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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa estuda a organização e estruturação de três polos de apoio presencial ligados a 

modalidade a distância, bem como os processos de gestão e autonomia no contexto em que 

atuam. Trata-se, portanto, de dois momentos de análise, considerando que o primeiro se 

relaciona a um estudo descritivo-exploratório no que se refere a organização e estruturação 

dos polos, a partir de diretrizes preestabelecidas e da discussão sobre a realidade cultural e, ao 

mesmo tempo contingencial existente neste espaço; o segundo, relacionado à utilização da 

técnica da entrevista para a análise do processo de gestão e autonomia existente nos polos 

pesquisados. Para a aplicação da pesquisa, foram realizadas visitas aos polos de apoio 

presencial (dois localizados no Estado de São Paulo e um no Estado do Paraná) e entrevistas 

com seus coordenadores, sendo importante destacar que dois destes polos estão ligados à 

realidade privada e um deles à realidade pública. Respectivamente, tais análises e entrevistas 

indicaram que apesar das diretrizes preestabelecidas, os polos pesquisados possuem um 

modelo contingencial e, portanto, cultural de adaptação à realidade em que se instalam; sendo 

que no caso das entrevistas semiestruturadas e, respectivamente do processo de gestão, existe 

uma proposta clara por parte dos coordenadores no exercício em se fazer EAD, 

compreendendo assim, uma gestão voltada a adequações e readequações diante de um 

contexto em constante desenvolvimento. No que se refere ao processo de autonomia, os 

fatores que merecem atenção estão diretamente relacionados à compreensão dos sujeitos 

sobre a existência de trâmites não negociáveis, respectivamente relacionados às bases legais 

que regulamentam a existência dos polos de apoio presencial, contudo, estabelecidos estes 

parâmetros, a autonomia se determina pela tomada de decisão deste gestor diante da realidade 

em que se instala. 

 

 

 

Palavras-chave: educação a distância. polo de apoio presencial. gestão. autonomia. 

contingencialismo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 

This research studies the organization and the structure of three support centers in distance 

education modality, including their management process and autonomy in the context they 

operate. Therefore, it has two analysis moments, whereas the first one is a descriptive 

exploratory study about the support centers organization and structure from a pre-established 

guidelines and the discussion about the cultural and contingency reality at the same time in 

this area; the second one uses the interview technique to analyze the autonomy and 

management process in the support centers surveyed. For the research application the support 

centers were visited (two of them in São Paulo State and one in Parana State) and the 

coordinators were interviewed, and it is important to emphasize that two of these support 

centers are private and the third one is from the public reality. Although the pre-established 

guidelines, these analyses indicated respectively that the support centers surveyed have a 

contingent model, thus a cultural adaptation to their reality, and the semi-structured interviews 

about the management process showed a clear proposal by the coordinators in working the 

distance education, resulting in a management focused on adjustments and readjustments in 

face of a constantly development context. In the autonomy process the factors that deserve 

attention are directly connected with the comprehension of the non-negotiable procedures 

existence, respectively related to the legal basis that regulate the support centers, therefore, set 

these parameters, the autonomy is determined by the management decision-making in face up 

to the current reality.  

 

  

 

Keywords: distance education. support center. management. autonomy. contingent. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EAD) surge como oportunidade de expansão e 

desenvolvimento do Ensino Superior no país. 

Considerando as regiões brasileiras e a multiculturalidade presente no Brasil é preciso 

reconhecer que cada região demanda particularidades que advém de questões econômicas, 

políticas, sociais, culturais e educacionais. 

Este cenário expõe a necessidade de expansão no Ensino Superior, como forma de 

democratização educacional, em que os espaços físicos de atuação se ampliam, oportunizando 

o acesso à educação, por meio de unidades denominadas polos de apoio presencial, cuja 

funcionalidade está atrelada à sua representação enquanto ponto de referência ao aluno que 

opta por esta modalidade.  

O polo de apoio presencial acaba por representar uma extensão da Universidade, 

partindo do princípio de que é neste espaço que o aluno desenvolve suas atividades 

pedagógicas, inclusive relacionadas ao momento da aula transmitida via satélite e ao 

desenvolvimento da proposta de atividade elaborada pelo docente.   

O trabalho intitulado “EAD: O polo de apoio presencial como espaço organizador da 

ação educativo-cultural” propõe uma análise de polos de apoio presencial ligados a 

instituições de ensino superior, considerando o seu processo de organização e estruturação 

para oferecimento da modalidade EAD, além de análise sobre a autonomia no processo de 

gestão, ponderando sobre um contexto de flexibilidade e diálogo e, portanto, de práticas 

condizentes com uma realidade que promove uma nova consciência e um novo sentido de 

liberdade.  

Vale ressaltar que um polo de apoio presencial se organiza conforme diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Educação em parceira com a Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior - MEC/SERES (antiga SEED - Secretaria de Educação a 

Distância). No decorrer do trabalho explicitar-se-ão informações que demonstrarão a extinção 

da SEED e a criação da SERES/MEC, lembrando que se trata de um processo de transição em 

que a SERES/MEC passa a operacionalizar instrumentos específicos e unificados para o 

credenciamento de polo de apoio presencial.  
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A respeito desta migração, cabe estabelecer que a Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior (SERES), conforme estabelecido no Portal MEC é a 

unidade responsável pela regulação e supervisão de instituições públicas e privadas de ensino 

superior e cursos superiores de graduação do tipo bacharelado, licenciatura e tecnológico, em 

ambas as modalidades.  De acordo com o que está exposto, a Secretaria deve zelar para que a 

legislação educacional seja cumprida e, suas ações buscam a elevação da qualidade do ensino 

refletindo sobre suas diretrizes para a expansão dos cursos e instituições, em conformidade às 

diretrizes curriculares nacionais e aos parâmetros de qualidade de cursos e instituições. 

Neste caso, os referenciais de qualidade propostos pelo SEED/MEC (2007) nortearão 

a pesquisa, mas serão os instrumentos da SERES/MEC (2011) que serão utilizados como base 

para as análises e conclusões da pesquisa no que se refere ao processo de estruturação dos 

polos de apoio presencial.  

De todo modo, a qualidade educacional é uma premissa no sistema de educação a 

distância, como de qualquer outra modalidade de ensino, tanto sob aspectos relacionados ao 

número de recursos que devem compor um polo de apoio presencial, quanto ao padrão de 

qualidade educacional que deve existir na oferta de cursos superiores.  

Deve-se ressaltar que a EAD representa a possibilidade de ampliação do cenário do 

ensino superior, compreendendo a multiculturalidade e a diversidade de contextos em que é 

inserida e, oportunizando assim, o acesso a educação em favor de um público que subscreve o 

fato de que a EAD passa a representar a escolha de “muitos”; daqueles que teriam, inclusive, 

a possibilidade de optar pelo ensino presencial.  

Neste aspecto, a EAD fica entre o “limite” e/ ou “fronteira” sobre o que até então era 

um processo de descoberta no ensino e, passa a representar a opção de um público cada vez 

maior nas instituições de ensino superior. 

Desta forma, existem direcionamentos importantes nesta pesquisa: o primeiro 

relacionado a análise sobre o processo de organização/estruturação de polos, composto neste 

caso, pelas diretrizes preestabelecidas pelo MEC/SERES; o segundo, que compreende a 

fundamentação teórica embasada no contingencialismo que explica o fato de que para a 

organização ser efetiva é necessário que adeque sua estrutura e seus fatores contingenciais ao 

ambiente; o terceiro, que investiga este polo de apoio presencial, analisando o seu processo de 

gestão e autonomia, ponderando para isso, o contexto e a realidade em que estão instalados e, 
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por consequência as práticas que envolvem esta  modalidade educacional ainda em processo 

de maturação, mas que já representa uma nova realidade.   

Realidade que Paulo Freire já incitava em suas obras: Pedagogia da Autonomia 

(1996), Educação como prática da liberdade (1980), muito antes do tempo em que vivemos 

nos dias atuais. Tempo dinâmico que apreende novas necessidades, novas tarefas e novas 

adequações e que por meio da EAD estabelece o mundo da educação como lugar de mudança, 

no qual as novas formas de conhecimento e os meios pelos quais se estabelece a comunicação 

com o aluno são oportunizados pela preocupação com as características e particularidades de 

cada região em que são vinculados os polos de apoio presencial.  

Trata-se de uma comunicação que perfaz um caminho absolutamente expansivo, pois 

os avanços subsistentes consistem em compreender características econômicas, histórico-

culturais e de desenvolvimento social. Cabe ressaltar que neste processo os polos de apoio 

presencial representam a possibilidade de se viabilizar, ampliar e desenvolver a educação no 

país, compreendendo e reorganizando a visão de liberdade e de autonomia dos agentes que 

fazem parte deste contexto.  

O objeto de pesquisa está delimitado na figura do polo de apoio presencial de 

instituições de ensino superior. Assim, analisar-se-ão três unidades de apoio presencial 

respectivamente ligadas a instituições de ensino superior, ponderando que na categorização 

desta pesquisa, o polo EAD está ligado a suas respectivas IES, mesmo que em unidades 

descentralizadas das sedes. É importante contextualizar, que mesmo o objeto de pesquisa se 

tratando da análise do polo de apoio presencial, as IES são contextualizadas na pesquisa a fim 

de que se compreenda o modelo estrutural proposto na EAD destas instituições. Neste caso é 

fundamental destacar que não é possível desvincular o objeto de pesquisa representado pelo 

polo de apoio presencial, da IES a que está ligado, partindo do princípio que o polo de apoio 

presencial passa a ser uma extensão da Universidade no que se refere a modalidade a 

distância.  

O método utilizado dar-se-á pela análise descritivo-exploratória no que se refere ao 

processo de organização e estruturação dos polos, e a análise de entrevistas realizadas com os 

coordenadores dos polos pesquisados no que refere ao processo de autonomia e gestão do 

polo, identificando neste aspecto se o processo compreende a possibilidade de autonomia ou 

não. Por fim, a partir dos resultados obtidos será possível ter um panorama sobre a 

organização e estruturação dos polos de apoio presencial em ambas as instituições 
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pesquisadas, identificando como esta estruturação mostra-se presente na teoria da 

contingência estrutural, considerando o cenário representado pela EAD e como a gestão 

destes polos viabiliza ou não a prática da liberdade e, consequentemente de autonomia.  

Para tanto, considera-se que a liberdade não é mais “estar submetido”, partindo do 

pressuposto de que estes “novos espaços e/ou lugares” em que se promovem a educação 

proliferam a consciência de uma educação que vincula a possibilidade de se adquirir 

conhecimento fora das sedes institucionais, ou seja, em unidades que se mostram parceiras na 

arte de construir uma educação sem fronteiras, reorganizando assim, o lugar da ciência 

enquanto articuladora de novos caminhos no ato em que se estabelece a educação. A reflexão 

perfaz a necessidade de compreensão a uma educação que produz autonomia, ou seja, que 

emerge a possibilidade de “mobilidade” no aprendizado e no espaço em que ela é proposta. 
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1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral da pesquisa é o de analisar o processo de organização e estruturação 

dos polos de apoio presencial ligados a três instituições de ensino superior, optantes pela 

modalidade a distância, bem como analisar se esta estruturação permite um processo de 

gestão em que se produz autonomia. 

Os objetivos específicos delimitam-se em: 

 Descrever o processo de organização dos polos de apoio presencial, de acordo com 

leis, diretrizes e/ou normativas;  

 Compreender se os polos de apoio presencial possibilitam autonomia no processo de 

gestão, ou seja, se além de representar um espaço de liberdade envolvem um processo 

educacional direcionado à prática da liberdade e, subsequentemente, constituído de 

flexibilidade e diálogo.  

 

1.1 Objetos da Pesquisa 

 

Como os objetos de pesquisa são delimitados pelos polos de apoio presencial ligados a 

instituições de ensino superior (duas de ordem privada e uma de ordem pública), faz-se 

necessário a caracterização dos modelos EAD das IES a que estes polos pesquisados estão 

ligados, partindo do princípio que são estes modelos que criam um processo identitário entre 

instituição, polo e aluno. 

Com a finalidade de que os polos de apoio presencial, objetos de estudo desta 

pesquisa, sejam apresentados de forma geral, sem que sejam identificados, vale considerar 

que o polo pesquisado na Universidade (A) está localizado em Itanhaém/SP; o polo 

pesquisado da Universidade (B) está localizado em Praia Grande/SP e o polo pesquisado da 

Universidade (C) está localizado em Foz do Iguaçu/PR.  

Neste caso é preciso reforçar que em meio às discussões temáticas apresentadas neste 

estudo serão realizadas algumas referências às instituições de ensino superior a que estão 

ligados, contemplando a indissociabilidade entre ambos para determinados aspectos.  
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Considera-se, para isso, o seguinte panorama: 

 

Figura 1 - Diagrama dos objetos de pesquisa elaborado pela autora 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2012 
 
 

Conforme acordado com as instituições e polos pesquisados, eles não serão 

identificados, mas sim, caracterizados na pesquisa. Desta forma, as denominações utilizadas 

no decorrer do texto serão respectivamente:  

- Universidade (A) – Polo (A) 

- Universidade (B) – Polo (B) 

- Universidade (C) – Polo (C)    

UNIVERSIDADE B 
(PRIVADA) 

 OBJETO DE 
PESQUISA - POLO NA 

REGIÃO SUDESTE 
DO BRASIL 

UNIVERSIDADE C 
(PÚBLICA) 

OBJETO DE PESQUISA 
- POLO NA REGIÃO 

SUL DO BRASIL 

 

UNIVERSIDADE A 
(PRIVADA)  

OBJETO DE PESQUISA 
- POLO NA REGIÃO 

SUDESTE DO BRASIL  

OBJETO DE 
PESQUISA:  

POLO DE APOIO 
PRESENCIAL 
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1.2  Modelo da Universidade (A) ligada ao Polo (A) 

 

A fim de esclarecer aspectos importantes sobre as instituições pesquisadas, e segundo 

dados públicos divulgados em seu portal, a Universidade (A) é de ordem privada, 

credenciada pelo MEC para o oferecimento de cursos de graduação a distância de acordo com 

Parecer nº 252/2006, Portaria nº 4.386 de 15 de dezembro de 2005, publicada no D.O.U. em 

19/10/2005. 

O projeto de educação a distância da instituição teve início na década de 1980, quando 

foram iniciadas as primeiras reflexões sobre o tema, além de programas de formação de 

professores e testes sobre novas possibilidades tecnológicas.  

Os projetos pedagógicos colocam os estudantes no centro do processo educativo 

estimulando a autonomia na construção do conhecimento em constante interação com a 

equipe de docentes e tutores. Cerca de 20% da carga horária total é desenvolvida nos polos 

regionais de apoio presencial espalhados pelo Brasil. Os polos regionais contam com salas de 

aula, laboratórios de informática e biblioteca, sendo que os encontros acontecem uma vez por 

semana, quando o aluno assiste a teleaula ao vivo via satélite. Durante a transmissão existe 

interação online com os professores no estúdio. Os monitores que ficam alocados nos polos 

encaminham as dúvidas dos alunos durante o momento da teleaula e aula-atividade via chat.  

Os demais 80% da carga horária do curso são desenvolvidos por trabalhos e leituras 

durante a semana, orientados pelos próprios professores. As atividades são realizadas através 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No início do semestre, cada estudante tem 

acesso a um Guia de Estudos que contém uma introdução aos temas de cada módulo. Durante 

a semana, dispõem de recursos como apresentações em áudio que são publicadas no ambiente 

a fim de oferecer aos alunos recursos necessários para o seu desenvolvimento acadêmico. O 

objetivo é promover um processo educativo que prepare profissionais para atuar no mercado 

de trabalho com competência e espírito cidadão.  

 

1.3 Modelo da Universidade (B) ligada ao Polo (B) 

 

Segundo dados públicos, a Universidade (B) é de ordem privada, credenciada pelo 

MEC para a oferta de cursos na modalidade a distância, de acordo com Parecer CES/CNE nº 

075/2005 Portaria nº 1.176/05 de 8/4/2005 publicada em 11/4/2005 em diferentes áreas do 
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conhecimento. Os polos de apoio presencial estão localizados em diferentes cidades do 

território nacional e dispõem, de forma geral, de salas e laboratórios para o devido 

acompanhamento das aulas e atividades.  

No que se refere à tecnologia, a transmissão da aula ocorre via satélite para os polos 

localizados no território nacional, sendo que os alunos frequentam o polo apenas uma vez por 

semana (dia da teleaula de seu curso). O professor ministra sua aula diretamente do estúdio-

sede sempre comentando questões enviadas pelos alunos, sendo que o tutor presencial é 

aquele responsável por atender os estudantes nos polos presenciais. O ambiente utilizado 

pelos alunos é o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), que lhes proporciona maior 

interação com professores e colegas do curso.  

De qualquer forma, os espaços em que se promove a EAD por meio desta 

Universidade se estendem a bairros periféricos, regiões do Estado de São Paulo e cidades do 

País, como Porto Alegre e Belém do Pará. Cabe ressaltar que no caso desta universidade, 

além de coleta de dados públicos, outras informações foram repassadas por meio de 

profissional ligado à associação educacional, jurídica, de direito privado e sem fins lucrativos, 

parceira da Universidade B, e mantenedora de 6 (seis) dos seus polos de apoio presencial. 

 Para enriquecer este contexto, vale citar Penterich (2009), quando apresenta que a 

Universidade (B) implanta sua unidade digital, com o objetivo de democratizar o acesso ao 

conhecimento, capacitar e formar profissionais, promover a aprendizagem e desenvolver 

habilidades e competências individuais e coletivas. 

 Desta forma, Penterich (2009) salienta que no ano de 2000 foi criado um Centro de 

Educação a Distância cuja proposta era servir de apoio às decisões institucionais sobre EAD. 

O autor ainda ressalta que com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, em 

2001 foi realizado o I Seminário de Tendências e Tecnologias em Educação a Distância e, 

respectivamente a implantação de uma universidade virtual empresarial, cujo objetivo era o 

de desenvolver e oferecer cursos em diversas áreas e segmentos de empresas, contudo foi a 

fusão entre o Centro de Educação a Distância e a Universidade Virtual Empresarial que 

resultou na unidade digital, mais tarde, unidade acadêmica da Universidade (B) responsável 

pela modalidade a distância.  

 A partir do que é apresentado por Penterich (2009), a unidade acadêmica responsável 

pela modalidade de educação a distância revela a vontade política da instituição no 
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fortalecimento da modalidade. Vale ressaltar que a interação entre alunos e professores ocorre 

em tempo real, contando ainda com o apoio e participação dos professores localizados na 

sede, além dos tutores presenciais localizados nos polos.  

Nos polos, os alunos possuem biblioteca, sendo que também podem realizar suas 

pesquisas de forma virtual em virtude de parcerias realizadas pela instituição. Além disso, têm 

acesso a computadores que lhes permitem o acesso ao Portal da universidade, bem como aos 

recursos pedagógicos propostos, inclusos fóruns, chats, aulas, orientações referentes ao curso 

e resoluções de cunho administrativo. 

 

1.4 Modelo da Universidade C ligada ao Polo (C) 

 

A Universidade (C) é de ordem pública e, de acordo com dados públicos divulgados 

em seu portal, o sistema foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, no âmbito do 

Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior. 

Neste caso, trata-se de um sistema integrado por universidades públicas, cuja finalidade é a de 

oferecer cursos de nível superior, pensando, prioritariamente, a parcela populacional com 

dificuldade de acesso a formação universitária, utilizando-se da modalidade a distância. O 

principal foco da Universidade C está relacionado à Formação Inicial e Continuada de 

Professores, cogitando a necessidade de um investimento mais intenso nesta área e a 

preocupação evidente com a qualificação de professores. De qualquer forma é possível 

encontrar investimentos paralelos no que se refere à Formação de Gestores Públicos e de 

áreas que envolvem o Meio Ambiente e a Saúde.  

De qualquer forma, cabe ressaltar que segundo um dos coordenadores de polo ligados 

a este sistema, uma das principais missões da Universidade C é ampliar a oferta de cursos 

superiores com prioridade à formação inicial e continuada de professores, decorrente da 

“fraca qualificação” docente. 

O Sistema da Universidade C foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, 

neste caso todos os cursos são válidos e reconhecidos pelo MEC. A proposta é o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com o interesse de expandir a 

educação superior no país e fomentar a modalidade de educação a distância nas instituições 

públicas de ensino superior.  
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Neste caso, o sistema da Universidade C propicia a articulação de iniciativas e, as 

respectivas parcerias nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as 

universidades públicas e demais organizações interessadas.  

Diante do que é apresentado em seu portal, o sistema cujo qual é utilizado pela 

instituição funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos 

estaduais e municipais, com o principal objetivo de atender às demandas relacionadas à 

educação superior. Esta articulação faz referência ao curso que deve ser ministrado em 

determinado município ou microrregião, considerando os polos de apoio presencial. Com este 

processo efetivado, o sistema assegura o fomento de determinadas ações, para que seja 

garantido o bom funcionamento dos cursos.  

O sistema utilizado pela Universidade C foi criado pelo Ministério da Educação em 

2005, tratando-se de política pública e respectiva articulação entre a Secretaria de Educação a 

Distância SEED/MEC, atual SERES/MEC e a Diretoria de Educação a Distância - 

DED/CAPES cujo objetivo é a expansão da educação superior, com observância ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE. De maneira geral toda Universidade que solicita 

credenciamento para EAD precisa necessariamente apresentar os polos sob sua 

responsabilidade financeira, administrativa e pedagógica.  

Neste caso, existem regras claras para que as universidades possam aderir ao sistema, 

analisando sua responsabilidade pela gestão pedagógica dos cursos ofertados nos polos e, no 

caso dos Municípios, ao reconhecimento de sua responsabilidade quanto à construção e 

manutenção do polo. Sendo uma universidade pública, vale considerar que existe um edital 

que faz a chamada pública para que municípios e Instituições manifestem interesse em aderir 

ao sistema.  

Ainda contando com informações públicas divulgadas em seu site, os polos de apoio 

presencial representam unidades operacionais para o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e administrativas ligadas aos cursos ofertados no âmbito do sistema proposto. 

Cabe ressaltar que no caso do sistema proposto pela Universidade C, os Municípios e Estado 

são responsáveis por organizar, estruturar e manter os polos, de acordo com o que é proposto 

pelo Sistema. Além disso, a infraestrutura física, tecnológica e a contratação de pessoal são de 

responsabilidade deste mantenedor de polo, lembrando que as atividades devem sempre se 

manter em pleno desenvolvimento. 
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Balzzan (2012) também traz contribuição na compreensão desta realidade, quando 

apresenta um dos polos de apoio presencial ligados a Universidade C e estabelecido na 

Região Sul. Neste sentido e, considerando o modelo de polo de apoio presencial pesquisado, a 

quantidade de salas é proporcional ao número de alunos matriculados e de cursos atendidos, 

sendo que o espaço é dinâmico e composto de diversos recursos tecnológicos, sendo possível 

realizar atividades de ordem mais simples até aquelas que necessitam de videoconferência 

com conexão multiponto. Cabe ressaltar que os alunos frequentam o polo de uma a duas vezes 

por semana, dependendo do grau acadêmico do curso em que está matriculado.  

Ainda de acordo com Balzzan (2012), a qualidade com que propõe o sistema é tão 

evidente que no projeto de construção das salas uma das preocupações é de que sejam 

utilizadas técnicas dos estúdios de TV, compreendendo aspectos relacionados ao isolamento 

da claridade, iluminação interna, capacidade do link de internet, instalação do projetor 

multimídia, posicionamento do aparelho de videoconferência, sistema de som, acústica, etc. 

No caso dos laboratórios de informática, e examinando a realidade do Polo pesquisado e 

localizado na região Sul do Brasil existem 50 computadores ligados a Internet, com rede 

wireless, climatização silenciosa, tratamento acústico nas paredes e no teto, isolamento da 

claridade externa, iluminação interna, sistema de videoconferência, webconferência, projetor 

multimídia e sistema de microfone sem fio. Ainda complementando o que é apresentado por 

Balzzan (2012) a sala de tutoria é um ambiente que possibilita a este profissional cumprir os 

horários presenciais no polo, sendo responsável por auxiliar o professor da disciplina no que 

for necessário, colaborando na aplicação de avaliações, coordenando as videoconferências e 

mantendo a coordenação do curso informada sobre o andamento das atividades realizadas 

pelos alunos.  

Por último, Balzzan (2012), apresenta a coordenação do polo que é o espaço destinado 

às ações pertinentes à gestão do polo; a secretaria acadêmica que é um recurso a serviço dos 

procedimentos de ordem administrativa do polo e ao aluno e a biblioteca que se trata de um 

espaço que contribui na formação acadêmica dos alunos, lembrando que quando um curso 

novo é iniciado existe um esforço advindo da coordenação do polo para que sejam realizados 

investimentos na aquisição de bibliografia básica.  
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2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Observando que os objetos de pesquisa são representados pelos polos de apoio 

presencial e, que a pesquisa envolve a análise sobre o processo de organização/estruturação 

dos polos; a fundamentação teórica embasada no contingencialismo; a investigação do polo 

de apoio presencial analisando o seu processo de gestão e autonomia, o problema de pesquisa, 

que irá conceber todo o desenvolvimento do estudo tem a seguinte questão:  

 - Além do polo de apoio presencial objetivar-se como ponto de referência do aluno 

em seu desenvolvimento acadêmico é possível considerar que o seu processo de organização 

e estruturação se adequa a um modelo contingencial e, portanto de observação à cultura 

existente e, consequente adaptação a realidade em que se instala? E que em meio a um 

contexto de maturação e desenvolvimento da EAD, o processo de gestão no polo compreende 

autonomia, mesmo contemplando as diretrizes e normativas preestabelecidas? 

 Enquanto referenciais das sedes a que se submetem, os polos de apoio presencial são 

norteadores do sistema de educação a distância, considerando que se tratam de um referencial 

para o aluno e, portanto, de ruptura de modelos engessados de educação. Trata-se de um 

espaço que flexibiliza o oferecimento de cursos superiores para regiões e/ou municípios em 

que a realidade do ensino superior nem era efetiva. Além disso, é preciso ressaltar que este 

polo de apoio presencial considera particularidades correspondentes à disponibilização de 

materiais em plataforma adequada à modalidade ofertada, além da total administração do 

tempo de estudos e execução de atividades por parte do aluno, partindo do princípio, que 

atribuídas às cargas horárias para cada atividade e/ou exercício, é o próprio aluno que se 

organiza na realização de suas tarefas.  

Desta forma, a questão central apresentada, permite analisar outros aspectos 

concernentes a realidade deste espaço, principalmente no que se refere a compreensão da sua 

estrutura e do seu processo de gestão. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O tema deste trabalho tem importância no contexto das instituições que trabalham com 

o ensino à distância, principalmente pelo processo em que o conhecimento é confrontado com 

o que está estabelecido, espreitando a necessidade de um ambiente que propõe uma liberdade 

que implica em direitos e, respectivamente, em um espaço de mudança. 

O que motiva este estudo está diretamente relacionado à possibilidade de contribuir 

com as pesquisas na área de Educação a Distância, considerando os diversos contextos que 

podem ser explorados na modalidade. 

Embora existam estudos sobre EAD publicados em revistas como Revista de 

Psicopedagogia (PEPSIC); Educação e Sociedade e a Revista de Tecnologia Educacional, 

ainda existe a necessidade de enriquecimento com pesquisas à modalidade, principalmente no 

que se refere às especificidades de sua proposta, pensando que se trata de modalidade 

flexibilizadora à oferta de educação superior no país. 

A partir dos resultados apresentados nesta pesquisa, o tema se justifica, pois a EAD 

passa a representar uma modalidade educacional que se adapta a vários contingentes, na 

medida em que determina um processo de gestão nos polos que além de seguir normativas 

preestabelecidas que “universalizam” os princípios que a compõem também demonstram que 

se trata de uma nova realidade, de uma pluralidade de relações entre todos que deste contexto 

fazem parte. 

Além disso, é preciso compreender que os conceitos de multiculturalidade, gestão, 

autonomia e contingencialismo aqui expostos, compõem o movimento da EAD e a 

transitividade do gerir relações, do gerir o espaço “polo de apoio presencial”, utilizado por 

aqueles que optam pela modalidade. 

Com a modernidade e, principalmente no que se refere ao crescimento em números na 

EAD não se pode deixar de ressaltar que o “excesso de tempo” não é algo comum na 

sociedade de hoje, que se encontra em trânsito, em processos de mudança e de adaptabilidade 

contínuos e, por isso também, com necessidades específicas, por exemplo, exemplificadas na 

opção pela EAD; escolha que faz este indivíduo administrar seu próprio tempo, a partir da 

carga horária semanal determinada para suas atividades.  
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A realidade de que trata este estudo se refere a um contexto que incorpora 

necessidades, que flexibiliza o tempo e que reconhece um espaço descentralizado de 

aprendizagem. Mais que isso, que incorpora uma gestão capaz de criar, recriar e integrar o 

que compõe este projeto de humanização, de preponderância a novas aspirações e de 

reformulações estreitadas à formação e desenvolvimento flexíveis; mas que também pertence 

a uma época e realidade em que não se estabelece mais uma gestão absoluta, e sim, composta 

de “várias forças” que atuam em benefício de algo maior, que deixam de preservar a visão 

limitada e passam a observar a visão da tendência, da adaptação à era tecnológica, dos 

avanços dos processos de gestão no sentido de adaptação às realidades, do entendimento de 

que o ponto de partida para qualquer mudança está relacionado à importância de observação 

ao que já se tem como referência e, que nem por isso, esvazia-se a autonomia ou o processo 

de ser gestor. 

O contingencial que hoje faz parte da realidade globalizada e não só do universo 

pesquisado está presente no desafio de um contexto dialógico, de possibilidades que não se 

findam na responsabilidade, mas que continuam com a consciência de liberdade, de 

intervenção e de racionalidade. 

De resto, basta dizer que o tema em questão faz referência a necessidade de conhecer 

um objeto de estudo além das instituições de ensino superior, que aqui também são 

caracterizadas, partindo do princípio que não há como desvincular um polo de apoio 

presencial de uma instituição a qual está ligado, contudo os esforços aqui despendidos têm 

relação com o reconhecimento deste outro espaço que também é vinculado à realidade da 

EAD e que representa por sua própria característica, o elo entre instituição e aluno, mas mais 

que isso, de possibilidade e reconhecimento à autenticidade de um novo espaço que perfaz a 

consciência da necessidade de um processo gestor e de assistência a este sujeito que vê neste 

espaço a extensão da instituição a que está ligado.  

No contexto das Ciências Aplicadas o tema se justifica, principalmente por estar 

relacionado às práticas e tecnologias pertinentes ao universo EAD. Trata-se, portanto de uma 

realidade que mobiliza vários sujeitos em favor de uma ressignificação no processo 

educacional.  Este ressignificar considera um novo olhar no processo de gestão e, a 

necessidade de adequação às realidades existentes.  

Esta consciência que reposiciona e ajusta os moldes dos modelos de educação é a que 

também flexibiliza a ideia e necessidade deste novo espaço de aprendizagem para que a 
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educação possa atingir várias realidades e culturas. Este lugar, expresso na figura do polo de 

apoio presencial se justifica como objeto de estudo, partindo do princípio que vem romper 

barreiras no que se refere às limitações sociais e à possibilidade de oferecimento de cursos 

superiores às diversas classes, regiões e municípios.  

Mais que o despertar a uma nova realidade trata-se de diminuir distâncias, de romper 

com diferenças, de pluralizar as relações e de variar nos desafios. Desafios que nunca devem 

ser os mesmos, principalmente quando se trata de um espaço em que se discute o 

conhecimento, em que se realizam práticas reflexivas sobre diversas temáticas, em que se 

promove o diálogo e o contato com o seu diferente, em que se cria e descobre relações de 

integração, de tomada de decisão, de flexibilidade, de reposicionamento e de apreensão a um 

tempo de mudanças. 

Abarcando estas relações que se estabelecem e a forma como os indivíduos possuem a 

capacidade de se associarem e desassociarem, de acordo com os interesses que percebem 

entre si, o polo de apoio presencial, objeto deste estudo, exerce um papel importante na 

sociedade e no sistema educacional como um todo, na medida em que acolhe indivíduos das 

mais diferentes realidades e lhes proporciona um ambiente de integração e de busca do 

conhecimento.  
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4 OS POLOS DE APOIO PRESENCIAL NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

 

Vale ressaltar que, como se trata da modalidade EAD, os polos de apoio presencial 

ligados a estas instituições estão distribuídos nas cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Sendo assim, para que este cenário possa ser visualizado 

corretamente, de acordo com as regiões em que estão localizados, é considerável observar a 

distribuição apresentada abaixo e, respectivamente, a quantidade de polos identificados em 

cada instituição pesquisada.  

Neste caso, diante de dados públicos divulgados no portal de cada instituição 

pesquisada, os polos de apoio presencial das Universidades A, B, e C estão assim 

distribuídos: 

 

    Tabela 1 - Distribuição de polos da Universidade A 

 

Polos – Universidade A (Privada) 

 (De acordo com a divisão por Regiões Brasileiras) 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região Centro-

Oeste 

Região Sudeste Região 

Sul 

2 5 3 25 1 

     Fonte: Dados públicos divulgados no site da Universidade A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O polo de apoio presencial 

pesquisado pertence a Região 

Sudeste. 
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    Tabela 2 - Distribuição de polos da Universidade B 

 

Polos – Universidade B (Privada) 

 (De acordo com a divisão por Regiões Brasileiras) 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região Centro-

Oeste 

Região Sudeste Região 

Sul 

6 11 5 30 1 

     Fonte: Dados públicos divulgados no site da Universidade B. 

 

       

 

 

 

     Tabela 3 - Distribuição de polos da Universidade C 

 

Polos – Universidade C (Pública) 

 (De acordo com a divisão por Regiões Brasileiras) 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região Centro-

Oeste 

Região Sudeste Região 

Sul 

115 269 75 186 123 

      Fonte: Dados públicos divulgados no site da Universidade C, de acordo com o Diário Oficial da União 

       n. 234 de 08 de Dezembro de 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

O polo de apoio presencial 

pesquisado pertence a Região 

Sudeste. 

 

O polo de apoio presencial 

pesquisado pertence a Região 

Sul. 
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5 PARCERIA COM OS POLOS DE APOIO PRESENCIAL: DADOS DA 

UNIVERSIDADE PRIVADA 

 

Apresentadas as principais características que envolvem o processo EAD das 

universidades pesquisadas e, considerando, primordialmente, as universidades privadas por 

meio de informações de profissional responsável pela área de parcerias com polos, ligado à 

Universidade A, cabe estabelecer que, de forma geral, para ser um polo de apoio presencial é 

necessário possuir empresa aberta no município pretendido, com CNPJ registrado no 

endereço indicado para a abertura do polo de apoio presencial, com todas as autorizações de 

funcionamento de ordem federal, estadual e municipal. Neste caso, e conforme informações, o 

contrato celebrado é de Intermediação de Negócios para fins educacionais, sendo que esta 

nomenclatura de serviço deve constar nos objetivos do contrato social da empresa a qual o 

polo está ligado. Antes da celebração do contrato são realizadas visitas nos locais indicados 

pelos articuladores do polo de apoio presencial para conhecimento do local e orientações 

acerca do espaço físico e sua localização.  

É necessária também a comprovação documental regular do imóvel, como: Cópia da 

Matrícula, Certidão (atualizada) do Registro de Imóveis, Planta do Imóvel, Cópia do IPTU, 

Alvará de Funcionamento e Licença do Corpo de Bombeiros. No caso da Universidade A, não 

são celebradas parcerias com grupos que já desenvolvam atividades em EAD com outras 

instituições de ensino, mesmo que para níveis de formação diferentes das praticadas.  

A estrutura necessária para implantação de um polo de apoio presencial envolve, 

dentre outros fatores, sua dimensão, localização, instalações e toda infraestrutura tecnológica 

necessária para que os cursos sejam ministrados. Depois de percorridas estas avaliações é 

celebrado o contrato de intermediação de negócios para fins educacionais entre a 

Universidade e os responsáveis pela implantação do polo em nível local.  

No que se refere à estrutura física para oferecimento dos cursos superiores, de forma 

geral e no caso das IES de ordem privada, no primeiro ano de atividades é necessário um local 

para atendimento (secretaria), que se trata de espaço administrativo e orientação acadêmico-

administrativa dos alunos em local com visibilidade privilegiada no polo de apoio presencial e 

de fácil acesso para o público externo; aproximadamente 03 Telessalas: Sala multimídia para 

execução da Teleaula com capacidade de no máximo 60 (sessenta) e no mínimo 15 (quinze) 

pessoas (respeitando o mínimo de 1m² por estudante). Nestas salas deve haver carteiras 
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universitárias suficientes para os usuários, bem como os aparelhos de recepção e projeção de 

imagem (computador de recepção de sinal de teleaula, projetor, telão e equipamento de som 

adequado), além de um computador para comunicação do monitor da turma com a sede; 

aproximadamente 03 Laboratórios de Informática, que se referem a salas para 

desenvolvimento da “Aula-atividade”. O laboratório de Informática deve possuir além da 

quantidade suficiente de computadores/notebooks, mobiliário que favoreça a utilização dos 

computadores por grupos de 5 (cinco) alunos, pensando na realização de pesquisas e entrega 

de textos solicitados pelos professores.  É relevante ressaltar que as telessalas e salas de aula-

atividade devem ser organizadas, com o intuito de acolher o mesmo número de alunos 

(respeitando o mínimo de 1 m² por estudante); Biblioteca cuja característica se refere a um 

espaço com dimensões adequadas para armazenamento do acervo bibliográfico local e 

ambiente para estudos individuais e em grupo; Sanitários independentes (masculino e 

feminino), sendo que para o seu devido funcionamento, os polos devem possuir sanitários 

suficientes para o número de alunos existentes além de um sanitário para deficientes 

(respeitando a proporção de 1 (um) banheiro para cada 40 homens e 1 (um) banheiro para 

cada 25 mulheres); Acessibilidade de qualquer indivíduo em seus espaços de atendimento. 

Este ponto deve ser levado em consideração na escolha do local onde o polo de apoio 

presencial será implantado, preferencialmente em edificações térreas e que exijam menos 

investimentos em adequações como rampas de acesso para transposição de andares e 

elevadores. 

No caso de recursos humanos sob responsabilidade do polo estão identificados, de 

forma geral: 01 Administrador Local, para administrar a implantação e funcionamento do 

polo e responder pelo polo a Universidade, bem como aos funcionários e discentes locais; 

aproximadamente 02 (dois) profissionais, para atendimento e secretaria, que trabalharão na 

recepção dos candidatos, orientação para inscrição no processo seletivo, dúvidas sobre 

Sistema de EAD da Universidade e, que devem ter conhecimento do funcionamento das 

atividades de secretaria acadêmica, departamento financeiro e setores afins, apenas como 

meio de orientar os alunos sobre os procedimentos adequados para estas necessidades, a quem 

e como se reportar para tal, embora não executem atividades relacionadas a esse fim; 01 (um) 

profissional com conhecimentos técnicos em informática responsável pelos equipamentos e 

instalações de rede do polo; 01 (um) monitor local, com graduação na área de conhecimento 

do curso para acompanhamento de cada turma durante os encontros presenciais; 01 auxiliar 

de biblioteca para atender os alunos na utilização da biblioteca e empréstimos de títulos. 
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No que se refere aos recursos humanos sob responsabilidade da Universidade é 

necessário 01 Coordenador de Polo, contratado pela própria Universidade e com formação 

específica na EAD, experiência docente de pelo menos 2 (dois) anos, experiência em 

administração acadêmica de pelo menos 1 (um) ano e disponibilidade para trabalhar de 

segunda a sexta – feira das 18h às 23h e aos sábados das 8h às 13h. Este horário está sujeito a 

alterações de acordo com as diretrizes estabelecidas pela IES. 
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6 PARCERIA COM OS POLOS DE APOIO PRESENCIAL: DADOS DA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 De acordo com a realidade do polo de apoio presencial na universidade pública, cabe 

ressaltar que o primeiro edital lançado pela SEED/MEC (2005), atual SERES/MEC deixa 

claro que os polos seriam de responsabilidade do proponente municipal e ou estadual que 

optasse por ingressar no sistema. 

 Vale citar Balzzan (2012) quando apresenta o que seria necessário para a construção 

da proposta de um polo de apoio presencial segundo dados da Secretaria de Educação a 

Distância (atual SERES/MEC). Neste caso, o autor apresenta que a proposta do polo 

municipal de apoio presencial deveria compreender uma estrutura mínima com a descrição da 

infraestrutura física e logística de funcionamento, bem como dos prazos, para instalação e 

funcionamento do polo; a descrição dos recursos humanos necessários para o adequado 

funcionamento do polo, incluindo tutores presenciais, equipe técnica, e administrativa; o 

demonstrativo de sustentabilidade financeira e orçamentária; a lista com cursos superiores 

pretendidos para a localidade, bem como a quantidade de vagas e demais recursos 

necessários. Observados os preceitos acima, cada proponente envia os documentos à 

Secretaria de Educação a Distância (atual SERES/MEC) para análise e avaliação e caso o 

projeto seja aprovado, a oficialização ocorre por meio de assinatura dos convênios. 

 No que se refere à lista com as dependências mínimas que devem ser contempladas 

nos projetos de construção do polo de apoio presencial ligados ao sistema público e 

divulgados em seu portal, cabe descrever a sala para secretaria acadêmica, a sala de 

coordenação do polo, a sala de tutores presenciais, a sala de professores, a sala de aula 

presencial, o laboratório de informática, a biblioteca, bem como os recursos humanos 

presentes na figura do coordenador de polo que é o responsável pela parte administrativa e 

pela gestão acadêmica, o tutor presencial, o técnico de laboratório pedagógico (quando for o 

caso), o técnico em informática, a bibliotecária e o auxiliar para a secretaria. 

 Um dos aspectos importantes a serem relatados está presente no que se refere à 

intenção de colaborar e uniformizar a arquitetura dos polos ligados a este sistema. Neste caso, 

Balzzan (2012) esclarece que existe um projeto modelo de polo a disposição dos proponentes 

com interesse em executá-lo e o mesmo contempla a construção de aproximadamente mil 

metros quadrados em um terreno com área total de três mil metros quadrados, sendo que a 
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fachada principal do projeto está caracterizada por uma aparência moderna, sofisticada e de 

fácil acesso. A intenção, segundo o autor, é a de despertar a atenção da comunidade local, 

sendo que a aparência visual se configura como um atrativo na região em que o polo se 

instala. Além disso, existe uma preocupação com a questão da sustentabilidade e na medida 

do possível, Balzzan (2012) esclarece que procura-se utilizar luz natural na iluminação dos 

ambientes internos, sendo que a questão da funcionalidade e acessibilidade são também 

objeto de preocupação, considerando os portadores de necessidades especiais. 

 De acordo com Balzzan (2012), cabe ainda salientar que o sistema público em 

questão, ligado respectivamente a realidade do Polo (C) tem como base de sustentação a 

associação de três elementos importantes: Ministério da Educação, Universidades Públicas de 

Ensino Superior e governos estaduais e/ou municipais, sendo que a cada um é atribuída uma 

responsabilidade no processo. 
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7 MÉTRICA OFICIAL REGULATÓRIA PARA A AUTORIZAÇÃO, 

RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO NOS GRAUS DE 

TECNÓLOGO, DE LICENCIATURA E DE BACHARELADO PARA A 

MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA 

 

Observados os objetos de pesquisa ligados a instituições de ensino superior é 

imprescindível descrever o instrumento que subsidia os atos autorizados de cursos 

(autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) nos graus de tecnólogo, 

licenciatura e bacharelado para a modalidade presencial e a distância, principalmente pelo 

fato de que no caso da realidade EAD, que é o foco desta pesquisa, o polo de apoio presencial 

representa alguns dos indicadores avaliados, observando a infraestrutura existente para a 

modalidade. 

Neste caso, e de acordo com o art. 1º da Portaria Normativa 40/2007, consolidada em 

29 de dezembro de 2010, o Instrumento de Avaliação de Cursos de graduação presencial e a 

distância regulamenta os indicadores e critérios de análise para a aplicação de conceitos que 

determinarão a nota atribuída ao processo de avaliação do curso, sendo que os aspectos a 

serem considerados se referem, respectivamente à: 

 Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica, cujos indicadores estão 

relacionados: ao contexto educacional; às políticas institucionais no âmbito do curso; aos 

objetivos do curso; ao perfil profissional do egresso; à estrutura curricular (considerando 

também a pesquisa e a extensão, caso contempladas no PPC – Projeto Pedagógico do Curso); 

aos conteúdos curriculares; à metodologia; ao estágio curricular supervisionado; às atividades 

complementares; ao trabalho de conclusão de curso (TCC); ao apoio ao discente; às ações 

decorrentes dos processos de avaliação do curso; às atividades de tutoria; às tecnologias de 

informação e comunicação – TICs – no processo de ensino-aprendizagem; ao material 

didático institucional; aos mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes; aos 

procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem; ao número de vagas; à 

integração com as redes públicas de ensino; à integração com o sistema local e regional de 

saúde e o SUS; ao ensino na área de saúde; às atividades práticas de ensino. 

 Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial, cujos indicadores estão 

relacionados: à atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE; à atuação do (a) coordenador 

(a); à experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância; à experiência 
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profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a); ao regime 

de trabalho do (a) coordenador (a) do curso; à carga horária de coordenação de curso; à 

titulação do corpo docente do curso; à titulação do corpo docente do curso – percentual de 

doutores; ao regime de trabalho do corpo docente do curso; à experiência profissional do 

corpo docente; à experiência no exercício da docência na educação básica; à experiência de 

magistério superior do corpo docente; à relação entre o número de docentes e o número de 

estudantes; ao funcionamento do colegiado de curso ou equivalente; à produção científica, 

cultural, artística ou tecnológica; à titulação e formação do corpo de tutores do curso; à 

experiência do corpo de tutores em educação a distância; à relação docentes e tutores – 

presenciais e a distância – por estudante; à responsabilidade docente pela supervisão da 

assistência médica; ao Núcleo de Apoio Pedagógico e experiência docente. 

 Dimensão 3: Infraestrutura, cujos indicadores estão relacionados: aos 

gabinetes de trabalho para professores com tempo integral – TI; ao espaço de trabalho para 

coordenação do curso e serviços acadêmicos; à sala de professores; às salas de aula, ao acesso 

dos alunos a equipamentos de informática; à bibliografia básica; à bibliografia complementar; 

aos periódicos especializados; aos laboratórios didáticos especializados: quantidade; aos 

laboratórios didáticos especializados: qualidade; aos laboratórios didáticos especializados: 

serviços; ao sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística); ao 

Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas; ao Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades 

de arbitragem, negociação e mediação; às Unidades hospitalares de ensino e complexo 

assistencial; ao sistema de referência e contrarreferência; aos biotérios; aos laboratórios de 

ensino; aos laboratórios de habilidades; aos protocolos de experimentos, ao Comitê de ética 

em pesquisa;  

Cabe ressaltar que no que se refere ao Processo de Autorização do Curso, os pesos por 

dimensão são assim discriminados: Dimensão Organização Didático-Pedagógica – Peso 30 / 

Dimensão Corpo Docente – Peso 30 / Dimensão Infraestrutura – Peso 40.  

No que enseja o Processo de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de 

Curso, os pesos por dimensão são, respectivamente: Dimensão Organização Didático-

Pedagógica – Peso 40 / Dimensão Corpo Docente e tutorial – Peso 30 / Dimensão 

Infraestrutura – Peso 30.  

Como ressaltado anteriormente, a Métrica Oficial regulatória é importante no contexto 

da pesquisa, pois no caso dos cursos a distância existem visitas aos polos de apoio regional, 
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que também são objetos de análise no processo de avaliação do curso. Neste caso, o polo de 

apoio presencial tem papel importante neste processo e por isso, a permanente preocupação 

com o alinhamento entre IES e polo, a fim de que os processos ocorram de forma estruturada 

e de acordo com o que é estabelecido pelo Ministério da Educação. Cabe estabelecer que a 

aplicação dos indicadores do Instrumento em referência dar-se-à em meio eletrônico, via 

sistema e-MEC, com conceitos atribuídos de 1 a 5, considerando respectivamente as 

descrições: 1 - “Não existente”; 2 – “Insuficiente”; 3 – “Suficiente”; 4 – “Muito bom / Muito 

bem”; 5 – “Excelente”. 

Sendo este um Instrumento de avaliação já concebido pelo Ministério da Educação em 

parceria com o INEP/DAES/SINAES e com critérios de análise claros e conceitos de 1 a 5, 

cabe estabelecer que cada indicador corresponde a um objeto de análise que apresentará um 

resultado segundo as dimensões preestabelecidas. Este instrumento caracteriza por si só um 

documento legal e normativo que faz o registro do cumprimento ou não dos dispositivos 

indicados.  
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8 NORMATIVAS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

 

Contextualizada a EAD em seu cenário atual no que se refere à forma como estes 

polos de apoio presencial são organizados salienta-se que, segundo a SEED/MEC (2007), 

atual SERES/MEC (2011) existe um debate sobre os diferentes modelos de oferta de cursos a 

distância em nosso país e, justamente a este fato, destaca-se a inclusão de referências 

específicas aos polos de apoio presencial pela Portaria Normativa nº 2, de janeiro de 2007. De 

acordo com os referenciais de qualidade propostos pela SEED/MEC (2007), atual 

SERES/MEC (2011) como os polos passam a compor o conjunto de instalações que receberá 

avaliação externa no caso de credenciamento institucional para a modalidade, essa unidade 

passa a representar um ponto de referência fundamental para o aluno.  

Conforme descrito pela SEED/MEC (2007, p. 25), atual SERES/MEC (2011), 

segundo a Portaria Normativa nº 02/2007, § 1º, 

“o polo de apoio presencial é a unidade operacional para 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a 

distância”.  

 

 De acordo com o referencial de qualidade proposto pela SEED/MEC (2007), atual 

SERES/MEC (2011), vários aspectos precisam ser observados no polo de apoio presencial, 

sendo os mesmos relatados a seguir: 

 Diversidade no horário de atendimento, funcionando todos os dias da semana, nos três 

turnos, inclusos os sábados; 

 Correta escolha de localização do polo, respeitando as peculiaridades de cada região e 

particularidades dos cursos oferecidos face ao desenvolvimento social, econômico e 

cultural da região; 

 Devem contar com estruturas essenciais, assegurando a qualidade dos conteúdos 

disponibilizados aos alunos e neste caso, representados pela necessidade de biblioteca, 

laboratório de informática com acesso a Internet de banda larga, sala para secretaria, 

laboratório de ensino, salas para tutorias e exames presenciais; 

 Acessibilidade e utilização dos equipamentos a pessoas com deficiência. Este acesso 

deve ser garantido em todos os ambientes de uso coletivo; 
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 Existência de um projeto de conservação e manutenção das instalações existentes; 

 Equipe capacitada para atendimento aos alunos 

Desta forma, com o exposto no portal do Ministério da Educação, a Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), antiga SEED/MEC é a unidade 

responsável pela regulação e supervisão de instituições públicas e privadas de ensino superior 

e cursos superiores de graduação do tipo bacharelado, licenciatura e tecnológico, na 

modalidade presencial ou a distância.  A Secretaria tem por objetivo zelar para que a 

legislação educacional seja cumprida, e que suas ações elevem a qualidade do ensino por 

meio do estabelecimento de diretrizes para a expansão dos cursos e instituições, em 

conformidade às diretrizes curriculares nacionais e de parâmetros de qualidade de cursos e 

instituições. 

Dada a realidade de um dos polos de apoio presencial pesquisados, cabe apresentar o 

Edital SERES/MEC N. 1, de 09 de agosto de 2011 que regulamenta os procedimentos do 

regime de migração de sistemas, definindo a forma como as instituições de educação superior, 

preponderantemente mantidas e/ou geridas pela iniciativa privada, atualmente sob o poder 

regulatório dos sistemas estaduais de ensino serão submetidas ao regramento federal, 

observando-se as disposições dos artigos 9º e 16 da Lei 9.394/1996. 

De acordo com o disposto na Lei 9.394/96 supracitada, o Art. 9º estabelece que:  

A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II - 

organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 

federal de ensino e o dos Territórios; III - prestar assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 

desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à 

escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; IV 

- estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; V - coletar, analisar 

e disseminar informações sobre a educação; VI - assegurar processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição 

de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; VII - baixar normas 

gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;  VIII - assegurar processo 

nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 

cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de 

ensino; IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
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§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, 

com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por 

lei. 

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso 

a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e 

órgãos educacionais. 

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos 

Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de 

educação superior. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, LEI Nº 9.394, DE 

20 DE DEZEMBRO DE 1996) 

 

Quanto ao Art. 16 da Lei 9.394/96, sanciona-se: 

O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino 

mantidas pela União; II - as instituições de educação superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de educação. 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 

DE 1996) 

 

   

Considerando o Edital SERES/MEC N. 01, de 09 de Agosto de 2011, o Edital 

SERES/MEC N. 01, de 14 de Agosto de 2012 torna públicos os critérios e condições para que 

em todo o território nacional, as instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa 

privada solicitem sua integração ao sistema federal de ensino, de modo a se adequarem à 

Constituição Federal e ao que está disposto nos arts. 9º e 16 da Lei nº 9.394, de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

9 REVISÃO DE LITERATURA 

 

9.1  Os Modelos e Experiências do Ensino Superior a Distância no Brasil 

 

É importante destacar os diferentes modelos do ensino superior a distância no Brasil 

para que se possa dimensionar o universo desta pesquisa, compreendendo que o objeto de 

pesquisa estudado representa apenas a ponta de um “iceberg” que pode ser explorado em suas 

diversas dimensões. 

Neste aspecto, resgata-se Moran (2009a) no que se refere aos principais modelos do 

ensino superior a distância no Brasil, principalmente quando o aspecto a ser destacado está 

incluso no modelo mais adequado para cada instituição. Sendo assim é possível destacar três 

deles (modelo teleaula, modelo web e modelo videoaula), evidentemente que não os únicos, 

mas os sobressalentes nesta fase que ainda é de amadurecimento e de reconhecimento de 

novas combinações na EAD. 

Basicamente e segundo o que Moran (2009a) relata no modelo teleaula os alunos são 

reunidos em uma sala de aula na qual um professor transmite uma ou duas aulas por semana 

ao vivo. Conforme aponta o autor, após esta aula, os alunos se reúnem em telessalas, nas 

quais ocorre o desenvolvimento de atividades de discussão sob a supervisão de um mediador, 

sendo que durante a semana são acompanhados via ambiente de aprendizagem nas atividades 

que serão propostas para reforço de conteúdo. Para este modelo e segundo o que o autor relata 

é necessária a transmissão, a tecnologia via satélite, a multiplicação de polos, nos quais estão 

alocadas estas telessalas. 

No caso do modelo web, Moran (2009a) afirma que existem instituições que tem na 

Internet o principal suporte, representados neste caso pelos cursos de curta duração, que 

basicamente disponibilizam o conteúdo pela Internet, CD ou DVD. Já no modelo vídeoaula, a 

instituição foca mais a produção audiovisual e impressa pronta, ou seja, as aulas são 

produzidas em estúdio. 

Salienta-se que, subsequentemente, as IES e seus respectivos polos de apoio 

presencial, objetos de pesquisa aqui contextualizados, estão enquadrados no modelo teleaula, 

pois além de toda a infraestrutura tecnológica disponibilizada aos alunos com a teleaula 

durante a semana, o aluno tem acesso ao material impresso, a plataforma virtual de 

aprendizagem pela qual poderá acompanhar as atividades no decorrer da semana e, além 
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disso, tem suporte nas atividades individuais e de grupo desenvolvidas durante o semestre 

letivo. 

 Gomes (2008) traz contribuições importantes no que se refere às gerações da educação 

a distância enfatizando que a primeira geração está relacionada à data de 1833, 

correspondente à publicação no periódico sueco Lunds Weckoblad de um anúncio 

relacionado à mudança de endereço das remessas postais de quem estudava, ou a data de 

1840, correspondendo à criação, pelo Inglês Isaac Pitman de um sistema de ensino de 

taquigrafia à base de fichas e intercâmbio postal entre professor e alunos. O autor ressalta 

ainda, que esta é a geração do ensino por correspondência (cf. GARRISON, 1985; NIPPER, 

1989; TYLOR, 1999, 2001; GOMES, 2003,2004 apud GOMES, 2008). 

 Neste caso, Gomes (2008) retrata uma geração em que a mediatização dos conteúdos 

ocorre via documentos impressos por serviços de correio postal, sendo importante salientar 

que nesta fase, a comunicação entre aluno e professor era muito reduzida e de grande 

defasagem temporal, pressupondo neste caso, a defasagem temporal entre o tempo do envio 

de uma  mensagem e o recebimento do feedback à mesma. 

 Já na segunda geração da educação a distância, Gomes (2008) enfatiza os recursos 

intensivos às emissões radiofônicas e televisivas, sendo que o recurso ao telefone torna-se 

uma alternativa à comunicação que até então acontecia via correio postal. Nesta geração e, 

segundo o que é apontado pelo autor passa-se de uma modalidade de interação assíncrona e 

com grande defasagem de tempo para uma modalidade de comunicação de tipo síncrono e 

com recursos que envolvem uma linguagem híbrida e linear em seus diversos aspectos, seja 

ela de ordem audiovisual, somente por áudio ou somente por vídeo.  

 A terceira geração apresentada por Gomes (2008) considera o surgimento e expansão 

dos suportes digitais informáticos e das comunicações por meio de redes de computadores em 

que o recurso de multimídia na linguagem de mediatização de conteúdos reconsidera novas 

possibilidades de representação da informação e de construção do conhecimento por parte dos 

alunos. Em resumo, esta geração apresentada por Gomes (2008) caracteriza a existência de 

condições para um nível de interação diferenciado entre aluno e professor, principalmente no 

que se refere à facilitação do uso de correio eletrônico, facilitando também a comunicação 

aluno/aluno. (NIPPER, 1989; GOMES, 2003, 2004 apud GOMES, 2008). 
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 Na quarta geração designa-se a “aprendizagem em rede” que de acordo com Gomes 

(2008) hoje designamos como e-learning; ou seja, a nova geração de serviços da web se 

transforma num espaço de publicação, partilha e construção colaborativa de conhecimento. Já 

na quinta geração, o autor apresenta a geração de telefones com Sistemas wireless e 

tecnologia de banda larga e funcionalidade de RSS (Really Simple Syndication - formato 

baseado na linguagem XML utilizado na distribuição de conteúdos). 

 Na sexta e última geração apresentada por Gomes (2008) é contextualizado o ritmo 

desenfreado das mudanças tecnológicas e sociais que vem ocorrendo e o autor emite um alerta 

no sentido de que ainda não temos perspectivas claras de todo o potencial das tecnologias 

existentes, principalmente no que se refere ao potencial de seu domínio na educação/formação 

e nos novos serviços e tecnologias que propõem desafios constantes e oferecem novas 

potencialidades. Gomes (2008, p. 198) considera esta geração ainda em construção partindo 

do princípio que a designa como pertencente a uma fase de “mundos virtuais e imersivos”. 

 Para tratar das experiências em EAD no Brasil e pensando em aspectos importantes de 

sua evolução é preciso citar Kenski (2010) contemplando o pioneirismo dos cursos criados 

pelo Instituto Universal Brasileiro em 1941 em que o ensino a distância acontecia em caráter 

supletivo além de cursos profissionalizantes por meio de correspondências. De qualquer 

forma, a autora considera que foi pelas ondas de rádio que a primeira experiência de EAD 

ocorreu, na qual em 1923, a Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro transmitia 

programas cujos temas estavam relacionados à literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas e 

outros, sendo que em 1939 era criado o Instituto Rádio Monitor que se preocupava 

basicamente em utilizar o rádio para ensinar.  

Kenski (2010) acrescenta ainda, que somente no início da década de 70 o suporte 

televisivo começou a ser utilizado pela educação a distância com o Projeto Saci (Sistema 

Avançado de Comunicações Interdisciplinares) que tinha como objetivo estabelecer um 

sistema de educação, via satélite, sendo que logo em seguida,  precisamente em 1978, esta 

iniciativa foi seguida por um projeto denominado Telecurso de 1º e 2º graus orientado 

primordialmente à melhoria do ensino na Educação básica e nos cursos profissionalizantes. 

 Indo um pouco mais além, e de acordo com o que apresenta Kenski (2010), os 

projetos realizados nos anos 80 tinham como proposta a utilização dos recursos da 

informática para a formação e capacitação dos professores e o desenvolvimento de cursos 

presenciais e a distância. 
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 Reconhecendo apenas algumas experiências desta trajetória da EAD é possível 

perceber que a construção da modalidade a distância veio sendo realizada ao longo dos anos, 

na perspectiva de se oferecer uma educação em possibilidades distintas de interação com 

recursos que flexibilizassem, principalmente, a demanda de aprendizagem no país. 

 

9.2 A EAD no Ensino Superior 

 

 Corroborando com a versão preliminar publicada pela SEED/MEC (2007), atual 

SERES/MEC (2011), especificamente nos referencias de qualidade para a educação superior a 

distância é imprescindível apresentar que os debates sobre EAD oportunizados na última 

década têm gerado reflexões sobre a necessidade de ressignificar alguns paradigmas que hoje 

contextualizam as compreensões relativas à educação, escola, currículo, aluno, professor, 

avaliação, gestão escolar, entre outros. Neste caso, para apontar o processo de organização 

dos polos nas instituições pesquisadas, cabe delinear as diferentes possibilidades que se 

configuram nesta modalidade de ensino. Além do processo de organização destes polos de 

apoio presencial, não se pode ignorar como estes processos vêm sofrendo amadurecimento 

face às necessidades que vão surgindo com a prática. 

Segundo Moran (2009b, p. 19), no Brasil, o ensino superior a distância teve seu 

reconhecimento através da Lei de Diretrizes e Bases de 1.996, observando que, anteriormente, 

este tipo de ensino só era oferecido no ensino técnico e de jovens e adultos. 

De acordo com Castro (2008, p. 11; 16-17), e levando em consideração o cenário 

brasileiro; em poucos anos, a educação a distância se tornou uma realidade no ensino 

superior, partindo do princípio que age como um processo de democratização da educação, 

principalmente porque muitas pessoas não conseguem frequentar um curso presencial devido 

às jornadas de trabalho incompatíveis com os horários de início das aulas, distância da IES 

mais próxima e, em alguns casos, devido ao custo inacessível de alguns cursos ofertados por 

algumas instituições de ensino superior.  

Analisando a inacessibilidade da população a grandes extensões territoriais e a falta de 

oportunidade ao acesso de tecnologias e consequentemente, do ensino mediado pela 

tecnologia, Azevedo e Souza (2010) apresentam que a educação a distância se encontra em 

processo de evolução e neste contexto, a modalidade é vista com capacidade para atingir uma 



48 

 

grande extensão territorial, além de proporcionar a inclusão digital e o envolvimento de 

jovens.  

Vale ressaltar que conforme aponta Pansarelli (2008, p. 122-123), a virtualização do 

espaço na EAD representa também a possibilidade de todos os seus participantes atuarem em 

tempos distintos, obedecendo obviamente os limites de início e fim das atividades.  

De acordo com o explicitado por estes autores é relevante ressaltar que a EAD vem 

sendo discutida sob diversos pontos de vista e diferentes realidades, contudo é preciso 

esclarecer que segundo o “Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2010” existem 

números que precisam ser considerados, haja vista que a EAD deixa de pertencer ao 

paradigma de ser uma educação para excluídos e passa a representar uma modalidade que 

vem sendo procurada até mesmo por aqueles que têm oportunidade de realizar um curso 

presencial. 

           Quando se considera a modalidade de ensino na distribuição do número de matrículas 

por grau acadêmico é possível observar que em 2010, os cursos presenciais atingem os totais 

de 3.958.544 matrículas de bacharelado, 928.748 de licenciatura e 545.844 de grau 

tecnológico. Já na educação a distância, o número de matrículas de licenciatura soma 

426.241, de bacharelado 268.173 e de cursos tecnólogos 235.765. Diante desta realidade, os 

percentuais representativos desses dados são apresentados no gráfico a seguir.  

 

 

Figura 2 - Gráfico de Distribuição do Número de Matrículas de Graduação por Grau 

Acadêmico e Modalidade de Ensino – Brasil – 2010. 
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Fonte: MEC/INEP (2010) 
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Por meio do Censo Superior 2010 é possível perceber uma crescente nos cursos 

tecnológicos, principalmente porque em 2001, o número de matrículas era de 69.797, 

atingindo em 2010 um total de 781.609 matrículas no geral.  

A fim de demonstrar esta crescente nos cursos tecnológicos e o aumento de matrículas 

na modalidade a distância, a seguir apresenta-se tabela representativa desta realidade. 

Tabela 4 - Evolução do número de matrículas na modalidade a distância, segundo Grau 

Acadêmico – Brasil – 2001-2010 

 

 

Ano 
Educação a Distância: Total de Matriculas (Evolução) 

Cursos Tecnológicos Bacharelado Licenciatura 

2001 - - 5.359 

2002 - 385 38.811 

2003 - 1.235 47.191 

2004 5.609 2.543 51.459 

2005 22.795 13.315 78.402 

2006 47.714 10.146 149.808 

2007 67.672 85.125 215.728 

2008 127.619 255.467 341.118 

2009 193.949 216.446 420.094 

2010 235.765 268.173 426.241 
 

        Fonte: (MEC/INEP, 2010). Tabela com adaptações da autora. 

 

 De acordo com o exposto, as discussões aqui propostas não se baseiam em achismos 

circunstanciados pelas intensas discussões sobre o assunto, mas se baseiam nas entrevistas 

realizadas com cada um dos coordenadores de cada polo e sujeitos desta pesquisa e nas 

discussões temáticas aqui expressas, haja vista a realidade manifesta no próprio número de 

matrículas que cresce a cada ano e que conforme exposto na Tabela 4 permitem a 

visualização do crescimento da EAD e, respectivamente do número de alunos que optam pela 

modalidade. 

  Para que o crescimento da modalidade a distância seja ainda mais evidenciado, a 

seguir é possível visualizar um gráfico que demonstra esta evolução da modalidade a distância 

nos diferentes graus acadêmicos, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2010. 
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Figura 3 - Gráfico da Evolução do número de matrículas na modalidade a distância, segundo 

Grau Acadêmico / Brasil 2001-2010.  
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Fonte: (MEC/INEP, 2010). Gráfico elaborado pela autora sendo dados divulgados no Censo da Educação 

Superior 2010. 

 

 Sathler et al. (2008, p. 7) apontam que “a crescente produção acadêmica sobre 

Educação à distância (EAD) revela o que muitos já previam no passado, a saber, a influência 

indubitável que esta ferramenta teria sobre o sistema educacional como um todo”. Para 

entender a importância da Educação a Distância é fundamental recorrer às vantagens que 

depreendem este sistema de ensino, inclusive apontadas por Azevedo (2009), que dentre 

vários aspectos apontados, apresenta que dentre as potencialidades da modalidade em questão 

viabiliza-se um ensino de qualidade a um extenso universo humano.  

 Vale ressaltar que a educação a distância ainda desperta especulações entre docentes e 

discentes conforme bem apontado por Azevedo e Souza (2010); pois de um lado se encontram 

as potencialidades de uma educação inclusiva e que proporciona o acesso ao mundo do 

trabalho; e de outro lado, as incertezas que cerceiam o processo de construção da modalidade 

e que despertam a preocupação de várias instituições quanto ao fato de não transformar um 

novo processo educacional em um mercantilismo cuja força propulsora tenha como principal 

preocupação angariar quantidade de alunos, sem se preocupar com a qualidade do que está 

sendo oferecido.   

Neste contexto e conforme ressalta Freire (1996, p. 111) a educação só seria neutra se 

não houvesse discordância entre as pessoas com relação a sua vida individual, social, seu 

estilo político e os valores assumidos. Por isso que Freire (1996, p. 110) afirma que “a 
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educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política”. 

Neste caso, e conforme ressalta o autor, a politicidade da educação está fundamentada na 

compreensão de que o ser humano é um ser histórico, inacabado e ligado a interesses que 

prescrevem duas possibilidades: a de que ele se mantenha fiel à eticidade ou que seja passível 

de transgredí-la. 

Acerca do que propõe Freire (1996), é possível interligar as questões a que se propõe 

esta pesquisa, partindo do princípio de que o advento da modalidade EAD e a realidade dos 

polos de apoio presencial representam, circunstancialmente, o fato de que o ser humano é 

realmente um ser de interesses, sejam eles sociais, políticos, culturais, educativos; e isso se dá 

principalmente porque a EAD se mostra como uma nova visão educacional, onde o aluno 

frequentador de um polo de apoio presencial tem o acesso à educação de uma forma mais 

flexível, o que lhe proporciona administrar seu tempo, de acordo com as propostas 

pedagógicas da modalidade.  

Ao optar pela modalidade EAD, o aluno reconhece um novo espaço de educação, 

partindo do princípio que os polos de apoio presencial estão alocados em diversas regiões, 

municípios e cidades. Desta forma, a importância desta multiculturalidade está presente na 

aceitação de uma nova visão educacional que reconhece a necessidade de conscientização dos 

coordenadores de polo e, respectivamente das instituições sobre as questões histórico-

culturais presentes nas regiões em que estes polos são organizados e estruturados.  

 Sobre esta necessidade de reconhecimento do aluno no espaço em que habita, ou seja, 

no seu lugar de “origem”, Freire (2005, p. 100-101) aponta que muitos educadores e políticos 

não são entendidos em decorrência de uma linguagem que os afasta da situação concreta em 

que vivem as pessoas, e neste contexto faz um alerta à importância de conhecer as condições 

estruturais do pensar e da linguagem do povo, a fim de que se estabeleça um diálogo com 

referências à realidade de todos aqueles envolvidos neste processo. 

 Este pensar de Freire (2005) remete à realidade da EAD, partindo do princípio que os 

polos de apoio presencial, representam o “lugar de estudos” do aluno, o “espaço” que eles 

idealizam como norteador de sua opção acadêmica. Trata-se de um espaço que os conecta 

com o mundo acadêmico, e que, ao mesmo tempo, representa o seu referencial enquanto 

instituição. O polo acaba se tornando o referencial de comunicação do aluno e, justamente por 

isso, revela uma linguagem educacional que se preocupa com questões culturais em que estes 

alunos estão inseridos. 
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 Esta ruptura com a educação de “ontem”, é que coloca a modalidade a distância como 

um marco de desenvolvimento e expansão no país, principalmente porque reconhecer os 

polos de apoio presencial como unidades para desenvolvimento de atividades pedagógicas é 

compreender que o processo de aprendizagem como a ser extensivo, tanto no que diz respeito 

a dar oportunidade de educação a todos, como no que enseja considerar as diferentes culturas 

e especificidades de cada região brasileira em que estes polos se encontram. 

 Como salienta Freire (1996, p. 39) “[...] o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática”. Trata-se de um processo de formação contínuo e ininterrupto que 

cerceia um momento de novos processos decisórios e que, por consequência, concretizam 

novas experiências educativas e profundamente ligadas à construção do saber. No caso do 

processo EAD, esta reflexão crítica sobre a prática se fundamenta na necessidade de descrever 

um modelo que além das diretrizes preestabelecidas procura reconhecer a realidade sócio-

cultural do aluno em seu espaço de educação.  

 Desta forma Freire (1980, p. 39-40) contextualiza a sociedade brasileira em transição, 

em meio à pluralidade nas relações do homem com o mundo, principalmente porque o 

indivíduo responde aos múltiplos desafios que lhes são colocados. Segundo o autor são estas 

relações que vão dinamizando o mundo e dominando a realidade em que o homem vive, 

principalmente porque neste caso, não existe permissividade à imobilidade e sim um espaço 

em que se cria, recria e decide novos contextos e épocas. 

 Por isso, determina-se, segundo Freire (1980), um tempo de trânsito, alentado por 

mudanças que implicam no desenfrear de uma sociedade que procura por temas emergentes e 

novas tarefas. Traçando um paralelo ao que Freire relata nesta obra é possível reconhecer este 

tempo de mudanças no contexto educacional hoje; decorrente principalmente, do dinamismo 

da educação e de novas modalidades e rupturas que sobrepujam a realidade de um modelo 

educacional que só tende a crescer, bem como instaurar novas práticas. 

 

9.3 Reflexões sobre a Universidade 

 

É preciso considerar alguns aspectos importantes para a realidade de um processo que 

vem se transformando no decorrer dos anos. De acordo com Silva (2006), o contexto da 

universidade envolve um projeto humanista moderno que compreende um ideal de construção 

e autoconstrução a partir da liberdade, ou seja, trata-se de substituir a continuidade de uma 
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tradição pela instauração da descontinuidade e pela abertura de um processo de sucessivas 

invenções e reinvenções do presente. Conforme aponta o autor, quando se considera a história 

da universidade, o objetivo acaba sendo delimitado pela compreensão do presente, pois é 

impossível desconsiderar o processo histórico contingente e, de instituições e organizações 

que, necessariamente, se enquadram às expectativas emergentes e ao progresso contínuo da 

civilização.  

Segundo o que aponta Silva (2006) a construção moderna de civilização compreende 

um vetor único composto por progresso e frutos da libertação da tradição, no qual a invenção 

do novo constitui o eixo da história em que a sucessão das inovações se apresenta como uma 

trajetória de progresso. Esclarece-se neste aspecto que progredir está atrelado ao fato de se 

aprofundar e aprimorar o que já existe, partindo do princípio que segundo Silva (2006), crer 

no progresso é uma estratégia para se viver o presente e projetar o futuro. Da mesma forma e 

conforme bem apontado pelo autor, é difícil transitar entre a consciência corporativa e a 

consciência pública da universidade, existente desde o início, principalmente por se tratar de 

uma dicotomia representada por uma dupla necessidade: recriar a sua época sendo ao mesmo 

tempo uma criação de seu tempo. 

Assim, o que teríamos de considerar, no propósito de compreender mais 

concretamente a universidade, é a complexidade da experiência histórica da 

qual a realidade presente é inseparável se quisermos compreender o presente 

também como experiência histórica. [...] Pois, se a história é feita de 

contradições e contingências, não se pode considerar nenhuma realidade 

histórica como o simples efeito de uma causalidade linear, como se fosse um 

processo físico. [...] A ideia de universidade se constrói através daquilo que 

nela se conserva e daquilo que nela se transforma. (SILVA, 2006, p. 195)  

 

A partir dos avanços já apresentados, principalmente no que se refere ao surgimento e 

evolução da modalidade a distância é preciso considerar a análise dos fatores internos e 

externos em meio a um contexto ético-político, principalmente porque, conforme relata Silva 

(2006), esta análise constrói os instrumentos que resultarão no equilíbrio intra-institucional e 

o da instituição com o seu entorno social, político e histórico. 

O procedimento pelo qual a universidade se redefine contemporaneamente 

coincide inteiramente com sua adaptação às exigências do tempo histórico: 

mercado, tecnociência, organização eficaz e tecnicismo produtivista. [...] 

Nesse processo de desinstitucionalização se inscrevem vários fenômenos 

imediatamente presentes, tais como heteronomia (absorção de critérios 

extrínsecos como paradigmas do modo de ser, da organização e da gestão da 

universidade), a privatização (assimilação dos mecanismos neoliberais de 

destruição da esfera pública) e subordinação ao mercado (entronização de 



54 

 

critérios ligados ao tecnocratismo economicista). Tais exemplos configuram 

o quadro da adaptação, que seria ao mesmo tempo o abandono do perfil 

institucional em prol do perfil organizacional. (SILVA, 2006, p. 199) 

 

Conforme aponta Schwartzman (1989) existem coisas comuns a todos os sistemas de 

ensino superior, tanto do ponto de suas funções quanto das eventuais tensões e dificuldades 

que enfrentam, da mesma forma que as diferenças profundas que também existem são 

inteligíveis a partir de um marco conceitual comum. Segundo o autor, assim como o 

conhecimento se manifesta como uma forma de poder e controle social, também se apresenta 

como uma via de mobilidade social, rebeldia e revolução. 

Ainda de acordo com Schwartzman (1989), a contemporaneidade é muito mais 

complexa, considerando que o conhecimento científico, tecnológico e social é produzido hoje 

em muitas outras instituições, sendo que os mercados para sua difusão também são outros, 

sociedades científicas, revistas especializadas, mercados de tecnologia, etc. 

Essa “crise de legitimidade” apontada por Schwartzman (1989) necessita ser 

contextualizada diante das muitas perspectivas existentes nas instituições de ensino superior, 

principalmente porque elas remetem a relações e a tipos de relações que necessitam ser 

estabelecidas entre instituições que produzem e difundem conhecimento, face à expansão da 

fronteira intelectual e científica das sociedades modernas. Trata-se, primordialmente, 

conforme aponta o autor, de um ajuste às múltiplas demandas sem perda de autonomia e 

responsabilidade, mas de convivência com a variedade, a diferenciação e a pluralidade de 

objetivos e princípios inerentes aos sistemas sociais modernos. 

 

9.4 Cultura Organizacional: por que a necessidade de compreender a diversidade no 

contexto das organizações? 

 

Fadul e Silva (2009) contribuem com uma reflexão sobre a cultura organizacional em 

organizações públicas, principalmente no que se refere às especificidades do contexto em 

referência e por outro lado, consideram as mudanças de uma forma geral, partindo do 

princípio de que a cultura organizacional é sujeita a mudanças em função da própria dinâmica 

que a envolve. Neste caso, cabe ressaltar que os autores deixam claro que qualquer 

organização, seja pública ou privada, sofre processos de transformação cultural, mesmo que 

alguns traços culturais anteriores permaneçam. Da mesma forma, é possível afirmar que a 
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cultura organizacional do setor público não é imutável, tanto quanto não é possível 

generalizar quaisquer estudos realizados em empresas privadas. 

Conforme já apontado, este estudo se fez através de duas realidades distintas: a 

realidade de dois polos de apoio presencial ligados a instituições de ensino superior privadas e 

a realidade de um polo de apoio presencial ligado ao sistema público. Fadul e Silva (2009) 

demonstram que as organizações possuem histórias e lógicas diferentes e por isso são 

detentoras de traços culturais diferenciados. Com relação às organizações públicas, é 

pertinente relatar o que Fadul e Silva (2009) reforçam quando apresentam que apesar de 

alguns aspectos da cultura organizacional serem mais difíceis de sofrerem um processo de 

transformação, não significa, necessariamente que sejam imutáveis. 

 

A cultura organizacional, por ser dinâmica, não controlável, modifica-se 

constantemente, ainda que não no mesmo ritmo que as mudanças estruturais 

em organizações, já que a cultura possui elementos subjetivos e invisíveis 

que são de difícil modificação. Assim, entende-se que qualquer organização, 

seja pública ou privada sofre processos de transformações culturais, mesmo 

que não abandonem completamente todos os traços culturais anteriormente 

obtidos. (FADUL e SILVA, 2009, p. 12) 

 

Smircich (1983), por exemplo, constrói a definição de cultura enquanto um conjunto 

de significados presentes no mundo em que se vive quanto no próprio indivíduo, o que acaba 

por desencadear uma consciência do individual e do grupal e seus sentidos de mudança. Nesta 

relação, fica fácil compreender que as formas identitárias manifestas pela cultura estão 

também atreladas às diferenças nos comportamentos existentes no meio corporativo. A 

interpretação das experiências é algo que deve agir como quebra de rupturas, uma espécie de 

mola propulsora existente entre os valores que se versatilizam e os que frequentemente são 

externalizados.  

Outro ponto importante apontado por Smircich (1983) tem relação com o fato de que a 

cultura também pode ser entendida como uma variável, partindo do princípio que pode 

influenciar as organizações e, neste caso é preciso considerar que apesar de grande parte da 

literatura apontar para uma única cultura existente no contexto de uma organização, as 

probabilidades apontam para a existência de subculturas no espaço organizacional, 

considerando as contingências existentes nas relações e nos elementos que o compõem. 
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De acordo com Tachizawa et al. (2006) a realidade do ambiente global decorre do 

surgimento de uma nova era em termos de competição, pois as organizações não se limitam 

mais ao tradicionalismo e acabam por romper com barreiras até então existentes. 

Quanto à relevância social, cabe estabelecer que é em decorrência deste processo de 

expectativas presentes nos dias atuais que a organização deve se preocupar com a forma que 

interage com seu ambiente interno e externo, partindo do pressuposto de que conforme aponta 

Motta (1972 apud TACHIZAWA et al., 2006), a efetividade organizacional acontece quando 

existe um entrelaçamento da satisfação da sociedade em meio ao atendimento de suas 

demandas culturais, sociais e econômicas. 

Neste caso, e segundo Veloso (2010), as organizações representam um espaço social, 

na medida em que preconizam relações sociais entre seus agentes. Na verdade são estas 

relações e a compreensão de todos os fenômenos existentes no contexto organizacional, bem 

como a necessidade de se viabilizar mudanças, que determinam a importância da organização 

enquanto espaço de constituição dos sujeitos sociais.  

Segundo Freitas (2010) falar sobre cultura organizacional não decorre de modismo 

convencional, e sim de uma área que desperta interesse teórico e prático decorrente das 

evidências internas e externas, existentes no contexto organizacional. Neste caso, existem dois 

pontos a considerar: o primeiro; relacionado aos aspectos que norteiam uma cultura 

organizacional com uma estrutura extremamente mecanicista e que determina um controle 

demasiado de seus membros, como meio limitador de sua participação na organização. O 

segundo atrelado à mudança cultural, enquanto estratégia de sustentação da organização, 

lembrando que neste aspecto, Freitas (2010) aponta que em decorrência de determinadas 

funções da cultura, como por exemplo, valorizar o que é importante, estabilizar 

comportamentos e construir significados, evidencia-se uma cultura organizacional onde existe 

um “sentido” e um nível de concordância e participação dos membros que a compõem.  

Neste aspecto, Lacombe (2005) enfatiza que existem várias definições de cultura 

organizacional, dentre elas; padrões de comportamento e atitudes que determinam e dirigem 

ações e decisões no contexto organizacional. Com base neste pressuposto, o autor ainda relata 

que a cultura é utilizada como recurso na definição da estratégia do negócio, ou ainda, como 

natureza de conduta ao público externo, expressa em grande parte, pelas relações 

interpessoais estabelecidas (cooperação, competitividade ou individualismo), adicionalmente, 

pelas pessoas que são inseridas no ambiente organizacional e diretrizes pontuais à forma 
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como devem se desenvolver, bem como aos critérios que determinarão seu desempenho e de 

que forma este indivíduo pode progredir na empresa. 

Lacombe (2005) ainda resgata um fator importante, quando apresenta que a melhor 

maneira de se identificar a cultura é observar as preocupações, decisões e prioridades dos 

gestores de uma organização, bem como as razões que determinam estas ações aos diversos 

níveis e unidades da organização. 

Retomando a importância histórica desta evolução, Freitas (1997) apresenta que a 

necessidade de reconhecimento aos traços brasileiros para uma correta análise organizacional 

é justamente o entendimento sobre suas origens e raízes.  

Enriquez (1992 apud FREITAS, 2010) enfatiza que a organização é um sistema 

cultural, simbólico e imaginário, sendo que enquanto cultural oferece a seus colaboradores 

uma estrutura de valores e normas que orienta a conduta dos agentes que compõem a 

organização e, enquanto simbólico, constitui-se de mito unificador, onde existe um novo tipo 

de controle, tanto assumido enquanto controle afetivo e /ou intelectual. Por último, o autor em 

referência, apresenta o sistema imaginário produzido por duas variáveis: o imaginário do 

logro e o imaginário motor, sendo que no primeiro caso, a organização prende os indivíduos 

em meio a um contexto narcisista, fantasiando algo compartilhado, e no segundo caso, a 

organização favorece a criatividade e a capacidade de construir dos indivíduos, ou seja, 

reconhece-se que existem diferenças, possibilidade de mudanças e conflitos concernentes à 

convivência humana.  

Prates e Barros (1997) refletem sobre a cultura brasileira na gestão empresarial sob 

diversos ângulos, dentre eles, a compreensão da ação cultural de forma integrada, ou seja, sua 

interação com outros traços e a forma como se relaciona ao universo representativo, ou seja, 

como agem aqueles que são liderados e os que lideram ações no contexto organizacional. 

Mais que a estrutura cultural, os autores ressaltam a importância de considerar o 

funcionamento das estratégias de articulação, que garantem a efetividade da ação e que são 

construídas por um conjunto social em uma perspectiva de curto prazo.  

Motta (1997) apresenta que o comportamento das organizações varia culturalmente, 

principalmente, porque estamos em constante transformação de valores, atitudes e 

comportamentos no ambiente de trabalho, o que dá dimensão exata de um processo em 

constante mutabilidade. 
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Há que salientar que de acordo com Motta (1997), os comportamentos de executivos e 

trabalhadores têm relação direta com crenças, atitudes e valores, contudo, acabam sendo em 

certa medida viciosos.  

Estes diferentes estilos explicitam, conforme Motta (1997), um universo de 

significações, pois ao mesmo tempo em que o indivíduo se expressa, assume posturas e ações 

dos mais variados tipos, a cultura também se apresenta como linguagem ou código, 

ordenando a sociedade em grupos distintos, e influenciando os jogos estratégicos em que cada 

indivíduo defende seus interesses e convicções.  

Freitas (1999) explicita que as grandes organizações vêm assumindo papéis 

estratégicos importantes na sociedade e na vida das pessoas que a compõem, decorrente do 

entendimento de que a cultura cria formas identitárias e laços entre a organização e o 

indivíduo, bem como aos seus objetivos específicos. 

Lacombe (2005) enfatiza que dentre os elementos culturais presentes em uma 

organização, a forma de administrar as pessoas é que conduz a organização à vantagem 

competitiva, principalmente porque segundo o autor, as pessoas vêm em primeiro lugar, e as 

estratégias vêm depois e por, consequência. Dentre alguns elementos culturais característicos 

da gestão brasileira, Tanure (2005), explicita as características de adaptabilidade e 

criatividade, onde subsequentemente, um se relaciona à capacidade adaptativa exercitada em 

um contexto prefixado, e o outro a capacidade de inovação, preconcebida em ambientes onde 

existe direito e igualdade entre as pessoas. 

De acordo com os elementos culturais apresentados por Tanure (2005) é preciso 

salientar que o grande paradoxo está relacionado à diferença entre o discurso e a prática, 

sendo que neste caso, as situações concretas vivenciadas nas organizações e os valores 

culturais existentes é que vão determinar como as ações serão orientadas e de que forma os 

modelos de gestão serão desenvolvidos. 

Baptista (2007, p. 19) salienta que “as empresas nunca foram ambientes de quietude, 

mas em cada distanciamento que a tecnologia gera entre a produção e as pessoas ocorrem 

redesenhos nas estratégias de gestão”. Diante disso, o autor nos alerta que, ao mesmo tempo 

em que novas formas de trabalho surgem, os processos de trabalho também fomentam novos 

conhecimentos e habilidades.  
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A partir deste entendimento é possível compreender que o estudo da cultura, conforme 

explicitado por Baptista (2007) possibilita fornecer informações relevantes na compreensão 

do processo de mudança e do desenvolvimento tecnológico que ocorre nas organizações, 

contudo neste caso é significativo acrescentar que a cultura para a mudança não se trata de um 

processo gerido por todas as empresas, na medida em que se prevalece um contexto de 

demandas e pressões do mercado. 

A cultura de uma organização reflete-se, entre outros, nas pessoas, na localização, no 

layout, nas tecnologias, nos produtos fabricados, na origem do capital, no perfil da liderança e 

no porte da empresa. (BAPTISTA, 2007, p. 24) 

Alves (2010, p. 322) esclarece que “trabalhar cultura e organização implica a 

articulação de conhecimentos que instaurem desenvolvimentos organizacionais como 

resultantes da interculturalidade, do diálogo social”. Este esclarecimento do autor é tão 

importante que propõe uma reflexão sob as formas como a cultura deve ser compreendida, 

reconhecendo, principalmente, que não se trata de um elemento isolado, mas constituinte do 

ambiente organizacional. 

Tratando um pouco sobre a reflexão a que a cultura se propõe existe a importância de 

se falar do ethos de um indivíduo ou de um grupo, que segundo Sodré (2008) está presente na 

ação rotineira, que tem implicações contingentes, na medida em que se percebe determinada 

estrutura se adaptando ao ambiente. Segundo o autor, este ethos, tem a possibilidade de ser 

transformado, na medida em que subsistem novas razões práticas entre a ação que já existe e a 

que categoricamente pode escudar novos valores. 

Reconhecendo as especificidades da atualidade, onde as novas tecnologias e a 

aceleração do capital ocorrem em meio a um processo de globalização, Sodré (2008) enfatiza 

que já é lugar-comum contextualizar que a vida do homem na contemporaneidade é 

transformada tanto nas relações de trabalho como em suas relações sociais e de lazer, em 

decorrência do desenvolvimento de sistemas e das redes de comunicação existentes. 

Concebidas em um âmbito estratégico, o autor acrescenta que a realidade passa a ter uma 

nova dimensão, e com ela surgem novas formas de perceber, pensar e contabilizar o real.  

A visão de Sodré (2008) sobre as transformações incorporadas à vida profissional e 

social do indivíduo é tão evidente que é possível perceber as organizações em meio a um 

processo de adaptação decorrente de um mercado cada vez mais competitivo. Contudo e, 
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ainda reforçando o que é apresentado pelo autor, é possível também perceber esta organização 

reflexiva, enquanto possibilitadora de um novo cenário que reúne expectativas e novas 

vivências dos agentes que são parte fundamental de seu processo.    

Sodré (2008) contextualiza o termo “midiatização”, dando ênfase a um tipo particular 

de interação, onde a comunicação acontece por meio da informação. Segundo o autor, o 

espelho midiático não se trata de uma simples cópia ou reprodução, porque incide em uma 

nova forma de vida, com um novo espaço e composto de novos parâmetros na construção de 

formas identitárias dos indivíduos, contudo, trata-se de um potencial transformador da 

realidade vivida, com características particulares de temporalidade e espacialização.  

Este ethos midiático representa, como aponta Sodré (2008), o futuro que já está à 

espreita. Em outras palavras e, conforme apontado pelo autor, arraigado por injunções 

determinadas pela necessidade de se ter uma qualificação orientada pelo mercado. Esta nova 

forma de viver, este novo lugar midiático, considera um mundo altamente modificado pelas 

tecnologias, mas ao mesmo tempo, determinado pela experiência e pelo consenso social. 

De acordo com Sodré (2008) estamos sistematicamente conectados e é esta ideologia 

comunicacional que faz interface com a modernidade e com a possibilidade de readequação 

das estruturas.  

Tratar sobre cultura diante deste estudo é compreender que o polo de apoio presencial, 

composto por diretrizes legais e normativas que são “estabelecidas” a todos, representa 

também espaço contingente, na medida em que suas estruturas concebem a realidade a qual 

estão instalados. Esta contingência presente nos polos de apoio presencial é primordialmente 

cultural, considerando, conforme Baptista (2007) que os redesenhos em determinado espaço 

organizacional acontecem em decorrência da necessidade de utilização de novas estratégias 

no processo de gestão; estratégias que só se viabilizam, a partir do entendimento sobre este 

espaço ser composto por sujeitos e relações sociais, que em absoluto, não expressam a 

similaridade em posicionamentos.  
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9.5 A organização dos polos e o contingencialismo 

 
 

No que se refere ao credenciamento da instituição para oferta de cursos e programas 

na modalidade a distância, disposto no capítulo II, do Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 

2005, o art. 12 que trata sobre o pedido de credenciamento da instituição deve cumprir alguns 

requisitos, dentre eles, o que estabelece o inciso X referente à descrição detalhada dos 

serviços de suporte e infraestrutura adequados à realização do projeto-pedagógico sobre: 

 

[...] polos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no 

País ou no exterior, que poderão ser organizados em conjunto com outras 

instituições para a execução descentralizada de funções pedagógico-

administrativas do curso, quando for o caso. (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2005, S. P.). 

 

De acordo com o universo de pesquisa é preciso considerar que no caso das 

universidades privadas é impossível desvincular a necessidade de viabilização do negócio no 

que se refere aos custos previstos para que se mantenha a estrutura da modalidade EAD. Além 

disso, trata-se de compreender os polos enquanto “um tipo de organização”, ou seja, com 

direitos e deveres pertinentes ao processo de gestão que realiza.  

O capitulo VI – das disposições finais, art. 26 do Decreto n. 5.622 de 19 de 

Dezembro de 2005 estabelece ainda que as instituições credenciadas para 

oferta de cursos e programas a distância poderão estabelecer vínculos para 

fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, 

parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou outros 

instrumentos similares, desde que observadas as seguintes condições: I – 

comprovação, por meio de ato do Ministério da Educação [...], de que as 

instituições vinculadas podem realizar as atividades específicas que lhes 

forem atribuídas no projeto de educação a distância; II – comprovação de 

que o trabalho em parceria está devidamente previsto e explicitado no: a) 

plano de desenvolvimento institucional, b) plano de desenvolvimento 

escolar; ou, c) projeto pedagógico, quando for o caso, das instituições 

parceiras; III – celebração do respectivo termo de compromisso, acordo ou 

convênio; e IV – indicação das responsabilidades pela oferta dos cursos ou 

programas a distância, no que diz respeito a: a) implantação de polos de 

educação a distância [...]; b) seleção e capacitação dos professores e tutores; 

c) matrícula, formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes; d) 

emissão e registro dos correspondentes diplomas ou certificados. 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2005) 

 

Cabe ressaltar que as instituições privadas têm como primeira preocupação a demanda 

de mercado, estabelecida neste caso, pela lei da oferta e procura, que caracteriza 
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respectivamente, a preocupação com um capitalismo exponencial, enquanto a universidade 

pública, que conta com subsídios do governo, tem como primeira preocupação a qualidade 

educacional e o processo de formação dos estudantes.  

Há que se referir neste caso, que apesar da realidade privada não se negar à 

preocupação com a demanda de mercado, percebe-se claramente que as ações de ambas as 

universidades a que os objetos de estudo estão ligados são incessantes e claramente definidas 

quanto oferecer um ensino de qualidade, com infraestrutura e tecnologia de ponta. Percebe-se, 

em ambos os casos, que projetos e ações estão em andamento a fim de propiciar ao aluno 

diferenciais durante a sua trajetória acadêmica. Cabe neste aspecto esclarecer que, não se trata 

de prioridades distintas entre si, mas de correta adequação às realidades em que se 

apresentam. Comparar a realidade pública, com cursos totalmente gratuitos à realidade 

privada seria, no mínimo, distanciar-se da coerência, partindo do princípio que se tratam de 

expoentes do sistema educacional, que caminham “com articulações distintas”, mas que 

buscam um objetivo comum: “a expansão do ensino superior no país”. 

 Analisando o processo de organização e de gestão dos polos de apoio presencial, a 

teoria da contingência estrutural permite uma análise coerente com a proposta deste estudo. 

Vale acrescentar que, conforme já apontado anteriormente, apesar dos polos estarem 

submetidos a critérios e diretrizes preestabelecidos pelo MEC/SEED, é preciso reconhecer 

que não há uma estrutura única, e sim, modelos preconcebidos, de acordo com estas 

diretrizes.  

Neste caso, Donaldson (1998, p. 105) afirma que: 

A teoria da contingência estrutural estabelece que não há uma estrutura 

organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações. 

A otimização da estrutura variará de acordo com determinados fatores, tais 

como a estratégia da organização ou seu tamanho. Assim, a organização 

ótima é contingente a esses fatores, que são denominados fatores 

contingenciais.  

 

 Conforme aponta Donaldson (1998) a hipótese central da teoria da contingência 

estrutural é de que tarefas de baixa incerteza são executadas de forma eficaz quando a 

hierarquia é centralizada, contudo, na medida em que a incerteza da tarefa aumenta, por meio 

de inovação ou outros fatores, a hierarquia necessita perder parte deste controle e ser envolta 

por uma estrutura mais participativa e comunicativa.  
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 Traçando um paralelo com a realidade da EAD, principalmente no caso das 

instituições privadas, é possível considerar dois aspectos no que se refere à centralidade do 

processo: o primeiro que corresponde ao fato de que os coordenadores de polo e monitores 

conhecem as diretrizes e critérios a respeito das tarefas a serem executadas, pois são 

devidamente orientados e capacitados segundo diretrizes institucionais; o segundo 

relacionado às demandas dos alunos de ordem administrativa e financeira, pois neste caso, a 

maioria dos processos precisa de avaliação e respaldo da secretaria acadêmica presente na 

instituição-sede.  

 Os precursores da abordagem contingencial são respectivamente Burns e Stalker 

(1961) que realizaram uma distinção entre a estrutura mecanicista e a estrutura orgânica, 

argumentando que quando existe um ambiente estável, a estrutura mecanicista (com papéis 

definidos pela alta hierarquia, estrutura rígida e controlada) acaba sendo mais efetiva, porém 

quando a organização passa por mudanças constantes que envolvem, por exemplo, processos 

de inovação relacionados às adaptações tecnológicas, ajustes por necessidade de 

adaptabilidade ao mercado, a estrutura orgânica prevalece, considerando a predominância do 

diálogo e do envolvimento de todos os funcionários no que se refere ao processo de tomada 

de decisões.  

 À medida que se observa a teoria da contingência estrutural e o que ela estabelece é 

primordial citar o funcionalismo cuja teoria acaba servindo de base à teoria da contingência, 

partindo do princípio que no funcionalismo, o comportamento é demarcado pelo contexto em 

que as pessoas estão inseridas. Neste aspecto, Hardy e Clegg (2001) argumentam que as 

organizações modernas foram projetadas para funcionar como um organismo unitário, 

partindo do princípio que mesmo diante de diversos componentes particulares existentes em 

seu contexto, a pluralidade acaba fazendo parte de um “design” necessário ao contexto 

organizacional. 

 De acordo com o que é proposto por Hardy e Clegg (2001), é possível perceber 

semelhanças no que enseja a realidade do polo de apoio presencial, na medida em que existem 

diversos critérios preestabelecidos por órgão competente para a abertura de um polo, contudo 

a multiculturalidade presente nas diversas regiões em que estes polos se localizam faz com 

que exista uma preocupação com o ambiente que caracterizará este polo, e isso envolve 

questões estéticas do ambiente, bem como de comunicação com o aluno. 
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No que se refere à estruturação dos polos de apoio presencial é válido relatar que a 

homogeneidade existente em seus contextos, refere-se essencialmente às diretrizes 

preestabelecidas pelo MEC/SEED, no que tange aos referenciais de qualidade para a 

educação superior a distância, contudo não são apenas estes fatores que determinam padrões 

de qualidade, ponderando as diferentes localidades em que estes polos são estruturados. É 

preciso reconhecer que estes polos também devem se adequar às questões histórico-culturais 

presentes nas regiões, municípios ou cidades onde estão localizados.  

Segundo Jones (2010) e contemplando a teoria da contingência estrutural, para que 

uma organização possa administrar seu ambiente de forma eficiente, sua estrutura deve 

necessariamente se adequar ao ambiente em que ela opera, ou seja, quando a estrutura interna 

da organização está devidamente projetada é possível controlar o ambiente externo.  

Cabe neste aspecto ressaltar as estruturas essenciais aos polos; compostas de 

bibliotecas, laboratório de informática, secretaria de polo, salas de tutoria, condições de 

acessibilidade a portadores de deficiências e um projeto de manutenção de conservação das 

instalações físicas e dos equipamentos, cujo estabelecimento de parcerias, convênios e 

acordos entre instituições só é possível quando embasados no Artigo 26 do Decreto 

5.622/2005.  

O modelo EAD não pode ser pensado como algo “paralelo” ou “desvinculado” da 

Universidade e sim como um modelo contingencial que atinge uma determinada população, 

geralmente identificada por aqueles que possuem um tempo escasso para os estudos devido a 

atividades profissionais, aqueles que optam por passar mais tempo com suas famílias e, 

aqueles que possuem uma acessibilidade financeira menor. Neste caso, trata-se também de 

fatores contingenciais que interferem na modalidade escolhida pelo aluno e que, 

evidentemente, mais se adequam a sua realidade.  

 Dentre as teorias da administração, o processo de organização dos polos de apoio 

presencial se relaciona à teoria da contingência estrutural, principalmente porque além dos 

fatores contingenciais, como estratégia e tamanho que determinarão a otimização de sua 

estrutura, existe também a realidade cultural presente nos polos. O contingencialismo enfatiza 

que para uma organização ser efetiva precisa adequar sua estrutura e seus fatores 

contingenciais ao ambiente.  
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 No que se refere ao polo de apoio presencial existem vários fatores contingenciais que 

devem ser observados e eles estão diretamente relacionados ao tamanho do local em que este 

polo será estruturado, tecnologia necessária para o bom andamento das aulas e realização das 

atividades propostas, estratégia adotada para que todos os recursos sejam corretamente 

utilizados e o ambiente inserido, lembrando que no caso do ambiente, os polos estão presentes 

em diversas regiões, e neste caso, devem ser observados os aspectos culturais existentes. 

 De acordo com a realidade dos polos de apoio presencial, e analisando os estudos 

organizacionais existentes, a Teoria da Contingência Estrutural acaba por corresponder a um 

paradigma coerente para a análise da estrutura das organizacionais, conforme explicita 

Donaldson (1998). 

 Outro ponto a merecer atenção refere-se ao que é apontado por Pennings (1992 apud 

DONALDSON, 1998) sobre o fato de que o conjunto de relacionamentos entre os membros 

de uma organização pode ser considerado como sendo a estrutura da organização, o que inclui 

os relacionamentos de autoridade e subordinação representados em um organograma, os 

comportamentos que são requeridos segundo os regulamentos da organização e os padrões 

que são adotados na tomada de decisão. 

 Conforme é apontado por Donaldson (1998) a principal maneira de se reduzir 

incertezas é fazer as coisas repetidamente, evitando a inovação, pois é ela que se torna o 

principal fator contingencial subjacente à contingência da tarefa com incertezas. Trazendo o 

que o autor aponta para a realidade do polo de apoio presencial existem duas situações a 

considerar, pois o que diz respeito aos instrumentos de avaliação de cursos de graduação a 

distância, bem como as diretrizes preestabelecidas pelas IES para o bom andamento dos 

cursos, está diretamente relacionado à tarefa contínua, contudo, também é possível considerar 

o outro lado da EAD que corresponde exatamente a uma atividade em plena expansão e 

desenvolvimento, que necessita de um processo de gestão contingencial, na medida em que 

são necessárias adaptações ao ambiente em que este polo está instalado, às particularidades da 

população local, e às necessidades do aluno que frequenta este polo, lembrando que a 

multiculturalidade presente nos polos é algo que deve ser considerado diante das 

peculiaridades de cada região em que o polo se instala.  
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9.6 Discussão sobre o processo de gestão: o cotidiano nas organizações 

 

 Para iniciar a discussão vale citar Freire (2001, p. 100) quando apresenta que “temos o 

dever, politicamente, de descobrir os espaços para a ação, de nos organizarmos nos espaços”. 

 Freire (2001) se refere a um momento da educação que reflete sobre viabilizar o que 

por muitas vezes parece não ser possível. Em meio ao contexto da modalidade a distância, dos 

polos de apoio presencial e suas respectivas IES, existe uma realidade, segundo Freire (2001) 

em que educadores e educadoras mais do que ter uma história, fazem a história. 

Neste caso, o processo de gestão considera o que Freire (2001) aponta sobre a 

mudança não ser individual, e sim social, em meio às diversas possibilidades que, hoje, 

encontram-se presentes segundo condicionamentos históricos, sociais, políticos, etc., e que 

ocorre primordialmente pela tarefa árdua, de educadores, educadoras e os profissionais que 

cerceiam o contexto educacional, de simplesmente continuar a confrontar os obstáculos.  

 O processo de gestão nos polos de apoio presencial considera, segundo Freire (2000), 

um momento em que a prática educativa é composta de obstáculos difíceis de serem 

superados, influências dominantes de concepções fatalistas da História, o poder da ideologia 

neoliberal e por consequência, do entendimento de que “mudar é difícil mas é possível” 

(FREIRE, 2000, p. 114). 

 Freire (2000) ainda aponta que é impossível pensar o amanhã, sem um processo 

permanente de imersão do hoje, “molhados” do tempo em que se vive e cerceados por 

desafios, problemas, insegurança e de injustiças que assombram as questões éticas. 

 O polo de apoio presencial, por si só, compreende uma nova realidade e intensifica um 

processo de gestão que vai além de comportamentos esperados, calculando que o aluno, por si 

mesmo, também descobre este espaço de educação.  

O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e com os outros, sem 

estar tocados por uma certa compreensão de nossa própria presença no 

mundo. Vale dizer, sem uma certa inteligência da História e de nosso papel 

nela. (FREIRE, 2000, p. 125) 

 

É necessário compreender que diante da realidade do polo de apoio presencial, bem 

como de uma modalidade que cresce a cada dia, a história, de acordo com o relata Freire 

(2000) representa um tempo de possibilidade e não de determinação, composto pela 
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capacidade do ser humano de observar, conhecer, comparar, avaliar, decidir, romper com 

paradigmas, de ser responsável, de ser ético, mas também de poder transgredir esta ética. Para 

o autor, educar para a democracia é também educar para a liberdade e para a responsabilidade 

ética, mas para isso é preciso conhecer o sentido real das ações, propostas e projetos por meio 

de indagações às possibilidades existentes. Indagações estas, que segundo Freire (2000) tem 

relação com uma prática política que não diz respeito ao simples fazer coisas, mas que 

questiona em favor de que e de quem estas experiências devem acontecer. 

Quantas vezes já se ouviu: “A realidade é assim mesmo, que fazer?” (FREIRE, 2000, 

p. 129). Ponderando sobre esta reflexão proposta pelo autor é pertinente remetê-la à nossa 

realidade no que se refere, por exemplo, à era tecnológica. Neste aspecto, não há o que se 

possa fazer em relação aos avanços da tecnologia, da mesma forma que a existência de 

realidades distintas no sistema educacional ajuda a compreender que, independente de se 

tratar de uma realidade pública ou privada, da modalidade presencial ou a distância, é 

necessário que se preocupe com um sistema educacional cujo objetivo é o de essencialmente 

oferecer uma educação de qualidade e expandir o ensino superior no país.  

Para que se possam superar os grandes desequilíbrios existentes entre realidades 

distintas: universo público e privado, por exemplo, além do poder e fragilidade, economias 

fortes e fracas, não é possível desprender-se da ética, mas não da ética do mercado e sim da 

ética em que não impere o vale-tudo, o salve-se quem puder, o cada um por si. 

Freire (1996) trata um pouco mais desta questão da mudança ser possível, 

principalmente quando apresenta que somos capazes de intervir na realidade, porque é o 

processo de intervir na realidade que gera novos saberes, partindo do princípio que não é 

possível estar no mundo, com o mundo e com os outros, de forma que se possa manter na 

neutralidade. 

Como aponta Freire (1996) não importa se o projeto ao qual nos comprometemos é de 

alfabetização de adultos, de crianças, de formação técnica, e no caso desta pesquisa, de 

entender um pouco mais de uma das tantas partes que envolvem a educação a distância. Para 

o autor, o que realmente importa é que o êxito de educadores e do contexto educacional, de 

forma geral, seja ele da modalidade que for, está primeiramente atrelado a se perceber que é 

possível mudar, de que é preciso mudar. 
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Os polos de apoio presencial, bem como as instituições a quem estão ligados, 

precisam, conforme aponta Freire (1996), ir “lendo” a leitura do mundo, pois da mesma forma 

que não se pode desconsiderar o saber de experiência feito, não se pode ignorar o diálogo, a 

experiência social, um contexto maior do qual se faz parte. 

A modalidade a distância, o processo de gestão nos polos de apoio presencial, bem 

como o reconhecimento de um espaço maior do qual fazem parte e, que estão respectivamente 

relacionados às instituições de ensino superior devem estar sensíveis à leitura e releitura do 

espaço em que atuam, do grupo para o qual atuam, do contexto ao qual fazem parte.  

A gestão do polo, incluso neste contexto, os profissionais que atuam neste espaço, 

participa de um processo de autenticação da EAD, na medida em que, no acompanhamento 

e/ou monitoramento das atividades realizadas pelos discentes, apresentam “sugestões”, muitas 

vezes apresentadas pelos próprios alunos na aplicação de atividades. Estas sugestões não 

implicam necessariamente, em mudanças nas propostas apresentadas, mas nas diversas 

dinâmicas em que poderiam ser trabalhadas. Os monitores, que fazem parte deste contexto no 

polo de apoio presencial, também contribuem de forma dialógica com a instituição, partindo 

do princípio que conhecem o aluno naquele espaço em que realizam suas atividades e são 

facilitadores deste processo de melhorias para com ele.  

Observando que os objetivos expressos nas atividades são delimitados pela instituição 

a que pertencem, é possível considerar as várias possibilidades de se atingir este objetivo e, 

respectivamente do discente se expressar e de compreender o conteúdo que lhes é apresentado 

semana a semana. Muitas vezes, no decorrer de uma atividade este processo dialógico e de 

construção de autonomia é expresso pelo monitor de polo que, compreendendo as 

necessidades do aluno, questiona sobre a possibilidade deste aluno apresentar a atividade de 

uma forma “compreendida” por ele, sem que o caráter de atividade e dos objetivos propostos 

se percam. Essa construção dialógica revela a relação de liberdade do monitor com o aluno e, 

respectivamente, do constante diálogo da coordenação do polo com os seus agentes, 

demonstrando um processo de condução na modalidade a distância, que trabalha 

incessantemente a “minimização de distância com o aluno”. 

Trata-se de uma preocupação com a gestão e com as estratégias delimitadas, 

principalmente quando se percebe que “fazer EAD” está atrelado a um processo que advém 

primordialmente das práticas que são vivenciadas na modalidade. Sabe-se que além de 

diretrizes preestabelecidas pelo Ministério da Educação, a gestão da EAD considera a 
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realidade do polo de apoio presencial que é determinada pelo exercício em se fazer EAD. Este 

exercício acontece por meio de situações que vivencia e que constrói, por consequência, um 

processo de reflexão sobre a prática, remodelando assim a história da educação. Uma história 

que já se faz mais reflexiva, a partir do exercício da criticidade, sob a necessidade de 

compreensão de um tempo de mudanças. 

De acordo com o explicitado por Carrieri et al. (2008) o conceito de gestão está 

atrelado a um fazer cotidiano associado a contextos micro e macrossociais que cerceiam as 

organizações. Trazendo esta realidade para o contexto do polo de apoio presencial é preciso 

considerar que mesmo direcionado por um órgão maior (MEC), suas ações se contextualizam 

em meio a diferentes contextos e realidades, presentes nas características culturais nas quais 

se instalam e, portanto contingentes a sua realidade.  

Ainda é preciso lembrar que os polos de apoio presencial estão presentes em diversas 

regiões brasileiras e, isso por si só, facilita a compreensão no sentido de que existe uma 

construção deste fazer cotidiano com os sujeitos que se posicionam neste espaço. Quando se 

fala de sujeitos é preciso considerar aqueles que exercem seus papéis administrativos junto à 

coordenação do polo e os alunos que compartilham desta realidade, principalmente pela 

construção dialógica necessária em uma modalidade que assiste a interação e o 

compartilhamento de conhecimento. 

Refletindo sobre o que apontam Carrieri et al. (2008) é interessante contextualizar que 

cada um destes polos de apoio presencial representam a possibilidade de “encontro e 

interação entre os pares”, partindo do princípio que a estratégia de cada organização, neste 

caso de cada polo, está atrelada às práticas de se fazer EAD  que não estão isoladas, mas 

embasadas no que é exposto pelo Ministério da Educação e no que é construído por 

instituições de ensino superior e polos no que se refere ao processo como um todo, 

considerando ainda, a reflexão deste espaço às necessidades dos alunos que os frequentam. 

Cabe estabelecer que o cotidiano da EAD (polos, instituições e sujeitos – alunos) 

reverbera também a necessidade de articulação dos atores que deste cenário fazem parte, 

inclusas, as possibilidades de interação entre os pares e a existência do polo de apoio 

presencial enquanto mais um “lugar da educação”. Lugar que em parceria com instituições de 

ensino superior, possibilita a inserção de sujeitos que já não são os excludentes, ou de uma 

classe social menor, mas que simplesmente começam a optar por uma modalidade 



70 

 

educacional que só vem crescendo e que, sopesando os objetos de pesquisa aqui delimitados, 

corroboram com o oferecimento de uma educação de qualidade. 

 O polo de apoio presencial é e representa a gestão educacional da estratégia, 

considerando os números que só vêm crescendo e que dependem de uma gestão que é 

parceira da instituição a que estão ligados e que está ancorada na construção de um processo 

que envolve expectativas, especulações, adequações e readequações, tudo decorrente dos 

novos questionamentos que surgem decorrente de um crescimento sem medidas, de quebra de 

paradigmas diante das dimensões em que se instala, de novas necessidades que vão surgindo 

no processo e que representam a construção de mais um grande degrau na história da 

educação. 

 

9.7 Discussão sobre o processo de autonomia 

 

Antes de iniciar a discussão sobre autonomia é preciso enfatizar que os polos de apoio 

presencial, objetos de estudo desta pesquisa estão ligados a instituições de ensino superior e 

por isso deve-se considerar esta realidade para que se entenda o contexto em que estão 

inseridos. A Universidade não pode e não deve ser dissociada deste contexto, partindo do 

princípio que a estreita relação entre os pares é condição essencial para o bom andamento da 

modalidade. Para contextualizar a autonomia é preciso considerar Fávero (2004) quando 

apresenta os impasses e desafios presentes no contexto da universidade, principalmente por 

considerá-la como um espaço no qual é possível aglutinar e multiplicar conhecimento; espaço 

em que se considera a necessidade de investigação científica e de formação de profissionais 

segundo práticas educativas bem definidas.  

[...] Não será demasiado insistir que a instituição universitária, por suas 

próprias funções, deverá se constituir em espaço de investigação científica e 

de produção de conhecimento a fim de responder a necessidades sociais 

amplas e ter como preocupação tornar-se uma expressão do real, 

compreendida como característica do conhecimento científico, sem a ilusão 

de respostas prontas e acabadas. (FÁVERO, 2004, p. 198) 

 

 A partir do que Fávero (2004) apresenta sobre a universidade e, diante do já exposto 

neste estudo é possível conceber que o polo de apoio presencial, como unidade 

descentralizada de atividades pedagógicas e administrativas, acaba por representar uma 

extensão da universidade, partindo do princípio que o espaço utilizado pelo aluno é aquele em 

que se promove conhecimento.  
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 Para se ter conhecimento da realidade das instituições, Fávero (2004) acrescenta ainda 

que é necessário considerar a forma em que foram criadas e organizadas, em que bases 

acontece o seu funcionamento e desenvolvimento e quais são as forças necessárias para que 

sejam empreendidas mudanças almejadas; da mesma forma em que num polo de apoio 

presencial estas forças precisam ser consideradas, como premissa para o bom 

desenvolvimento da modalidade e de sua continuidade.  

 Um dos pontos importantes a serem discutidos está relacionado ao que Fávero (2004, 

p. 202) aponta quando relata que “a autonomia não é um fim em si mesma, e sim, condição 

necessária para a concretização dos fins da Universidade”. Refletindo sobre esta afirmação a 

autora ainda reforça que neste caso, a autonomia é uma exigência que se apoia no próprio ser 

da instituição e no caso desta pesquisa, também no ser do polo de apoio presencial, 

ponderando que este polo é uma extensão da universidade.  

 Como bem ressalta Cury (1991), a palavra autonomia vem de duas palavras gregas: 

autós, que significa por si mesmo, algo que se basta, contudo a palavra nomia é polissêmica 

ou seja, tanto pode significar lei, regra, ou um modelo a seguir, quanto uma região delimitada.  

 De acordo com o que é apresentado por Cury (1991, p. 6) e fazendo um paralelo com 

a educação a distância, bem como aos objetos de pesquisa aqui delimitados é possível afirmar 

que o polo de apoio presencial, bem como o seu processo de gestão representa um modelo de 

autonomia de acordo com as duas interpretações apresentadas pelo autor, partindo do 

princípio que é autós, porque se basta por si mesmo, no sentido de que existem diretrizes para 

seu funcionamento e estrutura; mas também é nomia, considerando o campo aberto à 

polêmica e com decorrências diferenciadas. 

 Para reforçar estas duas interpretações no modelo de autonomia é importante ponderar 

como este espaço da universidade é percebido pelo autor, não sendo possível desvincular o 

polo de apoio presencial desta realidade, sendo ele, conforme estipulado nos Referenciais de 

Qualidade para a Educação Superior a Distância, antiga SEED (2007) e atual SERES (2011) 

uma unidade operacional para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas 

dos cursos a distância. 

Nem soberana e nem desvinculada, ela deve incluir o princípio da avaliação 

pela mediação dos pares e pela prestação de contas à sociedade que a 

sustenta. [...] Só terá, pois, autoridade universitária quem tiver condições de 

garantir, pela especificidade deste território, as condições que atualizam a 

relação perenidade / contingência. (CURY, 1991, p. 10) 
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Em resumo, Cury (1991) apresenta que no caso de instituições de ensino superior e, 

respectivamente dos polos de apoio presencial é necessário um olhar atento para a 

universalidade sob o ponto de vista de normativas, portarias e diretrizes preestabelecidas, 

contudo é preciso reconhecer que em determinadas situações a relação contingencial sob 

determinado processo identitário e/ou cultural é que prevalecerá na gestão dos polos de apoio 

presencial e, subsequentemente dos núcleos que envolvem os projetos de educação a 

distância.   

Conforme relata Karling (1997) não é possível decidir no vazio, pois para que haja um 

processo de tomada de decisão é também necessário que exista um sistema e uma estrutura 

com normas e regras. Outro ponto apresentado pelo autor se refere ao fato de que o espaço 

para a autonomia acontece a partir da delegação e descentralização de tarefas ou da forma 

pela qual se decide gerir determinado espaço.  

 Karling (1997, p. 27) ainda apresenta que “só se aprende a democracia e liberdade 

vivendo-as” e, por isso esclarece que a plenitude da autonomia tem seus limites naturais, estes 

correspondentes aos fins e objetivos de sua responsabilidade, às diretrizes que são gerais e/ou 

específicas. Estabelecidos estes parâmetros, a autonomia se determina pela tomada de 

decisões do gestor, objetivando, no caso deste estudo atender as demandas locais do polo de 

apoio presencial. 

 Cabe esclarecer que a autonomia não se trata de liberdade absoluta, conforme 

estabelecido por Karling (1997), mas de reconhecimento sobre seus limites.  

 O fato de o polo de apoio presencial ter diretrizes e limites a serem considerados não 

significa, em absoluto, que não exerçam autonomia, mas conforme descreve Karling (1997, p. 

38) “a autonomia de um não pode prejudicar ou interferir na autonomia do outro” e por isso a 

necessidade de se estabelecer limites para o exercício desta autonomia, pensando em todos 

aqueles que deste processo fazem parte. 

O que a lei não prevê pode ser estabelecido pelos princípios da 

administração, de gerenciamento. Em toda obra, empresa ou instituição há 

um sistema social. E todo sistema pode e deve ser administrado 

sistematicamente, isto é, de forma integrada e harmônica. Deve haver 

interação entre as pessoas e os órgãos, visando sempre ao bem maior. Daí 

não ser possível autonomia absoluta, ela é sempre relativa. (KARLING, 

1997, p. 38) 
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De acordo com o que aponta Martins (2002) é preciso considerar que o conceito de 

autonomia tem sido construído no contexto de diferentes características políticas, econômicas 

e culturais, existentes nas sociedades ao longo do tempo e, por isso sua discussão está 

diretamente relacionada à própria construção da democracia.  

 Resgatando alguns pontos importantes é fundamental citar Zatti (2007) que estuda 

“autonomia e educação” segundo Immanuel Kant e Paulo Freire com o propósito de iluminar 

a problemática que envolve este contexto, incluso o entendimento inicial de que a concepção 

kantiana de liberdade objetivada pela autodeterminação influenciou fortemente a educação e o 

modelo escolar refletido na modernidade.   

 

 Neste aspecto, e atentando ao que já foi apontado por Cury (1991) e ao modo como 

interpreta a autonomia é pertinente considerar Zatti (2007) quando apresenta que, sendo a 

autonomia uma “condição”, ela acontece no mundo e não apenas na consciência dos sujeitos, 

ou seja, seu processo de construção envolve o poder de determinar a própria lei e a 

capacidade de realizar.  

 Mais uma vez surgem dois aspectos a serem considerados, partindo do princípio que 

conforme Zatti (2007, p. 12) “o pensar autônomo precisa ser também o fazer autônomo”. 

Desta forma, o autor explicita que o fazer não acontece fora do mundo, e que por isso a 

autonomia não é absoluta, no sentido do exercício único de regras, ela tem limites 

estabelecidos por condicionamentos que precisam existir para sua regulamentação. 

Observados estes aspectos é possível perceber, exatamente, o que acontece no processo de 

gestão de um polo de apoio presencial, pois conforme bem exposto por Cury (1991) e agora 

por Zatti (2007), no processo de autonomia existem sim, diretrizes a serem seguidas, mas 

existe também a capacidade de determinar-se em conformidade com o que é estabelecido, 

objetivando, portanto, a razão e uma liberdade positiva, relacionada à capacidade de se 

manifestar refletindo sobre o que lhes é proposto como regra e/ou norma universal. 

 Para que seja possível seguir uma racionalidade na análise de Zatti (2007) é 

imprescindível conceber o contexto filosófico do iluminismo em que se desenvolveu o 

pensamento kantiano, contudo também é preciso observar contra quais heteronomias se 

coloca o pensamento freiriano e o kantiano. 
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 Cabe estabelecer que a palavra “heteronomia”, conforme o que é expresso no 

dicionário Michaelis online tem como significado: subordinação ou sujeição à vontade de 

outrem ou a uma lei exterior.  

 

 Esclarecido o significado de heteronomia fica mais fácil compreender alguns aspectos, 

partindo do princípio que conforme explicita Zatti (2007) no que se refere à concepção 

kantiana existe uma preocupação com a questão moral no agir, sendo que agir moralmente 

estabelece por si só, o propósito de conformar determinada ação com a lei que seria universal. 

Neste caso, a concepção kantiana trazida por Zatti (2007) vem expressar que a noção 

iluminista de sermos ditados por leis e seus desejos é exatamente o que considera como 

heteronomia, pois apesar de existirem leis, existem também sujeitos que produzem razão e é 

esta razão que condiciona a possibilidade de uma ação livre: a liberdade. 

 

 Neste caso e conforme bem aponta Zatti (2007, p. 29), “o homem está sujeito às leis 

da causalidade enquanto pertencente ao mundo sensível, e por outro lado tem consciência que 

é livre enquanto participante da ordem inteligível”.   

 

 Diante disso, Zatti (2007) deixa claro que a concepção kantiana também concebe duas 

interpretações respectivamente relacionadas a dois mundos: o da causalidade em que não se 

pode prever grau de liberdade para dado fenômeno físico e o da liberdade que ampara a razão 

prática e no qual é possível conceber a autonomia.  

 

 No que se refere a heteronomia a que a concepção freiriana se opõe, Zatti (2007) 

esclarece que está relacionada à situação de opressão e/ou alienação, partindo do princípio 

que Freire (1996) concebe a relação entre autonomia e libertação.  

 

 Com esse fim, Zatti (2007) ainda acrescenta que o que impossibilita a autonomia está 

relacionado à cultura de se acatar irrefletidamente preceitos verticalmente estabelecidos, ou 

seja, não existe o exercício do pensar, apenas do fazer, que por sua vez remete a contextos 

antidialógicos, autoritários que não condizem com o que é proposto por Freire (1996) e nem 

com a realidade do polo de apoio presencial e da modalidade a distância, em âmbito geral.  

 Zatti (2007) reforça ainda esta questão quando atribui ao conceito de autonomia a 

ideia de que é algo a ser conquistado, construído a partir de decisões, de vivências e da 

própria liberdade que por sua vez, não existe sem conscientização e intervenção no mundo. 



75 

 

Esta reflexão do autor remete ao fato de que a concepção kantiana também tem essa 

preocupação, a partir de uma autonomia que também reúne preceitos de experiência e de uma 

dimensão moral que supõe a conformidade da ação com a lei que é universal. 

 Falando um pouco de educação, a partir da concepção de indissociabilidade do tema 

central deste estudo ao contexto educacional como um todo é pertinente citar Zatti (2007) 

quando relata que a autonomia tanto na concepção kantiana quanto freiriana pensa uma 

educação ativa, que é exatamente o que se dispôs nesta discussão. De acordo com estas 

concepções e, refletindo a posição do autor, trata-se de entender que a concepção kantiana 

tem relação com a experiência, cuja base está alicerçada ao ideal de humanidade, enquanto a 

concepção freiriana compreende uma educação que considera a experiência concreta do aluno 

que por meio da sua consciência de realidade, irá transformá-la e ampliar a sua compreensão 

de mundo. 

 

 Ora, como seria possível considerar a realidade de uma modalidade alicerçada nestes 

princípios de educação ativa, se o processo de gestão de um polo de apoio presencial não 

objetivasse também a promoção de autonomia, pesando que a educação a distância seja 

sinônimo de transformação de realidades e, além disso, de constatação à sua expansão, a 

partir dos números que só crescem e que demonstram a instalação destes alunos em regiões 

nas quais nem existiam cursos superiores sendo ofertados?  

 

[...] Daí a importância de uma educação que promova a criticidade. Nesse 

sentido, a proposta de educação libertadora de Freire tem como um dos 

principais méritos mostrar os aspectos sociais da autonomia, e, que, por isso, 

sua concretização demanda condições sociais que a possibilitem. A educação 

que objetive formar para a autonomia precisa ser dialógica, precisa educar 

para a participação soberana e o diálogo constante, dessa forma, a educação 

está preparando para o exercício da democracia. A democracia supõe que os 

sujeitos sejam capazes de liberdade, autodeterminação e autonomia. 

(ZATTI, 2007, p. 78) 
 

 

Como é possível perceber, apesar do contexto acima estar direcionado à educação, 

trata-se também de acolher as reflexões ao processo de gestão do polo de apoio presencial, 

observando que, conforme aponta Zatti (2007, p. 78) “para que alguém seja autônomo precisa 

aprender a dizer a sua palavra”. Neste caso, o polo e, respectivamente suas coordenações, 

recebem as diretrizes que representam a universalidade entre os pares e as moldam às suas 

gestões, à realidade em que estão instalados. 
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10 METODOLOGIA 

 

É imprescindível notar que o foco do estudo é que deve produzir o método. De acordo 

com a proposta apresentada, a pesquisa é qualitativa, sendo que no que se refere ao processo 

de organização/estruturação dos polos, o método é descritivo-exploratório, partindo do 

pressuposto que são analisados documentos, dados públicos, leis e normas regulamentadoras, 

estabelecendo um diálogo com a teoria sobre o contingencialismo no que se refere a  

estruturação e ao processo destes polos se estabelecerem em determinadas regiões, lidando 

neste caso, com a questão de adaptabilidade ao ambiente e reconhecimento da 

região/município em que se instala. 

No que se refere ao processo de gestão e respectivamente do estudo sobre a autonomia 

do polo, a fundamentação teórica e a descrição dos resultados, ocorrerá por meio de análise de 

entrevista semiestruturada com três Sujeitos (A), (B) e (C), respectivamente ligados aos polos 

de apoio presencial (objetos de pesquisa), cujo vínculo se estabelece na coordenação destes 

polos, partindo do princípio que além de representar um instrumento de pesquisa, a entrevista 

semiestruturada é baseada em um roteiro previamente elaborado que pode sofrer 

modificações no diálogo com o entrevistado, a fim de que ocorra perfeita compreensão do que 

está sendo questionado, considerando as especificidades da pesquisa e as principais temáticas 

a serem analisadas. 

Para que se possa exprimir a análise de resultados pertinente ao processo de gestão e, 

respectivamente de autonomia do polo é válido apresentar o diagrama a seguir, evidenciando 

o contexto em que os Sujeitos entrevistados estão inseridos: 
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Figura 4 - Diagrama da pesquisa, contemplando o contexto em que os Sujeitos entrevistados 

estão inseridos. 

 

Sujeito (A)   Sujeito (B)   Sujeito (C)  

 

       

    Polo (A)       Polo (B)       Polo (C) 

 

 

       

           Universidade (A)              Universidade (B)  Universidade (C)  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

 

Neste caso e, conforme apresentado na Figura 4, os Sujeitos (A), (B) e (C) estão 

respectivamente relacionados aos Polos (A), (B) e (C), que por consequência estão ligados a 

Universidade (A), (B) e (C). A apresentação deste diagrama é imprescindível, a partir de uma 

visão panorâmica do contexto de pesquisa.  

No que se relaciona à metodologia utilizada e conforme apontam Boni e Quaresma 

(2005) as entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, cogitando 

que o pesquisador tem a possibilidade de discorrer sobre o tema com o entrevistado; 

semelhante, portanto, a um diálogo informal. Neste caso, em alguns momentos da entrevista 

foram dirigidas perguntas adicionais, conforme já relatado anteriormente, a fim de que o 

contexto da entrevista pudesse ser recomposto, conforme relata o autor. 

De acordo com o que explicita Selltiz et al. (1974) a vantagem da entrevista está 

relacionada à flexibilidade, pois nesta, caso o sujeito apresente uma resposta de forma confusa 

é possível repetir a pergunta ou reformulá-la de modo que o sujeito a compreenda e possa 
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esclarecer melhor sua posição. A flexibilidade da entrevista, segundo Selltiz et al. (1974) a 

caracteriza como uma técnica consistente, partindo do princípio que por meio dela é possível 

explorar áreas em que existe pouca base para saber quais as perguntas devem ser realizadas e 

como devem ser feitas. Conforme apontam os autores, trata-se da técnica mais adequada para 

a revelação de informações que cerceiam assuntos complexos e, além disso, permite que o 

pesquisador se aproxime na situação de mensuração, das diferentes pressões sociais, pensando 

na possibilidade de o entrevistador variar a atmosfera em que são apresentadas as perguntas.  

É preciso lembrar, conforme Kornhauser e Sheatsley (1974, p. 644) que “a arte do 

entrevistador consiste em criar uma situação em que as respostas da pessoa sejam válidas e 

precisas”. O ideal, conforme expresso pelos autores é de que a entrevista ocorra em uma 

situação de liberdade, para que o sujeito seja estimulado a apresentar suas opiniões de forma 

franca em uma atmosfera amistosa. 

A entrevista semi-estruturada foi escolhida como instrumento de trabalho na análise 

dos dados, pensando na interação com os sujeitos e na possibilidade de uma maior 

proximidade com a realidade destes sujeitos, partindo do princípio que as entrevistas foram 

realizadas nos próprios polos pesquisados: dois no Estado de São Paulo, especificamente no 

Litoral Sul da Baixada Santista/SP, localizados respectivamente em Itanhaém/SP e Praia 

Grande/SP e um polo em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.  

Vale ressaltar que neste tipo de entrevista, segundo o que apontam Boni e Quaresma 

(2005) é possível identificar comportamentos diante da facilidade de resposta em algumas 

perguntas e, também de maiores dificuldades em outras, às vezes, assuntos mais complexos e 

delicados; da mesma forma em que é possível perceber que mesmo com esclarecimentos, o 

entrevistado pode não ter clara compreensão do que está lhe sendo questionado e, para isso 

são necessárias intervenções e reformulações das perguntas realizadas. 

Outro ponto a considerar, conforme aponta Creswell (2010) está relacionado ao 

protocolo de entrevistas, que é extremamente importante na formulação de perguntas e no 

registro das respostas durante a entrevista qualitativa.  

Desta forma, uma das primeiras preocupações esteve alinhada com a preparação do 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) – Anexo A, devidamente emitido em 

duas vias (sendo uma via para o entrevistado e outra para o entrevistador), a fim de manter em 
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registro que os relatos de entrevista estavam sendo realizados de forma voluntária para fins da 

pesquisa.  

Além disso, antes do início das entrevistas, os sujeitos receberam esclarecimentos 

sobre os conceitos que estavam sendo trabalhados no roteiro, para que tivessem perfeito 

entendimento do que estava lhes sendo questionado. Em alguns momentos, e lembrando de 

que se tratava de entrevista semi-estruturada, os sujeitos foram sondados para o 

esclarecimento de suas ideias, principalmente quando se percebia que a resposta não tinha 

sido respondida de forma detalhada e/ou esclarecedora.  

Os sujeitos foram devidamente orientados no sentido de que poderiam interromper a 

entrevista a qualquer momento, para solicitar esclarecimentos ou para eventual descanso. 

No início de cada entrevista, o sujeito era informado de que a mesma seria gravada e 

transcrita com a utilização de pseudônimo, a fim de que o mesmo não fosse caracterizado. 

Além disso, ao final, foram estendidos agradecimentos a todos os sujeitos, principalmente 

pelo tempo dedicado à resposta e atenção dispensada ao entrevistador. 

No caso específico destas entrevistas, as questões foram preparadas de forma que o 

material de coleta foi subdividido em contextos relacionados aos conceitos que seriam 

analisados, sendo algumas questões relacionadas a área de “gestão” e, outras ao processo de 

“autonomia”; por último, uma questão que contemplava os dois conceitos. 

Inclusive, segundo Rossman e Rallis (1998 apud CRESWELL, 2010) isso envolve 

manter os dados de texto, reunidos durante a coleta dos dados. No caso específico desta 

entrevista, buscou-se segmentar as questões do roteiro de forma que as respostas pudessem 

estar devidamente relacionadas com os conceitos a serem analisados. 

 Num contexto geral, vale acrescentar que segundo Vieira (2006, p. 15), a versão 

qualitativa garante a riqueza dos dados, principalmente porque é possível explorar 

contradições e paradoxos, além de enfatizar os autores que defendem determinadas posições. 

Além disso, o autor estabelece que este tipo de pesquisa tem a possibilidade de oferecer 

descrições ricas e fundamentadas, fazendo com que o pesquisador possa avançar em relação 

às concepções iniciais, tendo como resultado, por exemplo, a revisão de determinada estrutura 

teórica.  
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Denzin e Lincoln (2006, p. 17) contribuem significativamente quanto ao significado 

da pesquisa qualitativa quando dizem que “a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo [...]”. Esta contribuição é tão importante que por meio dela é 

possível compreender que as práticas materiais e interpretativas, realizadas através da coleta 

de materiais empíricos transformam e descrevem momentos presentes ou problematizados na 

vida dos indivíduos, sendo importante contextualizar que os qualitativos ressaltam a relação 

entre o pesquisador e o que é estudado.  

De acordo com a pesquisa realizada, vale salientar que após a explicitação de como os 

polos são organizados existe a necessidade de uma análise interpretativa no que se refere à 

compreensão de como estas estruturas propiciam ou não uma gestão que produz autonomia. 

Neste caso, os materiais coletados, incluindo dados públicos definindo o modelo EAD das 

instituições a que pertencem os polos de apoio presencial (objetos de pesquisa) e, entrevistas 

com os coordenadores dos polos de apoio presencial são analisados e interpretados, 

sopesando o espaço representado por estes polos de apoio presencial e os aspectos que 

envolvem seus processos de gestão e autonomia. Existe, por isso, um processo de construção 

das interpretações qualitativas, campo de estudo que delimitará a forma como os dados serão 

analisados. Santos (1995, p. 13), nos oferece uma excelente contribuição quando relata que 

“[...] o conhecimento científico avança pela observação descomprometida e livre, sistemática 

e tanto quanto possível rigorosa dos fenômenos naturais”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Ainda nesta linha de pensamento, Santos (1995, p. 15) enfatiza em um segundo 

momento, que diante da complexidade do mundo, “conhecer significa dividir e classificar 

para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou”. 

Segundo Creswell (2010), a investigação qualitativa parte de diferentes concepções 

filosóficas presentes na estratégia de investigação e nos métodos de coleta, que inclui análise 

e interpretação de dados. 

 Conforme o que foi apontado por Denzin e Lincoln (2006), os métodos de coleta e de 

análise dos materiais empíricos variam da entrevista à observação, utilizando de análise de 

artefatos até o uso de materiais visuais, sendo possível empregar métodos diferentes de leitura 

e de análise das entrevistas, seja por controle de dados ou análise por recursos 

computacionais.   
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O embasamento teórico deve partir de leituras investigativas que se baseiem em um 

cenário teórico já existente no passado, mas com pretensões de busca a um novo 

conhecimento, uma nova experiência, um novo elemento; dados estes, que demonstram que o 

conhecimento é acumulativo, é passível de novas avaliações, ao mesmo tempo, em que 

prescreve fatos conjugados a uma amplitude de experiências anteriores que, por vezes, são 

substituídas por necessidades ponderadas a uma nova realidade. Referências de uma 

contemporaneidade que se atenta ao engajamento do que verdadeiramente significa construir 

conhecimento. 

 A multiplicação da ciência é algo absoluto e diria até “definitivo”. As exigências de 

aprofundamento e de pesquisas relevantes para a sociedade são componentes que definem a 

caracterização de tempos modernos que buscam novas abordagens e meios de pesquisa que se  

relacionam com a diversidade preponderante da natureza humana. Natureza esta, percebida 

em meio a um contexto social, ou mesmo diferenciada, por um objeto de estudo em 

específico. 

 Parte-se do princípio de que a construção do conhecimento favorece sim as novas 

ideias, desde que atreladas à investigação ponderada e composta de ideias exequíveis à 

realidade humana. 

 Para facilitar o entendimento sobre as várias fases desta pesquisa, a seguir apresenta-

se a Figura 5 que corresponde ao desenho de pesquisa e que contempla as fases de definição e 

planejamento; a preparação, coleta e análise dos dados; o método utilizado e a análise dos 

resultados.  
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Figura 5 - Desenho da Pesquisa 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2012 
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11 RESULTADOS  

 

11.1 Análise dos Resultados – Aspectos Gerais 

 

Diante das principais vertentes da pesquisa, respectivamente relacionadas à visão de 

organização e estruturação dos polos e, a teoria do contingencialismo; além do processo de 

gestão e autonomia correspondentes à sua realidade, objetiva-se indicar os aspectos que 

envolvem o processo de organização dos polos, demonstrando que suas estruturas devem 

considerar fatores contingenciais que estão diretamente relacionados aos locais em que estes 

polos estão localizados e às culturas decorrentes de cada região em que este polo está 

estabelecido. Neste caso, os aspectos relacionados à multiculturalidade presentes na EAD 

precisam ser considerados, principalmente porque o que envolve cultura, também inclui 

dialetos, diferenças de linguagem, de comportamentos e de posturas.  

Evidentemente, que não se trata de alterar critérios e diretrizes preestabelecidas para a 

organização de polos, mas de tornar o processo adaptável e flexível diante da diversidade 

existente na modalidade. 

Neste caso é preciso considerar que de acordo com os padrões de qualidade 

preestabelecidos pelo MEC/SEED esta modalidade assume uma nova visão e incentiva uma 

educação que produz autonomia. Este processo se inicia no polo de apoio presencial, que 

representa a possibilidade do aluno desenvolver suas atividades acadêmicas fora das sedes 

institucionais. Trata-se de um processo que demonstra a possibilidade de se fazer educação 

por meio de um processo autônomo, que acompanha, evidentemente, todo um processo de 

orientação e acompanhamento deste aluno, mas que é denominado autônomo, porque dados 

os recursos e equipamentos necessários ao seu desenvolvimento, o aluno é convidado a 

construir seu conhecimento diante da estrutura que lhe é disponibilizada.  

Para isso, polos, instituições, alunos e todos os profissionais envolvidos na EAD 

devem compor um processo que objetiva a possibilidade de uma educação flexível e, portanto 

norteadora de uma prática libertadora que indica a necessidade de adaptabilidade aos novos 

tempos. Tempos que incitam novas condutas de seus gestores e que, corroboram com o 

entendimento sobre a flexibilidade na tomada de decisão. 
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11.2 Análise dos Resultados– Parte I - Organização/Estruturação 

 

11.2.1 O Polo (A) 

 

O polo pesquisado e ligado a Universidade (A) está localizado na região central de 

Itanhaém / SP, sendo que de acordo com o seu portal turístico é a 2ª cidade mais antiga do 

Brasil, fundada em 22 de abril de 1532 e que agrega importância histórica, observando os 

diversos locais que retratam de forma fiel a sua história. Alguns dos vários atrativos estão 

relacionados a igrejas, museus, ilhas oceânicas (que são locais de mergulho), rios, mata 

atlântica, itinerários culturais e de lazer para toda a família. 

Ainda apresentando características do local em que o polo está instalado, segundo 

dados públicos de seu portal, vale ressaltar que a Estância Balneária de Itanhaém possui uma 

área de 599,1 km² e se localiza no litoral do Estado de São Paulo na Região Metropolitana da 

Baixada Santista a 90 km da capital paulista. 

Relatadas as peculiaridades da região em que o polo se instala e, conforme dados 

públicos divulgados no portal da universidade a que estão ligados, os polos de apoio 

presencial são considerados espaços de atendimento aos alunos dos cursos na modalidade a 

distância. Cabe ressaltar que, de forma geral e, pensando este espaço em que se promove 

aprendizagem, os estudantes têm a oportunidade de assistir às teleaulas transmitidas via 

satélite, além de contar com orientação pedagógica inicial, incluso, o atendimento técnico-

administrativo. Neste caso e, tratando-se especificamente do polo, objeto de estudo desta 

pesquisa é possível considerar a seguinte estrutura conforme Quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Quadro 1 - Estruturação/Organização do Polo (A)  

POLO (A) - ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO 

TÉRREO: 

- Um salão de anfiteatro com 70 (setenta) cadeiras; 

- Secretaria com 7 (sete) mesas de atendimento; 

- Banheiro para deficientes; 

- Cozinha de funcionários; 

 

PARTE SUPERIOR: 

- 3 (três) salas para teleaula com 65, 65 e 40 cadeiras respectivamente; 

- 2 (duas) salas de laboratório com 10 mesas e capacidade para 60 alunos; 

- 1 (uma) sala de laboratório para 40 alunos; 

- Biblioteca; 

- Sala da coordenação; 

- Sala da monitoria; 

- Banheiros: feminino e masculino. 

 

* Condições de acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação do Polo A, 2012 

 

 

11.2.2 O Polo (B) 

 

 O polo (B) está localizado na região central de Praia Grande / SP, Litoral Sul do 

Estado de São Paulo e, pelos dados divulgados no portal da prefeitura, Praia Grande, hoje, 

município do Estado de São Paulo, pertenceu à cidade de São Vicente até 1967, quando 

ocorreu sua emancipação política, sendo considerada a partir de então, um município 

independente, com administração própria, no qual um dos lugares mais conhecidos da cidade, 

tanto por moradores quanto turistas é o bairro do Boqueirão, localidade em que o polo 

pesquisado está instalado.  

 Ainda retratando o que é divulgado no portal da prefeitura, Praia Grande também 

agrega importância histórica, pois, as terras que, hoje, pertencem a Praia Grande, pertenciam à 
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capitania de São Vicente que, tempos depois, virou capitania de São Paulo e, séculos mais 

tarde, Estado de São Paulo. 

 Segundo dados públicos da mantenedora do polo, vale salientar que o polo é mantido 

por uma associação educacional, jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos que atua em 

regime de parceria com a Universidade (B). Esta associação é voltada para a oferta de 

educação a distância em nível técnico e superior, formação de pessoas e gerenciamento de 

carreiras. Foi criada no ano de 2006 por dois sócios fundadores e têm como missão participar 

de forma plena na formação de pessoas, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida 

baseada em conhecimento, habilidades e ética nas relações.  

 

De acordo com as informações coletadas no portal desta associação educacional, o 

polo de Praia Grande é composto de 14 salas de aulas climatizadas, sistema de projeção 

multimídia, conexão de rede sem fio (wi-fi) aos alunos, laboratório de informática, sala de 

estudos, biblioteca, sala de atendimento e orientação pedagógica, laboratório de engenharia. A 

estrutura do prédio também contempla estacionamento, área comum e área de cantina, 

elevador e acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. De acordo com o 

apresentado acima, a estrutura se estabelece conforme Quadro 2:  

 

Quadro 2 - Estruturação/Organização do Polo (B)  

POLO (B) - ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO 

SUBSOLO 

Garagem 

Copa 

Almoxarifado 

Arquivo 

 

TÉRREO 

Área comum para alunos 

Cantina 

Secretaria 

Sala da Coordenação 

Sala do suporte técnico 

Banheiro Feminino 

Banheiro Masculino 

Laboratório de Informática 
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Laboratório de Química e Física 

 

1º ANDAR 

Biblioteca 

4 salas de aula 

Banheiro Feminino 

Banheiro Masculino 

 

2º ANDAR 

4 salas de aula 

1 sala para Tutores 

Banheiro Feminino 

Banheiro Masculino 

 

3º ANDAR 

5 salas de aula 

Banheiro Feminino 

Banheiro Masculino 

 

* Condições de acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 
 

Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação do Polo B, 2012 

 

11.2.3 O Polo (C) 

 

O polo pesquisado e ligado à Universidade (C) está localizado em Foz do Iguaçu/PR, 

sendo que conforme divulgado no portal da prefeitura do município a cidade é caracterizada 

por sua diversidade cultural, sendo 80 nacionalidades, entre elas as mais representativas que 

são oriundas do Líbano, China, Paraguai e Argentina. 

Segundo informações do portal da prefeitura, vale salientar que Foz do Iguaçu faz 

divisa com a cidade argentina de Puerto Iguazú e com a cidade paraguaia de Ciudad del Este, 

sendo que por meio da inauguração da Ponte Internacional da Amizade (Brasil - Paraguai) em 

1965 e da inauguração da BR-277, ligando Foz do Iguaçu à Curitiba e ao litoral, em 1969, 

Foz do Iguaçu teve seu desenvolvimento acelerado.  

Contudo, e ainda considerando dados da prefeitura de Foz do Iguaçu, a construção da 

Hidrelétrica de Itaipu (Brasil - Paraguai), iniciada na década de 70, causou grandes impactos 

em toda a região, principalmente no que se refere ao seu contingente populacional que hoje se 

estima em 255.900 habitantes. Segundo pesquisas realizadas e também divulgadas no portal 
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da prefeitura de Foz do Iguaçu trata-se do segundo destino mais visitado por turistas 

estrangeiros, atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro. 

Por se tratar de uma cidade turística, vale salientar, conforme expresso no portal da 

prefeitura que seus dois ícones estão diretamente relacionados as Cataratas do Iguaçu, eleitas, 

em 2011, como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, e a Hidrelétrica de Itaipu, que 

compõe alguns dos diversos atrativos da cidade. 

Dadas as realidades da região em que o polo se instala, cabe ressaltar que de acordo 

com o explicitado no portal de uma das universidades da qual faz parte, o espaço do polo de 

apoio presencial, especificamente do Polo (C) representa um espaço físico para o qual são 

atribuídas algumas funções didático-administrativas de cursos a distância, cujo apoio vem dos 

governos municipais e estaduais. 

Depois do processo de articulação entre as instituições, com a finalidade de se 

verificar quais delas oferecerão determinados cursos e a quais polos, dá-se início ao processo 

tradicional de educação a distância. Cabe estabelecer, que o polo ligado à Universidade (C) 

oferece espaço físico de apoio presencial aos alunos da sua região, tendo como 

responsabilidade principal, manter as instalações físicas necessárias, a partir da necessidade 

dos alunos no que se refere ao apoio em questões tecnológicas, de laboratório, entre outros. 

De acordo com o que se explicita, considera-se a seguinte estrutura para o Polo (C): 

 

Quadro 3 - Estruturação/Organização do Polo (C)  

POLO (C) - ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO 

1. TIPO DE INSTALAÇÃO: ÁREA DE LAZER/ ESPAÇO LIVRE 

Identificação: Pátio/gramado 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 

Quantidade: Espaço externo multifuncional 

Capacidade de Alunos: Inúmeros 

Utilização da Instalação: O Polo encontra-se nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu, por 

isso a área é compartilhada entre todas as pessoas do Parque. 

Área Total (m
2
): Aproximadamente 20 mil metros quadrados 

 

2. TIPO DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO / CENTRO DE CONVENÇÕES/ ANFITEATRO 

Identificação: O cine teatro e auditório atendem a todos os habitantes do Parque Tecnológico Itaipu 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 
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Quantidade: 01 auditório / 01 cine teatro 

Capacidade de Alunos: Auditório - 220 lugares /a Cine teatro 700 lugares 

Utilização da Instalação: A utilização do espaço compartilhado é feita via agendamento 

Área Total (m
2
): Auditório 300 metros aproximadamente / Cine teatro 1000 metros aproximadamente 

 

3. TIPO DE INSTALAÇÃO: BIBLIOTECA 

Identificação: Biblioteca 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 

Capacidade de Alunos: 100 alunos aproximadamente 

Utilização da Instalação: A biblioteca é de uso compartilhado e atende a todos as pessoas que 

frequentam o Parque Tecnológico Itaipu 

Área Total (m
2
): Aproximadamente 300 metros quadrados 

Complemento: – A Biblioteca possui também salas para  estudos e computadores para pesquisa.  

 

4. TIPO DE INSTALAÇÃO: CANTINA/ COZINHA/ LANCHONETE 

Identificação: Restaurante e lanchonete 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 

Quantidade: um restaurante e uma lanchonete 

Capacidade de Alunos: 200 pessoas simultâneas aproximadamente 

Utilização da Instalação: O restaurante e a cantina atendem a todos os que frequentam o Parque 

Tecnológico Itaipu 

Área Total (m
2
): 400 metros aproximadamente 

 

5. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO CULTURAL  

Identificação: O espaço cultural é realizado no auditório, cine teatro e área de lazer, já citados 

anteriormente 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 

Capacidade de Alunos: inúmeros 

Utilização da Instalação: Realizada via agendamento 

Área Total (m
2
): Aproximadamente mil metros quadrados 

 

6. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA  

Identificação: O espaço de convivência é realizado na área externa 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 

Capacidade de Alunos:  É possível reunir aproximadamente mil pessoas 

Utilização da Instalação: Ocupação realizada via agendamento 

Área Total (m
2
): Aproximadamente mil metros quadrados 

 

7. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA 

Identificação: Campo de futebol com grama 

Disponibilidade do Imóvel: Ambiente compartilhado 

Capacidade de Alunos: inúmeros 

Utilização da Instalação: Utilização via agendamento 

Área Total (m
2
): 3 mil metros quadrados aproximadamente 
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8. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO DO DOCENTE E TUTOR 

Identificação: Sala dos tutores e docentes 

Disponibilidade do Imóvel: Área Própria 

Capacidade de Alunos: 12 tutores ao mesmo tempo 

Utilização da Instalação: Espaço com uso exclusivo ao polo 

Área Total (m
2
): 60 metros 

Complemento: 9 computadores, 1 impressoras (laser e jato a tinta), geladeira, microondas e acesso a 

internet via cabo e wireless. 

 

11. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO PARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

Identificação: Secretaria acadêmica com dois secretários 

Disponibilidade do Imóvel: Própria 

Utilização da Instalação: Espaço destinado exclusivamente para a secretaria acadêmica do Polo 

Área Total (m
2
): 20 metros quadrados 

Complemento: Acesso a internet via cabo e wireless, computadores, impressoras e demais 

mobiliários 

 

12. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO PARA AULA PRÁTICA (LABORATÓRIO, 

CONSULTÓRIO, OFICINA, NÚCLEO DE PRÁTICA, HOSPITAL) 

   

Identificação: Laboratório de idiomas 

Disponibilidade do Imóvel:  

Capacidade de Alunos: 30 

Utilização da Instalação: espaço exclusivo do Polo 

Área Total (m
2
): 50 metros quadrados 

Complemento: utilizado no curso de letras espanhol 

 

13. TIPO DE INSTALAÇÃO: ESPAÇO PARA COORDENAÇÃO 

Identificação: Sala da coordenação do Polo 

Disponibilidade do Imóvel: Própria 

Utilização da Instalação: Espaço destinado exclusivamente para a coordenação do Polo 

Complemento: Acesso a internet via cabo e wireless 

 

14. TIPO DE INSTALAÇÃO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Identificação: Laboratório de informática 1 e Laboratório de informática 2 

Disponibilidade do Imóvel: Própria 

Quantidade: 90 microcomputadores 

Capacidade de Alunos: Laboratórios de Informática 1 - 50 

                                        Laboratórios de Informática  2 - 40 

Utilização da Instalação: Ambiente exclusivo do Polo 

Área Total (m
2
): 200 metros 

Complemento: projetor multimídia, computador, vídeo conferência, web conferência, ar 

condicionado, wireless, som. 
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15. TIPO DE INSTALAÇÃO: SALA DE AULA 1, SALA DE AULA 2, SALA DE AULA 3 E 

SALA DE AULA 4 

Identificação: Sala de aula 1, sala de aula 2,  sala de aula 3 e sala de aula 4 

Disponibilidade do Imóvel: Própria 

Tipo de Capacidade: 50 cada sala 

Utilização da Instalação: Espaço exclusivo do Polo 

Área Total (m
2
): cada sala atende a 50 alunos 

Complemento: Cada sala possui computador, projetor multimídia, som, vídeo conferência, web 

conferência, ar condicionado e internet. 

 

* Condições de acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 
 

Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação do Polo C, 2012 

 

11.2.4 Discussão temática e Análise dos Resultados sobre a estruturação/organização 

dos polos considerando o contingencialismo e as questões culturais  

 

Diante de visitas realizadas nos três polos de apoio presencial, objetos desta pesquisa, 

é importante contextualizar que os três sujeitos apresentaram todo o espaço e os mesmos se 

compõem das estruturas essenciais necessárias: biblioteca, laboratório de informática, 

secretaria do polo, sala de tutoria, acessibilidade a portadores de necessidades especiais, bem 

como projeto de conservação e manutenção das instalações físicas e equipamentos, utilizando 

para isso o Artigo 26 do Decreto 5.622/2005. 

No que se refere à estruturação dos polos de apoio presencial, vale ressaltar que de 

acordo com os referenciais de qualidade apresentados pela antiga SEED/MEC (2007), atual 

SERES/MEC (2011), as instalações e infraestrutura aqui apresentadas confirmam a 

preocupação das instituições de ensino superior a que os polos de apoio presencial estão 

ligados quanto às exigências legais para sua abertura e funcionalidade. 

É verdade que, diante de duas realidades distintas - privada e pública - não é possível 

estabelecer comparações no que se refere à estrutura, examinando prioritariamente, a 

diversidade de contextos.  

De qualquer forma, no que se refere ao exposto em cada quadro (Quadros 1, 2 e 3), 

cada polo de apoio presencial teve a liberdade de compor os dados a sua forma, contudo é 

preciso considerar que a solicitação foi requerida a todos de forma linear.  
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Como é possível perceber, o Polo (C) abrange uma estrutura um pouco mais 

diversificada no que diz respeito à infraestrutura que é oferecida, por conta da quantidade de 

alunos que acolhe em maior proporção, além da característica principal de oferecimento dos 

seus cursos de forma totalmente gratuita, o que acaba por representar um grande diferencial 

ao contexto em que estão inseridos. Vale ressaltar que este polo está ligado a um sistema com 

parcerias em três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) juntamente às 

universidades públicas e demais organizações interessadas. Neste caso, seu projeto de 

construção conta com articulação de iniciativas e apoio governamental, o que representa certo 

distanciamento da realidade em que os polos ligados à realidade privada se encontram, 

partindo do princípio que seus investimentos não contam com este tipo de articulação e 

fomento. 

Contudo, no que se refere à análise das estruturas de ambos os polos, a partir do que é 

estipulado pela SEED/MEC (2007), atual SERES/MEC (2011) em seus referenciais de 

qualidade, cabe estabelecer que todos os polos de apoio presencial, aqui estudados, estão em 

consonância com o que é estabelecido nas normativas, tanto no que se refere às estruturas 

essenciais, quanto ao que vai além do previsto e que atende demandas do próprio polo e, 

respectivamente, de um pensar a realidade do espaço em que atuam, pensando no bem comum 

daqueles que o frequentam. 

Diante das estruturas apresentadas, cabe ressaltar conforme expressa Donaldson 

(1998), que não é possível estabelecer uma estrutura organizacional que seja efetiva para 

todas as organizações. Percebe-se claramente nos contextos expostos, que cada polo, de 

acordo com as diretrizes que lhes são impostas, otimiza a sua estrutura de forma diferenciada, 

sem, é claro, esvair-se do que é estipulado como padrão a todos.  

Neste caso, e conforme aponta Donaldson (1998), as estruturas deste espaço sofrem 

variância de acordo com os aspectos contingenciais que podem estar relacionados ao tamanho 

do polo, calculando, o número de alunos que o frequentam, e a estratégia adotada no processo 

de gestão. 

O que se percebe como homogêneo, no contexto dos polos de apoio presencial 

pesquisados está diretamente relacionado ao que é prescrito nas diretrizes do MEC/SEED e o 

que se diferencia confirma e corrobora com o entendimento de que os polos de apoio 

presencial consideram estratégias diferenciadas em sua gestão. Como bem aponta Jones 

(2010) a eficiente administração de um ambiente no contexto de uma organização, de um 
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espaço, se dá quando da adaptação de sua estrutura ao ambiente em que opera. Neste caso e, 

conforme bem apontado pelo autor, quando o espaço está adequadamente projetado é possível 

exercer controle também no ambiente externo.  

O polo de apoio presencial, a partir da estrutura que oferece ao aluno, acaba se 

propondo como um modelo contingencial concernente à determinada população, partindo do 

princípio que se estrutura em determinada região e pensa sua realidade segundo as 

necessidades daqueles que frequentam este espaço.  

Conforme apontado por Pennings (1992 apud DONALDSON, 1998) e, considerando 

a realidade do polo de apoio presencial é preciso compreender que as relações criadas neste 

espaço também devem ser consideradas como sendo a estrutura desta organização, partindo 

do princípio que corresponde a um ambiente composto de relações hierárquicas e, portanto 

representativas de um organograma, haja vista, os comportamentos que surgem a partir de 

padrões adotados na tomada de decisão.  

O Polo de apoio presencial é desta forma, e por sua característica, modelo 

contingencial à EAD, e que apesar das diretrizes preestabelecidas é, também, um espaço 

adaptativo à realidade em que se instala.  

Ainda neste aspecto e, pesando o contexto das organizações modernas, Hardy e Clegg 

(2001) tratam sobre estas organizações terem sido projetadas para funcionar como um 

organismo unitário, atentando que mesmo diante de componentes particulares compõem um 

design necessário ao contexto em que se colocam. 

Quando Hardy e Clegg (2001) trazem esta contribuição, também corroboram com a 

realidade do polo de apoio presencial e, com um modelo contingencial que compreende, por 

um lado, o contexto das diretrizes que devem ser seguidas e, por outro lado, da realidade em 

que se inserem e que precisa ser considerada.  

Fica claro que a estrutura e respectivamente, o processo de organização dos polos 

estudados atendem a uma demanda clara de expansão do ensino superior no país, 

principalmente porque propiciam um espaço adjacente ao contexto em que a universidade a 

que estão ligados se instala e, por isso também, um espaço de aprendizagem que contempla 

além de diretrizes preestabelecidas, um espaço de reflexão e de ações pautadas nas 

necessidades dos alunos que frequentam este polo de apoio presencial. Trata-se, portanto, de 

um pensar que só é possível quando existe a gestão efetiva de um processo. De um processo 
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“sim” que tem o normativo, mas que também tem o reflexivo, segundo a necessidade de se 

refletir segundo a realidade existente. 

Ao se considerar que o espaço do polo de apoio presencial atende as demandas e 

especificidades de seu contexto, reforça-se também, conforme aponta Fadul e Silva (2009) 

que as lógicas de seus contextos são diferenciadas, principalmente pelos traços culturais que 

os compõem. Neste caso, não é possível tratar de contingencialismo sem falar de cultura, 

partindo do princípio que, de acordo com o que estabelece os autores, da mesma forma que se 

tem fatores contingenciais no ambiente organizacional, existe também uma cultura que se 

modifica constantemente. 

Considerando os polos pesquisados e, resgatando um pouco da fala dos Sujeitos sobre 

as ações que realizam em favor da integração do aluno com a estrutura oferecida pelo polo e a 

adaptação a uma nova realidade, cabe apontar Freitas (2010) quando trata sobre a construção 

de significados e, respectivamente de uma cultura que propicia um sentido que considera 

todos aqueles que de seu contexto fazem parte.  

Ainda neste aspecto é relevante considerar Freitas (1999), quando apresenta que os 

papéis estratégicos assumidos pelas organizações na sociedade e, portanto na vida das 

pessoas, cria formas identitárias e laços entre a organização e o indivíduo.  

No que se refere ao polo de apoio presencial estes aspectos são observados, 

principalmente no que concerne o princípio da responsabilidade do gestor do polo na tomada 

de decisão; característica peculiar às gestões observadas, incluso os papéis estratégicos que 

assumem na medida em que consideram as necessidades dos alunos e a realidade em que se 

instalam. 

 

11.3 Análise dos Resultados – Parte II  -Gestão e Autonomia 

 

 A análise de resultados, no que se refere aos conceitos de gestão e autonomia, dar-se-à 

por meio de análise das respostas dos Sujeitos (A), (B), (C). Para isso, vale destacar o 

“Roteiro de Perguntas” – Anexo B, preparado para a realização das entrevistas. É importante 

reforçar, que as perguntas apresentadas a seguir foram preconcebidas de acordo com os 

conceitos de Gestão e Autonomia, assim subdivididas: 
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Quadro 4 - Roteiro de Perguntas considerando os conceitos de Gestão e Autonomia 

analisados no contexto das entrevistas 

 

Roteiro de Perguntas (Anexo B) Conceitos 

1 - Considerando a realidade do polo de apoio 

presencial, você acredita, que o “lugar” do polo e 

respectivamente, o processo de gestão envolve 

“pensar” o espaço segundo a realidade no qual estão 

instalados? Justifique. 

Gestão 

2 – A realidade do polo permite incorporar condutas 

consensuais diante de determinada atividade, ou o que 

prevalece são as diretrizes impostas e não negociáveis 

pela IES? 

Autonomia 

3 – A região em que o polo está instalado e, 

respectivamente as condições sociais da população 

que o cerca pode determinar a limitação de autonomia, 

considerando que a relação de liberdade pode ser 

afetada pelas limitações existentes? Ou esta 

autonomia não existe? Justifique. 

Autonomia 

4 – Considerando que a autonomia advém de 

condições de liberdade e capacidade para se realizar 

algo é possível conceber o polo de apoio presencial 

como espaço de liberdade? Justifique. 

Autonomia 

5 – No portal MEC (2012) a definição de polo é assim 

definida:  

“Polo de educação a distância, ou polo de apoio 

presencial, é o local devidamente credenciado pelo 

MEC, no País ou no exterior, próprio para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades 

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 

programas ofertados a distância. É no polo que o 

estudante terá as atividades de  tutoria presencial, 

biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, 

exames,  etc.) e poderá utilizar toda a infraestrutura 

tecnológica para contatos com  a  instituição ofertante 

e ou participantes do respectivo processo de 

formação”.  

Com esta definição, você reconhece o espaço do polo 

como propiciador de liberdade, partindo do princípio 

que mesmo com diretrizes e especificidades de cada 

curso, o aluno EAD é que “descobre” o seu lugar de 

sujeito no processo? Justifique. 

Autonomia 

6 – No processo de gestão é possível afirmar que na 

EAD não existe um processo mecânico, mas movido 

pelo exercício em se fazer EAD? Justifique. 

Gestão 

7 – Paulo Freire no livro “Pedagogia da Autonomia” 

trata bastante sobre a questão da autonomia como 

princípio libertador, considerando que uma educação 

voltada a liberdade produz autonomia. De acordo com 

esta proposição, e considerando sua visão de gestor do 

Gestão 
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polo, você acredita que a EAD constrói uma realidade 

diferenciada de educação? Em que sentido? 

8 – Como gestor, você consegue identificar, por meio 

de diálogos informais, os quais mantém com os alunos 

EAD diariamente, o “receio à esta liberdade proposta 

na EAD”, por parte de alguns alunos, partindo do 

princípio que se trata de uma nova consciência?  Se 

sim, o polo propicia um meio de integração para que o 

aluno enquanto sujeito não se acomode neste 

processo? 

Gestão 

9 – Enquanto gestor, como é sua relação com os 

sujeitos (aluno e agentes no polo)?  
Gestão 

10 – Conhecendo a proposta e diretrizes da EAD, bem 

como o espaço do polo de apoio presencial, você 

reconhece a possibilidade de se ir além? Como? 

Gestão e Autonomia 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

 

De acordo com o “Roteiro de Perguntas” – Anexo B e, de acordo com as entrevistas 

realizadas, a seguir apresenta-se a Tabela 5 de forma simplificada, obedecendo os dois 

conceitos trabalhados no contexto das entrevistas, sendo eles, respectivamente: “Gestão – 

(G)” e “Autonomia – (A)”, conforme a seguir:  

 

Tabela 5 – Tabela simplificada dos conceitos analisados considerando cada uma das questões 

do Roteiro de Perguntas, sendo que “G” - Gestão e “A” - Autonomia 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G A A A A G G G G G e A 

 

Fonte: Tabela simplificada elaborada pela autora, contemplando o Roteiro de Perguntas e conceitos analisados, 

2012 

 

 Apresentada a Tabela 5 é possível perceber que as perguntas das três entrevistas 

realizadas com cada um dos coordenadores de cada polo de apoio presencial aqui relatados, 

compõem-se dos conceitos de gestão e autonomia a serem trabalhados na análise dos 

resultados. 

Desta forma, trata-se de uma entrevista semi-estruturada, composta respectivamente 

por 5 (cinco) questões que norteiam a análise de resultados para o conceito de Gestão (G); 4 

(quatro) questões para o conceito de Autonomia (A) e 1 (uma) questão que contempla os dois 

conceitos: Gestão (G) e Autonomia (A). 
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Todos os dados coletados e transcritos neste estudo correspondem à realidade dos 

polos pesquisados, pois mesmo em se tratando de momentos em que alguns entrevistados 

dispersavam a alguns questionamentos ou tinham perceptíveis dificuldades em sua resposta, a 

entrevista prosseguiu, sendo que outras questões adicionais foram realizadas e com elas, a 

obtenção de respostas elucidativas no contexto da entrevista.  

Partindo deste pressuposto é preciso considerar que o protocolo de entrevista apontado 

por Creswell (2010) e já relatado na metodologia foi seguido à risca, analisando os aspectos 

éticos a serem observados em qualquer pesquisa. Cada entrevistado, além de todos os demais 

procedimentos recebeu as transcrições das entrevistas e pôde realizar ajustes ou não, caso 

considerassem necessário. Os entrevistados se mostraram solícitos durante toda a pesquisa, 

partindo do princípio que ocorreram outros contatos telefônicos, para coleta de informações 

pertinentes ao contexto da temática desenvolvida e, os mesmos colaboraram com a 

apresentação das informações de forma clara e objetiva. 

Para que a análise dos resultados possa ser subdividida de forma que o leitor 

compreenda a pesquisa como um todo, vale ressaltar que para cada entrevista será 

apresentado um relatório onde serão apresentados os principais pontos apresentados no que se 

refere aos conceitos de gestão e autonomia e ao final, de forma geral, os dados coletados serão 

confrontados de forma, que se perceba as confluências e divergências entre o que foi 

apresentado pelo Sujeito (A), (B) e (C).  

 

11.3.1 Relatório da Entrevista - Sujeito (A) Ligado ao Polo (A) 

 

De acordo com os conceitos trabalhados em cada questão, o sujeito (A) respondeu a 

todas as questões propostas, sendo que em alguns momentos da entrevista foram acrescidos 

questionamentos com o intuito de esclarecer alguns pontos apresentados pelo entrevistado. 

 Nas questões pertinentes ao conceito de Gestão, respectivamente discriminadas sob 

número 1, 6, 7, 8, 9 e 10, esta última contemplando os dois conceitos; os aspectos observados 

pelo Sujeito (A) – (questão 1), se referem ao ato de reconhecer que a gestão do polo, propicia 

“sim”, um espaço de liberdade. 

Observando a gestão do polo nos processos já existentes na EAD (questão 6), o 

Sujeito (A) esclarece que não percebe este processo mecânico ou como bem expressa “algo 
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fechadinho que se repete [...] não é um ensino e uma resposta”. Para o Sujeito (A), a 

modalidade necessita do exercício do pensar nos processos que realiza. No exercício da 

gestão, o Sujeito (A) aponta que o seu papel enquanto gestor do polo é o de justamente pensar 

todos os procedimentos, tanto no que se refere à vida acadêmica do aluno quanto ao processo 

de aprendizagem deste aluno no polo. 

Ainda neste aspecto, a questão 7 introduz uma das reflexões de Freire (1996) sobre a 

autonomia representar um princípio libertador, contudo o que é questionado ao sujeito se 

refere à liberdade que ele percebe em sua gestão no polo e se considera a realidade da EAD 

diferenciada. Nesta questão lhe é indagado sobre a sua percepção do processo EAD, partindo 

do princípio que, enquanto coordenador de polo é ele que administra e conhece a percepção 

do aluno ao processo como um todo. A resposta do Sujeito (A) para esta questão aponta para 

o fato de que é uma realidade diferenciada pensando os vários espaços que a EAD 

proporciona, principalmente porque a gestão do polo não vê a EAD em um processo de 

linearidade, mas de gerenciamento do aluno em sua própria formação, do diálogo do 

conhecimento e de como este aluno pode fazer uso deste conhecimento na vida profissional. 

Na questão 8, o Sujeito (A) é questionado sobre a sua percepção enquanto gestor do 

polo sobre o receio do aluno à liberdade que é proposta na modalidade, considerando que se 

trata de uma nova consciência e, que existindo este receio são necessárias ações que estão 

vinculadas ao seu papel no polo. A resposta a esta questão leva à reflexão de que no ingresso 

do aluno à modalidade existem algumas interrogações e falas contidas ao processo como um 

todo, mas com o decorrer dos dias e do preparo do polo, na figura do coordenador e dos 

profissionais que ali estão este ambiente começa a ser mais familiar para o aluno. A gestão do 

polo, neste sentido, tem papel fundamental na articulação deste aluno com este novo espaço, 

com os colegas e, por consequência, com a realidade da EAD. 

De forma geral, e, analisando agora a questão 9, reconhece-se a necessidade do Sujeito 

(A) apresentar como se dá o seu processo de gestão por meio da relação existente com os 

alunos e profissionais do polo, sendo que ele esclarece que esta gestão prima pela relação 

dialógica e democrática, partindo do princípio de que o polo somente é representador de um 

espaço de aprendizagem, quando as questões, em todos os níveis de relações são discutidas; 

para que somente depois as decisões sejam tomadas. O mesmo acontece no caso do aluno, 

pois diante de seus questionamentos e/ou objeções, existe o cuidado em ouvir este aluno para 

que se alcance uma solução ao problema apresentado. O Sujeito (A) deixa claro que em sua 



99 

 

gestão, o aluno deve reconhecer a importância de gerenciar a sua vida acadêmica, 

principalmente no que se refere ao cumprimento do que é expresso: prazos a serem 

respeitados, por exemplo.  

No que se refere à última questão e primeiro objetivando responder o que diz respeito 

ao conceito de gestão, vale ressaltar que a questão 10 reflete sobre a sua gestão lançando um 

olhar sobre diretrizes e propostas da EAD e neste caso, questiona-se a este sujeito sobre a 

possibilidade de se ir além na EAD. O Sujeito (A) pontua que apesar das diretrizes que são 

colocadas, a figura da coordenação e respectivamente, os profissionais que estão no polo 

pensam a educação para “o polo”. Neste caso, existe claramente uma preocupação do 

coordenador na melhor administração dos processos, partindo do princípio que, decorrente de 

diretrizes maiores, existe a preocupação de que as ações para determinada tomada de decisão 

considerem a realidade em que estão instalados. Este “moldar” fica por conta da coordenação 

do polo. 

 Nas questões pertinentes ao conceito de Autonomia, respectivamente discriminadas 

sob número 2, 3, 4, 5 e 10, esta última contemplando os dois conceitos, cabe estabelecer que 

na questão 2 é questionado ao sujeito (A) se a realidade do polo permite incorporar condutas 

consensuais diante de determinadas atividades ou se o que prevalece são apenas as diretrizes 

da instituição de ensino superior a que tem parceira. O Sujeito (A) esclarece que existem 

algumas atividades que estão ligadas à gestão do polo e que, correspondem respectivamente a 

manter este aluno informado sobre o que irá ocorrer no semestre. As diretrizes institucionais 

são seguidas, porque quando se há um processo organizado, planejado e que já está 

incorporado na IES, as regras devem ser seguidas e toda organização tem diretrizes 

preconcebidas, contudo estas diretrizes são agregadas ao contexto do polo e prima-se pela 

constante orientação ao aluno. Na questão 3, o sujeito é questionado sobre a região em que o 

polo está instalado e a relação de liberdade existente, atentando para limites ou não de 

autonomia. A resposta do Sujeito (A) a esta questão declara que “a autonomia é relativa, 

ninguém pode fazer o que quer o tempo todo”, contudo sua explicação é de que em qualquer 

cargo a que se propõe existem diretrizes a serem seguidas e o fato de se seguir diretrizes é 

apenas garantia de que o processo educacional aconteça da melhor forma possível. De 

qualquer forma, este sujeito esclarece, de forma mais pontual, que sua fala tem relação com o 

fato de que existe “sim”, autonomia em sua gestão, partindo do princípio que a forma como se 

gere o processo é que determina a sua autonomia neste espaço, apesar de nele serem 

consideradas diretrizes maiores, pertinentes a qualquer organização.  
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Na questão 4, o sujeito é convidado a refletir sobre a possibilidade de conceber o polo 

de apoio presencial, como espaço de liberdade e, portanto, de autonomia. Sua resposta 

demonstra que o espaço é pensado “por ele” para que os alunos se sintam atendidos em todos 

os aspectos, inclusive, nos pertinentes a concepção de liberdade na utilização deste espaço e 

no que se refere à autonomia da coordenação a propiciar momentos, que vão além dos dias de 

aula presencial, fazendo com que estes alunos sempre estejam utilizando o espaço do polo, 

que também é deles, para reuniões de grupo, estudo, consulta de livros e afins. Além disso, o 

Sujeito (A) relata que discute ações com os profissionais que ali trabalham com a finalidade 

de que sempre se chegue a um consenso na delegação de atividades.  

A questão 5 trata sobre o espaço do polo como propiciador de liberdade, mas ao 

mesmo tempo, questiona a gestão do polo, verificando se é possível mesmo com diretrizes e 

especificidades de cada curso, este aluno EAD se descobrir como sujeito do processo neste 

espaço que frequenta. O Sujeito (A) apresenta que ao ingressar no curso, o aluno não tem a 

clareza do que representa o polo de apoio presencial, mas é por meio do envolvimento da 

coordenação do polo e de seus profissionais, que este aluno começa a se reconhecer no espaço 

de aprendizagem. Na questão 10, e agora com relação ao conceito de autonomia, o sujeito é 

questionado sobre a possibilidade de se ir além à gestão que realiza, sendo que a resposta está 

relacionada a sua concepção de que o espaço do polo é pensado como um espaço de 

aprendizagem em que se deve moldar determinadas especificidades, considerando sim a 

existência de autonomia. O Sujeito cita novamente a expressão “autonomia relativa”, mas 

apenas para caracterizar o contexto em que existem diretrizes a serem seguidas, para que o 

processo da EAD aconteça. Como bem relatado pelo sujeito “não se pode construir um 

quiosque e falar como é a educação. [...] o polo tem sua característica própria, cultural, com 

uma dinâmica que atende à demanda da cidade e região” e, por isso é sim autônomo.  

 

11.3.2 Relatório da Entrevista - Sujeito (B) ligado ao polo (B) 

 

Nas questões pertinentes ao conceito de Gestão, respectivamente discriminadas sob 

números 1, 6, 7, 8, 9 e 10, esta última contemplando os dois conceitos, apresentar-se-ão 

apenas as respostas do Sujeito (B), pelo fato de que além das questões já terem sido 

previamente esclarecidas no relatório anterior, referente ao primeiro sujeito entrevistado, 

esclarece-se que o roteiro da entrevista, composto de todas as questões se encontra no Anexo 

B deste estudo. 
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Pensando especificamente nas respostas do Sujeito (B) vale ressaltar que na questão 1, 

o local em que o polo está instalado é da fácil acesso ao aluno, de forma que, independente do 

deslocamento de casa ou do trabalho, a localização do polo facilita a locomoção do aluno. 

Desta forma, o lugar em que o polo está instalado viabiliza “este pensar” no processo de 

gestão. No que se refere à questão 6, o Sujeito (B) declara que percebe o processo um pouco 

mecânico sim, justamente porque, muitas vezes, existe “o olhar do aluno”, para o fato de que 

a matriz se encontra em lugar distante e de que, alguns processos somente podem ser 

resolvidos pela secretaria acadêmica da instituição. No princípio existe certa dificuldade por 

parte do aluno para se familiarizar com a figura do polo de apoio presencial.  

Já na questão 7, o Sujeito (B) descreve que a realidade da EAD é diferenciada “sim” e 

reconhecida principalmente, pelo aluno ter apenas uma aula presencial durante a semana. 

Neste caso, quando o aluno frequenta o polo de apoio presencial apenas um dia por semana, 

existe toda a preocupação por parte deste sujeito em atender o aluno em todas as suas 

peculiaridades, muitas vezes tratando de questões que necessitam de sua presença no polo. 

Como relata o próprio Sujeito (B) trata-se de uma conduta peculiar neste tipo de gestão, pois 

o aluno precisa de assessoria em um único dia da semana e o papel é o de realmente atendê-lo 

da melhor forma possível.  

Quanto à questão 8, o Sujeito (B) relata que em princípio, o aluno que opta por EAD 

manifesta certa carência no que se refere à percepção de uma realidade diferenciada do 

presencial, contudo o papel deste sujeito e dos profissionais que cerceiam o polo é o de 

introduzi-lo à realidade e, por isso, uma semana antes do início das aulas, os alunos 

ingressantes são convidados para um plantão de dúvidas, uma espécie de módulo introdutório 

que os coloca em contato com o ambiente virtual de aprendizagem e com os profissionais do 

polo. O objetivo é de que realmente possam ir se familiarizando com o espaço do polo de 

apoio presencial e com a nova realidade.  

Na questão 9, o Sujeito (B) relata que o processo de tomada de decisão nem sempre é 

algo consensual. Segundo ele, nem sempre é possível manter todos a favor em determinada 

decisão, contudo mesmo considerado este fato, o Sujeito (B) percebe uma boa aceitação em 

sua gestão, pois suas ações favorecem melhorias no contexto no polo, objetivando atender às 

necessidades de todos. No caso dos alunos, também existe um processo de intervenção para 

que todas as dificuldades sejam resolvidas. Desta forma, o Sujeito (B) considera o seu 

relacionamento com ambas as partes, bastante claro e dialógico, na medida em que as 
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situações são analisadas e que tudo é tratado pensando no bem comum. O Sujeito (B) relata 

ainda que todos têm ciência da sua predisposição ao diálogo e, quanto à sala da coordenação 

ser local de livre acesso a todos.  

No que se refere à questão 10 e, ao conceito de Gestão, o Sujeito (B) considera que 

dentre as atribuições do polo, o seu papel está sendo realizado de acordo com a proposta da 

EAD, partindo do princípio que entende que todas as ações que a ele estão conferidas são 

realizadas em conformidade com o que se pretende na modalidade e na gestão do polo. O 

Sujeito (B) enfatiza que as “estações” não devem ser misturadas e, que cada um deve executar 

o seu papel da melhor forma possível, sem que as responsabilidades sejam confundidas em 

meio ao processo.  

Nas questões pertinentes ao conceito de autonomia, respectivamente discriminadas 

sob número 2, 3, 4, 5 e 10, esta última contemplando os dois conceitos, cabe ressaltar que na 

questão 2, o Sujeito (B) relata que as diretrizes apresentadas pela IES são respeitadas, contudo 

diante de determinadas situações que permitem incorporar a realidade em que o aluno está 

inserido, existe a preocupação de flexibilização nestes casos. No que se refere à parte didática 

é a IES que estabelece as diretrizes não existindo interferências por parte do polo; contudo no 

que se refere a situações de administração deste aluno no polo, as mesmas são de sua 

responsabilidade enquanto gestor. Quanto à questão 3, no que se refere às ações para melhor 

divulgação do polo e respectivamente do estar autônomo neste processo, o Sujeito (B) indica 

que esta ação está totalmente relacionada ao seu papel na coordenação e, para isso concentra 

esforços com divulgação direta aos alunos, processo de divulgação via rádio e parcerias com 

empresas da região. 

 Na questão 4, o Sujeito (B) descreve que o polo é reconhecido como um espaço de 

liberdade ao aluno, partindo do princípio que ele pode utilizar este espaço fora do seu horário 

de aula, compreendendo assim este espaço como seu, no que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem. Esta ação é característica da gestão do polo, considerando sua autonomia em 

tratativas que especificam a necessidade do aluno se reconhecer naquele espaço.  

 O Sujeito (B) estabelece ainda na questão 5, que no polo,  o aluno tem acesso a tudo o 

que é determinado pelo MEC: biblioteca, laboratórios, salas de aula, etc. Inclusive, são 

envolvidos por um ambiente agradável, que inclui a possibilidade de utilizar toda a estrutura 

disponível como se estivessem frequentando um campus da própria IES a que estão ligados. 

O aluno descobre o seu lugar de sujeito no polo, partindo do princípio que a seu favor, 
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atividades são delegadas pela coordenação, a fim de que os profissionais que ali estão, sejam 

escalados para atendimento aos alunos em uma espécie de plantão de dúvidas. 

 Referente à questão 10 e, no que se relaciona ao conceito de autonomia, o Sujeito (B) 

esclarece que o polo tem a autonomia que lhe é suficiente, principalmente porque estão 

delimitadas as ações da IES e do polo. “Cada um exercendo seu papel” como exposto pelo 

Sujeito (B). Segundo o que relata o Sujeito (B), a IES cuida de toda a parte acadêmica e o 

polo de tudo o que está relacionado a gerir o espaço de acordo com o está estabelecido, bem 

como as atividades dos profissionais que estão inseridos neste contexto.  

 

11.3.3 Relatório da Entrevista - Sujeito (C) ligado ao polo (C) 

 

Nas questões pertinentes ao conceito de Gestão, respectivamente discriminadas sob 

número 1, 6, 7, 8, 9 e 10, esta última contemplando os dois conceitos apresentar-se-ão apenas 

as respostas do Sujeito (C), cogitando-se que, além das questões já terem sido previamente 

esclarecidas no relatório referente ao primeiro sujeito entrevistado, o roteiro da entrevista, 

composto de todas as questões, se encontra no Anexo B deste estudo. 

No que se refere à resposta da questão 1, o Sujeito (C) apresenta que a instalação do 

polo é planejada para atender a uma demanda local. Além disso, e especificamente no caso do 

setor público, os polos de apoio presencial que são instalados ao redor do país têm o objetivo 

de descentralizar o acesso ao ensino superior e, por isso o Sistema possui aproximadamente 

94 instituições públicas inseridas neste contexto, sendo que, em Foz do Iguaçu são 7 

instituições de ensino superior  que estão ligadas ao polo. Considerando que o sistema oferece 

cursos gratuitos, principalmente no que se refere a formação inicial e continuada de 

professores, o desejo é o de realmente investir na educação. 

 Referente à questão 6, o Sujeito (C) esclarece que existem algumas determinações que 

são padrões, mas como a EAD ainda se encontra em fase de maturação sempre existem 

adequações. O Sujeito (C) considera apenas algumas rotinas como mecânicas, contudo não é 

possível considerar como um processo estanque. A EAD, segundo o Sujeito (C) é uma 

dialética em construção, envolvida por um processo de melhorias e em reformatação 

constante.  
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 Na resposta da questão 7, o Sujeito (C) considera que os polos de apoio presencial 

oferecem uma realidade diferenciada de educação, e este polo representa um referencial 

geográfico ao aluno, no qual o mesmo procura o suporte de que necessita. 

 

 Já no que se propõe a questão 8, o Sujeito (C) informa que recebem alunos de variadas 

naturezas e por este motivo, existem aqueles que percebem a EAD como algo positivo desde 

o início, aqueles que apresentam certa desconfiança e aqueles que simplesmente buscam 

fórmulas mágicas. Com o tempo, estes alunos vão se descobrindo no espaço do polo e de 

aprendizagem, contudo o Sujeito (C) aponta que a grande discussão não está no cerne de 

discussão sobre a modalidade presencial ou a distância, porque independente da modalidade, 

aqueles que tiverem compromisso ao que se propõem chegarão ao diploma. De acordo com o 

Sujeito (C) “as duas modalidades estão a serviço do sistema educacional como um todo”. 

Neste caso, alguns preferem o presencial por questão de perfil e outros preferem a educação a 

distância por questões relacionadas às suas atividades diárias, ou porque se identifica com a 

modalidade. O Sujeito (C) ainda esclarece que existem vários traços de personalidade, de 

perfis pessoais e que eles não devem se confrontar, mas apenas se somar ao sistema 

educacional. 

 

 Na questão 9, o Sujeito (C) relata que o seu contato com os alunos acontece em 

segunda escala, partindo do princípio que o primeiro contato do aluno se dá com os 

professores e tutores que atuam no polo. Segundo o Sujeito (C) os profissionais que estão no 

polo, colaboram para que o planejamento do professor titular da disciplina ocorra da melhor 

forma possível, fazendo com que estes alunos também percebam que existe uma tratativa de 

equipe entre estes pares, ou seja, pessoas trabalhando a favor da efetivação do processo e de 

um respeito que deve imperar em todos os níveis.  

 

 Quanto ao conceito de gestão presente na questão 10, o Sujeito (C) esclarece que por 

ora, a dinâmica existente bem como toda a logística pertinente à modalidade acontece dentro 

dos padrões. Segundo o sujeito o papel da gestão do polo está em justamente observar o 

contexto em que atua, repensando-o e replanejando-o.   

 

   Nas questões pertinentes ao conceito de autonomia, respectivamente discriminadas 

sob número 2, 3, 4, 5 e 10, esta última contemplando os dois conceitos, cabe ressaltar que na 

questão 2, o Sujeito (C) relata que existem os três pilares do sistema que são universais e 
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valem para as universidades parceiras e os polos de apoio presencial espalhados pelo Brasil, 

contudo a nível local sempre existem ajustes e decisões pontuais. 

De acordo com a questão 3, a resposta do Sujeito (C) esclarece que, em se tratando de 

um polo ligado a uma realidade pública, as limitações sociais não são fortes a eles, 

considerando que a vaga é oferecida à demanda social e, portanto à comunidade, além de que 

os cursos são totalmente gratuitos. O Sujeito (C) ainda acrescenta que não percebe 

dificultadores no ingresso do aluno à demanda pública, partindo do princípio que existe a 

possibilidade de se programar na realização das atividades.  

Diante da questão 4, o Sujeito (C) reconhece que existem diretrizes gerais e, portanto, 

difíceis de serem mudadas, mas neste aspecto ressalta que o processo identitário da instituição 

não deve se perder e, por isso as considera necessárias. Relata ainda que, se cada um dos 

polos existentes no sistema fizessem uma gestão própria, haveria um recorte muito grande. 

Ainda pensando nesta colocação, se as 94 instituições conveniadas resolvessem realizar uma 

gestão em particular existiria uma colcha de retalhos e o sistema não conseguiria se 

comunicar. Em sua opinião, existem fatores que não podem ser descentralizados, contudo na 

gestão do polo existem especificidades possíveis de serem adequadas e gerenciadas de forma 

a conceber a realidade em que o polo está inserido. De qualquer forma, e conforme pontuado 

pelo Sujeito (C) o polo está ligado a universidade e, na medida do possível, as decisões devem 

ser tomadas em conjunto, a fim de que se tenha uma relação salutar entre os pares.  

 Referente à questão 5, o Sujeito (C) descreve que tenta-se ofertar no polo os mesmos 

recursos que os alunos encontrariam na universidade. Neste caso, a secretaria acadêmica 

existente no polo está totalmente relacionada com cada uma das sete universidades parceiras, 

sendo que os secretários do polo conhecem as rotinas de cada uma destas universidades, que 

são convergentes em alguns aspectos e guardam divergências em outros. Vale esclarecer, que 

grande parte das atividades de secretaria acadêmica podem ser realizadas no próprio polo.  

 Na questão 10 e, no que diz respeito ao conceito de autonomia, o Sujeito (C) esclarece 

que algo a ser incorporado ao pensamento institucionalizado é de que o polo não pode ser 

visto apenas como um local em que se realiza a atividade presencial e as avaliações, ou a 

solicitação de documentações, pois isto seria empobrecer a realidade em que o polo está 

inserido, pois se trata, na visão dele, de um espaço de construção do conhecimento, de um 

espaço acadêmico. O Sujeito (C) reconhece que uma das esferas que ainda precisam ser 

trabalhadas na EAD se refere à extensão universitária e, para isso, deveriam ser criados 



106 

 

seminários, eventos, palestras, visita de pesquisadores, criação de grupos de pesquisa. 

Algumas instituições, segundo o Sujeito (C) estão mais avançadas neste sentido, contudo é 

preciso compreender que o polo de apoio presencial tem papel fundamental neste processo e 

que incorporar este pilar é construir e fomentar ambientes de construção do ensino e 

aprendizagem um pouco mais efetivos.  

 

11.3.4 Convergências e Divergências nas falas dos Sujeitos: Quadro Simplificado dos 

Resultados 

 

Apresentados os relatórios de cada entrevista realizada e, a fim de que a análise de 

resultados e, discussão temática seja efetiva, a seguir apresentar-se-à o Quadro 5, que de 

modo simplificado agrupa os resultados das entrevistas, a fim de que possam ser observados 

os apontamentos preponderantes nas falas dos Sujeitos, considerando as perguntas realizadas 

e os conceitos utilizados como referência aos questionamentos. 

 

 

Quadro 5 - Quadro Simplificado do resultado das entrevistas, considerando as Convergências 

e Divergências nas falas dos Sujeitos (A), (B) e (C) 

 
 

CONCEITO: GESTÃO 

ENTREVISTADO PERGUNTA CONVERGÊNCIAS 

Sujeito (A), (B) e (C) 1 O espaço do polo é pensado “sim” para a realidade em que estão 

instalados. Existe a preocupação com o local em que este polo 

será estruturado, como o fácil acesso, com a infraestrutura a ser 

fornecida. 

Sujeito (B) e (C) 6 Basicamente, os dois sujeitos entendem que existem 

determinações que são padrões, rotinas que se repetem e, por 

isso, ainda concebem certa mecanicidade no processo, contudo e, 

conforme relatado pelos sujeitos é o tempo que transforma este 

contexto, partindo do princípio que a EAD está em fase de 

construção e maturação. 

Sujeito (A), (B) e (C) 7 Ambos reconhecem que existe uma realidade diferenciada na 

EAD, pois a tratativa com um aluno que frequenta o polo apenas 

uma vez por semana também muda. Outro aspecto é de que o 

polo é o referencial do aluno e o local no qual ele encontra 

suporte para o que necessita, seja com orientações sobre 

determinados procedimentos, seja com o gerenciamento de sua 

vida acadêmica, a partir das instruções que recebem. 

Sujeito (A), (B) e (C) 8 Ambos reconhecem que os polos recebem alunos das mais 

variadas naturezas, contudo o que prevalece são aqueles que ao 

início manifestam-se contidos no processo e que com o tempo e 

com as ações de integração vão se familiarizando com o espaço 

do polo e com a modalidade.  

Sujeito (A), (B) e (C) 9 Diante das respostas dadas pelos Sujeitos percebe-se que em 

ambos os polos a relação se dá de forma dialógica. Prima-se pelo 
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consensual e pelo trabalho em favor dos alunos e dos 

profissionais que estão no polo, sempre cuidando para que se 

mantenha um respeito mútuo entre os profissionais que deste  

contexto fazem parte.  

Sujeito (A), (B) e (C) 10 No que se refere a gestão, ambos os sujeitos relatam que 

considerando as logísticas existentes, as diretrizes 

preestabelecidas e a infraestrutura existente, o espaço do polo 

atua de forma satisfatória, além de procurar atender uma 

demanda local. 

Sujeito (A) e (C) 10 Vale acrescentar que os sujeitos (A) e (C) apresentam ainda que, 

como gestores acreditam que o polo precisa ser reconhecido 

como um espaço em que se pensa educação, no qual o aluno deve 

percebê-lo como uma extensão da Universidade e não somente 

como um local em que se realizam avaliações e determinadas 

atividades. Para os sujeitos em questão, o polo tem características 

culturais e, de dinâmica peculiares e por isso, deve ser percebido 

como espaço de construção do conhecimento. 

ENTREVISTADO PERGUNTA DIVERGÊNCIAS 

Sujeito (A)  6 Não reconhece que há um processo mecânico, algo fechado. 

Considera que a EAD necessita do pensar no processo de gestão, 

para o adequado gerenciamento do polo. 

CONCEITO: AUTONOMIA 

ENTREVISTADO PERGUNTA CONVERGÊNCIAS 

Sujeito (A), (B) e (C) 2 No que se refere aos três sujeitos, os mesmos relatam que sempre 

existem as diretrizes concebidas como base para alguns 

processos, contudo existe também a preocupação com condutas 

adequadas a realidade do aluno , ou seja, ajustes que são 

necessários em certas demandas locais. 

Sujeito (B) e (C)  3 Ambos apresentam similaridade em suas respostas,  partindo do 

princípio que reconhecem que as ações na divulgação do polo é 

papel do gestor e espreitam autonomia, a partir dos diversos 

meios de comunicação em que isso ocorre. Neste caso, as vagas 

nos polos estão postas à demanda social e o espaço tem como 

proposta a livre circulação dos alunos para realização de 

atividades acadêmicas, reuniões de grupo, leitura de livros, etc. 

Sujeito (A) e (B) 4 No caso destes sujeitos é relatado que este espaço de liberdade é 

propiciado ao aluno, considerando que além da utilização do polo 

uma vez por semana para a realização de atividades específicas 

ao seu dia de teleaula, este aluno tem a opção de usufruir desta 

infraestrutura em outros dias da semana realizando reuniões com 

os colegas, se organizando em grupos de estudos, consultando 

livros na biblioteca, etc. Neste caso, o papel destes sujeitos na 

gestão dos polos é o de justamente gerenciar este espaço para o 

atendimento dos alunos, o que representa a discussão de questões 

em reuniões com os profissionais do polo, a fim de que se chegue 

a um consenso e que as atividades possam ser delegadas da 

melhor forma. 

Sujeito (A), (B) e (C) 5 Considerando a visão de gestão do polo, os sujeitos apresentam 

que a favor do aluno são delegadas atividades primando pelo bem 

comum. Isto incide em ofertar a este aluno recursos que ele teria 

na universidade. Neste caso, eles têm acesso aos laboratórios de 

informática, mesmo em horários diferentes dos estabelecidos nos 

dias de aula-atividade. Além disso, em alguns casos, os alunos 

são orientados em necessidades específicas. 

Sujeito (A), (B) e (C) 10 Ambos os sujeitos relatam que a autonomia existe sim, e sua 

relatividade decorre das diretrizes que são para todos e que 

devem ser seguidas, partindo do princípio, como bem relata o 

Sujeito (A) “que não se pode construir um quiosque e falar como 

é a educação”. Neste caso, os sujeitos consideram a autonomia 
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como “relativa”, “suficiente”, “de bom tamanho”, contudo suas 

explicações são pautadas no fato de que existe autonomia, inclusa 

a necessidade de que determinadas diretrizes sejam seguidas. 

Apesar das denominações diferenciadas, os contextos a que se 

referem são similares. Da mesma forma é preciso compreender 

que a autonomia decorre do reconhecimento de que o polo de 

apoio presencial tem suas características peculiares e, por isso, é 

envolto pela dinâmica das relações que primam principalmente 

pelo atendimento de suas demandas.  

ENTREVISTADO PERGUNTA DIVERGÊNCIAS 

Sujeito (A) 3 O Sujeito (A) entende a autonomia como relativa, considerando 

que alguns trâmites podem ser negociados e outros estão apenas 

em consonância com uma diretriz maior da universidade. Neste 

caso, algumas ações que se referem à divulgação do polo tem 

também influência da IES e por isso cita-se a relatividade da 

autonomia.  

Sujeito (C) 4 O Sujeito considera que isso é um pouco dosado, porque da 

mesma forma que existem diretrizes gerais, difíceis de serem 

mudadas é importante que não se perca a identidade da 

universidade a que estão ligados. Contudo, o sujeito também 

esclarece que sempre há a realidade interna do polo e que neste 

caso “sempre” há adequações e moldes de acordo com o que vai 

se percebendo no dia a dia. Como a realidade pública atinge 

aproximadamente 744 polos e 94 instituições de ensino superior 

conveniadas existe a necessidade de alguns processos decisórios 

serem trabalhados em conjunto, partindo do princípio que uma 

destas universidades, pode estar ligada a mais de 4 ou cinco 

polos. No caso do polo em que atua, o sujeito esclarece que está 

ligado a 7 (sete) universidades. 

Sujeito (C) 5 Sobre os recursos ofertados ao aluno com o objetivo de que se 

encontre no polo o que estaria disponível na universidade, 

especificamente o polo em que o Sujeito (C) atua como gestor é 

possível encontrar uma secretaria acadêmica, totalmente 

relacionada com as sete universidades a que tem parceria, 

lembrando que existem dois secretários que cuidam destas rotinas 

e realizam os atendimentos aos alunos. É importante ressaltar que 

algumas rotinas guardam relações entre si e outras são 

diferenciadas nas tratativas.  
 

Fonte: Elaborado pela autora, segundo as análises das entrevistas, 2012 

 

Vale acrescentar que as perguntas e respostas que aparecem nas transcrições das 

entrevistas dos três sujeitos de pesquisa (Anexos C, D e E) e que não constam do roteiro de 

perguntas se referem à necessidade de questionamentos adversos diante das situações 

relatadas pelos entrevistados, considerando assim, a necessidade de exploração a outros 

aspectos. As mesmas não serão aqui contextualizadas, pois já estão dispostas nos Anexos 

citados acima e, apenas serviram para elucidar algumas respostas dos sujeitos. 

Desta forma, a análise de resultados prima pelas respostas ao Roteiro de Perguntas, 

previamente elaborado, contemplando a realidade que os Sujeitos vivenciam no polo de apoio 

presencial e a função de coordenador deste espaço. 
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Como relatado anteriormente, os sujeitos estão à frente nas gestões destes espaços e, 

por isso conhecem o processo que cerceia a EAD e, respectivamente as necessidades de 

flexibilidade e adaptabilidade ao ambiente em que se instalam. 

 

11.3.5 Discussão temática e Análise dos Resultados sobre gestão e autonomia a partir 

das convergências e divergências nas falas dos Sujeitos. 

 

No que se refere ao conceito de gestão e autonomia é importante considerar que  

diante das convergências existentes entre as respostas dos sujeitos fica claro que, a questão da 

iniciativa, e do assumir responsabilidades é pertinente ao processo de gestão e, 

respectivamente de autonomia do polo de apoio presencial. Conforme relata Karling (1997) 

não é possível decidir no vazio, pois para que haja um processo de tomada de decisão é 

também necessário que exista um sistema e uma estrutura com normas e regras.  

 Esclarecendo o que é apresentado pelos sujeitos trata-se de compreender que a gestão 

do polo gira em torno de objetivos predeterminados, contudo conforme aponta Karling (1997) 

o espaço para a autonomia acontece a partir da delegação e descentralização de tarefas ou da 

forma pela qual se decide gerir determinado espaço.  

 Karling (1997, p. 27) ainda apresenta que “só se aprende a democracia e liberdade 

vivendo-as” e, por isso esclarece que a plenitude da autonomia tem seus limites naturais, estes 

correspondentes aos fins e objetivos de sua responsabilidade, às diretrizes que são gerais e/ou 

específicas. Estabelecidos estes parâmetros, a autonomia se determina pela tomada de 

decisões do gestor, objetivando, no caso deste estudo atender às demandas locais do polo de 

apoio presencial. 

 Cabe esclarecer que a autonomia não se trata de liberdade absoluta, conforme 

estabelecido por Karling (1997), mas de reconhecimento sobre seus limites. Conforme bem 

aponta os Sujeitos entrevistados, suas respostas nesta dimensão tem bastante similaridade no 

que se refere a utilização dos termos “autonomia relativa” e “autonomia dosada”. Contudo, é 

essencial observar, que as expressões utilizadas acima, não conferem com o entendimento de 

algo inobservante no contexto de suas gestões, mas que apenas se referem aos trâmites que 

não são negociáveis, ou seja, as diretrizes gerais e/ou específicas que devem ser consideradas. 

O “dosado” e o “relativo”, neste caso, não servem como referência para a constatação dos 

resultados, haja vista as observações dos próprios Sujeitos, quanto a compreenderem que a 
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autonomia que lhes é dada no processo de gestão do polo, já lhes é suficiente, até para que os 

papéis (IES, polo) não se misturem. Nas respostas dos entrevistados (Anexo C, D e E) estas 

particularidades podem ser observadas na íntegra. 

 De qualquer forma, o Sujeito (C) trata sobre este aspecto quando apresenta que não se 

pode falar em algo absoluto, cogitando que, se cada polo de apoio presencial fosse considerar 

um modelo de gestão individual, sem pensar absolutamente nas diretrizes que devem ser 

partilhadas entre polos, haveria uma “colcha de retalhos” muito grande. Como bem 

apresentado pelo Sujeito (C), o gestor do polo deve adequar suas ações e gerenciar suas 

atividades de modo que a sua realidade seja reconhecida, contudo é fundamental esclarecer 

que as decisões e os posicionamentos da coordenação de um polo devem se pautar na 

identidade da universidade a que estão ligados e, respectivamente do modelo a que adere.  

 O fato de o polo de apoio presencial ter diretrizes e limites a serem considerados, não 

significa, em absoluto, que não exerça autonomia, mas conforme descreve Karling (1997, p. 

38) “a autonomia de um não pode prejudicar ou interferir na autonomia do outro” e por isso a 

necessidade de se estabelecer limites para o exercício desta autonomia. 

O que a lei não prevê pode ser estabelecido pelos princípios da administração, de 

gerenciamento. Em toda obra, empresa ou instituição há um sistema social. E todo 

sistema pode e deve ser administrado sistematicamente, isto é, de forma integrada e 

harmônica. Deve haver interação entre as pessoas e os órgãos, visando sempre ao 

bem maior. Daí não ser possível autonomia absoluta, ela é sempre relativa. 

(KARLING, 1997, p. 38). 

 

 Cabe ressaltar que nos polos de apoio presencial, objetos desta pesquisa, 

principalmente no que confere às entrevistas realizadas, é possível perceber esta autonomia 

aqui expressa, considerando que existe a regra, a diretriz, o previamente estabelecido, 

contudo, os coordenadores destes polos exercem sua autonomia de forma a estabelecerem 

práticas que vão de encontro à consciência da liberdade, de algo que lhes permite tomar 

decisões a favor do contexto em que vivem, de necessidades que são refletidas a partir das 

características culturais existentes e do local em que estão instalados. Neste caso, esta ação 

refletida às suas necessidades é objeto real do cotidiano ao qual fazem parte.  

 Evidente que existe o que é universal, e, em contrapartida, existe também formas de se 

gerir um processo, de se moldar diretrizes à realidade em que o polo está instalado. Não se 

trata de uma gestão passiva, pensando que, mesmo com a existência de diretrizes máximas 

ligadas a órgão oficial, tratam-se de gestores conscientes e ativos que conhecem o processo de 
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construção do qual fazem parte. A EAD não tem como ser algo simplesmente determinado e 

com um fim em si; observando a predisposição ao contexto dialógico e, portanto, de uma 

identidade cultural em que prevalece uma gestão promotora de caminhos constitutivos de uma 

realidade que por si só, espreita transformação, adaptação e racionalidade. Uma racionalidade 

que reconhece os limites entre o que já é constituído e o que se torna adaptável face às novas 

exigências e descobertas. 

Neste contexto, vale reconhecer que na modalidade a distância, cada um tem seu 

papel: universidade, polo, aluno e no caso da realidade pública, governo e, considerando esta 

linha tênue, também é necessário compreender que os limites não podem ser ultrapassados, 

haja vista que quando cada um exerce o papel a que se propõe, o processo se dá de forma 

clara e com ações que subsidiam o desenvolvimento do projeto como um todo. É um pouco 

do entendimento sobre traçar diretrizes e espaços de atuação, a fim de que cada um exerça o 

seu papel na tomada de decisão, refletindo assim, ações pautadas a responsabilidades 

pertinentes a sua gestão. 

Resgatando um pouco da fundamentação teórica apresentada neste estudo, vale citar 

Freire (2000) que nos faz refletir sobre a necessidade de emersão no hoje para que seja 

possível pensar o amanhã. Este processo de construção, também pensado por Freire (1996)  

está ligado à compreensão de uma realidade que representa a possibilidade de intervenção na 

realidade, sempre se preocupando com o que já está determinado.  

Conforme aponta Carrieri et al. (2008) a questão da gestão está atrelada ao fazer 

cotidiano e, atentando ao objeto de estudo, à construção de um espaço social, que promove 

interação e ações de acompanhamento da realidade em que o aluno está instalado. 

De acordo com algumas respostas apresentadas pelos sujeitos é possível perceber que 

na gestão dos polos de apoio presencial existe uma preocupação evidente com o local em que 

estão instalados, considerando o acesso do aluno ao polo; à importância de subsidiar os alunos 

quanto às orientações no dia que frequentam o polo; o reconhecimento quanto à necessidade 

de integração do aluno à realidade da modalidade, e principalmente com ações que façam este 

aluno perceber que naquele espaço é possível encontrar o suporte para o que necessita, 

utilizando-o, inclusive, em outros dias da semana, que não o de sua teleaula, para a realização 

de outras atividades de ordem acadêmica.  
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A partir do exposto acima é possível perceber que a gestão dos polos prima pela 

participação efetiva nos processos peculiares a realidade do polo e dos alunos que ali estão, 

sendo que conforme explicita Karling (1997) essa participação representa uma das formas de 

se exercer autonomia, que por si só, requer engajamento e envolvimento de todos que 

compõem este processo.  

Como relatado, apesar dos diferentes discursos dos sujeitos a respeito de suas 

percepções sobre a autonomia é importante considerar suas explicações pautadas no 

referencial de existir uma base legal e diretiva quanto a determinados procedimentos que 

devem ser seguidos e, portanto, de uma gestão que após acolher estes aspectos legais e 

normativos, tem autonomia nas ações que realiza, objetivando a efetivação de um espaço em 

que se promove liberdade e ações de integração. 

No que se refere às divergências, vale considerar que um dos sujeitos não reconhece 

esta “certa” mecanicidade no processo, pois não percebe a EAD como algo fechado, mas que 

busca pela reflexão e pelo pensar no processo de gestão.  O sujeito em questão ainda declara 

que “a EAD não é um ensino e uma resposta”, e que este pensar está presente em todos os 

processos e procedimentos da modalidade. De qualquer forma, a busca por esta reflexão está 

diretamente relacionada a validação e desafio de uma nova roupagem, que incorpora 

conforme Freire (1980), a integração a um contexto de ajustamentos, de anseios emergentes e 

de flexibilidade.  

Conforme bem exposto por um dos sujeitos, o polo de apoio presencial tem 

características próprias e que se relacionam com questões culturais pertencentes à realidade 

em que se instalam. Desta forma é preciso ressaltar que os espaços em que cada um atuam 

reforçam a ideia de Fadul e Silva (2009) sobre as organizações possuírem histórias e lógicas 

diferentes e, portanto detentoras de traços culturais diferenciados. Cabe ressaltar ainda que os 

autores tratam bastante sobre a cultura existente em determinado espaço organizacional ser 

dinâmica e não controlável, o que se adequa, essencialmente à realidade do polo de apoio 

presencial, partindo do princípio que é um espaço que vive modificações constantes, 

decorrente das necessidades que lhe surgem.  

Cabe ainda dizer que o polo de apoio presencial tem, conforme Sodré (2008) uma 

comunicação pautada na interação que, por sua vez, ocorre por meio da informação e de um 

novo lugar modificado pelas tecnologias, mas mediado pela experiência e pelo consenso 

social.  
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Trata-se, portanto, de um espaço de interculturalidade, conforme aponta Alves (2010), 

a partir do entendimento de que existe um diálogo social e, portanto reflexivo no que se refere 

a percepção de que a cultura não é um elemento isolado, mas constituinte do ambiente 

organizacional. 

Tanure (2005) contribui ainda com os resultados desta pesquisa, quando argumenta 

que as características de adaptabilidade provenientes da gestão brasileira se relacionam à 

capacidade adaptativa em contextos prefixados. O polo de apoio presencial é por si só, reflexo 

da realidade que a autora propõe, partindo do princípio que suas ações são orientadas segundo 

as situações concretas que vivencia e os valores culturais existentes. 

Quando Fávero (2004, p. 202) apresenta que “a autonomia não é um fim em si 

mesma” permite a compreensão de que diante da realidade da educação a distância e, 

respectivamente dos polos de apoio presencial esta condição de autonomia na gestão do polo, 

por exemplo, é necessária a partir do entendimento que existem objetivos específicos a serem 

alcançados. 

Por fim e, de acordo com o que estabelecido por Cury (1991) especificamente no caso 

de instituições de ensino superior e, respectivamente dos polos de apoio presencial é 

necessário um olhar atento para a universalidade sob o ponto de vista de normativas, portarias 

e diretrizes preestabelecidas; em contrapartida é preciso reconhecer que em determinadas 

situações a relação contingencial sob determinado processo identitário e/ou cultural é que 

prevalecerá na gestão dos polos de apoio presencial e, subsequentemente dos núcleos que 

envolvem os projetos de educação a distância.   
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12 CONCLUSÃO 

 

A conclusão a que se pode chegar, após a realização desta pesquisa está atrelada ao 

reconhecimento de que a realidade do polo de apoio presencial compreende “sim”, aspectos a 

serem observados quanto aos referenciais de qualidade propostos pela SEED/MEC (2007), 

atual SERES/MEC (2011) e, demais bases legais, contudo é preciso ressaltar que o fato desses 

referenciais e normativas serem considerados na realidade de um polo de apoio presencial, 

representam também parâmetros de um modelo contingencial que observa padrões 

estabelecidos, mas que também gerencia realidades, concebendo entre elas, traços culturais 

que formam a identidade do polo no espaço em que atuam. Realidades que se moldam diante 

dos desafios que são propostos e das mudanças que se fazem presentes em uma modalidade 

que está em pleno desenvolvimento e por isso, em momento de maturação.  

Além disso, é importante ressaltar que as diretrizes estabelecidas na gestão do polo, 

representam a base para a sua administração e, por isso as exigências legais, bem como as 

normativas estabelecidas pelas IES a que estão ligados não eximem do polo, em absoluto, a 

possibilidade de autonomia, partindo do princípio que a tomada de decisão por parte da 

coordenação do polo compreende um posicionamento frente à realidade que vivenciam no 

cotidiano.  Retomando a questão central, vale ressaltar que no que se refere ao processo de 

organização e estruturação dos polos de apoio presencial pesquisados é possível identificar 

uma realidade contingencial, ao mesmo tempo em que se percebe que o polo constrói uma 

identidade cultural decorrente das próprias necessidades de adaptações na tomada de decisão 

e, considerando, por consequência, a realidade em que estão instalados.  

Da mesma forma, reconhece-se que o processo de gestão e, respectivamente de 

autonomia dos polos pesquisados compreende um processo de intervenção na realidade, a 

partir do entendimento que mesmo com diretrizes e normativas preestabelecidas no que se 

refere às bases legais que os regulamentam; as falas dos Sujeitos nas entrevistas delimitaram-

se essencialmente sobre o “pensar” o polo, de acordo com a realidade da qual fazem parte. 

Esta fala conota, por si só, o sentido de responsabilidade destes coordenadores na tomada de 

decisão e, demonstra claramente o que é apontado por Karling (1997) quando retrata que não 

é possível decidir no vazio, estabelecendo assim que, qualquer ação delimitada para um fim 

basear-se-à em algo já sistematizado, em limites que já são naturais à sua proposta.  
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Neste caso, quando se fala da identidade cultural de um polo trata-se também de 

estabelecer que todas e quaisquer ações destes coordenadores no processo de gestão é que 

delimitam estes espaços como contingenciais, na medida em que, conforme aponta Jones 

(2010), uma organização só administra seu ambiente de forma eficiente, quando sua estrutura 

se adequa ao ambiente em que se instala. Trata-se, portanto, de compreender que o espaço do 

polo de apoio presencial é organizador da ação educativo-cultural, pois ao mesmo tempo em 

que organiza e estrutura seu espaço, também se atém à efetividade do seu processo de gestão 

e de tomada de decisão.  

Ressalta-se que esta efetividade no espaço do polo de apoio presencial tem relação, 

conforme aponta Lacombe (2005), com a cultura enquanto recurso à formatação de 

estratégias no cotidiano e as condutas adotadas diante da realidade em que se instalam. Como 

é possível perceber, a autonomia, o processão de gestão, as questões culturais que envolvem o 

polo de apoio presencial pertencem, por fim, a características de adaptabilidade entre o 

discurso e a prática, principalmente quando se resgata o que é apontado por Tanure (2005),  

no que se refere à compreensão de que são os valores concebidos como identitários e, as 

situações do cotidiano vivenciadas no espaço do polo de apoio presencial que vão determinar 

as ações e a forma como esta gestão será desenvolvida.  

A modalidade a distância, na figura dos polos de apoio presencial, pode e deve 

representar a ponte para a expansão do ensino superior do país, sendo que as limitações postas 

estão declaradamente observadas ao reconhecimento de que se trata de espaço de construção 

do conhecimento e, portanto indissociável à universidade. De qualquer forma, cabe 

acrescentar que a referência que o aluno tem de espaço geográfico está condicionada ao polo 

de apoio presencial, considerando que se trata do local que frequenta e, portanto norteador da 

estrutura que reconhece enquanto espaço acadêmico. 

Nem sempre existe uma linha tênue de entendimento quanto às potencialidades de um 

polo de apoio presencial, contudo e, conforme aponta um dos Sujeitos entrevistados, 

caracterizá-lo apenas como espaço de execução de atividades e avaliações seria empobrecer o 

papel exercido pelo mesmo, partindo do princípio que se trata, inadvertidamente do elo entre 

instituição e aluno, partindo do princípio que o aluno a distância não tem contato presencial 

com outros agentes da EAD, senão os tutores ou monitores presenciais do polo. Neste caso, a 

referência que o aluno tem, enquanto “espaço acadêmico” está deflagrada na figura do polo 

de apoio presencial.  
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Este estudo sugere outros caminhos de pesquisa, como por exemplo, analisar a 

percepção do aluno sobre este espaço, confrontando assim, o ponto de vista da gestão do polo 

com a percepção do aluno que frequenta este local. Nesta relação será possível perceber as 

convergências e divergências existentes, traçando os limites e potencialidades que se 

instauram neste contexto.  
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ANEXO A - TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

 

Prezada Senhor (a): 

 

Eu, Simone do Nascimento da Costa, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Administração, portadora do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, RG nº xx.xxx.xxx-x, cujo telefone de 

contato é (xx) xxxxx-xxxx e/ou (xx) xxxxx-xxxx e endereço eletrônico 

simonenascbrr@gmail.com desenvolverei uma pesquisa qualitativa com fins científicos, na 

área de Administração de Empresas, voltada a área de concentração: Gestão de Pessoas e 

Organizações, cujo título é: EAD: O polo de apoio presencial como espaço organizador da 

ação educativo-cultural e venho solicitar-lhe sua indispensável colaboração. 

O trabalho intitulado “EAD: O polo de apoio presencial como espaço organizador 

da ação educativo-cultural” propõe uma análise entre instituições praticantes da modalidade 

de educação a distância, considerando o processo de organização dos polos de apoio 

presencial para oferecimento da modalidade EAD. Para auxiliar a pesquisa foram delimitados, 

os seguintes objetivos: 

O objetivo geral da pesquisa é o de analisar o processo de organização dos polos de 

apoio presencial ligados a três instituições de ensino superior, optantes pela modalidade a 

distância, bem como analisar se esta estruturação representa um mundo educacional em que 

se produz autonomia. 

Os objetivos específicos delimitam-se em: 

 Descrever o processo de organização dos polos de apoio presencial, de acordo com 

leis, diretrizes e/ou normativas; 

 Compreender se os polos de apoio presencial abrangem uma visão educacional 

promotora de autonomia, ou seja, se além de representar um espaço de liberdade 

envolvem um processo educacional direcionado a prática da liberdade e, 

subsequentemente, constituído de flexibilidade e diálogo. 

mailto:simonenascbrr@gmail.com
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Por meio de um questionário que procurará responder os objetivos apresentados na 

pesquisa, o relato será gravado, transcrito e literalizado e enviado a você para sua apreciação. 

Isto é, depois de gravada a entrevista, farei a transcrição da gravação e uma organização do 

texto, enviando-o em seguida para sua apreciação e aprovação. 

Após a sua aprovação será realizada uma análise da entrevista. As análises resultantes 

desta pesquisa servirão de subsídio para a construção de dissertação de mestrado junto a esta 

Universidade. 

Por oportuno, reitero que os dados informados serão mantidos em total sigilo, 

enquanto compromisso fundamental ao atendimento dos requisitos básicos do código de ética 

de todo pesquisador científico das respectivas comissões de ética da Universidade Metodista 

de São Paulo. 

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer risco, 

porém pode determinar algum desconforto em responder algumas questões. 

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados desta 

pesquisa poderão ser socializados com os participantes da pesquisa. 

Informamos que o (a) Sr. (a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, 

sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à metodologia, tratamento dos 

dados, ou qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa. 

Todas as dúvidas referentes à pesquisa deverão ser sanadas pelo 

entrevistador/pesquisador. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento durante a fase da 

pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao meu cuidado. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo, portanto não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

Existindo qualquer despesa adicional ela será absorvida pela pesquisadora. 

Saliento que os dados coletados serão utilizados somente para a pesquisa e os 

resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos acadêmicos. 

Anexo o consentimento livre esclarecido para ser assinado em duas vias, sendo uma 

delas do participante e outra da pesquisadora. 
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TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

Eu, _____________________________________________________ 

RG.: ________________________ CPF.: _______________________ 

Declaro ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: “EAD: O polo de apoio presencial como espaço 

organizador da ação educativo-cultural”. 

Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos, riscos e garantias de esclarecimentos permanentes referente ao que tange minha 

pessoa. 

Ficou claro para mim que meu nome não constará no estudo, mas posso considerar a 

utilização de um pseudônimo, ou apenas as iniciais do meu nome, o que me garante sigilo. 

Ficou claro também, que tenho o direito de retirar meu consentimento durante a fase 

da pesquisa, sem prejuízos ou penalidades a minha pessoa. 

Sendo assim, concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as 

opções de sigilo, as quais posso optar em mudar durante a fase de pesquisa; para tanto basta 

comunicar formalmente a pesquisadora. 

Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicações da pesquisa 

(    ) iniciais             (    ) pseudônimo 

1. A saber: ___________________________________________________ 

 

São Bernardo do Campo, ______ de ____________________ de 2012. 

 

_______________________________                            ______________________________ 

Nome Completo do Participante                                     Assinatura do Participante  

 

_______________________________                            ______________________________                  

Nome Completo da Pesquisadora                                    Assinatura da Pesquisadora  



126 

 

Ficha de Identificação do Participante 

 

Nome:

Idade:

CPF: RG:

Formação Acadêmica:

Cargo:

Instituição de Ensino a que o polo tem parceria:

Polo:

Endereço do Polo:

Bairro:

Cidade: Estado: 

Tempo em que está sob a coordenação:

Quantidade Aproximada de alunos EAD no polo:

Comercial:

Celular:

Outros:

Endereço eletrônico (e-mail): 

Telefones para contato:

Caso seja necessário, permite contatá-lo para dirimir eventuais dúvidas?  (    ) Sim   (    ) Não  

* Observação: A “Ficha de Identificação do Participante” compõe o TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA 

 

Roteiro de perguntas elaborado de acordo com conceitos predeterminados para cada 

questão, sendo eles, respectivamente: Autonomia (A) e Gestão (G) já considerando o 

momento de análise dos resultados. Trata-se de entrevista semi-estruturada, considerando que 

algumas perguntas foram acrescidas ao roteiro no momento da entrevista, de acordo com a 

necessidade de outros questionamentos ao Sujeito entrevistado e, a partir de respostas obtidas 

nas perguntas realizadas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G A A A A G G G G G e A 

Fonte: Tabela 5 - Tabela simplificada dos conceitos analisados considerando cada uma das questões do Roteiro 

de Perguntas, sendo que “G” - Gestão e “A” - Autonomia. elaborada pela autora de acordo com roteiro de 

entrevista semi-estruturada.  

* A tabela acima, só está sendo acrescida neste anexo, para melhor compreensão, contudo a mesma já compõe o 

estudo (p. 96). 

 

1 - Considerando a realidade do polo de apoio presencial, você acredita, que o “lugar” do polo 

e respectivamente, o processo de gestão envolve “pensar” o espaço segundo a realidade no 

qual estão instalados? Justifique. 

2 – A realidade do polo permite incorporar condutas consensuais diante de determinada 

atividade, ou o que prevalece são as diretrizes impostas e não negociáveis pela IES? 

3 – A região em que o polo está instalado e, respectivamente as condições sociais da 

população que o cerca pode determinar a limitação de autonomia, considerando que a relação 

de liberdade pode ser afetada pelas limitações existentes? Ou esta autonomia não existe? 

Justifique. 

4 – Considerando que a autonomia advém de condições de liberdade e capacidade para se 

realizar algo é possível conceber o polo de apoio presencial como espaço de liberdade? 

Justifique. 

5 – No portal MEC (2012) a definição de polo é assim definida:  

“Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local devidamente 

 credenciado pelo MEC, no País ou no exterior, próprio para o desenvolvimento 

 descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos  cursos e 
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 programas ofertados a distância. É no polo que o estudante terá as atividades de  tutoria 

presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, exames,  etc.) e poderá 

utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com  a  instituição ofertante e ou 

participantes do respectivo processo de formação”.  

Com esta definição, você reconhece o espaço do polo como propiciador de liberdade, partindo 

do princípio que mesmo com diretrizes e especificidades de cada curso, o aluno EAD é que 

“descobre” o seu lugar de sujeito no processo? Justifique. 

6 – No processo de gestão é possível afirmar que na EAD não existe um processo mecânico, 

mas movido pelo exercício em se fazer EAD? Justifique. 

7 – Paulo Freire no livro “Pedagogia da Autonomia” trata bastante sobre a questão da 

autonomia como princípio libertador, considerando que uma educação voltada a liberdade 

produz autonomia. De acordo com esta proposição, e considerando sua visão de gestor do 

polo, você acredita que a EAD, constrói uma realidade diferenciada de educação? Em que 

sentido? 

8 – Como gestor, você consegue identificar, por meio de diálogos informais, os quais mantém 

com os alunos EAD diariamente, o “receio à esta liberdade proposta na EAD”, por parte de 

alguns alunos, partindo do princípio que se trata de uma nova consciência?  Se sim, o polo 

propicia um meio de integração para que o aluno enquanto sujeito não se acomode neste 

processo? 

9 –  Enquanto gestor, como é sua relação com os sujeitos (aluno e agentes no polo)?  

10 – Conhecendo a proposta e diretrizes da EAD, bem como o espaço do polo de apoio 

presencial, você reconhece a possibilidade de se ir além? Como? 
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ANEXO C - ENTREVISTA TRANSCRITA DO SUJEITO (A) LIGADO AO POLO (A) 

 

1 – Considerando a realidade do polo de apoio presencial, você acredita, que o “lugar” 

do polo e respectivamente, o processo de gestão envolve “pensar” o espaço segundo a 

realidade na qual estão instalados? Justifique. 

Pensando no polo como um local de ensino-aprendizagem eu acredito sim que é um espaço 

pensado sim pra realidade. Pra realidade da universidade e pra realidade do polo de Itanhaém.  

 

- Nesse local que vocês estão instalados existe um volume considerável de circulação de 

pessoas? Existe preocupação com o fácil acesso ao polo?  

Desde a entrada, nós temos a preocupação das pessoas terem acesso as informações e ao 

espaço como um todo. Procuramos orientá-los sobre o que poderão encontrar no polo, a fim 

de que o espaço seja utilizado da melhor forma possível, sendo assim um espaço produtivo no 

qual se obtém informações e onde é possível a circulação de pessoas, que se dispõem a 

aprendizagem. Existem também orientações sobre os canais que devem ser utilizados para 

determinadas informações. 

 

2 – A realidade do polo permite incorporar condutas consensuais diante de determinada 

atividade, ou o que prevalece são as diretrizes impostas e não negociáveis pela IES? 

Nós seguimos as diretrizes impostas pela universidade a que estamos ligados, para realizar 

todos os trâmites daquilo que acontece no polo. Tem algumas questões que são inerentes à 

realidade do polo: colocar informações em murais para tornar o espaço produtivo para a 

aprendizagem, manter o aluno bem informado. Assim, tem algumas questões que são do polo 

e isto é feito quinzenalmente ou mensalmente, dependendo essencialmente das informações e 

seu grau de importância. Nós afixamos estas informações em um mural para que os alunos 

sempre fiquem atentos sobre as informações que ocorre durante o semestre, durante o 

processo educacional e muitas vezes, os alunos participam deste momento. Recados, 

lembretes, informações importantes são afixados sempre no mural a fim de que o aluno tenha 

fácil acesso às orientações importantes. 

 

3 – A região em que o polo está instalado e, respectivamente as condições sociais da 

população que o cerca pode determinar a limitação de autonomia, considerando que a 

relação de liberdade pode ser afetada pelas limitações existentes? Ou esta autonomia 

não existe? Justifique. 
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Bom, acredito que toda autonomia é relativa, ninguém pode fazer o que quer o tempo todo. 

Eu acredito que quando a gente assume uma função, um cargo em um determinado setor que 

seja público ou privado, tem regras e diretrizes que a gente deve seguir e dar conta, no sentido  

de que elas aconteçam de forma que o processo educacional ocorra de forma significativa, 

nesta relação professor - aluno / tutor – aluno. Eu vejo que eu tenho essa autonomia no 

sentido de que é me confiado um trabalho aqui no polo, porque ele é distante da matriz; então 

quando a gente passa as informações. “Fizemos assim” / “É possível resolvermos assim?” 

Então nós podemos de certa forma, negociar alguns trâmites, mas eles sempre estão em 

consonância com uma diretriz maior da universidade. 

 

4 – Considerando que a autonomia advém de condições de liberdade e capacidade para 

se realizar algo é possível conceber o polo de apoio presencial como espaço de liberdade? 

Justifique. 

Eu entendo que o espaço do polo de Itanhaém no qual estamos é um espaço de liberdade sim. 

Primeiramente porque os alunos eles além de virem para as aulas no dia da aula presencial, 

eles estão sempre presentes aqui para consultar livros, para estudar, para se reunir em grupos, 

para poder estudar e aprender. Eu acho que isso já tem um pouco do quesito da liberdade, o 

que nos dá um pouco de autonomia para que a gente possa gerenciar esse espaço para estar 

atendendo a todos esses alunos. No que diz respeito à organização do polo aqui nós temos 

uma dinâmica no que se refere a figura do coordenador atuar no gerenciamento do polo 

(como gestor), com ações que são discutidas entre todos os agentes que trabalham no polo. 

Essas ações são pontuadas em reuniões periódicas ou quando há alguma urgência de uma 

temática. Então mensalmente nós discutimos algumas questões em pauta, colocando todas as 

questões para o grupo desde a secretária até a mantenedora. As questões são discutidas, 

chega-se a um consenso e são delegadas atividades para cada setor. 

 

5 – No portal MEC (2012) a definição de polo é assim definida:  

“Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local devidamente 

credenciado pelo MEC, no País ou no exterior, próprio para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos  cursos e 

 programas ofertados a distância. É no polo que o estudante terá as atividades de  tutoria 

presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, exames,  etc.) e poderá 

utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com  a  instituição ofertante e ou 

participantes do respectivo processo de formação”.  
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Com esta definição, você reconhece o espaço do polo como propiciador de liberdade, 

partindo do princípio que mesmo com diretrizes e especificidades de cada curso, o aluno 

EAD é que “descobre” o seu lugar de sujeito no processo? Justifique. 

É! No início há um desconforto, principalmente quando o aluno inicia um curso e quando ele 

ainda não tem a clareza do que é um polo de apoio presencial e como ocorre o ensino a 

distância. A partir do momento em que é feito todo um trabalho desde tutoria, professor 

auxiliar, monitor, coordenação de polo a partir das capacitações, o aluno começa a entender o 

processo e vivenciar de fato esse processo. Quando estes alunos chegam, outros que já estão 

no polo e que ingressaram em semestres anteriores,  acabam ajudando no processo de 

socialização destes alunos ingressantes, partindo do princípio que já se reconhecem no espaço 

de aprendizagem. Neste caso, com o decorrer dos dias, os alunos aprendem que fazem parte 

desse espaço, e que neste espaço é garantido um ambiente de aprendizagem, além, 

evidentemente, do espaço que eles têm no ambiente virtual de aprendizagem (moodle) para 

realização das atividades propostas na semana. 

 

6 – No processo de gestão é possível afirmar que na EAD não existe um processo 

mecânico, mas movido pelo exercício em se fazer EAD? Justifique. 

Eu acho que não há um processo mecânico em si, que é sempre a mesma coisa, algo 

fechadinho que você repete. Porque EAD, no sistema que nós vivenciamos não é um ensino e 

uma resposta, exige sempre o pensar e o tempo todo até para que possamos lidar com alguns 

processos a gente precisa pensar. Então eu acho que até no processo de gestão, de 

gerenciamento do polo, nós precisamos sempre estar pensando todos os procedimentos para 

que os alunos entendam esses processos, os procedimentos desde a vida acadêmica desde o 

processo de aprendizagem. Então não é algo fechadinho. 

 

7 – Paulo Freire no livro “Pedagogia da Autonomia” trata bastante sobre a questão da 

autonomia como princípio libertador, considerando que uma educação voltada à 

liberdade produz autonomia. De acordo com esta proposição, e considerando sua visão 

de gestora do polo, você acredita que a EAD, constrói uma realidade diferenciada de 

educação? Em que sentido? 

Eu acho que é uma realidade diferenciada sim, no sentido de que os vários espaços são vistos 

de forma diferenciada. De que maneira eu posso explicitar isso? Posso explicar isso, pois 

muitas vezes e, antigamente na escola, você ensinava ou aprendia um determinado conteúdo 

numa linearidade. Atualmente o conhecimento, vai se dialogando por si só, e eu acho que 
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prepara mais o aluno e até as pessoas envolvidas no processo a lidar com essa questão de 

gerenciar a própria formação e o conhecimento. Então amplia nesse sentido, de como você vai 

adquirir esse conhecimento e fazer uso desse conhecimento na sua vida profissional.  

 

8 – Como gestor, você consegue identificar, por meio de diálogos informais, os quais 

mantém com os alunos EAD diariamente, o “receio a esta liberdade proposta na EAD”, 

por parte de alguns alunos, partindo do princípio que se trata de uma nova consciência?  

Se sim, o polo propicia um meio de integração para que o aluno enquanto sujeito não se 

acomode neste processo? 

Assim, diariamente tanto os monitores dos cursos quanto a coordenação, a mantenedora a 

gente tem esse propósito aqui no polo de estar escutando, acolhendo os alunos. Então assim 

em princípio, lógico, as falas são mais contidas até porque eles estão começando uma nova 

realidade na vida de um curso superior e em muitos momentos nós propiciamos atividades 

para que eles possam interagir. Algumas delas são até momentos que a gente faz uma 

interação com os cursos ou interações advindas de orientações da própria universidade 

(projeto de acolhimento – semestralmente). Este projeto de acolhimento facilita bastante esse 

momento em que os alunos podem tirar dúvidas, escutar o colega, falar e se encontrar nesse 

processo educacional. E no dia a dia a gente vai informando, realizando um trabalho de 

orientação/informação para que o aluno possa se situar no polo.  

 

9 – Enquanto gestora, como é sua relação com os sujeitos (aluno e agentes no polo)?  

Eu procuro usar sempre uma relação dialógica e democrática. Eu acho que o princípio de tudo 

para você ter um espaço que enfatiza a aprendizagem e o ensino é sempre a partir disso. Neste 

caso, e conforme já citei anteriormente, as decisões sempre são discutidas com os agentes no 

polo, para que assim possamos tomar algumas posições. Com o aluno também, sempre que 

ele tem uma reclamação, uma ressalva ou uma dúvida, nós discutimos para entender o porquê 

daquela dúvida, o porquê daquela questão que ele coloca, para que juntos possamos chegar a 

uma solução, compreendendo que ele também é um agente desse processo educacional. Não 

damos uma solução fechada para o aluno porque ele também tem que gerenciar a vida 

acadêmica, o princípio de formação. Então nós fazemos esse trabalho de interação mesmo, de 

diálogo com o aluno.  
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10 – Conhecendo a proposta e diretrizes da EAD, bem como o espaço do polo de apoio 

presencial, você reconhece a possibilidade de se ir além? Como? E qual o significado de 

autonomia pra você? 

Eu entendo como autonomia, uma autonomia relativa. Essa é a minha compreensão de que eu 

tenho enquanto gestora e até os alunos também no próprio dia a dia do polo, a vivencia 

pedagógica do polo proporciona isso. Todos eles podem questionar, levantar dúvidas e até 

num certo momento não entender ou não aceitar uma decisão, mas tudo isso pode ser 

discutido quando eles tem acesso ao professor, alguma questão que eles colocam para o 

professor, o professor vai dar uma devolutiva pra eles, para eles poderem entender de fato 

qual é uma devolutiva de uma nota, de um conceito ou de uma atividade em si.  

É eu acho que nós temos autonomia sim, a partir do momento que nós pensamos esse espaço 

como um espaço de aprendizagem, com todas as regras que são colocadas em termos de 

diretrizes, mas a gente tem um espaço próprio que pensa a educação do polo de Itanhaém. 

Eu entendo que desta forma, pode-se ter um pouco de autonomia. Mas a gente não pode 

construir um quiosque e falar como é a educação. Acredito que a autonomia existe, partindo 

do princípio que o polo tem sua característica própria, cultural e com uma dinâmica que 

atende a demanda da cidade e região, logo, as relações ocorrem para atender essas 

necessidades. O simples fato de o aluno visitar constantemente o polo para realizar trabalhos, 

por exemplo, não só atende a uma demanda do local, mas possibilita uma maior dinamização 

do espaço. Isso tudo ocorre sem deixar de utilizar as diretrizes da IES, por isso, pode-se dizer 

que a autonomia ocorre, mas ela tem sua relatividade. 
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ANEXO D – ENTREVISTA TRANSCRITA DO SUJEITO (B) LIGADO AO POLO (B) 

 

1 - Considerando a realidade do polo de apoio presencial, você acredita, que o “lugar” 

do polo e respectivamente, o processo de gestão envolve “pensar” o espaço segundo a 

realidade na qual estão instalados? Justifique. 

Acredito que sim, acho que o lugar e a instalação do polo influi bastante na acessibilidade 

para os alunos, e o nosso polo se encontra em uma localização excelente, pois além de ser um 

bairro central, fica próximo também das cidades da Baixada Santista e nos encontramos no 

meio das cidades do Litoral Sul, então independente do local em que o aluno estiver 

trabalhando ou morando é possível ter acesso ao polo.   

2 – A realidade do polo permite incorporar condutas consensuais diante de determinada 

atividade, ou o que prevalece são as diretrizes impostas e não negociáveis pela IES? 

Depende do caso até prevalece, mas aqui no polo a gente tenta atingir também a realidade do 

aluno, não só o que é imposto.  

- Em que casos, por exemplo, que são as diretrizes da IES e ponto final? 

Didática, parte didática com certeza prevalece o que é estabelecido pela IES. 

 

- Mesmo que vocês posicionem a instituição de que aquela aula-atividade que vai ser 

aplicada não tem aplicação no polo isso não é alterado? 

Não.  

- Como não há negociação com a IES, no que se refere a parte didática. E o quê poderia, 

por exemplo, ser consensual? Como gestora do polo o que é possível flexibilizar/mudar? 

Alguma atividade que eles impõem, a gente indica “olha vamos trabalhar assim com os 

alunos fora do horário”. Tem um horário que o aluno vem estudar, fora isso a gente também 

incentiva este aluno a participar mais, principalmente nos casos do aluno que precisa, que 

sinta esta necessidade. Este aluno vem ao polo. A gente propõe, eles aceitam e gostam. 

 

No caso, por exemplo, das diretrizes propostas pelo MEC e o que vocês realizam aqui no 

polo, existe algum problema quando você incorpora algum tipo de nova conduta ou você 

tem adaptabilidade à mudança facilmente? 

Não.  Aqui não. Tanto com a universidade, quanto com os alunos, eles são sempre flexíveis. 
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Ok, então não existe nenhum tipo de problema em relação a isso? 

Não. 

3 – A região em que o polo está instalado e, respectivamente as condições sociais da 

população que o cerca pode determinar a limitação de autonomia, considerando que a 

relação de liberdade pode ser afetada pelas limitações existentes? Ou esta autonomia 

não existe? Justifique. 

No que se refere a determinação de ações para a melhor divulgação do polo, isto está 

totalmente relacionado ao meu papel de coordenadora e existe total autonomia para isso.  

- Considerando que é você, enquanto gestor, que faz esse papel, quais são as ações que 

vocês utilizam aqui na região? 

Divulgação direta com alunos, com os candidatos, rádio. A gente utiliza bastante rádio. Aqui 

a gente utiliza a Rádio Guarujá FM e a Santa Cecília FM. Santa Cecília atinge um público de 

maior idade e a Guarujá mais recém-formados. 

- E esse público de rádio procura o polo? 

Vem! Ligam! Às vezes, a rádio acaba de anunciar, e as pessoas ligam, dizendo que acabaram 

de ouvir a notícia e que queriam ter mais informações.   

- E a adesão é mais por parte de divulgação em rádio, ou por parte de divulgação de 

outdoor, folhetos, mídia impressa e outros?  

Aqui na Praia Grande nós fazemos a divulgação via rádio, divulgação por entrega de folhetos 

nas residências da região, empresas. Nós também temos convênios com empresas (parcerias) 

onde costumamos realizar o processo de divulgação do polo, além de divulgação em empresas 

de grande porte. 

 

- E são os próprios agentes do polo que realizam a divulgação nestas empresas? 

Geralmente é o coordenador e um funcionário. Vamos conversar diretamente com este 

possível aluno. Convidamos este possível aluno pra vir assistir uma aula no polo. 

 

- Neste caso, quando vocês convidam este possível aluno a vir assistir uma aula 

demonstrativa, vocês tem adesão? 

Sim, também temos adesão. E o que funciona muito também é a indicação do aluno que já 

conhece o nosso polo. Entre os alunos que frequentam o polo isso tem bastante 

funcionalidade. 
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 4 – Considerando que a autonomia advém de condições de liberdade e capacidade para 

se realizar algo é possível conceber o polo de apoio presencial como espaço de liberdade? 

Justifique. 

Aqui nós oferecemos este espaço de liberdade para o aluno. Por exemplo, o aluno está de 

formando e necessita fazer reunião com os colegas; neste caso, nós damos total liberdade. Só 

é necessário avisar com antecedência, para que desta forma, possamos oferecer uma sala 

disponível. Ele vem, utiliza o espaço do polo, faz suas reuniões, utiliza também a estrutura 

para a realização de atividades complementares (exemplo: assistir um filme), grupo de 

estudos, etc.  

 

5 – No portal MEC (2012) a definição de polo é assim definida:  

“Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local devidamente 

credenciado pelo MEC, no País ou no exterior, próprio para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas 

aos cursos  programas ofertados a distância. É no polo que o estudante terá as atividades de 

 tutoria presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, exames,  etc.) e 

poderá utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com  a  instituição ofertante e 

ou participantes do respectivo processo de formação”.  

Com esta definição, você reconhece o espaço do polo como propiciador de liberdade, 

partindo do princípio que mesmo com diretrizes e especificidades de cada curso, o aluno 

EAD é que “descobre” o seu lugar de sujeito no processo? Justifique. 

O aluno, aqui no polo, como apresentado na definição do MEC, ele vem, ele acessa nossa 

biblioteca, tem total acesso aos nossos laboratórios de informática e até a cantina. Eles se 

reúnem na cantina, usufruem de toda a estrutura, porque nós damos essa liberdade a fim de 

que se sintam com toda a estrutura da universidade, como se estivessem num campus, com 

exceção dos dias que tem aula, mas fora isso eles têm total liberdade.  

 

- Mas, neste caso, será que essa autonomia não se confunde ao como o aluno vê o 

processo da EAD e como você, enquanto coordenadora, vê esse processo no polo? Você 

acha que, como coordenadora do polo, há autonomia no seu processo de gestão ou deve-

se seguir a risca tudo que lhe é passado como diretriz e não há flexibilidade? 

Não, não. Eu tenho autonomia aqui no polo. Aqui no polo eu tenho 

 



137 

 

- Você pode me dar três exemplos de que você tem autonomia, considerando você como 

gestora sem pensar no aluno agora. 

Em cima da liberdade dele você diz?  

 

- Considerando os seus atos administrativos no polo, você como coordenadora sentada 

atrás da mesa, o que você pode decidir , o que você tem poder de decisão e o que você 

não pode decidir? Pelo aluno e pelo polo. 

A favor do aluno, por exemplo, eu posso delegar atividades. Um exemplo: Não está descrito 

que eu tenha que ter um tutor presencial além das oito horas semanais dele, disponível para o 

aluno, mas eu tenho autonomia para realizar esta solicitação, considerando a necessidade do 

aluno. Neste caso, o tutor é informado que será escalado para realizar um plantão de dúvidas, 

ajudando e auxiliando os alunos com necessidades específicas.  

 

- Você tem autonomia com o seu pessoal para proporcionar um bem comum para os 

alunos? 

Exatamente.  

  

6 – No processo de gestão é possível afirmar que na EAD não existe um processo 

mecânico, mas movido pelo exercício em se fazer EAD? Justifique. 

Ainda ele é um pouco mecânico sim. Justamente por ser EAD. Infelizmente. Eu acho que com 

o tempo nós vamos conquistando. 

 

- Considerando que vários avanços já ocorreram, você acredita então que ainda é 

preciso vencer muitos paradigmas? 

Sim, tem um pouco de preconceito ainda. Até conversando com os alunos eu sinto um pouco 

disso. Se até eles tem esse tipo de preconceito imagine quem está de fora. 

 

- Então você acha que ainda existe um processo mecânico, que ainda não tem esse livre 

exercício. 

Aqui no polo a gente tenta resolver isso, tirar um pouco desta concepção. Deixá-los com a 

ideia de algo menos distante. Mas eles comentam: “Nossa, a minha universidade é lá em São 

Paulo”. E aí existe este diálogo com o aluno, a fim de acostumá-lo com a figura do polo, 

explicando que o estamos acolhendo, e procurando assim com que este processo se torne 

menos mecânico, menos distante. 
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7 – Paulo Freire no livro “Pedagogia da Autonomia” trata bastante sobre a questão da 

autonomia como princípio libertador, considerando que uma educação voltada à 

liberdade produz autonomia. De acordo com esta proposição, e considerando sua visão 

de gestora do polo, você acredita que a EAD, constrói uma realidade diferenciada de 

educação? Em que sentido? 

Não tem como não dizer que se tem uma realidade diferenciada. Por ser EAD já tem esse 

diferencial. Só o fato de o aluno vir ao polo somente uma vez por semana já é um diferencial. 

Então tanto o aluno, como nós, por estarmos com esse aluno só uma vez por uma semana, 

temos que ter uma conduta de gestão diferenciada, uma autonomia diferenciada e o aluno 

também. É diferente de você ver o aluno todos os dias. Então tudo tem que ser tratado no polo 

somente naquele dia.  

 

- Então você entende a educação a distância como uma modalidade diferenciada, em 

virtude deste contato “presencial” com o aluno, ocorrer em um único dia da semana? 

Sim. De apenas um dia..  

 

8 – Como gestor, você consegue identificar, por meio de diálogos informais, os quais 

mantêm com os alunos EAD diariamente, o “receio a esta liberdade proposta na EAD”, 

por parte de alguns alunos, partindo do princípio que se trata de uma nova consciência?  

Se sim, o polo propicia um meio de integração para que o aluno enquanto sujeito não se 

acomode neste processo? 

É aquilo que eu falei pra você, os alunos optam por EAD, mas a gente percebe uma carência 

deles nesse sentido, só que nós trabalhamos nesse sentido pra suprir essa necessidade, essa 

carência. Quanto aos calouros, como coordenadora, sempre brincamos, procuramos relaxar 

com eles. Nós os convidamos pra vir ao polo, porque nessa universidade existe um módulo 

introdutório para iniciantes. Naquela semana que é dedicada somente aos calouros, antes do 

primeiro dia de aula, eles são familiarizados com a nova realidade, para acessarem o portal e 

os tutores ficam a disposição para tirar dúvidas, conversar, apresentar o polo. E para que não 

cheguem no primeiro dia de aula e se assustem com aquele monte de gente, um monte de 

veteranos, e para que não se sintam perdidos.  

 

- Ou seja, é um momento de integração, vocês envolvem o aluno no universo que eles vão 

navegar. Vocês vão familiarizá-los com o processo. 
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Nosso grupo de tutores também, todos capacitados e treinados pra suprir essa necessidade. 

Sempre um ou outro aluno se sobressai e algum outro não. Então os tutores são sempre bem 

treinados, pra detectar isso, aqueles alunos que não se sobressaíram, que ainda se sentem 

acanhados, principalmente aqueles alunos de mais idade. As pessoas de mais idade, por 

geralmente, já estarem há mais tempo afastadas, acabam demorando um pouco mais para se 

familiarizarem, pois conheciam outra realidade de educação, com o professor em sala de aula. 

E a concepção deles está direcionada ao fato de que aquilo tudo é novo. Estão realizando um 

sonho de conquistar uma graduação e se ver de novo numa sala de aula, que de repente até um 

tempo atrás nem se passava pela cabeça deles. Então a gente tenta envolvê-los dessa forma.  

 

9 – Enquanto gestor, como é sua relação com os sujeitos (aluno e profissionais) do polo? 

No momento de se tomar uma decisão todo mundo aceita? 

Nem todos. A maioria sim, eu não tenho muita dificuldade aqui. Neste polo estou há cinco 

meses. Eu percebo uma boa aceitação da minha gestão porque viram que eu estou trabalhando 

em prol deles, porque nós aqui fazemos a ponte entre eles e a universidade. Então eu trabalho 

muito pra eles. Então, aonde eles têm dificuldade, a gente vai lá, tenta conversar, sanear. Eu 

acho sim, tanto com os alunos, como com a parte administrativa, como com os tutores, eu 

acho que está muito bem.  A equipe é muito boa.   

 

- Existe uma coerência no seu trato, na sua tomada de decisões? 

Tem. Tem aluno que já chegou, por exemplo, em época de prova e tratamos sobre a troca de 

tutor em sala de aula em virtude deles se sentirem mais confortáveis com uns e não com 

outros. Tudo é conversado, tudo é negociável. Não é tudo levado a ferro e fogo. Tudo 

depende de como se fala, como se trata.  

 

- E você acha que a sua comunicação com eles na tomada de decisão é clara? 

A minha comunicação com eles é direta. Eu vou à sala de aula, estou sempre conversando, 

minha porta da sala de coordenação está sempre aberta, e sempre digo a eles que se quiserem 

me ligar, que podem ligar, ou vir em minha sala conversar comigo diretamente.  Então é 

sempre direta, clara e aberta. 

 

10 – Conhecendo a proposta e diretrizes da EAD, bem como o espaço do polo de apoio 

presencial, você reconhece a possibilidade de se ir além? Como?  
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Eu penso assim, que em relação à autonomia eu acho que o que é dado pra nós, eu acho que já 

é suficiente. Porque se passa disso, os alunos podem misturar as estações então eu acho que 

do jeito que está já está bom. Cada um fazendo o seu papel, eu como coordenadora 

administrando o polo e a universidade cuidando da parte acadêmica. Então eu acho que do 

jeito que está, está funcionando bem.  

 

- Administrativamente falando, as atividades acontecem mais pelo polo ou pela IES? Por 

exemplo, como funciona as demandas de solicitações dos alunos, os requerimentos, 

recibos, exercício domiciliar, às vezes carimbos, esses trâmites. Como isso acontece? 

Como isso é feito? 

Tudo é feito pela IES, mesmo porque nós não somos funcionários da universidade.  

 

- Então é somente uma parceria com a universidade e no que se refere a documentações 

do aluno eles são os responsáveis imediatos?  

Sim, até porque como eu poderia assinar qualquer documento, ou ter carimbos no polo, 

considerando que não sou funcionária.   

 

- Então você não realiza no polo, nenhum tipo de serviço administrativo acadêmico do 

aluno? Tudo é repassando para a IES? 

Tudo é repassado para eles. A não ser a parte de estágio de alunos de alguns cursos que 

precisam da assinatura do coordenador do polo, mas fora isso, nada.  

 

- E você acha isso ruim? 

Eu não. Os alunos não gostam muito, mas se não for dessa forma seguindo essas regras, o 

coordenador vai passar a assinar documentação. Aí mistura. Porque os alunos vão querer 

chegar a qualquer hora ou a qualquer momento, vão pedir, vão exigir que seja naquela hora. 

Então passando pela universidade eu acho que fica melhor. Alunos, na sinceridade, não 

gostam por causa da demanda de prazos e tudo mais. Mas se eles se atentarem aos prazos 

apresentados e fizerem o pedido com antecedência, tudo fica certo. 

 

- E porque você acha que é um gestor que exerce autonomia no polo em que você está 

alocado hoje? 

Por que a minha autonomia se refere ao estar aqui no polo, trabalhando com eles aqui. Não na 

parte didática do estudo, do ensino. Uma, que eu não tenho essa capacidade de influenciar na 
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parte acadêmica deles e outra assim: eu vejo que a IES cuida dos alunos lá, no que se refere à 

parte acadêmica deles e eu cuido dos alunos aqui, gerenciando o polo com todos os 

profissionais que aqui estão cuidando do aluno presencialmente.  

 

- Então pelo o que você me relatou, sua autonomia tem relação com o seu relacionar com 

o aluno, dentro do polo e com os seus agentes.  Ou seja, os funcionários que você tem 

aqui no polo e que exercem essas atividades de acordo com as diretrizes que você passa?  

Exatamente. 

 

- Então é isso que você entende por autonomia aqui, e o restante acontece pela 

instituição de ensino superior ao qual vocês estão ligados. 

Exato.  
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ANEXO E – ENTREVISTA TRANSCRITA DO SUJEITO (C) LIGADO AO POLO (C) 

 

1 – Considerando a realidade do polo de apoio presencial, você acredita, que o “lugar” 

do polo e respectivamente, o processo de gestão envolve “pensar” o espaço segundo a 

realidade no qual estão instalados? Justifique. 

Sim. A instalação do polo sempre é planejada para atender a uma demanda local. De maneira 

geral, esses princípios pelo o qual os polos serão instalados, alguns deles já estão pré-

determinados pelo próprio Ministério da educação. No caso destes polos, são vários instalados 

no país, um dos princípios é descentralizar o acesso ao ensino superior nas regiões onde há 

maior demanda por vagas, ou nas regiões mais distantes dos grandes centros. Esse é o 

princípio básico pelo qual ele vai para cada município que se propõe a receber um polo 

desses. Cada município ao se propor - é livre a escolha dos municípios. Neste caso, o 

município de Foz de Iguaçu, por exemplo, se propôs a receber. Dentro da localidade em 

questão, desse município, o local onde o polo será instalado também dependerá das condições 

em que se pode encontrar uma infraestrutura. No nosso caso houve uma parceria com a 

prefeitura, que resolveu instalar o polo em um Parque Tecnológico por facilidades que o 

próprio Parque Tecnológico pode propiciar a estrutura desse polo de apoio presencial.   

 

- Esse polo é ligado a uma IES de uma grande universidade de ordem pública. Mas, 

quais são as outras universidades que vocês estão encarregados? 

O Sistema a que o nosso polo está ligado é de âmbito federal e funciona praticamente em três 

pilares: O Ministério da Educação como gestor, avaliador, comentador e idealizador; as 

universidades públicas que podem ser federais, estaduais ou até municipais em alguns casos; e 

os municípios ou estado, na qual cada um tem uma tarefa ou uma atividade. Então, é um 

conjunto de três entidades que somam e que fazem esse sistema funcionarem. No Brasil, nós 

temos 94 instituições públicas que estão inseridas e que aderem ao sistema por espontânea 

vontade. Em Foz do Iguaçu, são 7 instituições que resolveram oferecer seus cursos, 

preferencialmente sempre as mais próximas pelas facilidades de logística, acesso, manuseio 

dos dados e dos tráfegos das informações. Estas 7 instituições estão presentes no Rio Grande 

do Sul, em Santa Catarina, e no estado do Paraná. Algumas estaduais presentes em Maringá, 

região de Guarapuá, e no estado de Minas Gerais. É esse universo de universidades que são 

próprios para o nosso polo, que em um momento ou outro podem haver alterações. 
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- Os cursos são totalmente gratuitos e só relacionados a formação de professores? 

O objetivo do sistema como um todo, da Universidade (C) a qual estamos ligados tem a 

principio o objetivo de ampliar o universo de vagas de ensino superior, tendo em vista o 

contexto atual ou formatação nesse momento, que é de dedicar uma atenção especial para a 

formação de professores, já que é uma das situações em que o país está precisando investir 

mais fortemente. Outra formação que ele também investe paralelamente é a formação de 

administradores públicos. Sendo assim, você também vai encontrar neste sistema cursos 

formados para graduação a nível de bacharel, ou tecnólogo e pós graduação na área de gestão 

pública.  

 

- E aqui nesse polo vocês têm esses cursos? 

Nós temos esses cursos. Outros cursos que são encontrados também são na área do meio 

ambiente e da saúde. São algumas áreas que somadas à formação do professor perfazem um 

contexto da universidade e que futuramente pode ser alterado, tendo em vista que algumas 

demandas são momentâneas e podem ser superadas futuramente. 

 

- Em suma, são dois cursos oferecidos: Formação Inicial e Continuada de Professores e 

Formação de Gestores Públicos?  

Basicamente poderíamos resumir a isso, apesar de que às vezes nós temos alguns adicionais.  

 

- E os cursos são totalmente gratuitos? O aluno não tem nenhum tipo de custo? 

Não tem nenhum custo, a universidade é considerada pública, custeada totalmente pelo 

Ministério da Educação.  

 

2 - A realidade do polo permite incorporar condutas consensuais diante de determinada 

atividade, ou o que prevalece são as diretrizes impostas e não negociáveis pelas 

Universidades a que estão ligados? 

Tendo em vista que nós temos três grandes pilares, algumas coisas são pré-estabelecidas pra 

todo mundo, uma espinha dorsal que vale para todas as 94 universidades, que vale para os 744 

polos publicados em diário oficial.  Nem todos estão em atividades, mas pra todos que são 

oficiais e que foram divulgados, vale. Obviamente a nível local, sempre tem as decisões e os 

ajustes que são locais. Então, nós temos aí, duas ordens: demanda local de necessidade 

pontual e de demanda geral, que é uma conduta, uma espinha dorsal que rege todo o sistema. 
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3 – A região em que o polo está instalado e, respectivamente as condições sociais da 

população que o cerca pode determinar a limitação de autonomia, considerando que a 

relação de liberdade pode ser afetada pelas limitações sociais existentes? Ou esta 

autonomia não existe? Justifique. 

De maneira geral, limitações sociais não são muito fortes pra nós. Porque, como nossa 

universidade é pública, o aluno não tem uma limitação financeira, pois a vaga está posta à 

demanda social; são vestibulares abertos a comunidade e qualquer pessoa pode participar e 

requerer uma vaga. Do ponto de vista do acesso a universidade não há limitação. Do ponto de 

vista da funcionalidade, de vir, de continuar sendo um aluno, de conseguir entrar e ir até o seu 

término também não há muitas limitações devido o acesso ser totalmente livre, não tendo 

custo ou fatores que o dificultam. 

 

- Os alunos frequentam o polo apenas uma vez por semana? 

Geralmente os projetos pedagógicos contemplam até 20 ou 25%, variando de cada projeto. 

Nas graduações, ele vem de uma a duas vezes por semana para o polo, não tornando difícil 

sua presença nas aulas.  Se for uma mãe, tiver filhos para cuidar, uma ou duas vezes, ela até 

consegue alguém que cuide. Se for alguém que trabalha por escala, sua condição de 

trabalhador não irá se dificultar muito, já que ele pode se programar/ agendar o trabalho dele. 

Se ele trabalhou o dia todo e têm a noite e está cansado, como ele vem uma ou duas vezes, é 

um esforço que não é tão difícil de ser superado. Nos outros dias ele trabalha em casa no 

sistema online. 

 

- Qual é esse sistema online? 

Trabalhamos no chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle), nossa plataforma de 

trabalho. Então, não vemos muitas dificuldades do aluno em ingressar numa demanda pública 

e nem em continuar, porque eu vejo que talvez a condição de você conciliar trabalho, família, 

escola, a profissão e tudo que a vida demanda não é um grande dificultador, porque a 

presencialidade não ocorre a todo o momento. 

 

- E como funcionam as provas? 

São presenciais, assim como determina o decreto. 
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4 – Considerando que a autonomia advém de condições de liberdade e capacidade para 

se realizar algo é possível conceber o polo de apoio presencial como espaço de liberdade? 

Justifique. 

Eu acho que isso é um pouco dosado, porque se você tem diretrizes que são gerais, isso é 

difícil de ser mudado, até para não perder a própria identidade da universidade. Se cada um 

dos 744 polos (publicados em Diário Oficial) resolver fazer uma gestão somente sua, nos 

vamos ter um recorte muito grande. Se cada uma das 94 instituições conveniadas resolver 

fazer uma gestão somente sua, teremos uma colcha de retalhos muito grande e o sistema não 

se comunica. Então há coisas que são muito complicadas que são mais difíceis de serem 

descentralizadas. Porém, sempre há a realidade interna do polo que a gente vai adequando e 

vai gerenciando e vai moldando de acordo com o que vai se percebendo no dia a dia e é 

sempre salutar que as decisões tomadas sejam partilhadas com as universidades. Uma 

universidade que toma uma inciativa, uma determinação e trabalha em dois, três polos, ela 

precisa trabalhar junto. O polo por sua vez, também está ligado a universidade, então sempre 

uma decisão afeta quem está junto; então as decisões sempre são tomadas, na medida do 

possível em conjunto.  

 

5 – No portal MEC (2012) a definição de polo é assim definida:  

“Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local devidamente 

credenciado pelo MEC, no País ou no exterior, próprio para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 

 programas ofertados a distância. É no polo que o estudante terá as atividades de  tutoria 

presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, exames,  etc.) e poderá 

utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com  a  instituição ofertante e ou 

participantes do respectivo processo de formação”.  

 

Com esta definição, você reconhece o espaço do polo como propiciador de liberdade, 

partindo do princípio que mesmo com diretrizes e especificidades de cada curso, o aluno 

EAD é que “descobre” o seu lugar de sujeito no processo? Justifique.  

Tentamos ofertar no nosso polo todos os recursos que ele encontraria na universidade. Por 

exemplo, tratando-se da secretária acadêmica. Nós temos a nossa secretaria acadêmica, que 

está totalmente relacionada com a secretaria acadêmica de cada uma das sete universidades. 

Os nossos dois secretários conhecem as rotinas de cada uma das sete universidades, que por 

sua vez, são diferentes, mas também guardam relações entre si.  
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- Vocês podem executar qualquer atividade da secretária acadêmica?  

Nem todas as atividades, mas uma grande parte sim. Por exemplo, o aluno precisa de uma 

declaração de matrícula, ele a retira no portal online, e ela já vem com a identificação, a 

autenticação digital. Temos os carimbos, assinaturas. Conseguimos trabalhar conjuntamente. 

De uma maneira ou de outra, nós representamos a secretária acadêmica dando a possibilidade 

de o aluno requerer na nossa secretaria acadêmica, qualquer formulário ou qualquer 

informação que ele também iria requerer na secretária acadêmica da própria instituição. 

 

- Então a declaração não vai ser feita na Instituição para que, somente depois, possa ser 

enviada para o polo? Não existe essa burocracia? 

Em algumas situações existem, porque nem todos os cursos estão totalmente inseridos, 

institucionalizados na universidade. Essa é uma caminhada que ainda precisa ser trabalhada, 

conquistada, mas nos temos um ou dois casos em que aluno não consegue realizar a atividade. 

Na maioria dos casos entramos no portal, temos o acesso à secretária por meio da internet, e 

nestes casos imprimimos o documento, vindo já com o certificado digital, temos os carimbos 

e eu tenho a portaria que eu posso assinar como coordenação do polo. 

 

- E os selinhos da carteirinha de estudante, por exemplo?  

Já vem pronto. Quando o aluno faz a matrícula, nós recebemos os documentamos, 

autenticamos, realizamos o preenchimento das fichas de matrículas. Então,  basicamente tudo 

o que é necessário, está descentralizado em nossa secretaria acadêmica.  

 

6 - No processo de gestão é possível afirmar que na EAD não existe um processo 

mecânico, mas movido pelo exercício em se fazer EAD? Justifique.  

Há algumas determinações que são padrões, mas como a EAD, ela ainda é uma modalidade 

em processo de maturação sempre há adequações. No mecânico, existem algumas rotinas que 

se repetem diariamente, mensalmente, mas não é estanque. É uma dialética, sempre em 

construção, em reformulação, em aprendizagem, em melhorias, em reformatação. 

 

7 – Paulo Freire no livro “Pedagogia da Autonomia” trata bastante sobre a questão da 

autonomia como princípio libertador, considerando que uma educação voltada à 

liberdade produz autonomia. De acordo com esta proposição, e considerando sua visão 
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de gestora do polo, você acredita que a EAD, constrói uma realidade diferenciada de 

educação? Em que sentido? 

Do principio da gestão, os polos oferecem uma realidade diferenciada para a educação. O 

polo de apoio presencial é relativamente novo na educação a distância. A educação a distância 

surgiu de uma longa caminhada, e mesmo antes desse último decreto que regulamenta a 

educação a distância estar vigorando, anteriormente era o 2494 - já se falava de educação à 

distância que regulamentou o artigo 80, e dizia que a universidade que ofertasse o curso seria 

responsável pelas avaliações, por exemplo, se tratando de avaliação, deveria ser presencial, na 

qual a universidade ofertante seria responsável até pelo espaço em que a atividade seria 

realizada. Mas o polo, em efetivo, aparece a partir desse decreto, que revogou o 2494. Então 

como o polo é um elemento novo, hoje uma instituição própria de credenciamento para 

ofertar a educação à distância, ela obrigatoriamente tem que informar onde é o polo e quais 

polos ela está efetivamente ligada. Então o polo é um elemento novo, e é claro que isso traz 

um novo elemento para o sistema educacional. Então, isso até ajuda, no meu ponto de vista, a 

credenciar positivamente a própria modalidade: educação a distância. A partir desse polo, o 

aluno tem um referencial geográfico, porque se ele está num curso de educação a distância e 

esse polo não está ou não estava presente, porque não era exigido a partir do decreto anterior, 

o aluno tinha como referência a universidade que estava a aproximadamente mil quilômetros 

de sua casa.  Como o Ministério da Educação indica que um polo esteja sempre perto da casa 

do aluno é o referencial e isso é uma novidade, um ponto adicional que trás ao aluno um 

suporte tanto pedagógico quanto administrativo. E este elemento então eu vejo, como um 

elemento que é novo, contudo não é novo no ponto de vista funcional, porque mesmo antes do 

decreto 2494 ser revogado, existiam muitas experiências de polo de apoio presencial, mas a 

partir de uma força de lei, só a partir do decreto 5622 que ele vêm se oficializar. Então é esse 

o ponto novo que eu vejo, a necessidade oficial de se ter um polo de apoio presencial, que seja 

referência para o aluno, no qual ele possa encontrar todo o suporte administrativo: 

documentos que necessita, matrículas, enviar, receber ou até atividades puramente 

acadêmicas. 

 

8 – Como gestor, você consegue identificar, por meio de diálogos informais, os quais 

mantêm com os alunos EAD diariamente, o “receio a esta liberdade proposta na EAD”, 

por parte de alguns alunos, partindo do princípio que se trata de uma nova consciência?  

Se sim, o polo propicia um meio de integração para que o aluno enquanto sujeito não se 

acomode neste processo? 
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Nós recebemos alunos das mais variadas naturezas, e nós temos pessoas que entendem a EAD 

como um aspecto positivo, gente que vem com certa desconfiança e alunos que vem buscar 

fórmulas mágicas. Nós temos de todas as situações. A educação a distância está em processo 

de reformular o conceito que já foi muito negativo, até por conta da imaturidade das próprias 

pessoas que incentivavam, que fomentavam a educação a distância, às vezes até de uso de má 

fé. Nós temos, no Estado do Paraná, uma situação muito delicada, perto de 20 a 30 mil 

pessoas que realizaram um curso superior e que não obtiveram a diplomação, por uma 

instituição aí e que hoje estão tendo que refazer o curso, fato que ocasionou uma grande 

polêmica na época no Estado do Paraná. Questões como essa sempre deixam a EAD muito 

vulnerável, mas as pessoas, ao longo do tempo, a gente vai percebendo dos nossos alunos, que 

eles vão modificando seus conceitos. Muitos realmente têm essa necessidade de ter certeza se 

o seu diploma vai ter a mesma a mesma validade ou não, e a gente apresenta um artigo do 

decreto/ da Lei que regulamenta a educação a distância dizendo que os diplomas, 

independente da modalidade presencial ou a distância, tem a mesma validade, tem o mesmo 

reconhecimento, inclusive no documento, não está estabelecido modalidade a distância, 

modalidade presencial. Isso nem aparece no diploma. Então, você tendo um diploma do 

ensino superior, independente da modalidade ele é um diploma do ensino superior. Com 

relação a sua capacidade de aprendizagem, eles mesmos vão descobrindo ao longo do tempo 

que eles tem total capacidade de construir a aprendizagem, de construir o conhecimento com 

tanta eficiência quanta na modalidade presencial. No meu ponto de vista, a grande discussão 

não deve ser a modalidade presencial ou a distância. Em minha opinião, as duas modalidades 

estão a serviço do sistema educacional como um todo, aonde muitas pessoas precisam da 

modalidade presencial, porque é questão de perfil, ele se adequa a este perfil e muitas 

precisam da modalidade a distância ou por necessidade de configuração das suas atividades 

diárias, ou até porque ele mesmo se identifica com a modalidade a distância. Nós temos 

vários formatos de personalidade, de perfis pessoais e as modalidades não devem confrontar e 

sim, se somar a algo maior que é o sistema educacional (formação). 

 

- Esse curso de formação de professores têm duração de quantos anos? 

As graduações quando ocorrem a nível de licenciatura, dura os quatro anos/quatro anos e 

meio da mesma maneira que dura no presencial. Por isso vamos mostrando para o aluno ao 

longo do tempo que o fato dele estar no curso a distância não há prejuízo de carga horária, 

não há prejuízo de redução de disciplinas ou de redução de conteúdo. Não é uma minimização 

da aprendizagem, é o mesmo esboço.   
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9 – Enquanto gestor, como é sua relação com os sujeitos (aluno e agentes no polo)?   

O meu contato com os alunos vêm numa segunda escala. Estou sempre presente, estou sempre 

por aqui, só que o primeiro contato do aluno é sempre com os professores que atuam como 

tutores no polo. É este grupo de professores que atuam como tutores que estão com os alunos 

sempre que eles estão realizando suas atividades presenciais.  

 

- E estes alunos reconhecem esses tutores como professores?  

Nós já tivemos alguns casos em que os alunos olhavam com certa desconfiança para esse 

tutor, mas a maioria deles os reconhece como professor, apesar desse professor que atua como 

tutor não ter a tarefa principal de ministrar aula, de ser o professor titular da disciplina. Nós 

temos o professor titular que geralmente está na universidade e os seus agentes que apoiam o 

professor, que são os tutores presencias e que estão alocados no polo e os tutores que estão 

universidade, que chamamos de tutores a distância. Esse grupo de agentes que colaboram para 

que o planejamento docente realizado pelo professor titular seja executado. E os nossos 

alunos vão percebendo que é uma equipe, que é o professor titular da disciplina mais estas 

pessoas que estão junto do processo e vão executando as atividades de cada disciplina e aí 

este respeito pedagógico, este respeito acadêmico,  vai se construindo, quando não está posto, 

vai se construído  automaticamente.    

 

10 - Conhecendo a proposta e diretrizes da EAD, bem como o espaço do polo de apoio 

presencial, você reconhece a possibilidade de se ir além? Como? E qual o significado de 

autonomia pra você? 

Da maneira como os cursos acontecem, toda essa dinâmica, esta logística, acho que por ora 

estamos de bom tamanho. Futuramente, é bom que seja repensado, sempre reavaliado. Esse 

repensar, reavaliar, rever, replanejar é uma atitude que deve estar sempre presente nas ações 

de qualquer gestor, sempre olhando para seu próprio trabalho, olhando o contexto, olhando o 

sistema, sempre pensando sobre quais dificuldades podem ser superadas, e quais já foram 

superadas. Sempre estar atendo ao seu contexto de trabalho, que é muito importante para o 

papel de gestor. Uma ação que eu acho que o polo ainda poderia incorporar, que talvez não 

esteja tão institucionalizada é que o polo tem um objetivo, no meu entender, que é o aluno 

enxergar no polo uma pedaço da universidade na qual ele está matriculado efetivamente. Se 

ele enxergar o polo como um local, uma construção que ele vem para realizar determinada 

atividade, para realizar uma avaliação, para receber uma instrução, para protocolar um 
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documento ou para retirar um documento; se ele perceber o polo somente como este local, 

seria algo muito pobre, seria empobrecer toda a potencialidade que um polo tem. Então o polo 

precisa ir além, precisa ser enxergado pelo aluno como um espaço de construção do 

conhecimento, como um espaço acadêmico, como um espaço pedagógico, como um espaço 

que o incentiva a buscar, a aprender, a interagir e todas as questões dessa ordem, dessa 

natureza.  

Então um dos elementos que hoje poderiam ser incrementados ao polo estaria relacionado às 

ações mais de ordem da extensão universitária, porque o ensino nós temos. O ensino, a 

pesquisa e a extensão que são as três esferas indissociáveis no ensino superior. O ensino nós 

temos, posto como? Da maneira que está acontecendo: ação e planejamento. E a pesquisa e a 

extensão? Talvez na pesquisa e extensão o polo poderia ser mais ativo, com seminários, 

eventos, palestras, visita de pesquisadores, incentivo a inserção em grupos de pesquisa, tendo 

em vista que a universidade na qual o aluno está inserido, às vezes, está distante. Então como 

o aluno faz para ser inserido em projetos de pesquisa? Como o aluno faz para ser inserido em 

seminários, em atividades de extensão acadêmica? Talvez no polo, se tivéssemos um pouco 

mais de atitudes direcionadas a isso, nós teríamos um polo um pouco mais robusto, no sentido 

de propiciar ensino, construção do ensino e aprendizagem de uma maneira um pouco mais 

efetiva, um pouco mais somatória. Este é um ponto que acho que devemos amadurecer e que 

depende de um contexto geral. Eu conheço polos que realizam atividades neste sentido por 

conta própria, por iniciativa própria, e é muito positivo, mas o melhor seria se o próprio 

sistema promovesse estas atividades nos polos; se o próprio sistema chamasse para si a 

responsabilidade de fomentar estas atividades nos polos. E aí assim, com a somatória das 

universidades, e dos próprios polos, nós teríamos uma efetivação desta atividade de uma 

maneira mais institucionalizada. A EAD está em processo de institucionalização nas 

universidades, nós temos universidades mais adiantadas e outras ainda caminhando para isso. 

Mas isso é assim, é uma construção, é um processo que é sempre dinâmico que está sempre 

em busca. Não tem um pronto, acabado. Mas com os anos, iremos ver ainda muitos frutos 

sendo colhidos.  


