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RESUMO

Este trabalho objetivou a contextualização da Educação à Distância (EaD) por meio da experiência 
do Programa Nacional de Administração Pública (PNAP) realizado pela Universidade Estadual de 
Montes Claros no período de 2011 a 2015. A análise foi realizada em meio ao contexto dos estudos e 
conceitos de Stompka (1998) acerca de mudança social, como opção metodológica para compreender 
os processos de modificação numa sociedade, sem, contudo, julgar se os resultados são positivos ou 
negativos. Pretende-se analisar o processo de mudança e não o grau das transformações. As mudanças 
sociais têm uma perspectiva de direcionamento para um ciclo evolutivo, especialmente quando centradas 
na especificação da divisão do trabalho, no entanto, a mudança não é somente da esfera ocupacional 
ou econômica social, esta vai além e pode atingir outras esferas, como, por exemplo, as posturas 
políticas. No presente caso, a análise foi direcionada aos egressos do PNAP/EaD no curso superior de 
bacharel em Administração Pública dos pólos de Urucuia/MG e Almenara/MG. A metodologia utilizou 
pesquisa bibliográfica, documental e exploratória, alcançada por meio dos instrumentos de coletas dos 
questionários aplicados aos egressos com realização de análises quanti-qualitativas.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva apresentar reflexões no contexto da Educação a Distância (EaD) de 
forma específica a política social da educação superior, que, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, a Lei n. 9.394/1996, denominada LDB oportunizou que o governo efetivasse outras políticas 
sociais dentro da proposta da Universidade Aberta do Brasil (UAB) aliando as modernas tecnologias da 
rede de internet que permitem o contato virtual para fins de transmissão do conhecimento, desde que o 
centro do processo seja sempre o acadêmico.

No contexto da UAB, a política pública social do governo federal introduziu de forma pioneira 
o Programa Nacional de Administração Pública (PNAP) que visou à formação e graduação superior 
em Administração Pública, e através de Edital publicado a Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes) foi selecionada para desenvolver o PNAP nos pólos de Urucuia/MG e Almenara/MG, no 
período 2011 a 2015. O PNAP é precursor de uma realidade de formação que necessita de um crivo 
científico de análise para futuras reestruturações ou correções.

Neste trabalho, a discussão teórica abordou o conceito de mudança social na visão de Sztompka 
1 Artigo apresentado ao V Congresso em Desenvolvimento Social - 29,30 de junho e 01 de julho de 2016. PPGDS - 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social / Unimontes
2 Especialista em Sociologia e Política, graduado em Serviço Social (2006)/Unimontes. Analista do Seguro Social 
(Assistente Social) do Instituto Nacional do Seguro Social/INSS/Brumado/BA. E-mail:
vprsocial@yahoo.com.br
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(1998) que delimita as questões dentro de um sistema, cujos elementos, condições, fronteiras e fatores 
podem levar a mudanças nos elementos, nas estruturas, nas funções, nas relações e no meio-ambiente. 
Em seguida, o debate acerca da política pública social como meio de desenvolvimento que perpassa 
pelo empoderamento do cidadão.

A proposta visou apontar, na visão dos egressos do PNAP, com diversos questionamentos da 
operacionalidade e percepção destes, como um curso da EaD pode modificar potencialmente a vida de 
uma pessoa? Se todo conhecimento tende a realizar acréscimos na vida, na experiência, na compreensão 
e na formação das pessoas, isso ocasiona mudanças sociais? A reflexão ainda é como os cursos na 
modalidade EaD podem representar elementos de mudança social na vida das pessoas que têm acesso a 
ela? Se tratada no cenário das políticas públicas e sociais de educação, é possível perceber as tendências 
que orientam os objetivos no seu processo de formulação e execução?

Em suma, na metodologia buscou-se o acesso às respostas dos egressos nos pólos de Almenara/
MG e Urucuia/MG através de questionários enviados também via internet e a pretensão foi demonstrar 
a experiência do PNAP sem, contudo, mensurá-la.

ABORDAGEM TEÓRICA

O CONCEITO DE MUDANÇA SOCIAL NA VISÃO DE SZTOMPKA

Os estudos modernos acerca da mudança social são fortemente influenciados pela abordagem 
clássica no que se refere à sistematização e estruturação da sociedade. O que norteia essa perspectiva 
é a idéia de elementos interligados num determinado espaço. Neste trabalho, a idéia de Sztompka 
(1998) foi a opção metodológica para compreensão da temática; a mudança social é definida a partir 
daquilo que acontece na abrangência do sistema. “O conceito básico de mudança social envolve, 
portanto, três idéias: 1) diferença; 2) em instantes diversos; 3) entre estados de um mesmo sistema.” 
(SZTOMPKA,1998:27)

Alguns fatores podem ser considerados e combinados durante a análise de uma mudança social, 
conforme Sztompka (1998):

 Os elementos fundamentais de um sistema podem ser classificados como áreas temáticas a) 
de natureza macro, constituídos historicamente e serão identificados de acordo com o tipo de mudança 
social que se instaura. A execução de um programa de estado ou de governo, por exemplo, pode revelar 
a economia, a política e a cultura como elementos essenciais.

 Na condição de mudança social, os elementos estabelecem relações diretas ou indiretas b) 
entre si que podem alterar positiva ou negativamente os resultados. Voltando ao exemplo de um programa 
de estado ou governo, a economia pode ser influenciada por decisões no âmbito da política, que, por 
conseguinte, alterem fatores culturais da sociedade. A relação direta entre economia e política pode 
afetar indiretamente a cultura.

 As relações entre os elementos fundamentais do sistema ocorrem dadas as funções que c) 
estes desempenham na sociedade, as quais são variantes. Um elemento pode servir de regulador e ao 
mesmo tempo ser regulado por outro; ou possuir funções
claras de planejamento, decisão, execução e controle dentro do sistema.

 A fronteira dos elementos de um sistema é estabelecida por meio das funções que lhe são d) 
peculiares. Nesse sentido, ela não é fixa.

 Os elementos fundamentais de um sistema apresentam em determinadas condições, e) 
subsistemas de caráter micro que revelam temáticas específicas dentro de um tema geral. A economia 
de um país é um exemplo, esta possui setores micro que ora influenciam, ora são influenciados numa 
ordem macro.

 Por fim, o meio ambiente constitui um fator relevante nas análises relativas à mudança f) 
social, uma vez que, as situações acontecem no seu âmbito, de acordo com as transformações ocorridas 
no âmbito do espaço, do contexto, a movimentação dos elementos tende a mudar quanto às suas funções, 
fronteiras e interações.
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É importante ressaltar que esse modelo de análise não é estático, senão integrado. Qualquer 
alteração direta ou indireta em algum dos fatores transforma os elementos e resulta em mudança 
social.

De acordo com as transformações nestas dimensões, o modelo sistêmico apresenta diferentes 
mudanças: i) mudança de composição dos elementos; ii) mudança na estrutura da sociedade por meio 
das relações entre os elementos; iii) mudança de funções entre os elementos; iv) mudança de limites; v) 
mudança nas relações entre os subsistemas; vi) mudança no meio ambiente.

Entender a mudança social pressupõe perceber o modo como as macro-variáveis influenciam 
os micro-eventos e que efeitos geram em decorrência disto. A idéia de processo é essencial para a 
compreensão do conceito de mudança social, uma vez que, se trata de entender a dinâmica dos 
movimentos, transformações, alterações e evoluções de natureza quantitativa ou qualitativa. Dentre os 
processos sociais, duas formas específicas ganharam destaque entre os estudiosos: o desenvolvimento 
social e o ciclo social.

O desenvolvimento social revela o desdobramento das potencialidades do sistema e possui 
três características principais: o estado do sistema não se repete; o estado do sistema representa um 
nível mais alto de certa propriedade selecionada; é estimulado pelas tendências imanentes. A noção de 
desenvolvimento pressupõe a inevitabilidade, necessidade e irreversibilidade do processo. (SZTOMPKA, 
1998)

O ciclo social caracteriza-se por duas peculiaridades: segue um padrão circular, cada estado do 
sistema tende a reaparecer em determinado momento; essa repetição deve-se a uma tendência imanente 
do sistema.

Outro conceito importante no estudo da mudança social refere-se ao progresso social que é um 
processo direcional o qual conduz o sistema a um estado de aperfeiçoamento.

Recentemente, os estudos alusivos à dinâmica social adquiriram outra roupagem. São enfatizadas, 
as amplas qualidades dinâmicas da realidade social (a sociedade encontra-se em movimento) e a 
sociedade deixa de ser tratada como objeto, coisa (desreificação da realidade social).

Esse novo modelo do campo sociocultural produzido de maneira alternativa para analisar o 
sistema social reafirma e renova os conceitos anteriormente apresentados, senão vejamos:

 Mudança social: diferença entre os estados do campo social no tempo;• 
 Processo social: seqüência de eventos sociais em estados diferenciados e consecutivos;• 
 Desenvolvimento social: diferenciação, expansão, cristalização e articulação do campo • 

social em diferentes dimensões e sob diferentes tendências;
 Progresso social: concebido como qualquer um desses desenvolvimentos, desde que • 

concebido como benéficos a alguma perspectiva.
Os conceitos apresentados acima possibilitam realizar análises diferenciadas quanto às 

transformações da sociedade, bem como compreender a trajetória percorrida pelas políticas sociais e 
os tipos de mudança social que estas favorecem. Para tanto, é relevante visitar os principais aspectos 
teóricos alusivos às políticas sociais.

A POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DA EDUCAÇÃO COMO SINÔNIMO DE DESENVOLVIMENTO 
E MUDANÇA SOCIAL

A Educação é um direito social garantido a todos na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, com vistas a contribuir com o desenvolvimento pleno da pessoa no exercício da 
cidadania. A família e o Estado devem promover ou favorecer o desenvolvimento e a mudança pessoal, 
social e cultural por meio da Educação, sendo esta um processo abrangente e complexo direcionado ao 
atendimento das necessidades e interesses das crianças, jovens e adultos para que ao longo da vida todos 
tenham oportunidades e condições dignas de escolha em espaços diferenciados da sociedade. (DEMO, 
1986)

A política educacional constitui uma das condições necessárias que merece maior destaque para 
o desenvolvimento de um país ou região, dada a capacidade de escolha e decisão que possibilita ao 
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cidadão. Essa é uma discussão muito atual nas ciências humanas e sociais, nos estudos que discutem 
desigualdades sociais, redução da pobreza e empoderamento dos cidadãos.3

Uma das maneiras de empoderar a sociedade por meio da Educação consiste em oportunizar 
a participação das pessoas nos processos educacionais com a intenção de torná-las responsáveis pela 
mudança social que porventura venha a acontecer.

Existem diferentes concepções e possibilidades de análises da educação e a depender de qual 
estratégia é adotada, o sentido da política educacional pode mudar e isso altera profundamente as práticas 
relacionadas ao ensino.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) NA EXPERIÊNCIA DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PNAP) REALIZADO PELA 
UNIMONTES.

A demanda crescente por acesso e formação de Educação Superior associada aos processos 
facilitadores de acessibilidade às informações via sistema de rede de internet, no chamado contato virtual 
culminaram na reestruturação do sistema de Educação a Distância (EaD) no Brasil.

Convém ressaltar que os processos da EaD ocorreram mundialmente e já há bastante tempo, 
com relatos de cursos desde 1881 na Universidade de Chicago, 1840 no Reino Unido e no século XX 
nos Estados Unidos. No Brasil, ainda que outras experiências tenham existido com Roquete-Pinto, entre 
1922 e 1925 através da radiodifusão com apoio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), o marco da 
EaD ocorreu com o Instituto Universal Brasileiro (IUB), fundado em 1941, e que, até hoje tem grande 
quantidade de alunos por correspondência que aprendem novas carreiras por meio de material impresso 
e, recentemente, fitas de vídeo e DVD; em 1981a Fundação Roberto Marinho inovou ao colocar na TV 
o Telecurso 1° e 2° graus e, posteriormente, Telecurso 2000. (BOHUMILA ETALL, 2005)

Educação a Distância (EaD) é a forma de ensino-aprendizagem na qual professor e alunos estão 
em ambientes diferentes. Moore e Kearsley (2007, p. 2) afirmam que a EaD é o “aprendizado planejado 
que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação 
do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e 
administrativas especiais”. Ainda que seja realizada a distância as atividades devem manter interação 
para transmissão dos conhecimentos.

No Brasil, os fatores que contribuíram para a evolução do EaD acontecer estão relacionados com 
as novas tecnologias; a boa adesão do público alvo a essas novas práticas bem como, a dificuldade em 
ter tempo de dedicação para frequentar uma sala de aula presencial. (BOHUMILA ETALL, 2005). A EaD 
é uma opção de conciliar as atividades de trabalho, estudo, lazer e obrigações familiares.

Como forma de democratização da educação superior, a partir de 1996, a Lei n. 9.394, denominada 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no seu artigo 80 versa formalmente sobre a EaD 
como modalidade de educação. (TORRES E MILL, 2013). Desta forma, foi possível a ampliação das 
inúmeras políticas do governo com atividades de capacitação, treinamento e educação formal utilizando-
se das plataformas virtuais.

O Decreto n° 5.622, de 20/12/2005, o Decreto n° 5.773 de 09/05/2006 e as Portarias Ministeriais 
Normativas n° 1 e n° 2, de 11/01/2007 regulamentam a forma e necessidade de que as instituições 
credenciem pólos de apoio presencial para a oferta de cursos à distância, destacam-se como exigências 
04 (quatro) compreensões essenciais para a qualidade em EaD de nível superior: docentes e educandos 
operando em recintos diferentes; necessidade de intermédio tutorial; necessidade de apoio descentralizado 
ao estudante com acesso a Internet; manutenção do aluno como centro do processo pedagógico. 
(BIZARRIA e TASSIGNY, 2013)

As transformações vividas na sociedade capitalista nas últimas décadas ocasionaram uma 
reestruturação do modo de produção, alterando assim muitos aspectos da sociedade, envolvendo o Estado, 
a família e também o trabalho. Nesse sentido, a EaD pode significar uma das formas de adaptação dos 
3  O conceito de empoderamento é relativamente novo e está relacionado às estratégias e iniciativas que visam dotar 
o cidadão da capacidade de livre escolha acerca dos rumos de sua vida e de decisão sobre a vida sociedade. Em linhas 
gerais, trata-se de atender às necessidades básicas da pessoa a fim de possibilitar sua emancipação. (NARAYAN, 2002)
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trabalhadores às novas exigências do mercado de trabalho ou do contexto sócio-econômico e político 
que é vivenciado.

A dinâmica da EaD carrega consigo a questão da qualificação profissional ao possibilitar o acesso 
à Educação para pessoas cujas condições históricas, territoriais, estruturais não lhe são favoráveis. A 
educação à distância surge desta necessidade de formação e aproveita a tecnologia para alcançar seus 
objetivos.

A modalidade EaD/PNAP/Administração pública oportuniza aumento de potencial de qualificação 
no âmbito da gestão, mas há necessidade de se refletir sobre as mudanças sociais ocasionadas com esta 
política pública, não em nível de análise do processo de mudança e não o grau das transformações se 
foram positivas ou negativas.

Podemos apontar o quanto um curso da EaD pode modificar potencialmente a vida de uma 
pessoa? Todo conhecimento tende a realizar acréscimos na vida, na experiência, na compreensão e na 
formação das pessoas o que ocasiona mudanças sociais?

No contexto desta pesquisa, o foco da EaD foi a operacionalização da Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes), que é uma autarquia estadual situada no norte de Minas Gerais cujo 
objetivo maior é democratizar e propiciar que o ensino superior alcance um maior número de pessoas, 
sobretudo aqueles que a distância é um impedimento para formação.

A Unimontes implantou o “Programa de Interiorização e Desenvolvimento do Ensino Superior” 
que associado às Políticas Públicas do governo federal através do MEC, no sistema Universidade Aberta 
do Brasil (UAB) ampliou o acesso à educação a todos aqueles que almejam a formação superior. (MEC/
UAB/UNIMONTES/PPP, 2009).

A UAB/PNAP/Administração Pública foi consolidada na Unimontes pela união das forças do 
Centro de Educação a Distância (CEAD) e do Departamento de Ciências da Administração do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).

O Curso de Bacharelado em Administração Pública na modalidade EaD atendeu ao Edital n° 01, 
de 27/04/2009, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) vinculada 
ao sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) do governo federal, que ofereceu autorização para 
efetivar o Programa Nacional de Administração Pública (PNAP).

Dessa forma, através da adesão ao referido Edital CAPES/MEC 01/2009, após aprovação, foi 
autorizado que a Unimontes/CEAD/CCSA/Departamento de Administração operacionalizasse a rede 
PNAP e passasse a ofertar 50 vagas para o curso de Bacharelado em Administração Pública no pólo de 
Urucuia/MG e no Pólo de Almenara/MG, de forma concomitante, dando sequência à oferta de cursos 
nesta área. O campus sede da Unimontes está em Montes Claros/MG e a distância entre o pólo Urucuia/
MG é de 288Km e o pólo Almenara é de 462Km.

De forma direta, o quadro de apoio foi formado por 04 tutores (dois presenciais nos pólos e dois 
à distância), uma equipe de apoio operacional e tecnológica formada por um coordenador geral, uma 
coordenadora adjunta e 04 assessores junto ao CEAD que estavam localizados na sede da Unimontes na 
cidade de Montes Claros/MG. De forma indireta, na logística do PNAP atuaram motoristas, tecnólogos 
da diretoria de informação e plataforma, digitadores, arquivistas, dentre outros profissionais. Atuaram 
no curso do 1° ao 8° períodos 32 professores formadores e também professores orientadores de Estágio 
e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC/Artigo).

A plataforma do Ambiente de Avaliação de Aprendizagem (AVA) do PNAP/Administração 
pública/Unimontes pode ser acessada pelo seguinte link: http://www.virtualmontes.unimontes.br/

APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA COM EGRESSOS DO PNAP E 
APONTAMENTOS PARA ANÁLISE DIANTE DOS CONCEITOS

A formação via EaD tem sido alvo de observações análises nas ultimas décadas no Brasil. De 
um lado, e expansão da EaD enquanto modalidade de ensino é questionada acerca das condições e 
circunstâncias de operacionalização dos cursos; quanto à metodologia e o acompanhamento dos 
estudantes e o desempenho relacionado às atividades desenvolvidas pelos estudantes. Por outro, existe 
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um reconhecimento da importância que esta modalidade de ensino cumpre ao proporcionar o acesso á 
educação no sentido da escolarização a milhares de pessoas que por motivos diversos como logística, 
transporte, distância, tempo, outras obrigações, não podem frequentar uma instituição de ensino 
presencial.

Nesse sentido, a reflexão que se aponta é como os cursos na modalidade EaD podem representar 
elementos de mudança social na vida das pessoas que têm acesso a ela? Se tratada no cenário das 
políticas públicas e sociais de educação, é possível perceber as tendências que orientam os objetivos no 
seu processo de formulação e execução?

No caso específico da experiência do PNAP, analisado neste artigo, cabe entender de um lado 
situar a proposta do curso e de outro, delinear o perfil dos egressos do curso para então, apontar alguns 
elementos que indiquem possibilidade de mudança social.

Na pesquisa de campo foram encaminhados questionários aos 46 concluintes e egressos dos 
pólos de Almenara/MG e Urucuia/MG, um total de 35 respondeu, perfazendo 77% da totalidade de 
egressos. No questionário buscou-se indicativos e percepções de mudanças ocorridas relacionadas com 
a participação na EaD/PNAP/Administração Pública.

O instrumento de coleta de dados foi organizado em 21 questões que trataram do perfil e atuação 
dos egressos do curso. Buscou-se caracterizar, sexo, faixa etária, renda e ocupação atual. Em relação 
ao curso, as questões objetivaram compreender as expectativas, o nível de desempenho e o nível de 
interesse. Em relação à experiência, a intenção é perceber como a participação no curso está relacionada 
à atuação profissional anterior e atual, no sentido de identificar se existem relações entre o curso e as 
atividades que são desenvolvidas atualmente. Em relação a mudança ocasionada pela política social do 
PNAP, de forma específica buscou-se identificar a percepção acerca da área de atuação.

Dentre os respondentes, 15 são do sexo masculino e 20 do sexo feminino. A distribuição quanto 
à faixa etária está concentrada em pessoas com idade entre 19 a 30 anos (48%), entre 31 a 40 anos (34%) 
e entre 41 a 50 anos (14%). Em termos de cor, se classificam e se constituem em sua maioria como 
pardos (57%), seguidos por brancos (23%) e preto (14%) e amarelos (6%). Isso demonstra um perfil 
heterogêneo.

Quanto à escolaridade, e correlacionando que a colação de grau ocorreu em julho/2015, 77% 
ainda possuem apenas nível superior, 11% já estão fazendo algum curso de Pós-Graduação e, nos casos 
em que Administração Pública já era uma 2a formação superior 11% já possuíam pós-graduação. Estes 
dados revelam uma mudança importante na condição dos respondentes no sentido de que 22% estão 
em busca constante pela atualização, isso caracteriza uma mudança de postura em relação a não se 
acomodar na escala de complementação de aprendizado

Retomando o conceito de mudança social de Stompka (1998), a experiência do curso de 
Administração Pública/PNAP/Unimontes pode ser encarada como um elemento vetor de mudança 
social. A depender de como a EaD se compõe na estrutura da sociedade e diante das relações que 
estabelece com outros elementos constitutivos, a mudança social se opera de forma distinta.

Em se tratando a EaD de uma política educacional e suas relações com a formação para o 
trabalho, podemos localizar um processo de mudança social em curso que articula estruturas sistêmicas 
produtivas, por exemplo, mudanças para a economia local, no papel da educação e na cultura ou ainda 
na atuação direta do egresso.

A escolaridade do envolvidos e a busca por atualizações na formação possui relação direta com 
as demandas da estrutura produtiva profissional, no caso, mudanças na atuação de atividades da estrutura 
dos governos públicos, o que leva a uma adequação de atuação.

Em relação ao curso de Administração Pública/PNAP/Unimontes, 74% dos respondentes 
declararam que suas expectativas foram atendidas ou até mesmo superadas (22,9%), o que demonstra 
a importância do curso na vida destas pessoas. A maioria declara que obteve níveis de aprendizado que 
varia entre alto e médio. Trata-se aqui de um micro-evento ou uma micro-variável, o fato de o curso ter 
atendido as expectativas das pessoas envolvidas.

Entretanto, é fundamental a compreensão de como este curso pode ter gerado transformações 
profundas na vida dos envolvidos: em 91% das respostas informaram que a qualidade de vida melhorou 
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após a conclusão do curso. O fato mais importante contido neste dado consiste na percepção que os 
egressos possuem do impacto do curso em suas vidas.

E nesta perspectiva de melhoria da qualidade de vida no campo profissional, depois de concluir o 
curso, como cerca de 54% dos egressos participantes da pesquisa atuam como servidor ou funcionário na 
administração pública, podemos vincular diretamente as mudanças nas posturas profissionais de atuação 
em âmbito público. Ainda infere-se que, cerca de 11% dos respondentes possuem cargo comissionado, 
com posição de autoridade, responsabilidade e poder de mando, o que pode levar a novas posturas de 
decisões em relação ao todo organizacional e social.

Do total da amostra, 11% atuam como autônomo ou é empresário, nesta hipótese mudanças em 
posturas de mercado e/ou tomadas de decisões.

A noção de qualidade de vida poderia ser melhor precisada e parametrizada nas análises da 
pesquisa, no entanto, o destaque é para forma de percepção dos respondentes em relação a duas situações: 
ter feito o curso e a qualidade de vida que possuem após o curso. Isso indica a presença de um ciclo social 
de mudanças que envolvem outras questões além do próprio curso. Nas respostas, 92% consideraram 
que ocorreu melhoria, que foram mensuradas nas seguintes opções: melhorou (63%), melhorou muito 
(6%) e melhorou pouco (23%).

Gráfico	1	-	Opinião	dos	egressos	sobre	melhoria	da	qualidade	de	vida	após	PNAP

Um dado relevante, é que 75% se distribuem entre os que atuam totalmente na área do curso e 
85% declaram que o trabalho que desenvolvem atualmente possui relações diretas com os conteúdos 
profissionais do curso, essas questões visavam fortalecer a participação como atividade profissional dos 
mesmos na área de formação do PNAP. Era uma validação das circunstâncias fáticas, que reforçam o 
sentido de mudança.
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Gráfico 2 - Vínculo empregatício dos egressos

A respeito do tempo que trabalham na área em que se formaram no curso de Administração 
Pública, 60% já atuam há pelo menos 3 anos na área, e tiveram a oportunidade de ampliar sua formação, 
o curso proporcionou formação e instrumentos de potencialização da atuação das pessoas envolvidas, 
isso refletiu em mudanças de rotinas e posturas na atuação profissional conforme complementaram.

Se situarmos a EaD ao nível de subsistema de uma lógica maior de mudanças sociais, podemos 
apontar para a análise de como o processo de formação está para o trabalho ou para além do trabalho, na 
medida em que proporciona ampliação do conhecimento.

No que se refere à remuneração, predomina recebimento de valores entre 1 a 4 salários mínimos 
(57,20%), seguidos por aqueles que ganham entre 4 a 6 salários mínimos (20%), os demais estão entre os 
que não percebem salários ou estão acima de 6 salários mínimos. Os respondentes foram questionados 
acerca de como o mercado de trabalho remunera os profissionais da área de Administração Pública, 
com o intuito de identificar a percepção sobre elementos de valorização e desvalorização profissional. 
Mais da metade das respostas indicam que a remuneração é equivalente às outras áreas de graduação 
em gestão ou até melhor. Esse questionamento visa evidenciar as possibilidades de atuação e mudança 
social em termos financeiros obtidos com a conclusão da participação no PNAP.

Em termos de valorização ou de se sentirem valorizados na área do curso, 90% dos respondentes 
estão satisfeitos (71,45%) ou muito satisfeitos (22,9%) com a área profissional que escolheram. Este 
fato está correlacionado com o nível de interesse do egresso pelo curso, em relação aos colegas de 
turma: cerca de 40% declararam estar entre os alunos que demonstravam maior nível de interesse da 
turma, e 42% dos estudantes que se enquadram entre os que tinham interesse mediano no curso. O nível 
de interesse acompanha em termos percentuais o nível de aproveitamento dos egressos no curso.

Quanto às possibilidades de oferta de emprego/ocupação em Administração Pública, chamou a 
atenção, o fato de que cerca de 54% apontaram que existem poucas ofertas na cidade em que residem 
atualmente, o que é característica dos pequenos municípios. No entanto, como há uma forte correlação da 
área do curso com as atividades desempenhadas deduz-se que, o curso PNAP absorveu especificamente 
a demanda dos agentes vinculados à administração pública nas localidades em que residem.

Mais uma vez, podemos localizar a experiência do PNAP no âmbito da estrutura social, ao 
associar formação, mercado de trabalho e renda. As funções destes elementos se articulam e se modificam 
conforme a disposição dos mesmos.

A respeito daquilo que o curso oportunizou aos participantes em relação à gestão pública, merece 
destaque:
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 o fato de que 31% dos respondentes indicaram que se tornaram mais críticos em relação a) 
às questões da gestão pública;

 20% revelaram a importância de terem conhecido regras que permitem um maior controle b) 
da gestão pública;

 14% declararam que perceberam a necessidade de obter conhecimentos específicos da c) 
gestão pública;

 25% opinaram que todas as alternativas acima foram oportunizadas: se tornar crítico, d) 
conhecer as especificidades e as regras de maior controle na gestão pública.
Dos itens indicados percebeu-se clara indicação de mudança de posturas como profissionais de 

atuação como Administrador público ou como cidadão.
Um fato curioso, é que apenas 10% responderam a assertiva de que se tornou mais participativo 

nas questões da gestão pública local, o que implicaria numa análise dos desdobramentos disso: qual seria 
a amplitude dos conceitos agora compreendidos pelos egressos como participação? Ou nas políticas 
sociais que são desenvolvidas, qual o posicionamento dos atores locais e sua relação com a dimensão 
do desenvolvimento? Este dado particularmente sugere possibilidades de investigações futuras que 
merecem ser aprofundadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de mudança social trabalhado neste artigo consiste numa possibilidade metodológica 
de análise de macro variáveis acerca do desenvolvimento social. Stompka (1998) propõe um conceito 
que articule elementos diversos numa estrutura complexa para compreender ciclos e processos sociais 
de mudança.

A modalidade de Educação a Distância pode representar aspectos relacionados aos diferentes 
elementos de entendimento da política social educacional, basta para isso, localizar em cada experiência 
de EaD, as condições de realização, as oportunidades envolvidas, as mudanças locais em decorrência 
deste processo e as relações com outras estruturas sociais, econômicas e culturais.

Em suma, a experiência do curso de Administração Pública/PNAP/Unimontes, pode ser encarada 
como vetor de mudança social para aqueles envolvidos no processo desta política social.

A EaD torna-se um elemento importante no ciclo social de transformações cotidianas da vida 
das pessoas que acessam esta modalidade de ensino, bem como se relaciona com outros elementos 
(instituições) da estrutura social, como por exemplo, a economia, a cultura, o estado, a postura como 
cidadão, a postura como parte da administração pública. Numa visão sistêmica, esta relação se articula 
constantemente provocando mudanças e se altera conforme se reconfigura.

O curso de Administração Pública/PNAP/Unimontes, potencializou a atuação das pessoas 
envolvidas na área de administração pública e isso afeta direta ou indiretamente outras estruturas sociais. 
O curso oportunizou experiências diversas aos participantes e isso consequentemente se estende às 
outras dimensões da vida.

As constatações obtidas com os egressos realizadas no âmbito da experiência do PNAP sugerem 
novas possibilidades de investigação que podem ser seguidas em estudos futuros, em torno dos limites 
existentes no contexto da EaD. Indica um campo a ser aprofundado acerca das funções da EaD na 
estrutura social e quais são as implicações deste processo. Permite reflexões acerca das relações entre 
educação, trabalho, economia, desenvolvimento. E para além disso, possibilita refletir acerca do papel 
da educação na vida das pessoas como instrumento de mudança social.
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