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RESUMO 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar e compreender a configuração da 
gestão e da organização da educação a distância (EaD) em universidade 
pública com tradição no ensino presencial. Com o intuito de contribuir para a 
efetiva incorporação e oferta da EaD nas instituições públicas de ensino 
superior, a pesquisa tem como foco a dimensão meso de análise, visto que 
toma como campo de investigação as relações intermediárias entre o macro e 
micro da realidade educacional. A premissa que orienta este estudo reconhece 
a educação a distância como um processo social que ocorre mediado pelas 
tecnologias de informação e comunicação, para possibilitar o diálogo 
necessário ao encontro pedagógico autônomo e emancipatório. Reconhece, 
ainda, que estudar a universidade exige percebê-la dentro de uma cultura 
organizacional própria e como uma instituição distinta se comparada às 
demais. O referencial adotado conta, principalmente, com as contribuições 
teóricas de Rodriguez (2007), Bauer (2008), Glatter (1995), Cunha (1998), 
Nóvoa (1995), Giolo (2010), Sguissardi (2009), Fávero (1997; 2000), Amaral 
(2008), Oliveira (2000), Paro (2003), Belloni (1999), Peters (2001), Moore e 
Kearsley (2007) e Alonso (2005; 2010). Nessa perspectiva, optou-se pela 
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso como estratégia metodológica 
para a compreensão em profundiade do objeto de estudo. O caso típico 
escolhido para análise foi a Universidade Federal de Goiás, que iniciou suas 
atividades com a EaD no ano de 2000, intensificando-as a partir da indução do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), como política do Governo 
Federal. Na coleta de dados de campo foram realizadas entrevistas com 
gestores da EaD e análise de documentos. A partir dos dados coletados, a 
análise foi conduzida na compreensão de que a EaD deve ser encarada como 
um processo de mudança estrutural trazida às universidades já consolidadas 
no ensino presencial. A sistematização da análise foi feita segundo três 
temáticas com foco na dimensão meso: estrutura organizacional, práticas 
institucionais e processos formais. A estrutura organizacional da EaD na UFG, 
num primeiro momento, caracterizou-se pela centralização das atividades em 
órgão único. Posteriormente, a estrutura organizacional assinalou para a 
descentralização, quando se extinguiu o órgão centralizador, criando-se um 
órgão específico de apoio às atividades que envolvem as tecnologias de 
informação e comunicação no ensino presencial e a distância. A análise dos 
dados evidencia, porém, que a atuação do órgão de apoio está configurada 
como um braço operacional do Sistema UAB, o que implica a existência de um 
hiato de implementação do processo de mudança esperado. As práticas 
institucionais foram conduzidas sem o necessário planejamento e avaliação, 
fases indispensáveis ao processo de mudança estrutural, concentrando-se em 

 



decisões muito mais prementes do que fundamentadas em um hiato 
organizacional. Os processos formais, identificados a partir dos dados, 
mostram ser necessário sistematizar a EaD e incorporá-la às normativas 
institucionais, como resultado de uma fase de preparação e de planejamento 
de mudança para a Universidade. A EaD poderá ser incorporada e trará 
mudanças significativas na medida em que a estrutura organizacional, as 
práticas institucionais e os processos formais da UFG levarem em 
consideração as especificidades da EaD. A determinação e sistematização das 
fases de implantação da EaD pela gestão institucional devem, por sua vez, 
serem construídas dentro dos preceitos da autonomia universitária como 
construção coletiva. 
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