e direitos, contemplando as
políticas de diversidade e a inclusão; respeito às diversidades regionais, sociais e
culturais; flexibilização dos tempos e espaços do ensino e da aprendizagem;
verticalização do ensino; respeito à pluralidade de concepções pedagógicas;
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. (PDI-IF Baiano 2015-19, p.71)

A partir da leitura dos princípios listados, aventou-se a possibilidade de compará-los
com os princípios de governança, com o intento de visualizar como tais princípios podem
remeter aos princípios da governança, considerando as premissas a seguir:
i. “a garantia do direito à educação pública e gratuita, assegurando padrão de qualidade”
– esta premissa nos remete ao princípio da Responsabilidade Corporativa, que traz
como conceito uma visão mais ampla da atuação da organização em seu contexto
social (IBGC, 2010);
31

Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino
Público (Profuncionário). Disponível em:<http://diretorias.ifbaiano.edu.br/portal/ead/2015/12/09/profuncionariocurso-de-secretaria-escolar-comeca-a-ser-inaugurado-nos-polos-ead/ Acessado em 01.dez.2015
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ii. “o princípio da democratização do acesso, considerando as políticas afirmativas”– esta
premissa mostra-se em consonância com o princípio da Equidade, que indica que
todos os interessados nos negócios devem participar e ser tratados de maneira
igualitária (IBGC, 2010);
iii. “a promoção da igualdade de condições e direitos, contemplando as políticas de
diversidade e a inclusão”– também está em consonância com o princípio da Equidade,
que indica que todos os interessados nos negócios devem participar e ser tratados de
maneira igualitária (IBGC, 2010);
iv. “o respeito às diversidades regionais, sociais e culturais”– está em consonância com o
princípio da Equidade, que diz respeito ao tratamento justo e igualitário a todos os
grupos minoritários, sejam do capital ou stakeholders (Marques, 2007);
v. “a flexibilização dos tempos e espaços do ensino e da aprendizagem” – nos remete
também ao princípio do Compromisso, que diz respeito ao comprometimento de todos
os envolvidos, requer uma orientação das pessoas, comunicação, ênfase nos valores da
entidade e conduta ética, gestão de risco, amplo relacionamento com cidadãos e os
clientes e a prestação de serviços com qualidade (Marques, 2007);
vi. “a verticalização do ensino; o respeito à pluralidade de concepções pedagógicas; a
articulação entre ensino, pesquisa e extensão” – em consonância com o princípio da
Liderança, com uma clara identificação e articulação da responsabilidade pela gestão
dos recursos e dos resultados pretendidos, das relações com os stakeholders, a
transparente comunicação e definição clara das prioridades do governo (Marques,
2007).
Em relação ao organograma, sendo o foco de análise a localização da EaD dentro da
estrutura organizacional do IF Baiano para o PDI de 2010, conforme a análise da Figura 15
abaixo, a EaD estaria interligada à Proen, mas, conforme análise documental, a modalidade
teve seu início, como Coordenação de EaD,

na Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional (Prodin). Em 2013, em adequação ao Regimento Geral do IF Baiano, houve sua
transferência para a Proen, como Diretoria de EaD. Ao analisar tal situação, percebe-se que
existiu, no início do processo de implantação da EaD no IF Baiano, uma questão interna de
alocação da mesma dentro da Reitoria (se na Prodin ou na Proen) – fator que, talvez, possa ter
impactado no processo inicial de formação da EaD em termos do cumprimento de metas já
estabelecidas.
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Figura 15 – Organização Acadêmica IF Baiano, PDI 2010

Fonte:

Sítio

eletrônico

do

IF

Baiano.

Disponível

em:<http://www.ifbaiano.edu.br/pro-

reitorias/prodin/files/2011/11/pdi.pdf>. Acessado em 01.dez.2015

O segundo documento institucional analisado foi o Regimento Geral do IF Baiano32,
priorizando-se a análise da estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Ensino (por ser a PróReitoria a que a EaD está interligada atualmente), a sua integração e articulação com os
diversos setores, bem como suas atribuições. Ressalte-se que as competências da Pró-Reitoria
de Ensino e da Diretoria de Educação a Distância, assim como suas atribuições, já foram
mencionadas na Introdução deste trabalho.
O terceiro documento institucional analisado foi o Estatuto do IF Baiano, enfatizando-se
em sua análise os aspectos direcionados à Pró-Reitoria de Ensino, seus princípios, finalidades
e características, assim como o Regimento Geral do Instituto, os quais foram debatidos na
Introdução deste trabalho.
O quarto documento institucional averiguado foi a Política da EaD do IF Baiano, que
integra o Projeto Político Pedagógico Institucional do IF Baiano33, ancorada no Plano de
Desenvolvimento Institucional instituído pelo Decreto n.º 5.773/2006, inciso II do artigo 16, o
qual dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições
32

Conjunto de normas que disciplinam as atividades comuns aos vários órgãos e serviços integrantes da
estrutura organizacional do IF Baiano, nos planos administrativos, didático-pedagógico e disciplinar,com o
objetivo de complementar e normatizar as disposições estatutárias.
33
Disponível em:< http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2013/06/PPPI-PROJETO-POLITICOPEDAGOGICO-INSTITUCIONAL2.pdf>. Acesso: 10 nov de 2015

89

de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de
ensino. Trata-se de um importante instrumento de gestão do ensino, que expressa às
concepções teórico-metodológicas, políticas e filosóficas da comunidade acadêmica,
considerando o contexto local, regional e nacional da instituição e em coerência com os
princípios e objetivos expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional. Na Política de
EaD, verificaram-se a concepção, os princípios e as diretrizes para o IF Baiano.
Cabe salientar que, devido ao fato de ainda estarem em processo de construção, não foi
possível analisar a Organização didático-pedagógica dos cursos técnicos a distância do IF
Baiano, a Regulamentação da Organização Didático-Pedagógica dos cursos de graduação a
distância do IF Baiano, nem os Projetos pedagógicos dos cursos técnicos EaD do IF Baiano.
Por outro lado, analisou-se os Relatórios de Gestão da EaD do IF Baiano de 2011 a
2014, priorizando-se a verificação das ações realizadas para a oferta de cursos EaD, bem
como as ações que se encontram em construção, ao longo do ano de sua vigência.
E no item “Outros documentos relevantes para a execução da investigação”, analisouse o documento institucional, o Projeto Político Pedagógico Institucional do IF Baiano nos
aspectos relacionado à concepção de EaD no Instituto.
Ao término da análise documental foi possível apreender que dentre os princípios da
governança confrontados com os princípios da EaD, os princípios: Responsabilidade
Corporativa, Equidade, Comprometimento e Liderança encontram-se consolidados, bem
como, considerando a publicidade dos documentos analisados, foi observado, também, o
princípio da Transparência.

5.4.2 Entrevistas semiestruturadas: a percepção dos gestores do IF Baiano/EaD sobre a
Educação a Distância no IF Baiano através de instrumento qualitativo

A análise e a interpretação das respostas foram realizadas, sinalizando-se os princípios
de governança inerentes às mesmas. As perguntas dirigidas aos entrevistados foram descritas
através de suas sinalizações em quadros esquematizados nos seguintes parâmetros:
regulamentação da EaD, oferta de EaD, estruturação da EaD, modelo de gestão de EaD e
governança, apresentando as respostas e, em seguida, analisando-as e interpretando-as à luz
das pesquisas bibliográficas, documentais e das impressões expostas durante as entrevistas.
A entrevista com os gestores da EaD do IF Baiano: o Diretor da EaD, o Coordenador
Geral e-Tec (que também exerce o cargo de Coordenador do Núcleo de Gestão da Educação
a Distância) e a Coordenadora Adjunta e-Tec (que também exerce o cargo de Coordenadora

90

Geral de EaD), buscou privilegiar as questões relacionadas à EaD, em termos de sua oferta,
sua regulamentação, seu modelo de gestão no IF Baiano e os princípios de governança a ela
direcionados. Cabe salientar que, devido a dificuldades de agenda e às demandas no período,
a entrevista com a Pró-Reitora de Ensino, infelizmente, não pôde ser efetivada.
As entrevistas foram realizadas em local e hora previamente escolhidos pelos
entrevistados e duraram de trinta minutos a uma hora. O roteiro da entrevista foi desenvolvido
com questões semiestruturadas com o intuito de orientar o assunto, permitindo reflexões sobre
as ações desenvolvidas, conforme Apêndice A. As respostas foram gravadas e transcritas,
optando-se pela identificação das falas com os números 1, 2 e 3, que representam os três
atores.
Na análise de conteúdo, utilizou-se a regra da exaustividade, ou seja, “uma vez definido
o campo do corpus sobre determinado assunto, é preciso considerar todos os elementos desse
corpus”. (FRANCO, 2012, p. 55). A partir da análise e da interpretação dos dados referentes
ao perfil de formação dos gestores, os elementos revelaram que um dos entrevistados possui
formação em Filosofia, com Mestrado em Educação e Contemporaneidade, outro gestor
possui formação em História e Especialização em Educação e Sociedade, e o terceiro possui
formação em Ciências da Computação, Especialização em Engenharia de Software e
Mestrado em Sistemas da Computação. Percebe-se, com isso, que ainda não há, na totalidade
do quadro de gestores da Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano, profissionais com
formação específica em Educação a Distância.
Considerando-se o tempo que exercem sua função na EaD, um dos entrevistados
afirmou possuir quatro anos; o outro, dois anos; e o terceiro, um ano e quatro meses. Esses
dados revelam que dois desses gestores dispõem de pouco tempo de atuação na EaD do IF
Baiano, sendo que apenas um possui um grau maior de experiência na função. Tal fator pode
impactar no conhecimento dos processos da EaD e suas implicações em tomada de decisões.
Sveiby (1998) define conhecimento como "uma capacidade de agir", reforçando a declaração
do entrevistado 3 que afirmou que “por enquanto, o que tem sido feito é uma conscientização
maior por parte dos gestores dos campi para que eles compreendam que a Educação a
Distância faz parte da Instituição, por isso devem ter o mesmo cuidado, a mesma atenção”.
Diante disso, compreende-se que se os gestores dos Campi não conhecem a importância da
EaD e seu papel fundamental para a prospecção do IF Baiano, assim, o seu desenvolvimento
será difícil, pois os gestores são os pilares no processo de institucionalização da EaD no IF
Baiano e, para que os mesmos consigam isso, precisam ter conhecimento sobre os processos
da modalidade.
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Entretanto, de acordo com Moran,

Ainda há resistências e preconceitos e ainda estamos aprendendo a gerenciar
processos complexos de EAD, mas um país do tamanho do Brasil só pode conseguir
superar sua defasagem educacional através do uso intensivo de tecnologias em rede,
da flexibilização dos tempos e espaços de aprendizagem, da gestão integrada de
modelos presenciais e digitais. (MORAN, 2011, p.01)

O Estatuto do IF Baiano preza sobre isso, quando em seu art. 6º ressalta que

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o IF Baiano, em cada exercício, deverá
garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para a educação
profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas
para cursos de licenciatura e/ou programas especiais de formação pedagógica,
ressalvado o caso previsto no §2º do art. 8º da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de
2008, publicada no Diário Oficial da União de 30 subsequente.

Logo, o objetivo precisa concentrar-se em superar a defasagem educacional do país com
a oferta de cursos presenciais e, também, EaD, isto é, desenvolver os cursos presenciais e, em
paralelo, os cursos EaD. E, se houver para os gestores um mesmo grau de importância dada
aos cursos presenciais, talvez a realidade da EaD do IF Baiano possa mudar nos próximos
anos.
Acerca do tempo de atuação dos entrevistados no IF Baiano, os dados apresentam o
tempo mínimo de quatro anos e o máximo de cinco anos e três meses. Esses dados revelam
que esses sujeitos dispõem de certo grau de experiência a serviço da educação no IF Baiano,
considerando-se que a Instituição, enquanto Instituto Federal, foi um órgão criado no ano de
2008, ou seja, possui apenas oito anos de existência enquanto Rede Federal de Educação.
De acordo com os gestores da EaD do IF Baiano entrevistados, a gestão da EaD do IF
Baiano passou por muitas mudanças desde a sua implantação em 2011, sendo o rompimento
da parceria com o Instituto Federal do Paraná um dos fatores mais significativos em sua
história, pois, a partir desse momento, iniciou-se o processo para a oferta própria de cursos
pelo IF Baiano. O Regimento Geral do IF Baiano define que à Pró-Reitoria de Ensino
competem algumas funções. São elas: planejar, coordenar, acompanhar e propor as políticas,
as diretrizes e as regulamentações relativas a todos os níveis e modalidades de ensino; além de
acompanhar e supervisionar o cumprimento da legislação e das normas internas relacionadas
à Educação Profissional e Tecnológica e à Educação Superior de Graduação nas modalidades
presencial e a distância. (IF Baiano, 2012, p. 23)
Das competências da Pró-Reitoria de Ensino, reitera-se a importância do
desenvolvimento para as duas modalidades de ensino, ou seja, é importante tentar planejar,
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coordenar, acompanhar e propor as políticas, as diretrizes e as regulamentações relativas à
modalidade a distância, assim como para o ensino presencial. Em termos de documentos,
nota-se um avanço muito maior dos cursos ofertados para o ensino presencial do que para os
cursos ofertados a distância nesses últimos oito anos. Considera-se, diante disso, que tal
situação constitui-se como uma dificuldade a ser repensada nos próximos anos pela PróReitoria de Ensino, em termos de acompanhamento e supervisão do cumprimento da
legislação vigente relacionada à Educação Profissional e Tecnológica a distância.
No que tange às mudanças na gestão EaD desde à sua implantação, os entrevistados
revelaram que houve um fluxo de mudanças significativas, ocasionadas, sobretudo, pelo fim
da parceria com o IFPR, estando atualmente em um momento de implantação de seu primeiro
curso, cujos planejamento e execução são totalmente da responsabilidade do IF Baiano.
Conforme os relatos dos gestores, observa-se que, desde o início da implantação da EaD até a
presente data, houve mudanças. Quando se enfatizou o questionamento acerca da mudança
mais significativa, os gestores relataram que a oferta própria de cursos tem sido o principal
objetivo dessa gestão e que o rompimento com a parceria do Instituto Federal do Paraná foi
primordial para esta ação, sendo a demanda atual, portanto, priorizar a oferta própria. Frente a
isso e com base no Regimento Geral do IF Baiano citado anteriormente, torna-se
imprescindível uma efetividade no planejamento para a oferta de cursos para a Educação a
Distância, assegurando, assim, um dos princípios básicos da governança, a responsabilidade
corporativa, que, conforme Marques (2007) prega a necessidade de zelar pela perenidade da
instituição.
Seguindo a análise, têm-se a apreciação dos parâmetros elencados anteriormente no
Quadro 3, e observado o parâmetro “Oferta de EaD”, obteve-se, no Quadro 5, o seguinte
panorama:
34

I - “Qual o seu posicionamento sobre a oferta de EaD pelas instituições públicas? Como
você avalia a esta modalidade em contraponto com o ensino presencial?”
Quadro 5 – Posicionamento sobre a oferta de EaD
Subparâmetros
Posicionamento sobre a
EaD
34

Entrevistado 1
Entrevistado 2
Entrevistado 3
“[...] Educação a “[...] a Educação a “[...] porque é um
Distância
é Distância é muito mecanismo
mais
educação
e mais difícil que a adequado pra a gente

Com vistas tornar mais clara a leitura dos dados obtidos, optou-se, em cada tópico de análise dos parâmetros
das entrevistas expor a questão apresentada aos entrevistados, para logo em seguida, sistematizar as respostas em
quadros.
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acontece
distância.”

Dicotomia Ensino EaD
versus Ensino
presencial

a presencial. [...] E as
instituições
públicas estão se
empenhando
bastante em ofertar
uma educação de
qualidade.”
“[...] eu acredito “[...] A Educação a
que as críticas, se Distância, ela é
forem
críticas muito mais difícil
negativas,
elas que a presencial”.
são,
na
verdade...elas só
permanecem
enquanto existe a
ignorância.”

possa alcançar pessoas
que
estão
geograficamente
distantes.”

“[...] Eu acho que está
muito
relacionada
com a forma como
iniciou-se a Educação
a Distância, porque,
no início, era muito
instrucional”.

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

A pergunta em questão buscou, em um primeiro momento, identificar as opiniões
percebidas pelos gestores entrevistados sobre a oferta de EaD pelas instituições públicas
ratificou que os gestores concordam com essa modalidade de oferta pelo IF Baiano. Torres
(2009) ressalta que estudar a distância é uma alternativa em resposta às exigências do
mercado de trabalho e permite que milhares de pessoas se aperfeiçoem ou se
profissionalizem, fazendo uso de todos os recursos tecnológicos disponíveis, além de
possibilitar uma comunicação interativa e dinâmica, independentemente do local onde se
esteja e do tempo de que se disponha.
Em momento seguinte, o questionamento voltou-se para a intenção de versar sobre as
recorrentes críticas a essa modalidade em contraponto com o ensino presencial. Os gestores
confirmaram que ainda há a diferenciação dentro do Instituto – o que, conforme Slomski
(2008) está em desacordo com o princípio da governança da Equidade, que prima pelo
tratamento justo e igualitário a todos os grupos minoritários, sendo considerada falta grave
qualquer atitude ou política discriminatória. Sobre esse assunto, Mill (2010) registra que a
implementação da modalidade de EaD, com vistas à convivência harmônica e integralmente
inter-relacionada com a educação presencial, exige mudança em toda a estrutura
organizacional da instituição em termos de recursos materiais, humanos, financeiros,
informacionais e espaço-temporais. Dessa forma, para que a EaD no IF Baiano avance, é
preciso que haja a convergência dessas ações por parte dos gestores tanto para a educação
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presencial quanto para a Educação a Distância, em suas decisões de planejamento,
organização, direção e controle dos processos. Em outras palavras, urge que os gestores,
invistam igualitariamente em uma gestão bem administrada em ambas às modalidades de
oferta.
II - “Você faz uma avaliação diferenciada para o ensino profissionalizante, graduação, pósgraduação a distância?”
Quadro 6 – Avaliação diferenciada
Subparâmetro
Tipo de oferta
(Ensino
Profissionalizante,
Graduação e Pós
Graduação)

Entrevistado 1
Entrevistado 2
Entrevistado 3
“[...] são níveis “[...] cada um tem “[...]
no
ensino
diferenciados”.
sua particularidade profissionalizante,
e peculiaridade.”
isso é mais difícil, [...]
ele
não
tem
a
maturidade que um
estudante
de
graduação ou pós
graduação”.

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Na pergunta de número 3.2, os entrevistados foram unânimes em afirmar que existe
realmente uma avaliação diferenciada para essas ofertas, com suas particularidades, tendo o
entrevistado 3 ressaltado que essa modalidade de oferta para o ensino profissionalizante é
ainda mais difícil. Na visão de Moran (1999), ensinar e aprender exigem hoje muito mais
flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais
abertos de pesquisa e de comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da
informação e a variedade das fontes de acesso com o aprofundamento da sua compreensão,
em espaços menos rígidos, menos engessados. São tantas as informações que há uma
considerável dificuldade em escolher quais são as mais significativas em determinado
momento da vida de um sujeito, que ainda possui o desafio de conseguir integrá-las à sua
mente e, em maior proporção, à sua vida.
III - “Sobre a metodologia de desenvolvimento dos cursos EaD adotados pelo IF Baiano
atualmente, qual o seu posicionamento?”
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Quadro 7 – Metodologia de desenvolvimento dos cursos EaD

Subparâmetro

Metodologia

Entrevistado 1
Entrevistado 2
“[...]
a “[...]
nossa
metodologia
metodologia está
consiste em 100% em construção.”
de fonte do IF
Baiano.”

Entrevistado 3
“[...] Eu acho que a
gente nem tem uma
metodologia definida,
por que nós estamos
iniciando.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

As respostas a essa pergunta foram categóricas em afirmar que a metodologia dos
cursos a distância do IF Baiano ainda se encontram em construção. Cabe ressaltar que, desde
2009, conforme o PDI (2010-2014), a oferta de dois cursos na modalidade EaD já era uma
meta para o IF Baiano, entretanto, até o terceiro trimestre 2015, ainda se encontra em
processo de elaboração. Segundo Mintzberg (2000), a compreensão da estratégia ocorre
mediante uma eterna luta entre análise e síntese, a observação das partes e a observação do
todo. Albuquerque (2003, p. 122) registra que o autor relata que a descrição das partes não é a
estratégia; por outro lado, a estratégia formada, completa e documentada também é
insuficiente. O autor registra que a estratégia verdadeira reside nas ações da organização, nas
atitudes das pessoas, na sua interação com o meio e, sobretudo, na sua história.
Analogamente, o alinhamento estratégico só será verificado em sua plenitude se observado
em ação, em movimento, na postura das pessoas, na história da organização, na história da
estratégia da organização e na história do próprio alinhamento estratégico da organização.
Logo, percebe-se que existe essa necessidade na EaD do IF Baiano, de uma melhoria no
aspecto do planejamento versus estratégia versus execução, revelando que o princípio da
Eficiência não está consolidado.
IV - “Você considera fundamental o estudo de demanda anterior à oferta de EaD? No IF
Baiano existe algum estudo desse tipo para os cursos a serem ofertados pela EaD?”
Quadro 8 – Estudo de demanda anterior à oferta de EaD
Subparâmetro

Estudo de demanda

Entrevistado 1
“Sem
dúvida.
Sem
ele
é
impossível você
pensar
em
educação para um

Entrevistado 2
“Infelizmente, não.
Solicitamos
esse
estudo de demanda.
Ele
não
foi
realizado.
E

Entrevistado 3
“Sim,
inclusive,
específico para a EaD.
[...] Que não se
aproveite estudo de
demanda
do
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público
específico,
[...]
percebendo
as
idiossincrasias de
cada região. [...]
No
momento,
infelizmente,
a
gente não tem
como
atender
essas demandas.”

sabemos que o
estudo de demanda
presencial, ele é
completamente
diferenciado
do
estudo de demanda
da Educação a
Distância.”

presencial para os
cursos de EaD, porque
tanto o perfil do
estudante quanto o
perfil do curso são
diferenciados.
[...]
Ainda não fizemos
estudo de demanda.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEAD –
período 29/09/2015.

Os três entrevistados consideraram de fundamental importância o estudo de demanda
anterior à oferta de EaD, afirmando que ainda não há o estudo de demanda para os cursos da
EaD. É importante frisar que o Estatuto do IF Baiano (2014)

35

, em seu art. 3º, elenca seus

princípios norteadores, a saber:
I – compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do
meio ambiente, transparência e gestão democrática;
II – verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;
III – eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento
científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e
culturais (grifo nosso);
IV – inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências
específicas;
V – e natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

Voltando-se para a análise do inciso III, percebe-se que uma das formas do IF Baiano
conseguir cumprir com esse princípio norteador é a realização do estudo de demanda para a
oferta de seus cursos. Ofertar cursos em uma região sem estudo de demanda promove, em
muitos casos, a aplicação de recursos públicos de forma desnecessária, pois o fortalecimento
do município em suas especificidades precisa ser o maior objetivo, assim como formar
cidadãos que possam atuar em profissões que atendam às demandas de sua região. Ignorar o
estudo de demanda para a oferta de curso EaD incorre no não-cumprimento de um dos
princípios da governança pública, o da Eficiência,. Tal premissa fundamenta-se em “fazer o
35

Disponível em: <http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wp-content/uploads/2010/10/estatuto-if-baiano.pdf>.
Acesso em: 10 dez 2015.
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que é preciso ser feito com a qualidade adequada ao menor custo possível. Não se trata de
redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor relação entre qualidade do
serviço e qualidade do gasto”. (BRASIL, 2010) Ocorre, também, a associação com o princípio
da governança, o princípio Accountability, o qual preza que os agentes de governança prestem
contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências de seus
atos e omissões. (IBGC, 2010).
Com vistas a mais ilustrar a correlação entre os princípios de governança e os discursos
dos gestores supramencionados, segue abaixo quadro-síntese com a análise dos subparâmetros
presentes na análise do parâmetro “Oferta de EaD”:

Tabela 1– Mapa síntese Oferta de EaD
MAPA SÍNTESE:ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
PARÂMETRO – OFERTA DE EaD
PRINCÍPIO DE GOVERNANÇA
SUBPARÂMETRO
CONSOLIDADO
A CONSOLIDAR
Dicotomia Ensino EaD versus
Equidade
Ensino presencial
Metodologia
Eficiência
Estudo de demanda
Eficiência,
Accountability
Fonte: Elaborado pela autora

Seguindo a análise para a Regulamentação da EaD no Instituto, observa-se a seguir:
V - “Os documentos institucionais (PDI, PPP, PPC) favorecem a oferta e o
fortalecimento da política pública de EaD, em sua concepção?”
Quadro 9 – Documentos institucionais
Subparâmetro

Documentos
Institucionais

Entrevistado 1
“[...] O PDI e PPP,
na verdade, eles
servem
como
norteadores, mas,
infelizmente,
a
gente ainda não
tem no IF Baiano,
ainda, políticas que
falem
especificamente

Entrevistado 2
“Os
novos
documentos,
sim.
Eles já...o PDI, o
PPP, eles já falam na
EaD. Os anteriores,
eles não tinham a
EaD inserida.”

Entrevistado 3
“[...] Não existe um
destaque maior, uma
preocupação
maior
com a EaD dentro
desses documentos.”
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sobre EaD.”
Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Os três entrevistados registraram que os documentos institucionais, de modo geral, não
tratam especificamente de EaD e, em alguns casos, nos mais recentes, tratam de forma
incipiente.
Diante disso, a partir de Litto e Formiga, propõe-se uma reflexão:

O que fazer? Os profissionais de EaD não se encontram diante de um fatalismo
histórico, mas de tendências e possibilidades. Obviamente, há necessidade de
dolorosas mudanças estruturais, que incluem o fortalecimento e o aumento da
legitimidade das instituições. Avaliações ainda mais profissionais e claras, além do
cumprimento das leis e normas, por mais duras as consequências, constituem alguns
dos caminhos para o avanço e para o aumento da confiança na legislação. Não se
trata da ilha da fantasia, nem de utopia ou distopia. (LITTO e FORMIGA, 2009, p.
26)

Conforme reforçam os argumentos dos autores, é inegável a necessidade dessas
dolorosas mudanças estruturais. O IF Baiano se enquadra nessa situação para o fortalecimento
da EaD e precisa não só avançar na estruturação e na construção de seus documentos
institucionais para a Educação a Distância, como também concretizar o Projeto Político
Pedagógico (PPP) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), sendo ambos os pilares para a
oferta dos cursos e alcance na formação dos estudantes. Dessa forma, um dos princípios da
governança será fortalecido na Instituição, o princípio da legitimidade, o qual fundamenta que
“não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi
alcançado.” (BRASIL, 2012).
VI - “As diretrizes para a EaD do IF Baiano estão claras?”
Quadro 10 – Diretrizes para a EaD do IF Baiano
Subparâmetro

Diretrizes
Institucionais

Entrevistado 1
“Ainda não. Eu
diria que elas não
são claras. Talvez
elas não existam.
Mas, assim, estão
em
fase
de
construção.”

Entrevistado 2
“[...]
se,
a
comunidade, ela tem
ciência... é, ainda
não.”

Entrevistado 3
“Não, por estarem em
construção. [...] Aí,
algumas coisas ainda
estão obscuras, por
estarem inconclusas.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.
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Os três entrevistados afirmam que as diretrizes para a EaD do IF Baiano não estão
claras. Diante disso, pode-se inferir que, para a institucionalização da política pública dentro
do IF Baiano, é fundamental que os envolvidos na EaD conheçam as normas e os regimentos
que orientam a oferta dessa modalidade e que eles sejam concretizados para que a EaD possa
avançar. Isto posto, pode-se considerar que, sem diretrizes claras, a EaD do IF Baiano,
conforme os relatos dos entrevistados, apresenta dificuldades para se desenvolver. Conforme
o PDI de 2015-2019, o IF Baiano possui como objetivo estratégico consolidar a EaD, com
foco no desenvolvimento da área de atuação da Instituição e na busca da autonomia na oferta.
Logo, para que haja a consolidação da EaD no Instituto, seus documentos institucionais
precisam estar construídos e claros para toda comunidade acadêmica. Tal observação revela
que o princípio da Transparência encontra-se, considerando as falas dos entrevistados, ainda
por ser consolidado.
VII - “Os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos EaD foram construídos de maneira
coletiva? Como você avalia o processo de construção desses documentos?”
Quadro 11 – Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos EaD
Subparâmetro

Planejamento de
cursos

Entrevistado 1
“[...] antigamente
pela parceria com o
Paraná, os PPPs e
PPCs vinham de lá
já aprovados. Mas
os atuais são [...] é
feito um grupo de
trabalho,
uma
portaria [...] para
trabalhar com os
PPCs”

Entrevistado 2
“Sim, eles foram
construídos
coletivamente.
Houve um grupo de
trabalho no qual
contou
com
a
participação
de
membros
dos
campi...”

Entrevistado 3
“Olha, esses PPCs
foram construídos de
maneira
coletiva,
entretanto, tem uma
ressalva: os grupos
são muito reduzidos
por
questões
de
recursos. [...] Ou seja,
são
sempre
as
mesmas
pessoas,
reduzindo a visão, por
que essas pessoas
acabam repetindo a
mesma visão em
todos os cursos.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Conforme os entrevistados, no início da oferta da EaD no IF Baiano, em 2011, os PPC
vieram prontos e aprovados pelo IF Paraná, tendo sido aplicados no IF Baiano e que os atuais,
por sua vez, têm sido construídos de maneira coletiva. O entrevistado 3 ressaltou que, como é
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a mesma equipe que está participando da construção dos mesmos, a visão está homogênea
para os cursos que serão ofertados – o que, em sua visão, representa um ponto negativo. O
fato de os PPC estarem sendo elaborados coletivamente, ou seja, com o envolvimento dos
gestores da EaD na Reitoria e coordenadores de polo de cada Campus, já representa um
avanço. Como se disse anteriormente, no início da implantação da EaD no IF Baiano, contouse com a aplicação dos PPC aprovados no IF Paraná para o contexto da realidade de oferta de
cursos locais daquele estado. Ressalte-se que cada região possui suas particularidades e,
existindo, assim, a necessidade de atender as demandas dos campi do IF Baiano, na Bahia.
Em outras palavras, acredita-se que a construção de tais documentos não pode se eximir de
considerar as singularidades e os desafios da realidade local. A ação de planejamento coletivo
dos novos PPC, enquanto oferta própria demonstra que o princípio da Integração está
consolidado, evidenciando traços de uma gestão sistêmica.
VIII - “Os documentos federais, em sua opinião, traduzem a necessidade de oferta da política
pública de EaD do IF Baiano?”
Quadro 12 – Documentos federais
Subparâmetro

Legislação

Entrevistado 1
Entrevistado 2
“Ainda são muito “Os
documentos
abrangentes.”
federais, eles dizem
o que nós temos que
executar;
deixam
bem claro.”

Entrevistado 3
“Não. São todos
superficiais. É deixam
margem para diversas
dúvidas.
[...]
A
Educação a Distância
é muito recente, por
isso muita coisa ainda
está
sendo
construída.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEAD –
período 29/09/2015.

Os entrevistados 1 e 3 concordaram que os documentos federais ainda não traduzem a
necessidade de oferta da política de EaD do IF Baiano. O entrevistado 3 os categorizou como
“superficiais e que deixam margem a diversas dúvidas”, e, segundo o entrevistado 1, esses
documentos “ainda são muito abrangentes”. Entretanto, o entrevistado 2 registrou que os
documentos federais são claros. Segundo Filho:

Um marco legal regulatório não é uma construção estática! Principalmente se
correlacionado a um setor que passa, inexoravelmente, por constantes mudanças,
que é a realidade da EAD e sua interdependência dos recursos e ferramentas das
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tecnologias de informação e comunicação. Por se tratar de setor que se beneficia dos
constantes avanços tecnológicos, a regulamentação específica para EAD deve ser
compreendida em sua dimensão de temporalidade e, portanto, ser reavaliada em
períodos de tempo compatíveis com as mudanças de paradigmas que se operam na
sociedade. Nesse sentido, todo o arcabouço normativo precisa constantemente de
aprimoramentos, inclusive com a ponderação sobre os resultados da avaliação de
instituições, cursos e desempenho dos estudantes conforme estabelecido em lei.
(FILHO, 2012, p. 360)

IX - “As normatizações e as informações advindas da EaD atendem à diversidade de
necessidade dos campi ofertante?”
Quadro 13 – Normatizações e as informações advindas da EaD
Subparâmetro

Demanda dos campi

Entrevistado 1
“[...] a gente está
num processo de
criação,
de
consolidação
da
diretoria,
como
uma
diretoria
dentro da PróReitoria. [...] Não
consegue atender
às especificidades
dos
polos
por
várias
questões,
primeiro
pela
quantidade
de
pessoas que ainda é
pequena; depois, a
quantidade
de
polos que é grande;
e a distância desses
polos,
a
comunicação que
acontece
que
poderia
ser
melhor.”

Entrevistado 2
“[...] Nós estamos
justamente
nesse
processo hoje, de
normalização
da
documentação
da
EaD, porque não
existe nada que
regulamente,
até
hoje,
o
IF
Baiano.[...]
A
Educação
a
Distância, ela faz
parte; ela não é um
apêndice.”

Entrevistado 3
“Não, ainda não. [...]
Os documentos estão
sendo construídos e
porque nós ainda não
tivemos a experiência
concreta da oferta
própria.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Os três entrevistados tiveram a mesma opinião a de que as normatizações e as
informações advindas da DEaD não atendem à diversidade de necessidade dos campi
ofertantes. O entrevistado 1 justificou que não consegue atender às especificidades dos polos
por várias questões, primeiro pela parca quantidade de pessoas; depois, pela quantidade de
polos, que é grande; a distância desses polos; por fim, a comunicação que acontece que
poderia ser melhor. Para o entrevistado 3, os documentos estão sendo construídos e ainda não
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houve a experiência concreta da oferta própria. Para o entrevistado 2, há, atualmente, um
empenho por parte deles, no processo de normatização da documentação da EaD, pois não
existe nada que regulamente, até hoje, a EaD no IF Baiano e a mesma não é um apêndice.
De acordo com os relatos, torna-se fundamental analisar como a gestão da EaD do IF
Baiano precisa se organizar para atender às diversidades dos campi ofertantes através de suas
normatizações e informações, buscando atingir a interiorização de oportunidade de estudo,
proporcionada através da modalidade a distância. Conforme já citado na Introdução deste
trabalho, o IF Baiano, ao possibilitar a fixação de jovens e adultos profissionais em suas
cidades de origem, poderá garantir uma formação acadêmica sintonizada com as vocações
territoriais, favorecendo, assim, a inclusão social e fomentando essa modalidade de ensino
como um objetivo estratégico educacional, levando a crer que há a necessidade de
consolidação do princípio da Liderança.
Findando mais uma etapa de análise das entrevistas, chegamos ao mapa síntese abaixo:
Tabela 02 – Mapa síntese Regulamentação da EaD
MAPA SÍNTESE: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
PARÂMETRO – REGULAMENTAÇÃO DA EaD
PRINCÍPIO DE GOVERNANÇA
SUBPARÂMETRO
CONSOLIDADO
A CONSOLIDAR
Documentos
Legitimidade
Institucionais
Diretrizes Institucionais
Transparência
Planejamento dos cursos
Integração
Demanda dos campi
Liderança
Fonte: elaborada pela autora

Nesta etapa de estudo, seguindo a análise, referente ao parâmetro “Estruturação da
EaD”, obtiveram-se as seguintes considerações:
X - “O IF Baiano possui uma equipe de gestores de EaD em número suficiente? Quais
carências você identifica?”
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Quadro 14 – Equipe de gestores de EaD
Subparâmetro

Quadro de pessoal

Entrevistado 1
“Não possui. Eu
afirmo
que não
possui, porque hoje
trabalhamos
basicamente
com
três pessoas efetivas.
[...] Então, esse
apoio e, relação de
falta de pessoal, que
não é um problema
do IF Baiano, é um
problema
da
Educação
a
Distância em todos
os
Institutos
Federais, porque a
gente percebe.”

Entrevistado 2
“A nossa equipe ela
é bem pequena.
Tanto
aqui
na
reitoria quanto nos
campi. [...] Porque
esses
coordenadores de
polo, eles não
fazem apenas esse
trabalho.
Eles
realizam
outras
atividades. Então
hoje nós temos um
déficit
muito
grande de pessoal.”

Entrevistado 3
“Gestores em número
suficiente sim, não
considero carente não.
Agora
na
equipe
executora, sim, há
uma carência de maior
quantidade
de
colaboradores.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEAD –
período 29/09/2015.

Em relação a esta pergunta, dois entrevistados responderam que o IF Baiano não possui
uma equipe de gestores de EaD em número suficiente, e o entrevistado 1 registra que, em sua
percepção, é um problema da maioria dos Institutos Federais. Já o entrevistado 2, por sua vez,
registra que uma situação também a ser analisada é o fato de os coordenadores de polo
realizarem outras atividades paralelas à EaD, o que dificulta o processo. O entrevistado 3
relata, ainda, que, apesar de a equipe de gestores ser suficiente, a equipe nos polos ainda é
insuficiente. Logo, percebe-se que a questão de pessoal para os gestores é um ponto de
melhoria a ser desenvolvido. As falas, aqui elencadas, evidenciam claramente consolidado o
princípio de Governança do Comprometimento destes gestores em perceber que esta carência
de pessoal compromete o bom andamento dos trabalhos e assim pode colocar em risco o
princípio da Governança da Eficiência no serviço prestado, tornando o mesmo a ser
consolidado.
XI - “O espaço físico da EaD na Reitoria e nos polos são adequados?”
Quadro 15 – Espaço físico da EaD na Reitoria e nos polos
Subparâmetro
Espaço físico

Entrevistado 1
Entrevistado 2
Entrevistado 3
“Não é um espaço “Não... tanto na “Não, não em todos.
suficiente
porque reitoria quanto nos [...] A gente precisava
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também a gente polos.”
divide com outras
duas diretorias. [...]
A gente tem polos
muito bons. [...] A
gente tem polos não
estruturados.”

de um espaço de
reuniões e um espaço
de
estudos
para
própria equipe.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Em relação ao espaço físico da EaD na Reitoria e nos polos, os três entrevistados
responderam que a estrutura não é adequada. Sabe-se que uma infraestrutura adequada é de
suma importância para os trabalhos desenvolvidos pela Educação a Distância, à medida que
impacta diretamente na execução dos processos. Para Martins (2010), ao projetar um curso
EaD, é necessário conhecer claramente as características e a localização do público a que se
destina o curso, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas. Isso irá definir alguns parâmetros
fundamentais no projeto, tais como mídia, linguagem, logística, tutores, professores,
monitores, dentre outros, aspectos que, em menor ou maior proporção, interferem no custo de
produção e execução do curso. Similar ao subparâmetro anterior, as falas dos entrevistados
revelam o princípio do Comprometimento nas ações destes gestores como consolidado,
contudo a permanência de tal situação precária coloca em risco o princípio da Eficiência que
deve se fazer presente e constante nas práticas do serviço público.
XII - “As tecnologias de comunicação e informação disponíveis atualmente são compatíveis
com a demanda da EaD?”
Quadro 16 – Tecnologias de comunicação e informação
Subparâmetro

TIC

Entrevistado 1
“[...] a internet não
funciona. Assim no
interior é muito
complicado.
Aqui
também nós temos
um
problema
seriíssimo
de
internet;
esse
problema de internet
conjugado com um
problema de energia
elétrica. [...] Mas,
assim desde 2012
com o problema.”

Entrevistado 2
“Nosso
gargalo
hoje
nas
tecnologias
de
informação
e
comunicação está
no link da internet
com
algumas
cidades. Porque a
internet é bem
precária.”

Entrevistado 3
“Não. Nós estamos
mudando agora a
versão do moodle
porque fizemos um
teste com o curso de
200 horas e que não
funcionou
satisfatoriamente. [...]
Tem muito mais a ser
feito em termos de
tecnologia:
internet
nos polos, internet nos
campi, energia.”
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Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

As respostas direcionadas à pergunta sobre as tecnologias de comunicação e informação
foram unânimes em afirmar que elas ainda não são compatíveis com a demanda da EaD.
Segundo Belloni,
na Educação a Distância (EaD), a interação com o professor é indireta e tem de ser
mediatizada por uma combinação dos mais adequados suportes técnicos de
comunicação, o que torna essa modalidade de educação bem mais dependente da
mediatização que a educação convencional, do que decorre a grande importância dos
meios tecnológicos. (BELLONI, 2012, p. 58)

Há, assim, conforme os relatos dos entrevistados e reflexão de Belloni (2012), a
necessidade primordial de um desenvolvimento nas tecnologias de comunicação e informação
para o avanço da EaD. Como ofertar Educação a Distância de qualidade com uma internet
precária? Logo, essas tecnologias tornam-se um aspecto a ser observado com afinco para o
melhor desempenho da EaD nos próximos anos, constituindo-se como uma prioridade de
gestão. Litto e Formiga registram que, com vistas a potencializar os benefícios da EaD,

Há necessidade de utilizar um arsenal específico (meios de comunicação, técnicas de
ensino, metodologias de aprendizagem, processos de tutoria, entre outros),
obedecendo a certos princípios básicos de qualidade. Sua clientela tende a ser não
convencional, incluindo adultos que trabalham; pessoas que, por vários motivos, não
podem deixar a casa; pessoas com deficiências físicas; e populações de áreas de
povoamento disperso ou que simplesmente se encontram distantes de instituições de
ensino. (LITTO; FORMIGA, 2009, p. 2)

As falas dos entrevistados corroboram para a crença de que o princípio da
Responsabilidade urge por ser consolidado, posto que, se as condições dos polos não
oferecem, por exemplo, um serviço de internet eficaz, por que concentrar os cursos em
estratégias de ensino a distância que são dependentes deste recurso? É tácito, consoante o
princípio de Governança Responsabilidade, que os agentes das organizações devem primar
pela sustentabilidade e sua longevidade.
XIII - “O sistema de parceria atual com o Estado e com o Município auxilia na oferta da
modalidade a distância?”
Quadro 17 – Sistema de parceria atual
Subparâmetro
Convênios

Entrevistado 1
Entrevistado 2
“Não, quer dizer, “Bastante.
Esse
com o Estado não modelo que a Rede

Entrevistado 3
-
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temos
parceria
oficial [...] Mas com
os municípios, ou
seja, aqueles com os
quais a gente tem um
convênio em termos
de
cooperação
firmado, isso aí, essa
parceria
funciona
muito bem assim.”

e-Tec propõe, na
qual nós podemos
fazer a abertura dos
polos
com
municípios
parceiros, eles não
só fortalecem a
modalidade
a
distância, como ele
fortalece bastante o
Instituto
Federal
Baiano.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Os entrevistados concordaram que o sistema de parceria atual entre o Estado e o
Município tem auxiliado a oferta da modalidade a distância, tendo o entrevistado 2 ressaltado
a importância da parceria com a

Rede e-Tec nesse aspecto. O entrevistado 3 não foi

questionado sobre este subparâmetro.
XIV - “Em sua opinião, o modelo de gestão atual de gestão adotado pela EaD do IF Baiano,
de acordo com os princípios da gestão democrática, ocorre com decisões elaboradas e
executadas de forma participativa?”
Quadro 18 – Modelo de gestão atual
Subparâmetro

Gestão
democrática

Entrevistado 1
“Olha, ainda não
ocorre por diversos
fatores. Não que seja
um interesse da
diretoria, nem do IF
Baiano,
mas
justamente
pelo
tempo que se tem
para tomar decisões
para se planejar e
pelo quantitativo de
pessoas que não se
tem, na verdade,
para fazer isso. [...]
Então, a gente está
um pouco aquém, ou
talvez, muito aquém
do que se deseja
dentro
desse
processo de gestão

Entrevistado 2
“Sim, nós nos
preocupamos desde
o início da nossa
gestão com esse
modelo.
Ficou
bastante evidente
esse ano, na quarta
reunião técnica dos
coordenadores de
polo,
na
qual
ficaram definidas
duas
comissões
para
fazer
a
implantação
dos
cursos do ProFuncionário e do eTec idiomas.”

Entrevistado 3
“É, a gestão, ela é
participativa
no
momento em que
decisões são sempre
tomadas pelas três: o
Ensino,
enquanto
Coordenadora Geral
do Ensino; a Direção;
e
também
a
Coordenação
e-Tec
mais voltada para o
financiamento. [...] E
sempre
procurando
caminhar
juntos
discutindo as decisões,
e enfim, dessa forma a
gente tem tido uma
gestão
bem
democrática.”
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participativa,
acho.”

eu

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Dois entrevistados concordaram com o fato de as decisões serem elaboradas e
executadas de forma participativa. Entretanto, o entrevistado 1, discordando, ponderou que há
certa dificuldade tanto pelo tempo disponível para tomada de decisões ou planejamento
quanto pelo modesto quantitativo de pessoas para fazê-lo.
Alves sinaliza que
A gestão escolar, hoje, é infinitamente mais complexa, com desafios mais amplos e
maiores riscos. No futuro imediato, as boas práticas em gestão escolar não serão
mais apenas uma opção política, mas um imperativo social e econômico global. A
responsabilidade dos líderes políticos, gestores públicos, empreendedores privados e
cidadãos se ombreia, sem distinção, em prol de uma questão que concerne o
conjunto da sociedade. (ALVES, 2012, p.9)

O autor propõe a reflexão de que há, realmente, a complexidade na gestão escolar, mas
também existe a sua relação direta com os objetivos maiores da sociedade. Logo, ao se
trabalhar a EaD do IF Baiano na perspectiva da gestão democrática, com as decisões sendo
elaboradas e executadas de forma participativa, dialogando e discutindo com o todo (gestores,
coordenadores, tutores, estudantes) acredita-se que haverá uma contribuição efetiva com uma
das principais finalidades da educação, a formação de estudantes em cidadãos atuantes em seu
meio, assim haverá a possibilidade de consolidação do princípio de Governança da Probidade.
Sintetizando as comparações realizadas entre o processo de consolidação dos princípios
de Governança e a Estruturação da EaD no IF Baiano, originou-se a tabela a seguir:
Tabela 3 – Mapa síntese Estruturação da EaD

MAPA SÍNTESE: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
PARÂMETRO – ESTRUTURAÇÃO DA EaD
PRINCÍPIO DE GOVERNANÇA
SUBPARÂMETRO
CONSOLIDADO
A CONSOLIDAR
Quadro de pessoal
Comprometimento
Eficiência
Espaço físico
Comprometimento
Eficiência
TIC
Responsabilidade
Gestão democrática
Probidade
Fonte: elaborada pela autora
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O parâmetro “Modelo de Gestão EaD”, a partir deste momento, passa a ser o foco da
análise aqui proposta:
XV - “A EaD do IF Baiano está estruturada em um modelo semicentralizado, sendo as
atividades sistêmicas, na DEAD, e a organização dos cursos na Reitoria. O modelo de EaD
deve ser construído dentro dos parâmetros e normativas do ensino presencial? Por favor,
justifique.”
Quadro 19 – Estruturação da EaD
Subparâmetro

Molde pautado no
ensino presencial

Entrevistado 1
“[...] Não. Dentro dos
parâmetros
normativos, não. Por
que aí não teria lógica
de ser modalidade,
não. [...] Eu acredito
muito que é a
versatilidade
da
Educação a Distância,
entendeu?
Porém,
como acho que é um
traço
muito
da
modernidade
que
ainda está impressa
nos dias atuais, a
gente pensa talvez, a
distância, mas ainda
age como nos moldes
presenciais.
Talvez
pelo costume.”

Entrevistado 2
“[...] Dentro dos
parâmetros
do
ensino presencial
não. Ele é um
parâmetro
totalmente
diferente. Porque
se
pensarmos
nesse
sentido
você vai estar
fazendo
uma
adequação.
Se
você fizer essa
adequação, você
vai ter uma série
de problemas.”

Entrevistado 3
“[...] Não. Não
porque é um outro
perfil de estudante.
[...] Então, a gente
tem que procurar
algo
totalmente
diferente. Educação
a Distância é a
oportunidade
de
fazer
diferente,
então
os
parâmetros jamais
poderiam ser os
mesmos.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

As respostas dos entrevistados a essa pergunta convergiram na afirmação de que a EaD
não deve ser construída dentro dos parâmetros e normativas do ensino presencial. De acordo
com Martins,
um projeto de um curso EaD deve prover coerência com o projeto pedagógico do
curso na modalidade EaD e não meramente ser uma transposição do presencial, pois
possui características específicas de linguagem, formatos próprios, administração,
desenho, lógica, logística, acompanhamento, avaliação (aprendizagem e do
processo), recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos condizentes com essa
modalidade de ensino. Deve estar consistente com o Plano de Desenvolvimento
Institucional e com o Projeto Político Pedagógico a fim de manter a aderência e
hegemonia institucional. (MARTINS, 2010, p. 7)

O autor reforça os pensamentos dos entrevistados e caracteriza que a EaD não deve ser
encarada como uma transposição do ensino presencial, pois possui características singulares
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que precisam ser bem trabalhadas. Nesse sentido, há o reforço de um dos princípios da
Governança, o princípio da Responsabilidade, “que diz respeito ao zelo que os agentes de
governança devem ter pela sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade”.
(IBGC, 2010)
XVI - “A EaD deve constituir-se de moldes próprios e Campus próprio?”
Quadro 20 – A EaD em moldes e Campus próprios
Subparâmetro

Molde autônomo

Entrevistado 1
“[...]
Eu
particularmente acho
que sim. Eu acho que
sim, porque teria que
se
pensar
estruturalmente [...]”

Entrevistado 2
“[...]
Campus
próprio não, acho
que
há
essa
necessidade de a
gente
trabalhar
nesse sentido.”

Entrevistado 3
“Campus próprio
talvez não no nosso
atual contexto, por
que
isso
demandaria
recursos
muito
maiores.
Mas,
moldes próprios,
com certeza.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Em relação a essa pergunta, dois entrevistados não concordaram que seja Campus
próprio, apenas o entrevistado 3 defendeu esse processo de formação para a EaD do IF
Baiano, concordando que existe a necessidade de moldes próprios. Conforme Silva (2013, p.
32), para solidificar e institucionalizar a modalidade na Rede Federal acredita-se ser
necessário criar condições de infraestrutura de gestão, de pessoal e tecnológica. Dessa forma,
a oferta de cursos via convênios ou parcerias “deve existir, como, aliás, é comum na educação
presencial na Rede Federal de Educação Profissional, mas não deve ser a única nem a
principal forma de oferta na modalidade EaD” (Brasil, 2012, p.5 apud Silva 2013).
O Fórum dos Dirigentes de Ensino da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, o FDE,36 fez a proposta da criação de estrutura organizacional
composta por Campus EaD em todos os Institutos Federais e Núcleos de Educação a
Distância, em cada um dos campi dos referidos Institutos. Moran (2011) registra que o
desconhecimento sobre a institucionalização da EaD pode dificultar a elaboração dos projetos,
a escolha das tecnologias, a implantação dos cursos e a qualidade do ensino. Neste diapasão, a
36

O Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE) é uma ação do Conselho Nacional das Instituições de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). E em reunião na Reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte (IFRN), na cidade de Natal (RN), em 27 de novembro de 2012, apreciou e discutiu a proposta de
institucionalização da educação a distância (EaD).
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postura dos entrevistados somada aos debates do FDE indica a necessidade de efetivação do
princípio da Integração nas ações de EaD no IF Baiano.
XVII - “Toda a equipe deve fazer parte do quadro de pessoal de servidores efetivos?”
Quadro 21 – Equipe de EaD
Subparâmetro

Vínculo de
colaboradores

Entrevistado 1
“[...] Se a gente pensar
que a EaD é do IF
Baiano e que isso
deve
ser
institucionalizado,
acredito que sim.
Porque a gente tem
um histórico muito
interessante de tutores
maravilhosos
que
fazem um trabalho,
coordenadores que de
repente recebem uma
proposta melhor...[..]
eu costumo dizer que
a EaD no IF Baiano
ela existe e não existe,
por que assim, ela não
é institucionalizada.”

Entrevistado 2
“[...] Isso aí é
fundamental.
Quando você tem
uma equipe que
não faz parte do
quadro
efetivo,
você
dar
capacitação a uma
pessoa.
Essa
pessoa sai. Você
vai
ter
que
capacitar
outra
pessoa.
Você
talvez
demore
para
conseguir
uma pessoa tão
qualificada
quanto aquela que
você tinha [...]”

Entrevistado 3
“[...] Esse é o ideal.
Primeiro por evitar
a rotatividade. O
que observamos é,
muitas
vezes,
aquela pessoa que
está colaborando é
que está tudo uma
atuação muito boa
é obrigada a sair da
equipe, por não ser
um servidor da
instituição. Então,
o ideal que todos
sejam
servidores
[...]”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Os entrevistados concordaram que a equipe deve fazer parte do quadro de pessoal de
servidores efetivos com o objetivo de evitar a rotatividade, promover a capacitação e o
fortalecimento da institucionalização da EaD. Tais posturas dialogam com o princípio da
Integridade, o qual indica que este corrobora para as práticas de processos de tomada de
decisão e na qualidade dos resultados.
XVIII - “O pagamento através de bolsa tem sido o ideal?”
Quadro 22 – Pagamento através de bolsas
Subparâmetro
Remuneração de
servidores do
quadro do IF

Entrevistado 1
Entrevistado 2
Entrevistado 3
“[...] Não é que seja “Não tem sido o “[...]
Não,
um problema. Bolsa é ideal. [...] É como primeiro,
por
um benefício. Não é se fosse uma acabar criando uma
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Baiano

um salário. E aí, a remuneração
gente muitas vezes, mais [...]”
tem aqui de perceber
que isso tem sido
colocado como se
fosse algo que fizesse
parte do salário do
servidor [...]”

a dupla
personalidade. Há
uma confusão: qual
o papel do servidor
e qual é o papel do
bolsista? [...]”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEAD –
período 29/09/2015.

As respostas sobre o pagamento através de bolsa foram unânimes em afirmar que tal
procedimento não é o ideal.
Essa prática tem sido até o momento a coluna vertebral das ofertas na modalidade
EaD na Rede Federal de Educação Profissional e tem gerado algumas
consequências. De um lado, os docentes que trabalham nesses programas não têm
essa atividade docente incluída em sua carga horária. Por outro, institui-se
culturalmente na Rede que a oferta EaD sempre vem associada a recebimento de
bolsas. (Brasil, 2012, p.5 apud Silva 2013)

Nesse contexto, percebe-se que há algumas reflexões advindas do processo de
pagamento dos servidores que trabalham com a EaD no IF Baiano.
Uma delas diz respeito à necessidade de existência da Educação a Distância como
política pública (a qual atravessa vários mandatos) e não apenas como política de governo
(que tem relação direta com o mandato eletivo). Ressalte-se que, infelizmente, é notória, no
serviço público, a descontinuidade de grande parte das políticas públicas, em virtude das
mudanças de gestão. Isso porque comumente, a gestão que assume o poder abandona o que já
havia sido realizado anteriormente, gerando um processo grande de desconstrução das ações
que atrapalham a eficiência dos processos de gestão.
Outra observação relaciona-se ao fato de que os programas governamentais, como
UAB, e-Tec, Parfor, por serem ações de suma importância para implementação de uma
estrutura futura que seja gerida pelo orçamento geral da instituição, precisam ser vistos como
processos construtivos necessários às instituições públicas que buscam fomentar uma base de
institucionalização para a EaD. Ou seja, é preciso que se desenvolvam sua infraestrutura
tecnológica, suas metodologias de cursos, seus estúdios, suas gráficas para impressão dos
módulos, apostilas, o pagamento através de seus orçamentos, etc. E, segundo Lobo (2013, p.
8), essa institucionalização deve representar uma organização educacional, política e
legislativa rumo a uma política pública nacional de EaD. Deste modo, como reforçado no
discurso dos entrevistados e nas reflexões aqui colocadas, ainda carecem de implementação,
neste aspecto, os princípios de Compromisso e Eficiência.

112

XIX - “Conforme sua experiência ou expectativa, como deveria ser adotada ou ofertada a EaD
no IF Baiano? Faça uma avaliação sobre a institucionalização da política pública de Educação
a Distância sobre o aspecto do ensino profissional tecnológico do IF Baiano.”
Quadro 23 – Avaliação sobre a institucionalização da política pública de Educação
a Distância
Subparâmetro

Institucionalização

Entrevistado 1
“[...] Acho que essa
pergunta é muito
complexa. [...] Se a
Rede e-Tec amanhã
não existir mais, quem
financia pelo FNDE,
as bolsas para nós?
Como
ficaria
a
Educação a Distância?
[...] Ver esse processo
de institucionalização
e criar realmente,
através das diretrizes.
Isso na verdade a
gente tem ser proposto
a fazer. [...] Mas ainda
está longe de ser o
ideal, que seria o
ideal,
na
minha
perspectiva. Mas, eu
acredito muito, é
assim que a gente
constrói a educação e
vai
se
fazendo,
infelizmente.”

Entrevistado 2
“[...] Acho que
estamos
trabalhando
justamente nesse
sentido.
Esse
modelo, conforme
o tempo está
passando,
você
consegue mudar a
cultura
da
organização. [...]”

Entrevistado 3
“[...] Acho que já
demos
alguns
pequenos
passos
para
institucionalização.
.. [...] é uma
caminhada lenta,
mas
é
nosso
objetivo.
Nosso
desejo é que venha
a
ter
a
institucionalização
completa da EaD.
Esse é um passo
mais longo que
certamente
será
mais demorado de
se concretizar. Por
enquanto, o que
tem sido feito é
uma
conscientização
maior por parte dos
gestores dos campi
para
que
eles
compreendam que
a
educação
a
distância faz parte
da instituição. [...]”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

Os entrevistados afirmaram que o IF Baiano está caminhando para o processo de
institucionalização da EaD. O entrevistado 3 ressaltou que se aspira à institucionalização
completa da EaD. Segundo Preti (2009, p.135), “não há modelos de institucionalização, ou
processo único, mas processos, isto é, cada instituição busca alicerçada em suas experiências,
em suas formas de organizar o trabalho, de distribuir o poder, o percurso próprio a ser traçado,
desenhado.” Assim, o IF Baiano tem buscado alcançar sua institucionalização desenhando o
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seu percurso, alicerçando-se em suas experiências, mas carece de investimento para a
transformação do todo, numa ação sólida para a consolidação da EaD. Segundo Ribeiro
(2008), a EaD pressiona para uma abordagem profissional de gestão, a qual pressupõe
aspectos específicos, tais como: infraestrutura tecnológica, planejamento dinâmico e eficaz,
necessidades de coordenação e a satisfação do cliente interno. E conforme os Referenciais de
Qualidade MEC (Brasil, 2007), um curso na modalidade a distância, devido à complexidade e
à necessidade de uma abordagem sistêmica, deve apresentar, em seu Projeto Político
Pedagógico, categorias que envolvam, fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos
humanos e infraestrutura. Essas categorias podem ser assim divididas: Concepção de
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, Sistemas de Comunicação,
Material didático, Avaliação, Equipe multidisciplinar, Infraestrutura de apoio, Gestão
Acadêmico-Administrativa e Sustentabilidade financeira. Neste subparâmetro está clara a
necessidade de consolidação dos princípios da Governança Legitimidade, uma vez que não
basta verificar que a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi
alcançado, e o princípio da Probidade, pois é devido ao servidor público a demonstração de
probidade, zelo, economia no gerenciamento de bens e valores públicos.
Tabela 4 – Mapa síntese Modelo de Gestão EaD
MAPA SÍNTESE: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
PARÂMETRO – MODELO DE GESTÃO EaD
PRINCÍPIO DE GOVERNANÇA
SUBPARÂMETRO
CONSOLIDADO
A CONSOLIDAR
Molde pautado no ensino presencial
Responsabilidade
Molde autônomo
Integração
Vínculo de colaboradores
Integridade
Remuneração de servidores do quadro
Compromisso e Eficiência
do IF Baiano
Institucionalização
Legitimidade, Probidade
Fonte: elaborada pela autora

Com o intento de observar, sob a óptica da governança, como está à prática de gestão
dos entrevistados, segue-se a análise das entrevistas consoante os subparâmetros abaixo:
XX - “Considerando o papel da Educação Profissional e sua contribuição para a sociedade,
como você avalia esta oferta de cursos EaD?
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Quadro 24 – Papel da Educação Profissional
Subparâmetro

Papel da Educação
Profissional e Retorno
Social

Entrevistado 1
“[...] porque talvez
seja longe de a gente
oferecer
como
deveria, mas o que a
gente oferta hoje em
relação ao respaldo
social, das demandas
sociais, como papel do
IF Baiano eu acho que
é
de
suma
importância.
[...]
Talvez não seja a
forma mais ideal de se
fazer, mas o que se faz
tem dado resultado
sim.
[...]
essa
modalidade ela veio
pra ficar e tem dado já
o seu retorno social
sim. [...]”

Entrevistado 2
“[...]
Para
a
sociedade,
a
mudança de vida
das pessoas, uma
oportunidade.
Você vê algumas
localidades bem
remotas na qual
as pessoas não
tinham
uma
perspectiva
de
mudança de vida.
[...] Mas, você
consegue mudar a
vida,
o
pensamento,
o
olhar
diferente.
[...] então, você
consegue fazer o
papel
de
formação pessoal,
não
só
profissional.”

Entrevistado 3
“[...] Em relação à
sociedade, como eu
já falei, é essencial.
A Educação a
Distância no ensino
profissionalizante
pode
ser
um
diferencial
de
desenvolvimento
para uma região.
[...]”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

O entrevistado 1 respondeu que, muito embora ainda esteja longe de ofertá-la
devidamente, hoje, o que se oferece no IF Baiano, em relação ao respaldo social e frente às
demandas sociais, é de suma importância. Preti ampara o pensamento do entrevistado 1
quando afirma que a “legislação educacional é resultado de pressões sociais, em particular da
comunidade educativa, em defesa da democratização da educação em confronto com os
interesses de outros grupos”. (PRETI, 2009, p. 116) O entrevistado 3 ressaltou que a EaD, no
ensino profissionalizante, pode ser um diferencial no desenvolvimento de uma região.
Conforme Orth (2012), a EaD apresenta-se tanto como uma alternativa para a inclusão de
cidadãos em regiões mais afastadas, quanto como uma possibilidade de estudo viável para
quem enfrenta dificuldades em estudar nos horários padrões das aulas de ensino presencial.
Tais fundamentações dialogam com um dos princípios da governança, o princípio da
Equidade, que visa garantir as condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus
direitos civis – liberdade de expressão, de acesso à informação, de associação, de voto,
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igualdade entre gêneros –, políticos e sociais –, saúde, educação, moradia, segurança.
(BRASIL, 2010)
XXI - “Quais as ações estão em desenvolvimento ou planejamento no IF Baiano para a gestão
em EaD nos próximos anos, em virtude da crise nacional hoje vivenciada pelo país?”
Quadro 25 – Ações em desenvolvimento ou planejamento
Subparâmetro

Ações em
desenvolvimento e
previstas

Entrevistado 1
“[...]
a
crise
influenciou
diretamente
no
repasse
financeiro
para o Instituto. Para
2016.1, a oferta de um
curso
do
Profuncionário que é o
de Secretaria escolar
[...]”

Entrevistado 2
“[...] Nós estamos
trabalhando com
o
plano
estratégico
até
2017,
então
estamos
na
construção,
na
elaboração desse
planejamento. [...]
Nós
estamos
inserindo EaD na
oferta própria de
cursos técnicos.”

Entrevistado 3
“[...] A primeira
medida
foi
reduzida a oferta de
cursos. Pensar em
ofertar
poucos
cursos,
preferencialmente
da mesma área.
Outro passo que
tem sido dado é
buscando
a
capacitação
para
equipe,
porque
dessa forma há um
ganho de qualidade
diminuindo
recursos.”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

As respostas dos entrevistados concentraram-se no fato de que a crise nacional
vivenciada hodiernamente impactou no planejamento para a oferta de novos cursos, em
modificações ao planejamento estratégico e, com isso, priorizou-se capacitar mais as equipes
para que pudessem desenvolver os trabalhos. O foco na capacitação evidenciou que os
entrevistados possuem, em suas práticas, o princípio da Responsabilidade.
XXII - “A literatura considera seis os princípios da governança: liderança, compromisso,
integridade, responsabilidade, transparência e integração. Esses princípios lhe são familiares
no dia a dia em suas atividades? Qual o seu entendimento a respeito dos mesmos?”
Quadro 26 – Princípios de Governança
Subparâmetro
Princípios da
Governança

Entrevistado 1
Entrevistado 2
Entrevistado 3
“[...] Bom, em termos “[...] todos esses “[...] Acredito que
de termos, eles são termos
fazem os dois últimos
familiares. [...] É parte da gestão pontos,
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obvio que se precisa
treinar mais e se
precisa e exercitar
todos esses princípios
[...] Esses conceitos na
verdade eles acabam,
muitas vezes, sendo
pessoais. Claro que
vêm as diretrizes, as
normas, as leis pra
dizer. “

[...] Acho que
essa
integração
ela
começou
primeiro
pela
própria
conjuntura
da
mudança
de
gestão do IF
Baiano que foi
uma
mudança
conturbada
politicamente. [...]
Há momentos que
você
consegue
colocar
essa
engrenagem para
rodar
tranquilamente,
mas você não vai
garantir
100%
uma integridade e
interação.
[...]
Problema é gestão
de pessoas. Esse é
o
grande
problema [...]”

transparência
e
integração são dois
pontos
que
precisamos
melhorar bastante.
Nós
temos
problema
de
comunicação, pela
localização
geográfica
dos
campi, por uma
questão
até
cultural. [...] está
faltando melhorar a
transparência.

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

O rol de respostas para esta pergunta foi bastante diversificado. O entrevistado 1 relatou
que os princípios da governança são conhecidos no Instituto, embora precisem ser mais
exercitados. Para ele, apesar de familiares, os princípios precisam ser mais praticados.
Segundo o entrevistado 2, todos os termos fazem parte do dia a dia da gestão, sendo que, em
sua visão, o princípio da Integração ficou um pouco prejudicado, em virtude das alterações
ocorridas na gestão do Instituto, o que, para ele, acarretou certa dificuldade. O entrevistado 3
concordou com o entrevistado 2 no que se refere à necessidade de desenvolvimento do
princípio da Integração, quando afirmou acreditar que os dois últimos pontos, a Transparência
e a Integração, precisariam ser melhorados consideravelmente. Ressalte-se, ainda, que o
referido entrevistado acrescentou que um dos princípios da Governança, o princípio da
Transparência, deve ser encarado como uma dificuldade a ser superada nos próximos anos.
Sendo assim, são claramente observados como princípios a serem consolidados a Integração e
a Transparência.
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XXIII - “Marques (2007, p.9) associa os três primeiros princípios da governança (liderança,
compromisso, integridade) aos atributos pessoais dos componentes da organização e os
demais (responsabilidade, transparência e integração) ao resultado das estratégias, sistemas,
políticas e processos constituídos. Enquanto gestores da EaD do IF Baiano, como podemos
analisar a execução de tais aspectos?”
Quadro 27 – Execução dos princípios de Governança pelos gestores
Subparâmetro

Perfil do gestor

Entrevistado 1
“Aí, a questão é
assim, porque antes de
ser gestor, a gente tem
uma
formação
específica, digamos,
acadêmica. Mas antes
da
formação
acadêmica, tem uma
formação
enquanto
pessoa que vem de
uma cultura, uma
cultura permeada de
valores (...) eu posso
tentar,
enquanto
gestor, trabalhar do
ponto
vista
profissional,
não
exigindo, mas assim,
solicitando que a
gente
seja
mais
responsável, que a
gente seja mais líder,
que a gente tenha
mais... Íntegro”

Entrevistado 2
“É algo bastante
complexo, porque
você está lidando
com pessoas, e
cada pessoa tem
seu
temperamento,
tem seu estilo
afetuoso,
seus
valores pessoais
(...) Há momentos
que
você
consegue colocar
essa engrenagem
pra
rodar
tranquilamente,
mas
não
vai
garantir
100%
uma integridade e
interação, porque
constantemente
vai
haver
conflitos”

Entrevistado 3
“Os
primeiros
pontos que são
mais pessoais são
os que a gente tem
tido êxito maior[...]
Entretanto,
tá
falhando realmente
na
parte
estratégica,
por
falta
de
experiência, até por
conta da conjuntura
de
mudanças
constantes. Então,
o planejamento está
sendo
constantemente
desmantelado por
conta
das
mudanças
de
contexto. [...]”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEAD –
período 29/09/2015.

Ao responder essa pergunta, o entrevistado 3 relatou que, infelizmente, tem sido muito
observado no serviço público o despreparo do gestor para a função por ele exercida devido à
falta de experiência. Já os entrevistados 1 e 2 assemelham-se, ao passo que percebem o papel
do gestor como o imbricamento do perfil pessoal e profissional do indivíduo, e que o mesmo
necessidade ver tal interligação, também, na atuação de seus subordinados. Claramente, uma
vez que nem sempre chefe e líder, nas práticas de gestão, são cognatas, o princípio da
Liderança encontra-se, ainda, por ser consolidado.
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XXIV - “Governança educacional refere-se, portanto, a como os sistemas e as organizações
educacionais são estabelecidas, como nelas o poder é distribuído e exercido, quais as
estruturas são empregadas, como ocorre o processo decisório, quais são as responsabilidades
formais, quais são os papéis formais e informais, qual a relação entre os distintos atores, quais
as relações entre os distintos níveis e esferas de autoridade, como exerce responsabilidade
fiscal, como ocorre o adequado registro e emprego orçamentário entre outras
questões.’(ALVES, 2006). Emita sua opinião a respeito da Governança Educacional:”
Quadro 28 – Governança educacional
Subparâmetro

Governança
Educacional

Entrevistado 1
“Na verdade, pra mim
é um conceito... pra
mim é um conceito
novo, porque eu nem
tinha
lido,
mas
enquanto prática... A
gente
percebe
elementos
dessa
governança. Não que
a gente faça assim.
Pelo menos a gente
percebe
justamente
esse trânsito que você
precisa
fazer,
enquanto Instituição,
enquanto setores da
Instituição
relacionados à questão
financeira, à questão
pedagógica, à questão
pessoal, à questão
política, à questão de
gestão.”

Entrevistado 2
“Governança
educacional, ela
lembra bastante a
governança, mas
você tem um viés
aí que você tem
de se preocupar
com as pessoas
com quem você
vai
estar
formando,
que
você vai estar
qualificando.
Pessoas
que
depositam
suas
vidas,
suas
expectativas, ela
dedica sua vida e
projeta toda a sua
esperança
num
curso que você
está
ofertando.
Então, esse curso,
ele não pode ser
feito de qualquer
maneira”

Entrevistado 3
“Eu acho que não
seria nem só em
relação
ao
IF
Baiano, mas ao
público em geral
(...) Por que no
serviço público é
muito comum que
pessoas
exerçam
funções
por
questões políticas,
por questões outras
que
não
necessariamente
uma formação ou
uma capacitação.
Isso
acaba
implicando
nos
resultados que nem
sempre são os
resultados
esperados”

Fonte: Áudio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores e diretor da DEaD –
período 29/09/2015.

O entrevistado 2 ressaltou que governança educacional lembra bastante governança,
mas que há um viés específico, voltado para o público que está sendo formado e qualificado.
Já o entrevistado 1 revelou que, este, para ele, é um conceito novo, uma vez que ainda não
havia lido, apesar de ter percebido elementos da governança na prática. O entrevistado 3,
focou sua resposta nas funções (gratificadas) do serviço público, expondo que boa parte dos
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insucessos da gestão está no critério de escolha das pessoas para exercerem funções,
sobretudo por razões políticas. Em análise às respostas, infere-se que, por se tratar de um
conceito novo, o assunto ainda não é de conhecimento amplo entre gestores no serviço
público, no caso, no setor educacional.
Após as análises dos subparâmetros relativos ao parâmetro Governança Educacional,
obteve-se o seguinte mapa síntese:
Tabela 5 – Mapa síntese Governança
MAPA SÍNTESE: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
PARÂMETRO – GOVERNANÇA
PRINCÍPIO DE GOVERNANÇA
SUBPARÂMETRO
CONSOLIDADO
A CONSOLIDAR
Papel da Educação
Profissional e Retorno
Equidade
Social
Ações em
desenvolvimento e
Responsabilidade
previstas
Integração,
Princípios da Governança
Transparência
Perfil do gestor
Liderança
Fonte: elaborada pela autora

Uma vez finalizadas as análises das entrevistas, a interpretação dos dados volta-se para
a análise dos questionários aplicados entre os demais sujeitos do processo de
gestão/operacional da EaD no âmbito do IF Baiano, a saber: tutores, coordenadores de tutoria,
coordenadores de polo, coordenadores de cursos, coordenadores pedagógicos e outros sujeitos
atuantes nesta seara.

5.4.3 Questionário: a percepção dos coordenadores e tutores da EaD do IF Baiano
envolvidos com as atividades sistêmicas e operacionais

Com o intuito de obter um maior número de participações, optou-se por enviar um
questionário para a lista geral de e-mails da EaD. Assim, 32 coordenadores e 40 tutores
receberam um questionário com dez perguntas e uma caixa de diálogo para outras
observações/considerações que eles desejassem expressar. O questionário foi acompanhado
por uma mensagem explicativa com a apresentação da pesquisadora, o motivo da pesquisa, o
termo de consentimento livre e esclarecido, cuja aceitação era obrigatória para ir para o rol de
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perguntas, a forma de participação e reenvio do questionário em formato de resposta e,
sobretudo, quanto ao resguardo do sigilo da identificação dos participantes.
Para melhor entender as respostas contempladas, a pesquisa necessitou de uma
população representativa. Deste modo, os sujeitos da EaD foram representados pelos
profissionais, sendo que 44,4% constituem-se de coordenadores e 55,5%, de tutores.
A coleta de dados on-line, através do instrumento de pesquisa gratuito, o Google Docs,
iniciou-se no dia 7 de outubro de 2015, data do envio para as caixas de mensagens dos
coordenadores e tutores envolvidos com a EaD do IF Baiano. É importante ressaltar que o
período de recebimento das respostas foi monitorado pela ferramenta de frequência do próprio
questionário até 22 de novembro de 2015. Nos períodos em que as respostas não retornavam
e, na tentativa de fazer todos participarem, a pesquisadora entrou em contato com os
pesquisados, informando-lhes sobre a importância para o processo construtivo da Educação a
Distância do IF Baiano. Dessa forma, houve a participação de 48,6% do total dos sujeitos da
EaD requisitados a participar da pesquisa.
Com o propósito de entender a mensagem que constitui o pensamento crítico
dos coordenadores e tutores, buscou-se associar a proposta de análise de conteúdo de Bardin
(2011) com o método de Likert37 (1932), através dos quais se pretendeu observar o nível de
frequência medidos pela concordância dos coordenadores e tutores da EaD do IF Baiano. A
seguir, serão demonstradas, de maneira sistemática, suas respostas aos cinco indicadores já
delimitados, a saber: a Oferta, a Regulamentação, a Estruturação, o Modelo de Gestão de EaD
e a Governança. Esses indicadores foram analisados e observados, podendo-se constatar os
mencionados níveis de frequência de respostas, medidos pela concordância. De acordo com
Bardin, “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção e de recepção das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores
(quantitativos, ou não)”. (BARDIN, 1997, p. 38 apud FRANCO, 2012, p.26)
O gráfico 1, exposto abaixo, revela a frequência de respostas diárias ao
questionário no período de sua vigência, qual seja entre os dias 07 de outubro e 22 de
novembro de 2015.

37

Trata-se de um método de análise de dados em que há uma escala de resposta psicométrica em questionários
utilizada em análises quantitativas cujo objetivo é registrar o nível de concordância ou discordância com uma
declaração dada.
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Gráfico 1 – Frequência de respostas diárias

Fonte: elaborado pela autora

No primeiro intervalo sem respostas ao questionário, registrado pela ferramenta de
comunicação utilizada, utilizou-se a estratégia de reenviá-lo novamente para cada e-mail e,
assim, reafirmar a importância da participação dos envolvidos na pesquisa, com novos
esclarecimentos e agradecimentos à participação. A partir dessa iniciativa, constatou-se que
alguns não haviam respondido devido ao não recebimento do questionário em seus e-mails
institucionais, pois ocorreu um direcionamento para a caixa spam. Assim, solicitou-se o email pessoal de cada um dos 72 sujeitos, reenviando-se o questionário através de seus e-mails
pessoais – fator que proporcionou uma melhoria no quantitativo de respostas. No segundo
intervalo registrado sem respostas, a ferramenta de comunicação utilizada foi o telefone. Uma
parte da amostra recebeu a ligação telefônica em esclarecimento e agradecimento à
participação na pesquisa. Nesta segunda iniciativa, verificou-se que alguns não haviam
respondido devido à exclusão do questionário, por engano, de sua caixa de mensagem. Em
sequência, realizou-se a solicitação ao Coordenador Geral e-Tec sobre a possibilidade dele
enviar um e-mail aos respondentes para que, se possível, participassem da pesquisa. O
referido coordenador ,assim o fez e alguns justificaram que não haviam tido tempo disponível
para atender à solicitação, justificando-se em virtude da demanda de trabalho. Contudo, no
intervalo de quarenta e quatro dias, obtiveram-se 35 respostas de 72 questionários enviados,
tendo sido respondidos por 12 Coordenadores de Polo, 01 Coordenador de Curso, 03
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Coordenadores de Tutoria, 10 Tutores Presenciais, 08 Tutores a Distância e 02 outros cargos,
ilustrados abaixo no gráfico 238:
I - “Qual a sua relação profissional com o ensino a distância do IF Baiano?”
Gráfico 2 – Relação profissional

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Dos 72 sujeitos solicitados a participar da pesquisa, apenas 36 responderam-na, ou seja,
50% da amostra prevista. O grupo de participantes foi formado por: 02 coordenadores de
tutoria, 02 coordenadores de curso, 02 coordenadores pedagógicos, 26 coordenadores de polo
de apoio presencial, 22 tutores presenciais e 18 tutores a distância. Através da análise
percentual do referido grupo, a amostra coletada equivaleu a: 36,4% dos coordenadores de
polo, 3% de coordenador de curso; 9,1% de coordenador de tutoria; 30,3% de tutores
presenciais, 24,2% dos tutores a distância e 6,1% de outros cargos. Registre-se que o foco da
pesquisa está nas respostas do conjunto e não de um cargo em específico.
No questionário, além das questões que se relacionavam diretamente à oferta, à
regulamentação, à estruturação, ao modelo de gestão e à governança, a pesquisa, na tentativa
de entender essa relação EaD e IF Baiano, direcionaram-se três perguntas sobre a forma de
envolvimento dos coordenadores e tutores com a modalidade. Dessa forma, buscou-se
verificar informações sobre o tempo de atuação no ensino a distância, o tempo de atuação na
EaD do IF Baiano e o envolvimento com essa modalidade, cujas respostas traçam o perfil do
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Com vistas tornar mais clara a leitura dos dados obtidos, optou-se, em cada tópico de análise dos parâmetros
do questionário, expor a questão apresentada aos respondentes, para, logo em seguida, sistematizar as respostas
em gráficos.
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respondente, estando estas ilustradas nos gráficos 03, 04 e 05, dispostos sequencialmente
abaixo.
II - “Quanto tempo atua no ensino a distância?”
Gráfico 3 – Atuação no ensino a distância

2,90%
20,60%

38,20%

00-01 ano
01-03 anos

38,20%

03-05 anos
05 a 08 anos

Fonte: elaborado pela autora

Assim, constatou-se que, em relação ao tempo de atuação no ensino a distância, 38,2%
atuam no intervalo de 0 a 01 ano, percentual similar atua no intervalo de 01 a 03 anos, 20,6%
no intervalo de 03 a 05 anos e apenas 2,9%, de 05 a 08 anos. A partir desses percentuais,
registrou-se que o tempo de atuação da maioria dos coordenadores e tutores no ensino a
distância é recente. Em comparação às entrevistas, observou-se posicionamento similar ao
entrevistado 3, que declarou ter tido apenas

essa experiência de 02 anos na EaD; o

entrevistado 02, que já havia atuado como professor na EaD; e o entrevistado 1, que afirmou
atuar na EaD do IF Baiano desde o início e em vários cargos (como tutor, coordenador, por
exemplo), sendo este o que apresenta mais tempo de atuação com EaD, quatros anos. Tal
análise reforça que a Educação a Distância é recente no Instituto, de 2011 até os dias atuais,
porém também ratifica o fato de existir uma rotatividade muito grande no corpo técnico. Ou
seja, ocorrem muitas mudanças no quadro de pessoal da EaD, fato

reforçado pelo

entrevistado 1 ao afirmar, aliás, é o que mais tem acontecido na Educação a Distância no IF
Baiano, tendo, ainda, o entrevistado 2 ressaltado que essas mudanças têm atingido, inclusive,
a gestão da EaD.
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Ressalte-se que tal rotatividade traz implicações diretas no processo de gestão da EaD
do IF Baiano, em seu planejamento e no desenvolvimento de seus projetos, como exemplo no
que diz respeito à questão do desenvolvimento de cursos de oferta própria da EaD.

III - “Quanto tempo atua no ensino a distância do IF Baiano?”
Gráfico 4 – Tempo atuação na EaD do IF Baiano
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Fonte: elaborado pela autora

Para entender melhor o tempo de envolvimento dos gestores com a EaD no IF Baiano, é
necessário esclarecer que o Instituto iniciou a oferta de ensino profissional técnico a distância
apenas no ano de 2011, através da Rede e-Tec Brasil. Nesse contexto, notou-se que 35,3%
estão no intervalo de 1 a 3 anos, 52,9% no intervalo de 0 a 1 ano e 11,8% de 3 a 5 anos,
inferindo-se, assim, que o maior percentual de coordenadores e tutores possuem atuação
recente na EaD do IF Baiano. Realizando-se um comparativo com a mesma pergunta para os
entrevistados, conforme citado anteriormente, eles afirmaram possuir, respectivamente, 04, 02
e 01 ano na função. Esses dados revelam que dois desses gestores dispõem de pouco tempo de
atuação na EaD do IF Baiano, sendo que apenas um possui um grau maior de experiência na
função. Logo, tanto os gestores quanto os coordenadores e tutores possuem pouco tempo de
atuação na EaD do IF Baiano.
De acordo com Rumble (2003), para realizar um bom planejamento, o gestor precisa
conhecer bem o sistema de funcionamento que pretende planejar. O autor ratifica a
importância de conhecimentos prévios para a melhoria de um sistema de EaD. Nessa
perspectiva, acredita-se que o fato de os gestores, coordenadores e tutores possuírem pouco
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tempo de atuação na EaD potencializaria as dificuldades em relação a alguns aspectos para o
seu desenvolvimento, inclusive no aspecto da governança. Para Alves,
a governança tem sua origem e seu foco no conjunto das relações de uma
organização: relações interpessoais, relações de poder, processo de comunicação e
processo decisório. A governança cria as condições para que a racionalidade, a
objetividade e as ciências gerenciais, portanto as boas práticas de gestão, imperem
sobre as expectativas pessoais, tanto no âmbito dos sistemas quanto das
organizações. A governança constitui-se por conquistas e renúncias individuais e do
grupo, que se integram e interagem, considerando que os perigos e as oportunidades
andam sempre juntas na tomada de decisão. Na esfera pública, a governança
contribui para expressar de modo pleno o exercício da democracia. (ALVES, 2012,
p. 4)

Para a institucionalização da política pública de EaD dentro do IF Baiano é
determinante conhecer as normas e regimentos que orientam a oferta dessa modalidade.
IV - “Como foi o seu processo de ingresso na EaD do IF Baiano?”
Gráfico 5 – Processo de ingresso

8,80%

38,20%

52,90%

processo seletivo
convite
nenhum dos processos

Fonte: elaborado pela autora.

Quanto ao ingresso dos coordenadores e tutores da EaD do IF Baiano, acontece, em sua
maioria, através de processo seletivo (52,9%). Há, ainda, uma parcela de 38,2% que ingressa
através de convite e 8,8 % que não se submetem a nenhum dos dois processos anteriores.
Diante deste panorama, haja vista ser esta questão inserida no parâmetro da Estruturação da
EaD, é evidenciado a consolidação de um dos princípios de Governança, a Equidade que
busca:
garantir as condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus direitos
civis – liberdade de expressão, de acesso a informação, de associação, de voto,
igualdade entre gêneros –, políticos e sociais – saúde, educação, moradia, segurança.
(BRASIL, 2010)
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Uma vez finalizada as considerações acerca do perfil dos indivíduos participantes
desta fase da pesquisa, segue-se a análise observando as respostas às questões relativas ao
parâmetro Oferta de EaD. Saliente-se que para as próximas questões foram apresentadas
como opções de resposta: concordo completamente, concordo parcialmente, não concordo
nem discordo, discordo parcialmente e discordo completamente.
V - “O IF Baiano, vem por tradição, ofertando o ensino presencial. Qual o seu
posicionamento sobre a oferta do ensino a distância no âmbito do IF Baiano?”
Gráfico 6 – Posicionamento sobre a oferta do ensino

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Através dos percentuais obtidos, é possível perceber que a maioria está de acordo com a
oferta da modalidade EaD na Instituição, a qual possui uma tradição na oferta do ensino
técnico presencial. Os números revelam que 73,5% dos coordenadores e tutores da EaD
demonstram concordar plenamente; 23,5% concorda parcialmente quanto à oferta da
modalidade a distância; e 2,9% discordam parcialmente com essa oferta. Realizando-se um
comparativo com as respostas dos entrevistados, o entrevistado 3 registrou que tal modalidade
é de vital importância, assim como o entrevistado 1, que ressaltou que a EaD é educação, a
diferença é que ela ocorre a distância. Diante da análise de tais dados, observou-se que os
gestores, coordenadores e tutores acreditam na oferta EaD e em sua importância como
Educação. Não obstante, é preciso debruçar-se diante dela como uma prática inerente ao
planejamento da Instituição, tal qual a educação presencial. Nesse sentido, Mill destaca que:
Uma tendência a ser evitada é a criação de guetos de EaD na instituição de forma a
não ter uma estrutura paralela à educação presencial para cuidar dessa modalidade
de educação. O ideal é que a educação a distância esteja bem concedida e enraizada
em todos os departamentos e centros de ensino da instituição. O desafio está na
mudança de mentalidade de toda a comunidade universitária em prol de uma EaD
efetiva, o que exige um trabalho descentralizado e participativo na capilarização das
discussões entre os sujeitos em seus respectivos setores institucionais. (MILL, 2010,
p. 9-23)
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A existência de uma estrutura paralela para a EaD constitui-se como uma realidade a ser
enfrentada e superada pelo IF Baiano. Há, também, a necessidade da mudança de mentalidade
da comunidade em prol da EaD efetiva – o que foi reforçado pelo entrevistado 1 quando
mencionou que as críticas, sendo apenas negativas, só permanecem, na verdade, quando há
ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Tais reflexões reforça a necessidade de
consolidação do princípio de Governança, a Responsabilidade, que, segundo o IBGC (2010),
diz respeito ao zelo que os agentes de Governança devem ter pela sustentabilidade das
organizações, visando sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e
ambiental na definição dos negócios e operações.
VI - “Concorda que o IF Baiano deva ofertar cursos superiores e pós-graduação na
modalidade à distância?”
Gráfico 7 – Oferta de cursos EaD (cursos superiores e pós graduação)

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Constatou-se que os coordenadores e tutores concordam plenamente (73,5%) que o IF
Baiano deve ofertar cursos superiores e pós-graduação na modalidade a distância, sendo que
23,5% afirmaram concordar parcialmente e 2,9% discordaram parcialmente. Realizando-se
um comparativo com as respostas dos entrevistados sobre uma avaliação diferenciada para o
ensino profissionalizante, graduação, pós-graduação a distância, o entrevistado 2 enfatizou
que cada um tem sua particularidade e peculiaridade, o entrevistado 3 ressaltou que eles são
muito diferentes devido, inclusive, aos interesses de cada estudante, e o entrevistado 1
afirmou que são níveis diferenciados.
Segundo Belloni,
a EaD tende doravante a se tornar cada vez mais um elemento comum nos sistemas
educativos, necessário não apenas para atender as demandas e/ou grupos específicos,
mas assumindo funções de crescente importância, especialmente no ensino póssecundário, ou seja, na educação da população adulta, o que inclui o ensino superior
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regular e toda a grande e variada demanda de formação contínua gerada pela
obsolescência acelerada da tecnologia e do conhecimento. (BELLONI, 2012, p. 3)

Como ainda não existe oferta de cursos de graduação e pós-graduação a distância sendo
oferecida pelo IF Baiano, este pode ser considerado um ponto de melhoria.
VII - “Em relação a metodologia desenvolvida pela EaD IF Baiano atualmente, qual o seu
posicionamento?”
Gráfico 8 – Metodologia desenvolvida pela EaD IF Baiano

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Sobre o parâmetro Oferta dos cursos à distância, em relação à metodologia atualmente
desenvolvida, os coordenadores e tutores quando questionados, constatou-se que 61,8%
concordam parcialmente com esta, tendo 17,6% concordado completamente e 11,8%
discordando parcialmente – o que demonstra falta de consenso em torno da temática e, por
conseguinte a carência da consolidação dos princípios da Liderança e da Eficiência. A
preocupação com os recursos disponíveis para infraestrutura tecnológica é crucial para o
sucesso do modelo (BEHAR, 2009). A disponibilidade de uma metodologia está na base do
processo de formação de qualidade para a EaD. Mill (2010, p. 9-23) argumenta que é preciso
construir um ambiente de apoio à aprendizagem, que pode ser virtual ou não (ou pode
também ser híbrido). Esse ambiente deve organizar a vida acadêmica do estudante nos
aspectos espaço-temporais, pois as interações entre docentes (professor/tutor) e alunos
ocorrem em espaços e tempos distintos da educação presencial.
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VIII - “Considera fundamental o estudo de demanda anterior a oferta de EaD?”
Gráfico 9 – Estudo de demanda

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Da totalidade dos participantes, 88,2% revelaram concordar completamente com o
estudo de demanda anterior à oferta de EaD, assim como os entrevistados também
enfatizaram esse aspecto, a exemplo da fala do entrevistado 3 “[...] é uma defesa minha que
não se aproveite, estudo de demanda do presencial para os cursos de EaD, por que tanto o
perfil do estudante quanto o perfil do curso são diferenciados”. Para o entrevistado 2, sem
estudo de demanda, torna-se dificultosa a aplicação de qualquer tipo de curso. Reforçando
essa ideia, o entrevistado 1 garantiu que, indubitavelmente, sem tal prática, é impossível se
pensar em uma educação voltada para um público específico. Moran afirma a necessidade de
planejamento bem elaborado, mas sem rigidez excessiva na oferta da EaD. Segundo o autor,
[...] precisamos aprender a equilibrar planejamento e a flexibilidade – que está ligada
ao conceito de liberdade, de criatividade [...] Com a organização, buscamos
gerenciar as divergências, os tempos, os conteúdos e os custos, estabelecemos os
parâmetros fundamentais. (MORAN, 2011, p.66)

E, para Preti (2010), torna-se sem sentido falar em distância no campo da comunicação,
quando as tecnologias possibilitam os diálogos e a interação entre pessoas em tempo real. Tais
respostas ao questionário, bem como as falas dos entrevistados, evidenciam o princípio do
Compromisso em todos os envolvidos.
Voltando o foco de análise para o parâmetro da Regulamentação da EaD, é possível
apreciar as seguinte informações:
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IX - “As diretrizes para o funcionamento da EaD no IF Baiano estão claras?”
Gráfico 10 – Diretrizes para o funcionamento da EaD

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Diante dos dados mencionados em relação se as diretrizes para o funcionamento da EaD
estão claras no IF Baiano, 47,1%, um número expressivo, concordaram parcialmente; 29,4%
concordaram completamente e um número também expressivo; 14,7%, registrou discordar
parcialmente. Logo, percebe-se a existência da necessidade do desenvolvimento de um dos
princípios da governança: a Legitimidade, a qual explicita que “não basta verificar se a lei foi
cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi alcançado” (Brasil, 2012). Neste
quesito, os três entrevistados revelaram-se unânimes: para o entrevistado 3, por estarem em
construção, ainda não estariam claras; segundo o entrevistado 1, elas não estariam claras e,
possivelmente, nem existissem, mas, encontravam-se em fase de construção; e, de acordo com
o entrevistado 2, atualmente, a maioria da comunidade da EaD, ou melhor, do Instituto
Federal Baiano, não tem essa clareza.
X - “As necessidades específicas de oferta pública de EaD do IF Baiano estão contempladas
nos documentos federais ( Ex.: Decreto 5.622/2005; Referenciais de qualidade para EaD;
LDB (9.394/1996)?”
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Gráfico 11 – Necessidades específicas de oferta pública de EaD do IF Baiano

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

De acordo com as respostas dos coordenadores e tutores, 67,6% concordaram
completamente que as necessidades específicas de oferta pública de EaD estariam
contempladas nos documentos federais; sendo que 29,5% concordaram parcialmente; 2,9%
não concordaram nem discordam; e 2,9% discordaram parcialmente. O objetivo desse
questionamento foi analisar se as necessidades específicas de oferta pública de EaD do IF
Baiano estariam contempladas nos documentos federais, tendo a maioria confirmado
positivamente. Porém, os gestores discordaram desse pensamento: para o entrevistado 1, eles
ainda são muito abrangentes e, de acordo com o entrevistado 3, são todos também muito
superficiais.
XI - “As normatizações de documentos e as informações advindas da DEaD atendem a
necessidade do campus ofertante?”
Gráfico 12 – Normatizações de documentos

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015
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Em questão sobre se as normatizações de documentos e as informações advindas da
DEaD atenderiam à necessidade do campus ofertante, 52,9% concordaram parcialmente;
29,4% concordaram completamente; 11,8% discordaram parcialmente; e 5,9% não
concordaram nem discordaram. O entrevistado 2, acreditando que a EaD faz parte do IF
Baiano e não se constitui como um mero “apêndice” afirmou que o Instituto encontra-se
justamente nesse processo de normalização da documentação da EaD atualmente, porque não
há nada que o regulamente, até hoje. Para o entrevistado 3, tais arquivos ainda não atendem
por dois motivos: tanto pelo fato de esses documentos estarem sendo construídos quanto
porque ainda não houve a experiência concreta da oferta própria na Instituição. Isto posto, fica
evidenciada a necessidade de consolidação do princípio de Governança Transparência.
Retomando o parâmetro de análise presente no início do questionário, quando da
arguição de “Como foi seu ingresso na EaD do IF Baiano?”, no qual busca observar a
Estruturação da EaD, apresentam-se os dados e análises que se seguem. Na tentativa de
melhor compreender a funcionalidade da Educação a Distância, foi essencial buscar entender
alguns fatores, relacionados mais especificamente à sua equipe, ao espaço físico, às
tecnologias, à estrutura do modelo de gestão, conforme os dados elencados nos gráficos
abaixo:
XII - “Possuímos uma equipe de gestores de EaD suficiente?”
Gráfico 13 – Equipe de gestores de EaD

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Quando solicitados a responder se a equipe de gestores de EaD era suficiente, 50%
concordou parcialmente; 26,5% discordou parcialmente; 14,7% concordou completamente;
5,9% não concordou nem discordou; e 2,9% discordou completamente. Logo, a maioria
compreende que a equipe atual ainda é relativamente suficiente para suprir as demandas da
EaD. Segundo Guibert (2012, p. 394), trabalhar em equipe significa que, embora cada
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elemento do grupo tenha um conhecimento e uma habilidade específicos, não deve existir
preponderância de papel profissional sobre o outro, isto é, todos são igualmente importantes e
cada um concorre com seu saber particular visando a um objetivo único: o aluno e os
resultados de desenvolvimento e aprendizagem desejados.
As opiniões dos entrevistados 1, 2 e 3 contrariam as respostas dos coordenadores e
tutores: o entrevistado 1 afirmou que não possui porque, atualmente, trabalha-se, basicamente,
com três pessoas efetivas; entrevistado 2 ratificou, afirmando que a equipe de trabalho é
realmente pequena tanto na reitoria quanto nos campi; o entrevistado 3, por sua vez, fez a
ressalva de que, embora considere o número suficiente, na equipe executora, na quantidade de
colaboradores, há certa carência.
Diante da explanação de Guibert (2012) acima, faz-se necessário que cada elemento do
grupo tenha conhecimentos e habilidades específicos, mas todos são igualmente importantes
para o desenvolvimento da EaD. Tal divergência de olhares evidencia a não consolidação do
princípio da Integração.
XIII - “O espaço físico da EaD na Reitoria e nos polos são adequados?”
Gráfico 14 – Espaço físico da EaD na Reitoria e nos polos

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Em relação à adequação do espaço físico disponibilizado para a EaD na Reitoria e nos
polos, 35,3% concordaram parcialmente; um percentual expressivo 29,4% discordou
parcialmente; e 23,5% afirmaram concordar completamente. Para esse aspecto de análise, o
entrevistado 1 enfatizou que a EaD não conta com um espaço suficiente, haja vista que o local
é dividido com outras duas diretorias. Para ele, muito embora haja uma convivência
harmoniosa, ainda assim não é um espaço pensado para as especificidades da Educação a
Distância. O entrevistado 2 concordou que nem a Reitoria nem os polos são adequados à
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modalidade. O entrevistado 3 também pontuou que alguns polos contam com uma estrutura
adequada, mas a maioria deles, incluindo-se a Reitoria, ainda enfrenta problemas relacionados
à estrutura física. Há, aqui, mais um ponto de melhoria para a EaD do IF Baiano a ser
explorado. As insuficientes condições físicas em que estão sendo efetivadas as ações de EaD
no IF Baiano, tanto na gestão, quanto na parte operacional, evidenciam que o princípio de
Responsabilidade urge por ser consolidado neste aspecto.
XIV - “As tecnologias de comunicação e informação disponíveis atualmente são compatíveis
com a demanda atual de EaD?”
Gráfico 15 – Tecnologias de comunicação e informação

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Em relação ao questionamento se as tecnologias de comunicação e informação
disponíveis atualmente no IF Baiano são compatíveis com a demanda atual da EaD, 50%
afirmaram concordar parcialmente; 26,5% discordaram parcialmente; 20,6% afirmam
concordar completamente; e 2,9% discordaram completamente. Logo, para 50% dos
coordenadores e tutores, as tecnologias de comunicação e informação são compatíveis com a
demanda atual da EaD. Realizando-se um comparativo com as respostas dos entrevistados,
obteve-se o seguinte quadro: para o entrevistado 3, as tecnologias ainda não são adequadas
(exemplo disso é alteração que tem sido feita na versão do moodle em virtude de um curso de
200 horas realizado e que não funcionou satisfatoriamente); segundo o entrevistado 2, o
problema está no link da internet com algumas cidades; e, de acordo com o entrevistado 1,
não apenas as ferramentas deixam a desejar, mas, sobretudo, a internet, que não funciona.
Em relação ao aspecto da internet citado pelos entrevistados, para Alves (2012, p. 10), a
conexão dos computadores em rede de banda larga é imprescindível, pois o acesso discado,
além de oneroso, é extremamente limitado.
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Alves (2012, p. 10) registra também que os computadores chegaram ao Brasil, no
campo da educação, por meio das universidades, que instalaram as primeiras máquinas na
década de 1970. Os imensos equipamentos tinham alto custo e, com o decorrer do tempo,
ficaram mais baratos, até atingir, hoje, valores bem acessíveis à população. Ele afirma, ainda,
que, posteriormente, a internet já disponível nos computadores pessoais ajudou a consolidar a
propagação do ensino a distância para todo o sistema educativo brasileiro e mundial. O autor
também enfatiza que existem ainda alguns aspectos a ser superados, especialmente tendo em
vista os custos de transmissão elevados para fins sociais.
XV - “O modelo atual de gestão adotado pela EaD do IF Baiano, de acordo com os princípios
da gestão democrática, ocorre com decisões elaboradas e executadas de forma participativa?”
Gráfico 16 – Modelo atual de gestão

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

A respeito do aspecto do modelo atual de gestão adotado pela EaD do IF Baiano, de
acordo com os princípios da gestão democrática, e se ocorrem com decisões elaboradas e
executadas de forma participativa, 41,2% concordaram parcialmente; 35,3% concordaram
completamente; 11,8% discordaram parcialmente; 5,9% não concordaram nem discordaram e
5,9% discordaram completamente. A gestão educacional precisa ser adjetivada como
democrática e participativa, uma vez que sua efetividade e eficácia baseiam-se na formação
humana (dos alunos, docentes e outros envolvidos no processo). A compreensão dos
processos de gestão educacional exige cuidados especiais (Preedy et al., 2006). A afirmação
dos autores confirma a resposta dos coordenadores e tutores (35,3% concordam
completamente) e do entrevistado 3, que garante que a gestão é participativa no momento em
que as decisões são sempre tomadas pelas três vertentes. Entretanto, o entrevistado 1 registra
que isso não ocorre ainda por vários fatores. Para ele, a gestão acontece, às vezes, de forma
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“atropelada”, haja vista a falta de estrutura, de espaço, de pessoas, de logística, de ferramentas
etc. – o que ratifica, em parte, o pensamento de 41,2% dos coordenadores e tutores que
concordaram parcialmente com o tema abordado. É importante sinalizar que o PDI (20152019, p. 78) enfatiza que a gestão educacional no IF Baiano é concebida como um ato
político, que prima pelo respeito às particularidades e necessidades de educandos e servidores,
em uma perspectiva democrática, integrada, horizontal e descentralizada, na qual cada
campus organiza seus processos internos sob orientação e supervisão das Pró-Reitorias de
Ensino, de Pesquisa e de Extensão. As normas e procedimentos que conduzem as práticas nos
campi são elaborados de forma colaborativa e são socializadas com a comunidade interna,
responsável por validar e implementar tais documentos, após aprovação nas instâncias
colegiadas. Entretanto, esse entendimento não é unânime, sendo um ponto de melhoria a ser
desenvolvido, buscando, assim, reforçar o princípio da Integração.
A análise dos questionários volta-se, por ora, para o parâmetro de Modelo de Gestão,
cujas respostas encontram-se compiladas nos gráficos e análises a seguir:

XVI - “A EaD do IF Baiano está estruturada em um modelo semicentralizado, sendo as
atividades sistêmicas, na DEaD, e a organização dos cursos na Reitoria. O modelo de EaD
deve ser constituído dentro dos parâmetros e normativas do ensino presencial?”
Gráfico 17 – Estruturação da EaD

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

A partir dos percentuais obtidos, é possível perceber que 41,2% concordaram
parcialmente que o modelo de EaD deve ser constituído dentro dos parâmetros e normativas
do ensino presencial; 23,5% concordaram completamente; um número expressivo, 17,6%,
mostrou-se imparcial nessa discussão, não concordando nem discordando; 14,7% discordaram
parcialmente; e 2,9% discordaram completamente. Como afirma Rumble (2003), assim como
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na educação presencial, a função do gestor na modalidade a distância é dirigir o trabalho dos
membros da instituição por meio de planejamento, organização, direção e controle por meio
da elaboração de estratégias, definições de objetivos e execução dos planos de coordenação de
atividade, além de solucionar conflitos e detectar supostas falhas e erros com relação ao
plano.
XVII - “A EaD deve constituir-se de moldes próprios e campus próprio?”
Gráfico 18 – EaD em moldes e Campus próprios

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

A respeito do questionamento sobre se a EaD deve constituir-se de moldes próprios e
Campus próprios, 44,1% concordaram parcialmente; 26,5% concordaram completamente.
Contudo, 14,7% não concordaram nem discordaram sendo indiferentes ao tema proposto,
tendo, ainda, 8,8% discordado completamente e 5,9% discordado parcialmente. Em paralelo,
o entrevistado 1 afirmou que são necessário moldes e Campus próprios; o entrevistado 3
registrou que, por um lado, o Campus próprio talvez não fosse possível no contexto atual,
uma vez que isso demandaria recursos muito maiores, tendo, por outro lado, concordado
plenamente com os moldes próprios para o entrevistado 2, não haveria necessidade de um
campus próprio. Percebe-se, assim, que, de um lado, a maioria dos gestores também não
concordou com a constituição da EaD em Campus próprio, tendo apenas um gestor com esta
opinião, e, de outro, a maioria dos coordenadores e tutores concordaram parcialmente com a
proposta.
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XVIII - “Toda a equipe deve fazer parte do quadro de pessoal de servidores efetivos?”
Gráfico 19 – Equipe de EaD

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Em relação à forma de vínculo dos atores da EaD, o grupo de coordenadores e tutores
respondeu que: 32,4% concordaram completamente; 17,6 concordaram parcialmente, em
percentual similar houve a opinião de discordaram parcialmente; 29,4% discordaram
completamente e 2,9% permaneceram imparciais ao questionamento. É importante salientar
que esses profissionais possuem vínculo com a EaD por meio de bolsas, fato que pode ter
influenciado nas respostas apresentadas.
XIX - “O pagamento para os servidores efetivos através de bolsas tem sido o ideal?”
Gráfico 20 – Pagamento através de bolsas

Fonte: Google Docs – pesquisa realizada entre 07 de outubro e 22 de novembro de 2015

Quanto a se o pagamento para os servidores efetivos através de bolsas tem sido o ideal,
38,2% concordaram parcialmente e 20,6% não concordaram nem discordaram. O entrevistado
2 expressou que não tem sido ideal, visto que é um incentivo para o profissional assumir uma
responsabilidade pouco desejada pelos pares. O entrevistado 3 também afirmou que não, pelo
fato de acabar criando uma dupla personalidade, em que há uma confusão em torno dos
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papéis exercidos, ou seja: qual seria o papel do servidor e qual seria o papel do bolsista?. O
entrevistado 1 enfatizou que, apesar de a bolsa ser um benefício, isso tem gerado um
problema. Isso porque a bolsa, como se disse, é um benefício, e não um salário, mas tem
havido uma confusão nesse aspecto, como se fosse algo que fizesse parte do salário do
servidor. Logo, através dessas análises, percebeu-se uma divergência de opiniões entre os
coordenadores, tutores e gestores. Um fator importante a considerar, como já mencionado, é
que os servidores efetivos que participaram dessa pesquisa possuem remuneração através do
orçamento do FNDE, sendo bolsistas pela Rede e-Tec Brasil.
Realizando-se um comparativo com os princípios da governança para a questão acima,
reitera-se o princípio da accountability a ser consolidado, a partir do qual se espera que os
agentes de governança prestem contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo
integralmente as consequências de seus atos e omissões. (IBGC, 2010)
Uma vez finalizadas as questões referentes ao parâmetro Modelo de gestão, tem-se por
diante as respostas que visam analisar o parâmetro da Governança, ilustrado nos gráficos a
seguir:
XX - “A literatura científica da área seis princípios de governança: liderança,
compromisso, integridade, responsabilidade, transparência e integração. Estes princípios lhe
são familiares no dia a dia de suas atividades?”
Gráfico 21 – Princípios de Governança
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2,90%

Concordo
completamente

44,10%
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Não concordo, nem
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35,30%

Discordo parcialmente
Discordo
completamente

Fonte: elaborado pela autora

Quando perguntado sobre se no dia a dia de suas atividades os coordenadores e tutores
percebem

os

princípios

da

governança

(liderança,

compromisso,

integridade,
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responsabilidade, transparência e integração), 44,1% concordaram completamente; 35,3%
concordaram parcialmente; e 14,7 % discordaram parcialmente.
Para Slomski,
[...] o papel da governança na gestão pública é oferecer um conjunto de princípios e
elementos comuns, adaptado à realidade de cada país, que considere aspectos
relacionados a liderança, integridade, compromisso, responsabilidade, integração e
transparência, com o objetivo de maximizar o bem-estar
da
sociedade.
(SLOMSKI, 2008, p. 132)

Conforme descrição do autor, os princípios da governança possuem como objetivo
maximizar o bem-estar da sociedade, assim como fundamenta a missão do IF Baiano39 de
oferecer educação profissional de qualidade, pública e gratuita em todos os níveis e
modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania, contribuindo para o
desenvolvimento social e econômico do país, através de ações de ensino, pesquisa e extensão.
Realizando-se um comparativo das respostas dos coordenadores e tutores com as
respostas dos gestores, o entrevistado 1 afirmou que esses princípios são familiares. Ele
observou que apesar da transparência nem sempre acontecer, a integração, por exemplo, a
relação que se tem com os coordenadores de polo é muito interessante. Para ele, observam-se
mais comumente elementos como a integridade, o compromisso, a liderança, característica
presente em coordenadores e coordenadoras de polos. Entretanto, ainda há a necessidade de se
treinar mais e exercitar todos esses princípios. Já o entrevistado 3 afirmou acreditar que os
dois últimos pontos, transparência e integração, precisam ser consideravelmente melhorados.
Isso se deve ao fato de que, em sua opinião, algumas pessoas nos campi não conhecerem
minimamente as ações da EaD no Instituto. O entrevistado 2 respondeu afirmativamente,
garantindo que todos esses termos fazem parte da gestão. Segundo ele, por exemplo, a
liderança é fundamental na medida em que, distribuída determinada responsabilidade para as
pessoas, elas têm o poder de decisão. Isso porque o compromisso delas será maior uma vez
que elas possuem liberdade para não apenas tomar uma decisão, mas também para falar e ser
ouvido. Assim, uma vez que todas as decisões são tomadas em conjunto, [...] há transparência
no que está ocorrendo.
A partir da análise desses dados, percebe-se que tanto a maioria (44,1%) dos
coordenadores quanto a maior parte dos tutores e gestores observaram a existência dos
princípios da governança em seu dia a dia, sendo que afirmam a necessidade do
desenvolvimento de alguns princípios, a exemplo dos princípios da Transparência e da
39

Disponível em : <http://www.ifbaiano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2012/05/Competencias-do-IFBaiano.pdf.> Acesso em 28dez2015
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Integração. Um fator importante nessa análise é que 35,3% concordaram parcialmente com a
familiaridade de tais princípios no dia a dia de suas atividades, assim como 14,7% discordam
parcialmente. Logo, pode-se inferir que existe a necessidade de se realizar o desenvolvimento
de alguns desses princípios de maneira mais aprofundada que outros já estão fortalecidos,
como o relatado princípio da liderança inerente coordenadores de polo. Dessa forma, visa-se
auxiliar o desenvolvimento dos propósitos da Instituição e seus alcances.
XIX - “Governança educacional refere-se, portanto, a como os sistemas e as organizações
educacionais são estabelecidas, como nelas o poder é distribuído e exercido, quais as
estruturas são empregadas, como ocorre o processo decisório, quais são as responsabilidades
formais, quais são os papéis formais e informais, qual a relação entre os distintos atores, quais
as relações entre os distintos níveis e esferas de autoridade, como exerce responsabilidade
fiscal, como ocorre o adequado registro e emprego orçamentário entre outras
questões.’(ALVES, 2006). Emita sua opinião a respeito da Governança Educacional:”
Gráfico 22 – Governança educacional
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Fonte: elaborado pela autora

A respeito da questão acima, os coordenadores e tutores consideraram aplicável a
Educação a Distância do IF Baiano: 54,5% concordaram parcialmente; 33,3% concordaram
completamente; 6,1% discordaram parcialmente. Segundo Alves (2012, p.1), as boas práticas
de governança, em se fazendo presentes na gestão escolar, criam condições estruturais e
operacionais que contribuem e facilitam sobremaneira para que os objetivos educacionais
sejam alcançados e se produza a eficácia social atribuída à escola, pública e privada. Em
virtude disso, cada vez de forma mais acentuada, têm-se discutido e experimentado conceitos
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e práticas de governança em educação, processo que se mostra irreversível. Diante disso,
considera-se que, para abordar um tema novo como governança na área de educação é preciso
refletir sobre as práticas diárias de gestão, em sintonia com os objetivos educacionais e
visando à melhoria contínua para o processo educacional com o foco na formação do
estudante. Paro ratifica isso quando afirma que:

Todavia, se se considera o caráter mediador da administração, sua ação na escola
perpassa todos os momentos do processo de realização do ensino, incluindo as
atividades – fim, em especial aquelas que se dão na relação educador – educando,
pois a ação administrativa só termina com o alcance do fim visado. Nesse sentido,
carece de fundamento a dicotomia que às vezes se estabelece entre administrativo e
pedagógico, como se o primeiro pudesse estar em concorrência com o segundo,
como quando se diz que o pedagógico deve preceder, em importância, ao
administrativo. Na verdade, se o administrativo é a boa mediação para a realização
do fim e se o fim é o aluno educado, não há nada mais administrativo do que o
próprio pedagógico, ou seja, o processo de educá-lo. (PARO, 2002, p. 20)

Similarmente à análise das entrevistas, ao final das reflexões aqui propostas, tem-se o
mapa síntese relacionando os parâmetros propostos com os princípios de Governança foco
desta pesquisa:
Tabela 6 – Mapa síntese Questionários
MAPA SÍNTESE: ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS
PRINCÍPIO DE GOVERNANÇA
CONSOLIDADO
A CONSOLIDAR
Integração
Estruturação da EaD
Equidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Oferta de EaD
Compromisso
Liderança
Eficiência
Legitimidade
Regulamentação da EaD
Transparência
Modelo de gestão
Accountability
Integração
Governança
Transparência
PARÂMETRO

Fonte: elaborada pela autora

Além das perguntas previamente formuladas, indicadas acima, o questionário contou
com uma caixa de diálogo, denominada “Outras observações/considerações”, para que os
sujeitos pudessem expressar seus pensamentos. A seguir serão apresentados e discutidos dois
comentários. A seleção destes comentários deu-se por razão do diálogo que estes mantiveram
com falas dos gestores entrevistados, mostrando-se profícuo para todo o debate proposto nesta
pesquisa.
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No primeiro comentário selecionado, o respondente citou que o maior entrave, não só
referente às políticas de EaD, mas a todos os processos no IF Baiano, refere-se à maneira
como as ações são tomadas. Normalmente, acontece no final dos prazos, de forma apressada.
Para ele, possivelmente, isso se deve não pela ausência de empenho por parte dos
funcionários, mas justamente pelo quantitativo insuficiente de funcionários ou, ainda, por sua
alocação equivocada. De acordo com o entrevistado 1, o próprio Governo Federal dificulta o
processo, uma vez que retém, muitas vezes, os recursos necessários para execução dos
projetos.
A partir de um comparativo entre a opinião deste respondente e a fala do entrevistado 1,
quando questionado se as normatizações e as informações advindas da DEaD atendiam à
diversidade de necessidades do campus ofertante, ele registrou que a Diretoria passou um
tempo tentando apagar as marcas de um passado advindo de uma parceria que quebrou – o
que inviabilizou muito as coisas. Para ele, as especificidades que são construídas e que
acontecem, às vezes, realmente, que são deliberadas pela Diretoria, ainda não atende às
especificidades dos polos por várias questões. Primeiro, pela pequena quantidade de pessoas;
depois, pela grande quantidade de polos; pese-se, ainda, a distância desses polos e a
comunicação, que poderia ser melhor. Quando perguntado sobre as decisões elaboradas e
executadas de forma participativa, o entrevistado também ratificou que o tempo que se tem
para tomar decisões para se planejar e o quantitativo de pessoas dificultam tal prática.
Percebe-se, dessa forma, a existência de uma congruência de pensamentos quando um
dos gestores explica o início do processo da EaD do IF Baiano e o dia a dia da Diretoria e o
coordenador ou tutor traz a percepção vivida no polo. Frente a isso, nota-se, a partir dos
relatos, a ausência de um dos princípios de Governança, a Integração, que, conforme Marques
(2007) é uma abordagem da gestão sistêmica, com uma gestão estratégica integrada, bem
compreendida e aplicada por todo corpo da organização. E, havendo a melhoria da Integração,
torna-se importante ressaltar o conceito do trabalho em equipe. Trabalho em equipe é o
somatório das capacidades dos indivíduos com a capacidade dos outros integrantes da equipe.
É preciso delegar, acreditar nas pessoas envolvê-las, fazê-las acreditar que o trabalho
associado às capacidades individuais é necessário e indispensável. “Isto significa muito mais
do que simplesmente administrar as pessoas, isto significa administrar com pessoas.”
(CHIAVENATO, 2000, p. 693).
No próximo comentário selecionado, o respondente descreveu que acredita ser
necessário um trabalho específico para EaD, inclusive com profissionais com exclusividade
para referida área e recebendo, em vez de bolsa como remuneração, um salário
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correspondente à função exercida. Realizando-se um comparativo entre o relato deste
respondente com a fala do entrevistado 3, quando perguntado se toda a equipe de pessoal
deveria fazer parte do quadro de pessoal dos servidores efetivos, ele afirmou que esse seria o
cenário o ideal. Primeiro, por evitar a rotatividade, pois o que comumente se observa é a saída
compulsória de um colaborador da equipe, e cuja atuação é muito boa, por não ser um
servidor da instituição. A respeito do pagamento através de bolsas, o entrevistado 3 afirmou
que não tem sido o ideal, visto que isso pode acarretar na criação de uma dupla personalidade.
Logo, as repostas foram similares nesse parâmetro.
Isto posto, segue-se a presente pesquisa, a partir dos dados supra expostos, buscando
delinear um diagnóstico dos princípios de Governança na EaD do IF Baiano por meio do
cruzamento dos dados obtidos na pesquisa de campo e na pesquisa documental.

145

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou discutir a Governança para a Educação a Distância do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, com o objetivo de apresentar e propor
discussão sobre como se encontram presentes os princípios de Governança nas práticas de
gestão em EaD, sobretudo, no que diz respeito ao atendimento das demandas de formação de
nível médio e superior, tomando como referência o estudo de caso do IF Baiano, a partir de
pesquisa bibliográfica, análise documental, bem como através da visão dos atores envolvidos
com essa modalidade por meio de entrevistas e questionários. Sendo assim, a pesquisa, de
origem qualitativa e de natureza exploratória, utilizou o estudo de caso como estratégia.
Com o intuito de encontrar uma possível resposta para o problema que norteou esta
pesquisa, a saber, “como se encontram presentes os princípios de Governança para o
desenvolvimento institucional da EaD no IF Baiano?”, buscou-se analisar nos documentos,
entrevistas e questionários trilhas que permitissem identificar quais princípios já
encontravam-se consolidados e quais ainda aguardam sua consolidação nas supracitadas
práticas de gestão.
Neste sentido, os documentos evidenciaram que a EaD do IF Baiano segue um modelo
de gestão semicentralizado, cuja responsabilidade para a gestão e a oferta dos cursos acontece
através da parceria com a Rede e-Tec Brasil, tendo a participação dos membros da Reitoria e
dos polos ofertantes. Identificou-se que a EaD compõe o PDI e PPI da instituição. Verificouse, também, que, na Política da Educação a Distância do IF Baiano, discutem-se aspectos
relacionados à sua concepção, princípios e diretrizes. Pretendeu-se estabelecer uma
comparação entre os princípios da governança e os princípios apresentados, buscando adequálos, após as análises.
Ressalte-se que o Regimento Interno da EaD ainda se encontra em processo de
construção. Esse documento será importante na medida em que definirá as orientações
necessárias para a composição e a organização da EaD no Instituto, além de descrever o papel
do docente e apresentar as diretrizes sobre oferta de cursos para essa modalidade. Registre-se,
também, em virtude de ainda estarem em processo de construção, a impossibilidade, de
analisar a Organização didático-pedagógica dos cursos técnicos a distância do IF Baiano, a
Regulamentação da Organização Didático-Pedagógica dos cursos de graduação a distância do
IF Baiano e os projetos pedagógicos dos cursos técnicos EaD do IF Baiano.
Frente a isso, na tentativa de atender ao problema desta pesquisa, em relação aos
documentos analisados, percebeu-se considerável conformidade com os princípios da
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governança, evidenciando-se a presença de Responsabilidade, Equidade, Comprometimento,
Liderança e Transparência.
Com o intuito de melhor compreender a EaD, a partir dos Parâmetros de Oferta,
Regulamentação, Estruturação, Modelo de Gestão e Governança, buscou-se realizar
entrevistas com os gestores e aplicar um questionário com os coordenadores e tutores.
Em relação ao parâmetro Oferta da EaD, observou-se que a maioria concorda com a
oferta da modalidade no Instituto em todos os seus níveis. No parâmetro Regulamentação da
EaD, percebeu-se que os atores basearam-se em diferentes opiniões, mas a maioria concordou
que as diretrizes para o funcionamento da EaD no IF Baiano precisam de melhoria, assim
como as normatizações de documentos e as informações advindas da DEaD, com vistas a
atender às necessidades do campus ofertante. Quando o foco de análise voltou-se para o
parâmetro Estruturação da EaD, notaram-se as respostas dos coordenadores e tutores em
divergência às respostas dos gestores, ao passo que os respondentes nos questionários
consideraram suficiente a equipe de gestores, não obstante, todos os atores concordaram
parcialmente com os demais aspectos debatidos: adequação do espaço físico para a EaD, as
tecnologias de comunicação e informação, bem como decisões elaboradas e executadas de
forma participativa. Seguindo o estudo, no parâmetro Modelo de Gestão, os atores
concordaram nos aspectos relativos aos parâmetros e normativas do ensino presencial, à
constituição da EaD segundo moldes e campus próprios e ao pagamento através de bolsa. Em
relação ao fato de a equipe da Educação a Distância ser formada por servidores efetivos, a
maioria concordou plenamente. No que diz respeito à governança, os atores demonstraram
que seus princípios (liderança, compromisso, integridade, responsabilidade, transparência e
integração) são familiares no dia a dia de suas atividades, tendo a maioria concordado
parcialmente que o conceito de Governança Educacional é aplicável à Educação a Distância
do IF Baiano.
Ao final de cada parâmetro analisado, nas entrevistas, e ao final de toda a análise dos
questionários foram apresentados mapas sínteses compostos pelos princípios de Governança
consolidados e a consolidar, sendo que:


No parâmetro Oferta de EaD, foi observada, nas entrevistas, a necessidade de
consolidação dos princípios da Equidade, Eficiência e Accountability. Já nos
questionários, as respostas revelaram o princípio do Compromisso como
consolidado e os princípios da Responsabilidade, Liderança e Eficiência como a
consolidar;
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no parâmetro Regulamentação da EaD, os princípios da Legitimidade,
Transparência e Liderança, segundo os dados das entrevistas, necessitam ser
consolidados e o princípio da Integração está consolidado. Nos questionários,
ratificaram-se os princípios da Legitimidade e da Transparência como a
consolidar;



no parâmetro Estruturação da EaD, nas entrevistas, o princípio do
Comprometimento foi apresentado como consolidado e os princípios da
Eficiência, Responsabilidade e Probidade a consolidar. Quanto aos dados
apresentados nos questionários, o princípio da Equidade revelou-se como
consolidado e os princípios da Integração e da Responsabilidade a serem
consolidados;



no parâmetro Modelo de Gestão EaD, os princípios da Integração,
Compromisso, Eficiência, Legitimidade e Probidade, consoante dados das
entrevistas, carecem de consolidação e os princípios da Responsabilidade e
Integridade encontram-se consolidados. Sendo ratificado o princípio da
Responsabilidade e acrescido como a consolidar o princípio Accountability,
segundo os respondentes do questionário;



no parâmetro Governança, os dados das entrevistas revelaram como
consolidados os princípios da Equidade e Responsabilidade e a serem
consolidados os princípios da Integração, Transparência e Liderança. Os dados
dos questionários evidenciaram como princípios a serem consolidados a
Integração e a Transparência.

Materializando as reflexões supramencionadas, produzidas a partir das reflexões
acerca dos dados obtidos nas entrevistas e questionários, segue na Figura 16 o Diagnóstico
dos princípios consolidados e a serem consolidados na Educação a Distância do IF Baiano:
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Figura 16 – Diagnóstico dos princípios de Governança na EaD do IF Baiano

Trata-se aqui por princípio consolidado e a consolidar aqueles extraídos dos dados
obtidos nas entrevistas e questionários que permeiam ou estão a permear, respectivamente, a
gestão da EaD.
É importante ressaltar que, na apresentação dos resultados dos questionários, na
tentativa de estabelecer um comparativo extenso de dados e informações, buscou-se realizar
um cruzamento entre as respostas dos entrevistados, com o intuito de se verificar as respostas
que se complementavam, as respostas comuns e as respostas divergentes.
Nesta perspectiva, com esta pesquisa, chegou-se a uma possível resposta ao problema
proposto, ao observar que não há um conceito de governança institucionalizado, contudo, em
observância aos princípios de Governança (Legitimidade, Transparência, Equidade,
Accountability,

Responsabilidade,

Integridade,

Eficiência,

Probidade,

Liderança,

Compromisso e Integração) nota-se que alguns destes permeiam a prática da gestão da EaD
do IF Baiano com maior ou menor intensidade, logo não podemos prever uma revisão, mas o
início de um processo de institucionalidade de Governança, mesmo reconhecendo que estes
princípios estão presentes nas práticas da Instituição. Nesse sentido, pôde-se perceber que há a
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necessidade de se propor um modelo referencial básico de Governança para a EaD no IF
Baiano. Tal contexto, portanto, justificaria a expressão “Governança para a EaD do IF
Baiano”, utilizada como título desta dissertação.
Acredita-se que, para que os princípios de Governança sejam fortalecidos na Educação
a Distância do IF Baiano, necessita-se do fortalecimento das ações coletivas voltadas para a
modalidade no Instituto, com momentos de diálogo e reflexão dos gestores da EaD com a
gestão do IF Baiano (Reitor, Pró-Reitores, Diretores) e com a comunidade em geral.
Após apresentação e discussão dos resultados, acredita-se que os objetivos traçados para
esta dissertação foram alcançados. Isso porque se pretendeu contextualizar a Educação a
Distância diante de suas origens e seus conceitos; além de ter buscado refletir tanto sobre EaD
enquanto política pública, quanto sobre o seu contexto atual em virtude da crise evidenciada
no país. Além disso, buscou-se discutir Governança através de seu histórico, conceitos e
princípios, além de tentar sistematizar a diferenciação entre a Governança Corporativa e a
Governança no setor público, visando refletir, ainda, sobre o contexto da Governança e
Educação, e a EaD em uma visão de Governança. Da mesma forma, pretendeu-se pensar
sobre a Gestão em EaD e a Governança Educacional, retratando-se o histórico da gestão no IF
Baiano, o ensino profissionalizante e as perspectivas da Governança Educacional para a
Educação a Distância no IF Baiano.
Reis (2013) chama atenção para os termos “articulação” e “cooperação” entre os atores
e arranjos institucionais. Realizando-se um paralelo desse conceito com esta pesquisa, surge
uma reflexão sobre o fato de existir a necessidade de um diálogo constante entre as ações
voltadas para a EaD e o seu desenvolvimento local na tríade MEC-SETEC-IF Baiano. Tais
ações, discutidas e compreendidas para a devida apropriação em sua realidade, com
perspectivas de ampliação viáveis, segue, assim, o que o IF Baiano evidencia no Art. 4º de
seu Estatuto, como uma das suas finalidades e características, que visa “contribuir para o
desenvolvimento nacional, regional e local em particular, articulando-se para tanto, com os
poderes públicos, a sociedade civil organizada, a iniciativa privada e organismos
internacionais” (Estatuto IF Baiano, 2014).
Com esta dissertação, buscou-se contribuir com o debate e ampliar o estudo sobre
Governança, a fim de melhorar os processos de gestão para a EaD nas instituições federais
públicas de ensino profissionalizante, vislumbrando sua institucionalização e consolidação no
Instituto Federal Baiano nos próximos anos.
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6.1 PROPOSTA DE UM MODELO REFERENCIAL BÁSICO DE GOVERNANÇA PARA
A EAD DO IF BAIANO

Enquanto perspectiva futura será apresentada uma proposta, pautada em um novo olhar,
com vistas à institucionalidade do processo de Governança para a Educação a Distância do IF
Baiano, um modelo referencial básico de Governança. Com esta proposta, não se pretende
elaborar um modelo referencial de Governança rígido para a EaD, mas sim desenvolver, de
forma sistematizada, um conjunto de ideias e boas práticas que ajude a repensar os processos
de EaD em termos de desempenho, responsabilidades e conformidade, ou seja, como um
instrumento que assegure a constante geração de valor para o IF Baiano.
Segundo Rhodes (1996), a Governança sob essa perspectiva trata de questões
relacionadas: à coordenação de ações; ao exercício do controle em situações em que várias
organizações estão envolvidas; às estruturas de autoridade; à divisão de poder e
responsabilidade entre os diversos atores; à alocação tempestiva e suficiente de recursos; e,
enfim, à governança das ações, aqui entendida como a capacidade de o governo coordenar a
ação de atores com vistas à implementação de políticas públicas. Realizando-se a junção do
conceito de Rhodes com o Sistema de Governança em órgãos e entidades da Administração
Pública do TCU (2014), busca-se apresentar um modelo referencial básico de governança
para a EaD do IF Baiano.
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Figura 17 – Modelo referencial básico de Governança para a EaD do IF Baiano

7

Fonte: Adaptada do Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública, TCU 2014.

Na Figura 17, observam-se, como pilares, o modelo referencial de Governança e os seus
princípios, e, na base, a Gestão. Assim, pode-se observar as estruturas adaptadas do
Referencial Básico de Governança do TCU (2014) que contribuem para a boa governança na
organização da EaD do IF Baiano:

1. As instâncias externas de Governança na EaD do IF Baiano: responsáveis pela
fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel
para a promoção da governança. Aqui representadas pelo Pronatec – Rede e-Tec
Brasil, UAB e Parfor;
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2. As instâncias externas de apoio à governança na EaD do IF Baiano:
responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente. Aqui
representadas por Auditoria Independente, Sociedade, Cidadãos e outras partes
interessadas;
3. As instâncias internas de governança na EaD do IF Baiano: responsáveis por
definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a
conformidade e o desempenho destas. São, também, responsáveis por garantir
que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público, servindo
de elo entre o principal e o agente. Aqui representadas pelo Conselho de
Administração/Gestão para a EaD e Alta Administração/Gestão;
4. As instâncias internas de apoio à Governança na EaD do IF Baiano: realizam a
comunicação entre as partes interessadas internas e externas à administração,
bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles
internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.
Aqui representadas pela Auditoria interna, Comissões, Ouvidoria EaD, Reitor,
Pró-Reitores (Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional), Pró-Reitoria
de Ensino e Diretoria de Educação a Distância ;
5. A administração executiva: responsável por avaliar, direcionar e monitorar,
internamente, o órgão ou a entidade. É responsável por estabelecer políticas e
objetivos e prover direcionamento para a organização. Aqui representada pelos
gestores da EaD na Reitoria e a Coordenação e –Tec;
6. A gestão tática: responsável por coordenar a gestão operacional em áreas
específicas. Aqui representada pelos Coordenadores de Polo;
7. A gestão operacional: responsável pela execução de processos produtivos
finalísticos e de apoio. Aqui representada pelos Tutores.
Comparando-se a estrutura elaborada com a apropriação do conceito de Rhodes (1996),
há o seguinte panorama:
(a) À coordenação de ações podem ser comparadas as instâncias externas: Pronatec,
Rede e-Tec, Uab e Parfor;
(b) Ao exercício do controle de situações em que várias organizações estão
envolvidas pode ser comparado o Conselho de Administração para a
EaD;Gestão para a EaD;Alta Adminstração;
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(c) Às estruturas de autoridade podem ser comparadas as instâncias internas de
governança e de apoio e a

administração executiva: Gestores da EaD na

Reitoria, Coordenação e-Tec; Auditoria interna EaD, Comissões e Ouvidoria
para

EaD;

e

as

Órgãos

Superiores

(Reitor

e

PROEN,

PROEX

;PROPES;PRODIN E DEaD);
(d) À divisão de poder e responsabilidade entre os diversos atores podem ser
comparados a Gestão Tática (Coordenadores de Polo) e a Gestão Operacional
(Tutores);
(e) À alocação tempestiva e suficiente de recursos pode ser comparada a Auditoria
Independente;
(f) À governança das ações pode ser comparado todo o Modelo Referencial Básico
de Governança desenvolvido para a EaD do IF Baiano.

Após o desenvolvimento desse modelo referencial básico de Governança para a EaD é
fundamental compreender que uma governança corporativa não determinará por si só o
sucesso da organização (Martins, et al 2010, p. 2). A recente visão da governança corporativa,
composta das dimensões desempenho, conformidade e responsabilidade, aborda de forma
efetiva as questões centrais que os gestores deverão gerir efetivamente de forma a gerar valor
à organização em médio e curto prazos. Essa visão, de ordem mais prática, é chamada de
governança organizacional (FAHY, 2005).
A dimensão do desempenho concerne ao desenvolvimento e à entrega de processos de
gestão estratégica para assegurar a criação de valor da organização. Dessa forma, compreende
sistemas, pessoas e processos que permitem à organização determinar as seguintes questões:
que áreas da organização estariam gerando valor? Quais os principais fatores que
influenciariam o desempenho organizacional? Como a organização tem se desempenhado em
relação à concorrência? (FAHY, 2005). Confrontando-se à realidade da EaD do IF Baiano,
percebe-se a necessidade de se estabelecer essa sinergia das partes (sistemas, pessoas e
processos) para que o todo (EaD) agregue valor ao Instituto, reportando-se, assim, ao
princípio de Governança da Eficiência, fundamentado na ideia de fazer o que é preciso com
qualidade adequada ao menor custo possível (Brasil, 2010).
A dimensão de conformidade refere-se à visão sistêmica da gestão a partir da visão
regulatória da legislação e padrões. A conformidade compreende a efetividade das estruturas
de gerência, a suficiência e confiabilidade dos relatórios gerenciais e a efetividade na
avaliação de riscos (LAMEIRA, 2001). Realizando-se um paralelo com a Educação a
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Distância do IF Baiano, a preocupação e a atenção com as aplicações orçamentárias e
prestações de contas por parte dos gestores devem existir e a sua aplicabilidade está em
acordo com um dos princípios de Governança, Accountability, a partir do qual se espera que
os agentes de Governança prestem contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo
integralmente as consequências de seus atos e omissões (IBGC, 2010).
A dimensão de responsabilidade corporativa tem sido cada vez mais incorporada nas
organizações que privilegiam a geração de valor em longo prazo e a proteção da marca
(DAVIES, 2006).
A operacionalização deste produto é possível de ser trabalhada posteriormente com uma
maior gama de estudo e práticas de gestão a serem desenvolvidas para a EaD do IF Baiano.
Conclui-se a presente proposta com a reflexão de que, havendo a triangulação, ou seja, a
aplicabilidade do conceito de Rhodes (1996) com as estruturas desenvolvidas (que contribuem
para a boa governança na organização) e as dimensões de desempenho, conformidade, e
responsabilidade de Fahy (2005), pode-se estabelecer um novo olhar para o processo da
governança na EaD do IF Baiano, um modelo referencial básico de Governança para o
Instituto, que pode desenvolver os seus princípios,o início de um processo de
institucionalidade da governança.
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Apêndice A – Roteiro das entrevistas aplicadas aos gestores EaD da Reitoria
1. Dados pessoais e profissionais





Nome:
Idade:
Formação (graduação e pós-graduação):
Cargo:

2. Sobre a função:






Há quanto tempo atua no IF Baiano?
Há quanto tempo de exercício na função?
Já exerceu essa função anteriormente?
Qual sua experiência com educação a distância?
Em sua avaliação, aconteceram mudanças na gestão da EaD desde a sua implantação no
IF Baiano? Quais as mudanças mais significativas você pontua?

3. Parâmetro Oferta de EaD
3.1 Qual o seu posicionamento sobre a oferta de EaD pelas instituições públicas? Como você
avalia as críticas a esta modalidade em contraponto com o ensino presencial?
3.2 Você faz uma avaliação diferenciada para o ensino profissionalizante, graduação, pósgraduação a distância?
3.3 Sobre a metodologia de desenvolvimento dos cursos EaD adotados pelo IF Baiano
atualmente, qual o seu posicionamento ?
3.4 Considera fundamental o estudo de demanda anterior a oferta de EaD? No IF Baiano
existe algum estudo desse tipo para os cursos a serem ofertados pela EaD ?
4. Parâmetro Regulamentação da EaD
4.1 Os documentos institucionais (PDI, PPP, PPC) favorecem a oferta e o fortalecimento da
política pública de EaD?
4.2 As diretrizes para o funcionamento da EaD no IF Baiano estão claras?
4.3 Os PPP dos cursos EaD oferecidos foram construídos de maneira coletiva? Como você
avalia o processo de construção desses documentos?
4.4 Os documentos federais traduzem a necessidade de oferta da política pública de EaD no
IF Baiano?
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4.5 As normatizações e as informações advindas da DEAD atendem à diversidade de
necessidades do Campus ofertante? Quais são atendidos e quais precisam melhorar?
5. Parâmetro Estruturação
5.1 O IF Baiano possui uma equipe de gestores de EaD em número suficiente? Quais
carências você identifica?
5.2 O espaço físico da EaD na Reitoria e nos polos são adequados?
5.3 As tecnologias de comunicação e informação disponíveis atualmente são compatíveis com
a demanda atual da EaD?
5.4 O sistema de parceria atual com o Estado e com o Município auxilia na oferta da
modalidade à distância?
5.5 Em sua opinião o modelo atual de gestão adotado pela EaD do IF Baiano, de acordo com
os princípios da gestão democrática, ocorrem com decisões elaboradas e executadas de forma
participativa?
6. Parâmetro Modelo de gestão EaD
6.1 A EaD do IF Baiano está estruturada em um modelo semicentralizado, sendo as atividades
sistêmicas, na DEAD, e a organização dos cursos na Reitoria. O modelo de EaD deve ser
constituído dentro dos parâmetros e normativas do ensino presencial? Por favor, justifique.
6.2 A EaD deve constituir-se de moldes próprios e Campus próprios?
6.3 Toda a equipe deve fazer parte do quadro de pessoal de servidores efetivos?
6.4 O pagamento para os servidores efetivos através de bolsas tem sido o ideal?
6.5 Conforme sua experiência ou expectativa como deveria ser adotado ou ofertada a EaD no
IF Baiano? Faça uma avaliação sobre a institucionalização da política pública de educação a
distância sobre o aspecto do ensino profissional tecnológico do IF Baiano.

7. Parâmetro de Governança:
7.1 Considerando o papel da Educação Profissional e sua contribuição para a sociedade como
você avalia esta oferta de cursos EaD?
7.2 Quais as ações estão em desenvolvimento ou planejamento no IF Baiano para a gestão em
EaD nos próximos anos em virtude da crise nacional hoje vivenciada pelo país ?
7.3 A literatura considera seis os princípios de governança: liderança, compromisso,
integridade, responsabilidade, transparência e integração. Estes princípios lhe são familiares
no dia a dia de suas atividades? Qual o seu entendimento a respeito dos mesmos?
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7.4 Marques (2007, p. 09) associa os três primeiros princípios da governança (a liderança,
compromisso, integridade,) aos atributos pessoais dos componentes da organização e os
demais (responsabilidade, transparência e integração) com o resultado das estratégias,
sistemas, políticas e processos constituídos, enquanto gestor da EaD do IF Baiano como
podemos analisar a execução de tais aspectos ?

7.5 Governança educacional refere-se, portanto, a como os sistemas e as organizações
educacionais são estabelecidas, como nelas o poder é distribuído e exercido, quais as
estruturas são empregadas, como ocorre o processo decisório, quais são as responsabilidades
formais, quais são os papéis formais e informais, qual a relação entre os distintos atores, quais
as relações entre os distintos níveis e esferas de autoridade, como se exerce a responsabilidade
fiscal, como ocorre o adequado registro e emprego orçamentário, entre tantas outras questões.
(Alves, M.,2006). Emita sua opinião a respeito de governança educacional:
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APÊNDICE B: Questionário aplicado aos coordenadores/tutores EaD
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*Obrigatório

Questionário de pesquisa
A pesquisa visa coLetar dados do período entre 2011 a 2015.
1. Qual a sua relação profissional

com o ensino a distância do IF Baiano?

*

É possivel assinalar mais de ma opção, se for o seu caso.
Coordenador de Polo
Coordenador de Curso
Coordenador de Tutoria
Coordenador Pedagógico
Tutor Presencia I
Tutor a Distância
Outro:

2. Quanto tempo atua no ensino a distância?

*

O -1 ano
1 - 3 anos
3 - 5 anos
5 - 8 anos

3. Quanto tempo atua no ensino a distância do IF Baiano?

*

0-1 ano
1 - 3 anos
_ 3 - 5 anos
•

5 - 8 anos

4. Como foi o seu processo de ingresso na EaD do IF Baiano?
•

*

Processo seletivo
Convite
,., Nenhum dos processos

httpS:lldocs.google.com/formsldl1QLFggANdXLH7ue-VMmCI3oJCbAT2yJEvemMAXeUYEBQlformResponse
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5. A Oferta de EaD do IF Baiano
Assinale as alternativas de acordo com seu grau de concordância:

Concordo
completamente

Concordo
parcialmente

Não
concordo,
nem
discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
completamente

o IF Baiano, vem
por tradição
ofertando o
ensino presencia!.
Qual o seu
posicionamento
sobre a oferta do
ensino a distância
no âmbito do IF
Baiano?
Concorda que o
IF Baiano deva
ofertar cursos
superiores e pósgraduação na
modalidade à
distância?
Em relação a
metodologia
desenvolvida pela
EaD IF Baiano
atualmente, qual
o seu
.posicionamento?
Considera
fundamental o
estudo de
demanda anterior
a oferta de EaD?

v

•

6. Regulamentação da EaD do IF BAIANO
Assinale as alternativas de acordo com seu grau de concordância:

Concordo
completamente

Concordo
parcialmente

Não
concordo,
nem
discordo

Discordo
parcialmente

As diretrízes para
o funcionamento
da EaD no IF
Baiano estão
claras?

Discordo
completamente

@

'-"'Ãs'necessida'cfes'
específicas de
oferta pública de
EaD do IF Baiano
estão
contempladas
nos documentos
federais ( Ex.:
Decreto

G

@

5.622/2005;
Referenciais de
Qualidade para
EaD; LDB
https://docs.google.com/forms/d/1QLFggANdXLH7ue-VMmCI3oJCbAT2yJEvemMAXeUYESQ/formResponse
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9.394/1996)?
As normatizações
de documentos e
as informações
advindas da DEaD
atendem a
necessidade do
Campus
ofertante?

7. Estruturação da Gestão EaD do IF Baiano
Assinale as alternativas de acordo com seu grau de concordância:

Concordo
completamente

Concordo
parcialmente

Não
concordo,
nem
discordo

Discordo
parcialmente

Possuímos uma
equipe de
gestores de EaD
suficiente?
O espaço físico
da EaD na
Reitoria e nos
polos são
adequados?
As tecnologias de
comunicação e
informação
disponíveis
atualmente são
compatíveis com
a demanda atual
da EaD?
O modelo atual
de gestão
adotado pela EaD
do IF Baiano, de
acordo com os
princípios da
gestão
democrática,
ocorrem com
decisões
elaboradas e
executadas de
forma
participativa? .

Discordo
completamente

•
•

8. Modelo de gestão EaD do IF Baiano
Assinale as alternativas de acordo com seu grau de concordância:

Concordo
completamente

Concordo
parcialmente

Não
concordo,
nem
discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
completamente

A EaD do IF
Baiano está
estruturada em
um modelo semicentralizado,
https:lldocs.google.com/forms/dl1QLFggANdXLH7ue-VMmCI3oJCbAT2yJEvemMAXeUYEBQJformResponse
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sendo as
atividades
sistêrnicas, na
DEaD. e a
organização dos
cursos na
Reitoria. O
modelo de EaD
deve ser
constituído
dentro dos
parâmetros e
normativas do
ensino
,presencial?
A EaD deve
constituir-se de
moldes próprios e
Campus
próprios?
Toda a equipe
deve fazer parte
do quadro de
pessoal de
servidores
efetivos?
O pagamento
para os
servidores
efetivos através
de bolsas tem
sido o ideal?
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•

9. A literatura científica da área considera seis os princípios de governança: liderança,
compromisso, integridade, responsabilidade, transparência e integração. Estes princípios lhe são
familiares no dia a dia de suas atividades?
Concordo completamente
Concordo parcialmente
Não concordo, nem discordo
Discordo parcialmente
Discordo completamente

10. Governança educacional refere-se, portanto, a como os sistemas e as organizações
educacionais são estabelecidas, como nelas o poder é distribuído e exercido, quais as estruturas
são empregadas, como ocorre o processo decisõrio, quais são as responsabilidades formais,
quais são os papéis formais e informais, qual a relação entre os distintos atores, quais as
relações entre os distintos níveis e esferas de autoridade, como se exerce a responsabilidade
fiscal, como ocorre o adequado registro e emprego orçamentário, entre tantas outras questões
(Alves, 2006). Considerando esta perspectiva de governança em educação, você a considera
aplicavél a Educação a Distância do IF Baiano?
Concordo completamente
Concordo parcialmente
Não concordo. nem discordo
Discordo parcialmente
Discordo completamente

Outras observacões/conslderacões
httpS:lldocs.google.com/forms/d/1QLFggANdXLH7ue-VMmCI3oJCbAT2yJEvemMAXeUYESQfformResponse
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Se você tem algo relevante que gostaria de acrescentar e não foi contemplado nas questões
acima, ou deseja complementar algumas das respostas fornecidas, agradecemos a sua
contribuição.
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