
RESUMO

Analisar a experiência de educação a distância para funcionários de nível médio da ad-

ministração pública, que pela primeira vez utilizaram o ambiente digital para capacita-

ção, é o principal objetivo deste artigo. A metodologia em que se baseia o estudo des-

se caso foi de pesquisa participante, uma vez que os autores coordenaram e atuaram

como instrutores dos cursos. Um questionário para que os alunos avaliassem os cursos

foi aplicado, cujos resultados são analisados. Concluímos que em havendo infra-estru-

tura e recursos humanos, há possibilidade de atender um grande número de funcioná-

rios com a adequada absorção do conteúdo programático por parte deles.
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INTRODUÇÃO

Com a relativa diminuição dos custos das tecnologias de informação e
com o aumento das despesas com pessoal do funcionalismo público, alia-
do à necessidade de capacitá-los para uma melhor eficácia da adminis-
tração para melhor atender o cidadão-contribuinte, foram realizadas ex-
periências de cursos on-line a distância na Secretaria Estadual dos
Negócios da Fazenda de São Paulo.

Constatou-se a necessidade de realizar um Programa de Formação aos
funcionários de nível médio em exercício na Coordenação da Administra-
ção Tributária. Esses servidores executam tarefas de cunho operacional,
sendo que poderiam ter um salto qualitativo no seu trabalho com um pro-
grama cujo conteúdo tivesse um caráter de formação. Dentro dessa con-
cepção do programa, os objetivos foram (i) sensibilizar os técnicos fazen-
dários para a importância do seu papel perante os usuários do serviço
público; (ii) apresentar noções básicas sobre o Sistema Tributário Nacio-
nal e melhorar a compreensão dos processos de arrecadação e fiscaliza-
ção dos tributos estaduais; (iii) fornecer noções básicas sobre Economia e
Matemática Financeira. O Programa, que teve início em abril de 2002, ter-
minando no primeiro semestre de 2003, foi oferecido para um universo
de 1.530 funcionários, espalhados em diversas localidades no Estado de
São Paulo. 

A divulgação do programa assim como as inscrições foram realizadas ex-
clusivamente por intranet, sendo que foi utilizado o ensino a distância on-
line de forma assincrônica para os fundamentos de Economia e de Mate-
mática Financeira, rompendo o paradigma brasileiro de que os cursos a
distância on-line com conteúdos relativamente sofisticados são viáveis so-
mente aos profissionais de níveis superiores. Analisamos no presente ar-
tigo os cursos a distância, a metodologia utilizada assim como os resulta-
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dos obtidos no que concerne à educação a distância para técnicos de ní-
vel médio.

PREPARAÇÃO DO PROGRAMA

Antecedendo cada um dos cursos a distância, houve por parte da equipe
da Escola Fazendária do Estado de São Paulo (Fazesp), “universidade cor-
porativa” da Secretaria da Fazenda, a preparação do conteúdo adequa-
do ao público-alvo, do material didático assim como a formatação do cur-
so para ser realizado na intranet.i

A seguir, houve um treinamento presencial aos instrutores que atuariam
neles, quando foram esclarecidas dúvidas sobre a execução do curso e o
papel do instrutor, principalmente para adequá-los aos processos de ensi-
no-aprendizagem a distância, que presumimos ser diferente do presencial.
Para serem instrutores, foram convidados funcionários da Sefaz que ti-
nham o domínio dos conceitos básicos de forma que o treinamento não
fosse um curso preparatório para ensinar o conteúdo dos cursos.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Dois cursos — de Matemática Financeira Básica e de Economia Básica —
tiveram como característica comum o processo de ensino-aprendizagem
ser ensino a distância tendo como mídias a intranet e uma apostila de
apoio para o segundo curso citado. Houve também a construção de um
espaço social virtual para cada turma, para que os alunos e o instrutor pu-
dessem conhecer o perfil profissional e pessoal de cada um, além de um
mural virtual para propiciar o aprendizado colaborativo.
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i Vale observar que todas as unidades da Secretaria da Fazenda têm microcomputadores que estão em rede
pela intranet.
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Matemática Financeira Básica

O curso de Matemática Financeira Básica, abrangeu juros simples, juros
compostos, taxa real de juros, utilização de indicadores econômicos, aná-
lise de alternativas pelo valor atual, taxa interna de retorno, equivalência
de capitais e séries uniformes.

Foi estimada para o curso a carga horária de 12 horas, supondo uma de-
dicação média de duas horas diárias por parte do aluno, realizada no pe-
ríodo de duas semanas, em que o curso estava disponibilizado na intra-
net da Sefaz.

O número de participantes foi de 1.420 alunos divididos em 57 turmas,
sendo que as turmas foram divididas em três períodos de duas semanas.
A média de alunos por turma foi de aproximadamente 25 alunos. 
O número total de acessos nos três períodos, incluindo os acessos dos ins-
trutores, foi 21.447. Excluindo os acessos dos 16 instrutores, os 1.420
alunos acessaram 18.774 vezes o curso, portanto, uma média de 13,22
acessos por aluno no período de duas semanas.

Avaliação da compreensão do conteúdo pelo aluno foi realizada através
de uma prova, que foi enviada por e-mail para ser devolvida à Fazesp. A
aprovação do aluno no curso dependia do acerto de todas as questões.
Dos 1.420 alunos, 1.078 devolveram a prova com as respostas, sendo con-
siderados aprovados no módulo, portanto, dos inscritos, 76% concluíram
o módulo (vide Tabela 1). 
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Economia Básica

O curso de Economia Básica teve por objetivo ensinar noções de Microe-
conomia e de Macroeconomia. O conteúdo consistiu em oferta e deman-
da em competição perfeita, fluxo circular de renda, mensuração do pro-
duto nacional bruto, demanda agregada e seus componentes, comércio
internacional e câmbio.

Tal como no curso de Matemática Financeira, o de Economia Básica  tam-
bém foi disponibilizado na intranet da Sefaz. Foi estimada para o curso a
carga horária de 12 horas, supondo uma dedicação média de duas horas
diárias por parte do aluno, realizada no período de duas semanas. O que
diferenciou o curso de Economia foi a elaboração e a distribuição de uma
apostila para ser utilizada como material de apoio do curso, com tópicos
do conteúdo on-line, para que o aluno pudesse estudar o conteúdo an-
tes de acessar o material referente a cada aula na intranet.

O número de participantes foi de 1.374 alunos divididos em 30 turmas,
sendo que as turmas foram divididas em três períodos de duas semanas.
A média de alunos por turma foi de aproximadamente 46 alunos.

O número total de acessos nos três períodos, incluindo os acessos dos ins-
trutores, foi 16.305. Excluindo os acessos dos 12 instrutores, os 1.374
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Tabela 1 — Matemática Financeira — número de acessos e de alunos

1o Período 2o Período 3o Período

Total de acessos 4.526 8.894 8.027 21.447
Acessos de alunos 3.855 7.723 7.196 18.774
Inscrições aceitas 278 560 582 1.420

Fonte: Os autores
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alunos acessaram 16.305 vezes o curso, portanto, uma média de 11,86
acessos por aluno no período de duas semanas.

Neste curso, a aprovação do aluno dependia do acerto de todas as ques-
tões de uma prova disponibilizada na intranet. Dos 1.374 alunos, 1.242 de-
volveram a prova com as respostas, sendo considerados aprovados no cur-
so, portanto, dos inscritos, 90,4 % concluíram o módulo (vide Tabela 2). 

Perfil dos alunos — faixa etária

A amostra dos dados de 1.259 cursantes que responderam ao questio-
nário sobre a idade, cuja média era de 44,52 anos, tendo maior freqüên-
cia a faixa dos 41 a 50 anos de idade com 610, seguido da faixa etária
dos 31 a 40 anos de idade com 321 (vide Tabela 3). 
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Tabela 2 — Economia — número de acessos e de alunos

1o Período 2o Período 3o Período Total

Total de acessos 6182 5559 4564 16.305
Acessos de alunos 4802 4897 4118 13.817
Inscrições aceitas 397 481 496 1.374

Fonte: Os autores

Tabela 3 — Perfil dos alunos — faixa etária

Idade (anos) Freqüência %

20-30 59 4,7
31-40 321 25,5
41-50 610 48,5
51-60 209 16,6
Mais de 60 60 4,8

Total 1259 100

Fonte: Os autores
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PERCEPÇÃO DOS ALUNOS

Foi aplicado um questionário de seis perguntas e um campo para comen-
tários adicionais para avaliação dos cursos por parte dos alunos de forma
a poder captar a sua percepção quanto aos cursos a distância. As pergun-
tas, de múltipla escolha, além avaliação geral do curso, forneceram dados
a respeito do tempo e da qualidade do aprendizado, da metodologia do
curso e da infra-estrutura. Na presente seção, mostramos o resultado da
amostra dos 1.076 alunos que responderam ao questionário.

A maioria dos alunos opinou favoravelmente ao curso como um todo
uma vez 47% dos alunos classificaram como bom e 42% como muito
bom, somando, portanto, 89% (vide Tabela 4).

A percentagem de alunos que completou o curso dentro da previsão ini-
cial da carga horária foi de 65% dos alunos. Esse dado merece reflexão
no sentido de que uma carga maior em 2 horas, ou seja, um curso cuja
previsão fosse de 14 horas seria mais adequado às necessidades de apren-
dizado por parte dos alunos (vide Tabela 5).

Tabela 4 — Avaliação do curso por parte dos alunos

Pergunta: Na sua opinião, Freqüência %
o curso como um todo foi...

Ruim 12 1
Regular 107 10
Bom 510 47
Muito bom 447 42

Total 1076 100

Fonte: Os autores
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Interessante observar o resultado em relação ao acompanhamento do
aprendizado, pois 61% dos alunos acompanharam o conteúdo com o au-
xílio de um colega, apesar de haver instrutor que poderia contatar atra-
vés de e-mail e no mural do curso, o que nos faz supor que estão acos-
tumados com o sistema presencial de ensino e que ainda não estão
acostumados com um instrutor virtual. De outro lado, em havendo auxí-
lio de colegas, podemos vislumbrar que haja trabalho em equipe dentro
das unidades (vide Tabela 6). 
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Tabela 5 — Tempo de conclusão do curso

Pergunta: Quanto tempo você Freqüência %
precisou para completar o curso?

Mais de 14 horas 152 14
Entre 12 e 14 horas 221 21
Entre 10 e 12 horas 326 30
Menos de 10 horas 377 35

Total 1076 100

Fonte: Os autores

Tabela 6 — Acompanhamento do aprendizado

Pergunta: Quanto ao seu aprendizado, você... Freqüência %

Não conseguiu acompanhar o conteúdo do curso 8 1
Conseguiu acompanhar o conteúdo do curso 
com ajuda de um colega 651 61
Conseguiu acompanhar o conteúdo do curso com auxílio 
do instrutor 64 6
Conseguiu acompanhar o conteúdo do curso sozinho 353 33

Total 1076 100

Fonte: Os autores
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Um pouco mais da metade dos cursantes (53%) não teve dificuldades
com o sistema de cursos através da intranet, reflexo da gradativa incor-
poração da tecnologia de informação e da sua utilização dentro da Se-
cretaria da Fazenda. Uma outra parte, significativa, de 31% teve inicial-
mente dificuldades mas que conseguiu superar; nesse tocante,
constatou-se a falta de hábito no uso de e-mail e de intranet. Por exem-
plo, muito embora todos os alunos tivessem sido informados através de
e-mail do início, do período e do instrutor da turma, verificou-se que mui-
tos não abriam seus e-mails uma vez que entravam em contato telefôni-
co com a Fazesp quando constatavam que os seus colegas estavam rea-
lizando o curso e outros sentiam dificuldade em realizar a inscrição e
depois a avaliação, mesmo dispondo de todas as informações na tela do
curso (vide Tabela 7). 

Sobre a disponibilidade de computadores e de tempo para realizar o cur-
so no local de trabalho, 69% dos alunos consideraram boa ou muito boa,
conseqüência do esforço de modernização da Secretaria da Fazenda no
que concerne à aquisição e modernização de microcomputadores e na
ênfase do trabalho em equipe, que, em tese, aumenta a produtividade do
trabalho, possibilitando despender mais tempo para atividades meio, tais
como a sua própria capacitação (vide Tabela 8).
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Tabela 7 — Avaliação do sistema de cursos on line

Pergunta: Quanto ao sistema Freqüência %
de cursos via rede, você... 

Teve tantas dificuldades que desistiu de fazer o curso 0 0
Teve dificuldades constantes mas conseguiu fazer o curso 174 16
Inicialmente teve algumas dificuldades, que conseguiu superar 336 31
Não teve dificuldades para utilizá-lo 566 53

Total 1076 100

Fonte: Os autores
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A maioria dos alunos teve uma percepção positiva em realizar um curso
através da intranet, uma vez que 50% consideraram a experiência muito
boa e 34% boa. Se considerarmos que foi o primeiro curso com conteú-
do on-line desses alunos, concluímos que foi válida a experiência apesar
de os alunos terem demando pouco os instrutores (vide Tabela 9). 

Tabela 9 — Avaliação da experiência em curso on line

Pergunta: O que você achou da experiência Freqüência %
de fazer um curso através da rede?

Ruim 33 3
Regular 145 13
Boa 364 34
Muito boa 534 50

Total 1076 100

Fonte: Os autores

Além dessas perguntas, há outras considerações por parte da coordena-
ção do curso que constatou que a barreira a ser superada por parte dos
alunos nos cursos de Matemática Financeira e de Economia Básica foi a
operacional, uma vez que havia uma falta de hábito em utilizar e-mail e
intranet.
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Tabela 8 — Avaliação da infra-estrutura

Pergunta: Você considera que a infra-estrutura Freqüência %
(disponibilidade de computadores, tempo etc.)
para fazer o curso em seu local de trabalho foi...

Ruim 82 8
Regular 258 24
Boa 396 37
Muito boa 340 32

Total 1076 100

Fonte: Os autores
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Procurou-se sanar os problemas acima mencionados através da alocação
de uma funcionária da Fazesp especificamente para o curso com a finali-
dade de responder a informações solicitadas através de e-mail e telefone.
Esse suporte para esclarecer dúvidas operacionais teve um resultado posi-
tivo. Constatamos também que há a cultura da pergunta feita verbalmen-
te além da falta de hábito de leitura e da compreensão das instruções.

O curso de Matemática Financeira foi mais difícil ao de Economia para al-
guns alunos, pois há muito não tinham contato com esse conteúdo, além
de ser o primeiro curso realizado virtualmente pelos alunos e de não ha-
ver uma apostila de apoio à aprendizagem.

Houve uma maior absorção do conteúdo de Economia, disponibilizado pa-
ra o mesmo universo de alunos em seguida ao curso de Matemática Finan-
ceira, tendo sido sanadas anteriormente uma grande parte dos problemas
operacionais além da existência de uma apostila de apoio. Comparado
com o curso de Matemática Financeira, houve um maior índice de alunos
que concluíram o curso de Economia. Esse resultado pode ser atribuído ao
aumento da curva de aprendizagem pelo maior hábito de utilizar as ferra-
mentas on-line e ao material de apoio que foi elaborado e distribuído.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os cursos a distância permitiram que os funcionários que executam tare-
fas operacionais pudessem trabalhar e estudar no mesmo local, poden-
do realizar uma melhor alocação do tempo, além da integração entre a
ocupação e a capacitação. Houve um grande índice de aproveitamento
dos cursos, que não eram compulsórios, visto que haveria uma probabi-
lidade maior de haver altas taxas de desistência se comparados com cur-
sos presenciais. 
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Pudemos constatar que os cursos a distância on-line podem proporcionar
capacitação para os servidores públicos de níveis médios dentro da admi-
nistração pública com resultados positivos, possibilitando uma redução
do hiato do conhecimento entre os servidores de nível médio e superior
dentro da organização Há também uma externalidade positiva advinda
do fato de que os funcionários que participaram dos cursos incorporaram
o hábito de acessar a intranet e a internet, abrindo perspectivas para au-
mentar a sua produtividade com a busca de dados assim como para se
desenvolver através de outros cursos on-line.

A implantação desses cursos on-line em larga escala, seja em número de
alunos seja em localidades geográficas dispersas pelo Estado de São Paulo,
somente foi possível porque a organização já possuía o parque de informá-
tica com a rede instalada em todas as suas unidades, softwares específicos
para cursos em ambiente digital e recursos humanos adequados para de-
senvolver os cursos assim como para exercer o papel de instrutores on-line.

É necessário como um futuro estudo avaliar o custo oportunidade entre
cursos presenciais e cursos a distância assim como custo-benefício dos
custos on-line para a administração pública. Entretanto, podemos afirmar
que houve economias de escala para a organização uma vez que cada um
dos cursos teve participação de mais de 1.000 alunos. Após os gastos
com o desenvolvimento e confecção do material específico ao curso e do
treinamento dos instrutores, não havendo gastos em infra-estrutura —
intranet e microcomputadores — uma vez que se utilizou a existente na
Secretaria da Fazenda, é extremamente baixo o custo para atender cur-
santes adicionais.
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