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RESUMO 
 
 

Objetivou-se, com este estudo, analisar o processo de implementação de Educação a Distância 
em Instituições de Ensino Superior, no intuito de mapear, à luz da cultura organizacional, os 
elementos predominantes em tal implementação. Privilegiou-se a metodologia qualitativa e, 
para o tratamento dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo com matizes de análise de 
discurso.Optou-se pela utilização do software Atlas TI como ferramenta auxiliar na 
identificação das relações entre os eixos estudados e as categorias e subcategorias de 
significância geradas pelos discursos. Cinco eixos temáticos foram identificados e permearam 
a coleta de dados: Estrutura, Normas, Valores, Heróis e Comunicação. Como técnica de coleta 
de dados, utilizou-se o método de entrevistas semiestruturadas, que foram realizadas com 9 
especialistas, dentre eles, diretores, coordenadores de cursos e professores que atuam com a 
modalidade de Educação a Distância em duas Instituições de Ensino Superior.  Considerando 
as percepções dos especialistas, os resultados demonstraram que o desejo da alta 
administração das IES, por meio do apadrinhamento da EaD e pelo ato da imposição dessa 
modalidade, ocasionou o processo de implementação da modalidade a distância nas IES. 
Percebeu-se que há  influência direta do desejo dos chamados heróis sobre a imposição da 
modalidade, visto que a implementação é a materialização desse desejo, apontado como o 
principal facilitador para a ascensão da EaD nas IES. Os depoimentos revelaram que os eixos 
temáticos Estrutura e Heróis foram os elementos influenciadores de maior preponderância 
para o fenômeno da implementação da Educação a Distância nas IES. 
 
 
Palavras-chave: Processo de Implementação.  Educação a Distância.  Instituição de Ensino 
Superior. Cultura Organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The objective of this study was to examine the implementation process of Distance Education 
in Higher Education Institutions in order to map, through the light of organizational culture, 
the predominant elements in such implementation. The research was focused on qualitative 
methodology. The treatment of the data was developed through content analysis with nuances 
of discourse analysis. It was opted to use the Atlas IT software as an auxiliary tool in the 
identification of relations between the studied axes and the significance categories and 
subcategories generated by the speeches. Five themed axes were identified and permeated the 
data collection: Structure, Standards, Values, Heroes and Communication. As a technique of 
data collection, the semi-structured interview method was used, held with the presence of nine 
experts, including directors, course coordinators and teachers who work with Distance 
Education modality in two Higher Education Institutions. From the perception of experts, the 
results showed that the desire to achieve senior management positions at HEIs through 
sponsorships and by the act of imposition of the modality led to the implementation process 
of the distance modality in HEIs. It was noticed that there is a direct influence of the Heroes 
desire on the imposition of the modality, once the implementation is the embodiment of that 
desire, appointed as the main facilitator for the rise of DE in HEIs. The statements revealed 
that the themed axes Structure and Heroes were the influential elements of greater importance 
to the phenomenon of implementation of Distance Education in HEIs. 
 
 
 
Keywords: Implementation process; Distance Education; Higher Education Institutions; 
Organizational Culture. 
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1 INTRODUÇÃO   

  

  A Educação é ponto fundamental para o desenvolvimento de um país e para a 

formação da consciência cidadã, sendo elemento crucial na transformação social (FREIRE, 

2006). De acordo com Campos et al. (2007, p. 1),  

 
Uma das causas da exclusão social no Brasil é a impossibilidade de formação 
profissional fora dos centros urbanos, que sempre discriminou os jovens que não 
podem se deslocar das suas cidades, do interior dos Estados, para estudar num 
campus universitário. A Educação precisa ser inclusiva, com qualidade e acontecer 
ao longo de toda a vida. . 

 

Em um país como o Brasil, onde os níveis de escolaridade são desiguais, a Educação a 

Distância (EaD) mostra-se como valioso meio de diminuir as distâncias geográficas e 

propiciar transformações sociais e econômicas através do crescimento do nível de 

escolaridade da população. Nesse contexto, e sob o impulso das inovações tecnológicas nos 

campos da informação e comunicação, a modalidade de Educação a Distância é uma 

ferramenta potencial para a superação das barreiras físicas e para a ampliação das 

oportunidades educacionais (CASTELLS, 1999). 

Por meio do computador, mais precisamente, da Internet, a possibilidade de troca de 

informações e aprendizado tornou-se sem barreiras, fortalecendo e enriquecendo as 

experiências de cada indivíduo. Dessa forma, a construção do conhecimento ampliou-se a 

partir da forma tradicional, isto é, do ensino presencial, para a obtenção do conhecimento pelo 

próprio sujeito interessado em aprender por meio da busca autônoma e independente, 

propiciando uma maneira diferenciada de aprendizado, aquela em que o indivíduo pode 

escolher a forma que melhor lhe convier para aprender o conteúdo (MORAN, 2000). 

Todos estão conscientes de que “a sociedade está mudando nas suas formas de 

organizar-se, de produzir bens, comercializá-los, de divertir-se, de ensinar e de aprender. [...] 

O campo da educação está pressionado por mudanças, como também as organizações” 

(MORAN, 2000, p. 11). Mas essas mudanças devem ser de transformação e passam pela 

educação, pois, conforme diz FREIRE (2006, p. 12), “a educação é o caminho fundamental 

para transformar a sociedade”. 

A EaD é uma alternativa para os avanços das propostas educacionais que visa 

democratizar o acesso ao ensino, elevar o padrão de qualidade do processo educativo e 

incentivar o aprendizado ao longo da vida. Para o efetivo uso dessa modalidade, condições de 
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infraestrutura, inovações e metodologias são necessárias (CAMPOS; SANTOS; VILLELA, 

2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A Educação a Distância pode viabilizar a formação de pessoas que vêm sendo 

excluídas do processo educacional tradicional por questões de localização geográfica ou por 

indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula (CAMPOS et al.). A EaD, 

segundo Neves (2002), não é um modismo: é parte de um amplo e contínuo processo de 

mudança que inclui não só a democratização do acesso à escolaridade e à formação 

continuada, como também a adoção de paradigmas educacionais. 

Segundo Martins (2006, p. 104),  

 
[...] as mudanças impostas pela informatização impõem a necessidade de quebra de 
paradigmas e de revisão de padrões e posturas, que acabam resultando em um novo 
aprendizado, pelo qual o ser humano é levado a realizar de uma maneira nova as 
velhas funções já impostas pelo tempo. 

 

Diante da realidade do avanço tecnológico que se está vivenciando e do advento de 

novos meios de comunicação, muitas instituições vêm procurando integrar suas práticas 

tradicionais com esta modalidade de ensino (CARLINI; TARCIA, 2010). O uso das 

tecnologias na educação tornou-se fator essencial para o desenvolvimento de novas práticas 

de ensino e aprendizagem nas IES (AZEVEDO, 2000). 

  De acordo com Almeida (2002), a junção de tecnologias de informação com a 

comunicação virtual, como internet, teleconferência, webconferência, videoconferência, por 

parte das universidades, vem se mostrando como uma opção viável para dinamizar o processo 

de ensino e aprendizagem no Brasil, por conectar pessoas que se encontram distantes 

fisicamente. Nesse contexto, a Educação a Distância vem se fortalecendo e adquirindo espaço 

em universidades e instituições, dada a sua capacidade para atender as demandas da sociedade 

por atualizações constantes de conhecimentos (AZEVEDO, 2000). 

  Tal afirmativa se confirma por meio do crescimento desta modalidade no Brasil. O 

QUADRO 1 revela a evolução das matrículas em  EaD nas IES entre os anos de 2010 e 2011. 

Os números mostram um crescimento de 12,76% no contingente de matrículas em cursos de 

EaD. 
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QUADRO 1 - Evolução das matrículas em  EaD em IES entre os anos de 2010 e 2011 no Brasil 

Nível Educacional / Modalidade 2010 2011 

Superior 

Sequencial 

Formação 

específica 
1.072 2.308 

Complementação 

de estudos 
1.758 2.626 

Graduação 

Bacharelado 99.889 162.085 

Licenciatura 139.535 172.783 

Bacharelado e 

licenciatura 
149.142 2.295 

Tecnológico 102.097 120.803 

Disciplinas a 

distância (limite 

20% do currículo) 

32.391 80.952 

Pós-graduação 

Lato sensu - 

especialização 
51.876 108.481 

Lato sensu - MBA 4.561 23.470 

Scricto sensu - 

mestrado 
0 102 

Scricto sensu - 

doutorado 
0 0 

Disciplina a 

distância (parte de 

curso mais amplo) 

20.226 3.579 

TOTAL - - 602.547 679.484 
Fonte: Censo EaD BR 2010 e 2011 (Adaptado).  

 

Cabe ainda demonstrar a evolução de matrículas em cursos de EaD autorizados e 

reconhecidos pelo MEC, nos níveis fundamental, médio, educação de jovens e adultos, 

técnico profissionalizante e superior, segundo a localização regional, conforme QUADRO 2,  

a seguir. Aqui cabe ressaltar o crescimento de 18,66% das matrículas em todos os níveis 

educacionais. 

 

QUADRO 2 - Evolução das matrículas em cursos de EaD, em todos os níveis educacionais, entre 2010 

e 2011, divididas por regiões do Brasil 

Região 

 2010 2011 

Norte 969 5020 

Nordeste 33.661 64.543 

Centro-oeste 167.071 116.951 

Sudeste 167.299 161.129 

Sul 287.524 431.443 

TOTAL  656.524 779.078 
Fonte: Censo EaD BR 2010 e 2011(Adaptado).  
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A evolução da modalidade de Educação a Distância pode ser percebida também pelo 

aumento do número de cursos de EaD autorizados e reconhecidos pelo MEC, segundo a 

localização regional, conforme QUADRO 3, a seguir. Os números demonstram um  

crescimento de 122,89% nos cursos ofertados em tal modalidade. 

 

QUADRO 3 - Evolução do número de cursos de EaD autorizados /reconhecidos pelo MEC entre 2010 

e 2011, divididos por regiões do Brasil 

Região 

 2010 2011 

Norte 02 14 

Nordeste 143 600 

Centro-oeste 193 206 

Sudeste 646 1.534 

Sul 610 1.199 

TOTAL  1.594 3.553 
Fonte: Censo EaD BR 2010 e 2011 (Adaptado). 

 

Curiosamente, a despeito dos argumentos que demonstram a magnitude do assunto, 

por se tratar de uma modalidade de ensino e aprendizagem ainda em desenvolvimento no 

Brasil, muitos aspectos ainda estão em discussão e outros em  construção, dentre os quais a 

organização e estrutura das Instituições de Ensino Superior que ofertam cursos a distância, os 

novos papéis e responsabilidades de professores e alunos, bem como a melhor forma de 

utilizar as tecnologias de comunicação e informação na educação (MAIA; MATTAR, 2008). 

Boa parte das pesquisas nessa área de estudos tem enfatizado questões relativas ao 

modelo didático-pedagógico (MORAN, 1994; PIMENTEL, 1995; PRETI, 1996) ou aspectos 

relativos à performance dos diferentes ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis para o 

gerenciamento dos processos da educação a distância (SARDELICH, 2006), e pouco tem sido 

pesquisado a respeito dos elementos culturais influenciadores da implementação da 

modalidade de EaD nas Instituições de Ensino Superior. 

Do ponto de vista organizacional, conforme entendem Castro e Ladeira (2009), o 

surgimento de uma área de EaD nas Instituições de Ensino Superior irá implicar o 

alinhamento das estratégias organizacionais aos costumes das instituições requeridos pelo 

modelo de ensino e aprendizagem a distância. 

A Educação a Distância aponta para a ruptura da relação espaço/tempo, que já não 

atende as demandas educativas. Assim, “por transgredir essa relação, ela surge como uma 

possibilidade de se repensarem processos educativos que venham a ocorrer em espaços e 
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tempos diferentes e submetidos a contextos também diferentes” (ALONSO, 2003, p. 235). 

Segundo esse autor, o desafio que se propõe é a construção de um novo paradigma a distância 

que dilacere o paradigma alicerçado no princípio da dicotomia sujeito/objeto do 

conhecimento. 

O impacto das mudanças sociais e culturais nas Instituições de Ensino Superior faz 

vislumbrar novos cenários nos sistemas de ensino e, consequentemente, uma ruptura com a 

modalidade dominante, conservadora (SANTOS, 2003). Interpretando a falência desse 

paradigma, Moraes, M. (2003, p. 68) preconiza: 

 

É um novo modelo de escola que derruba suas paredes, que salta além de seus 
muros, revelando um aprendizado sem fronteiras, limites de idade, pré-requisitos 
burocráticos, traduzindo uma nova relação de abertura com a comunidade e 
reconhecendo a existência de novos espaços de conhecimento. Uma escola sem 
paredes, uma escola “expandida” que cria novos espaços de convivência a 
aprendizagem.  
 
 

Pensar em Educação a Distância implica pensar a disseminação do conhecimento,  

inserindo-a num contexto social, econômico, político e cultural, buscando apreender a relação 

entre o processo de formação e a reprodução de economias de poder e privilégio na sociedade 

mais ampla. Faz-se necessário, então, buscar entender os processos constitutivos do 

conhecimento, isto é, compreender a forma pela qual o conhecimento é produzido em 

instituições de ensino, nas práticas e em contextos históricos e culturais específicos 

(ARRUDA, 2004). 

Nessa perspectiva, de acordo com Carlini e Tarcia (2010),  a Educação a Distância 

deve ser compreendida como uma dimensão de uma pedagogia que possa contribuir para a 

(res)significação do processo educativo e, até mesmo, para mudanças paradigmáticas que 

superem a escola tradicional. 

Mesmo não podendo ser considerada uma modalidade capaz de resolver todas as 

dificuldades enfrentadas pelo país, na área educacional, é importante destacar que a Educação 

a Distância pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento dessa área, 

especialmente levando-se em consideração que o sistema educacional atual não consegue 

atender às múltiplas demandas que os cidadãos brasileiros têm passado a apresentar, 

especialmente pelo aumento da conscientização de seus direitos e deveres e da sua 

consciência a respeito das desigualdades sociais  (PETERS, 2004). 

Segundo Campos et al. (2007), não se pode pretender que a Educação a Distância atue como 

o substituto da educação presencial, muito menos como uma concorrente para esta. São 
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modalidades diferentes de um mesmo processo, tendo aplicações distintas, públicos 

diferenciados, exigindo, ainda, tecnologias e infraestruturas diferentes. 

Peters (2001) ressalta que “a Educação a Distância na verdade não é nada de novo ou 

até mesmo estranho. Ela tem suas raízes nas formas de estudo em sala de aula e serve-se 

delas”. Isto é, a Educação a Distância combina técnicas próprias com outras da didática 

presencial, entretanto evidenciando as diferenças dos meios, dos alunos e do próprio processo 

de ensino e aprendizagem a que alunos e professores estão expostos.   

De acordo com Arruda (2004), muito se tem discutido a respeito da importância da 

mudança de hábitos para a disseminação da educação a distância nas Instituições de Ensino 

Superior. E essa preocupação torna-se necessária uma vez que se depreende que um dos 

principais obstáculos para a implementação da modalidade de Educação a Distância está 

ligado às práticas de ensino conservadoras utilizadas pelos acadêmicos.  Ou seja, mudar a 

estrutura de aprendizagem com o uso das novas tecnologias da comunicação e informação, 

como a internet, pode exigir uma quebra de paradigmas (LISBOA, 2003). 

Muitas instituições de ensino investem em novas tecnologias para a disseminação de 

novas formas de conhecimento através da Educação a Distância, mas se esquecem de 

considerar um fator predominante: a cultura (LISBOA, 2003). De acordo com Tavares (1996), 

é através da cultura que a comunidade satisfaz as suas necessidades materiais e psicossociais 

e, por meio dela, expressa seus desejos, sentimentos, os hábitos e comportamentos de um 

grupo ou de uma sociedade para outra, em que noção de ambiente significa estágio de 

sobrevivência e crescimento. Para Silva (2004, p. 2),  

 

[...] a cultura é uma adaptação em si mesma, na forma pela qual a comunidade 
define seu perfil em função da necessidade de adaptação ao meio ambiente. É um 
fator que pode influenciar para o sucesso ou o fracasso organizacional, não se 
esquecendo da influência que exerce no comportamento das pessoas no qual 
determina o modo de as pessoas agirem em relação às dificuldades existentes na 
instituição.  

 

  

Por força de suas particularidades, se a Educação a Distância apresenta como 

característica básica a separação física e, principalmente, temporal entre os processos de 

ensino e aprendizagem, isso significa não somente uma qualidade específica dessa 

modalidade, mas, essencialmente, um desafio a ser vencido, ou seja, promover, de forma 

combinada, o avanço na utilização de processos industrializados e cooperativos na produção 
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de materiais com a conquista de novos espaços de socialização do processo educativo 

(MORAN, 1999). 

Partindo do pressuposto de que a obtenção do conhecimento não se limita mais a 

espaços físicos como escolas, universidades, bibliotecas, entre outros, torna-se importante 

compreender essa transição paradigmática e desenvolver propostas didático-pedagógicas que 

ampliem o processo de ensino e aprendizagem na construção do conhecimento (ARRUDA, 

2004). 

Faz-se necessário compreender que superar uma cultura de ensino presencial, já 

instaurada nas Instituições de Ensino Superior, coloca-se como um desafio não apenas dos 

professores, pois espera-se também que os alunos tenham uma autonomia responsável diante 

dessa “não presencialidade” do professor, e a esse docente se emprega sucessivas funções, 

dentre elas a busca por novas competências em favor de uma nova prática docente. Ambos 

assumem, portanto, novas responsabilidades e novos perfis (SILVA, 2003). 

Peters (2001) destaca que o fato de professores e alunos estarem fisicamente próximos 

não os exime de enfrentar problemas de relacionamento decorrentes do processo educacional. 

Tais conflitos e suas respectivas soluções pedagógicas subsistem tanto na Educação a 

Distância quanto na educação presencial. Entretanto, conforme ressalta Piva Junior et al. 

(2011), a Educação a Distância, por ter especificidades distintas do ensino presencial, requer 

contornos particulares, seja na comunicação, na interação, na didática, na metodologia, na 

avaliação, na formação do professor, na conscientização dos alunos, ou seja, é imprescindível 

brunir os processos e as teorias da educação presencial e construir novos sistemas e teorias 

próprias para essa modalidade de ensino. 

A implementação da modalidade de Educação a Distância nas Instituições de Ensino 

Superior demanda uma abordagem profissional de gestão, a qual pressupõe, além de 

infraestrutura tecnológica e pedagógica, um planejamento eficiente, dinâmico e adequado às 

necessidades de atendimento aos alunos, docentes, equipe técnico-pedagógica, coordenação e 

comunidade. Para tanto, são necessárias políticas institucionais que regulem e associem os 

recursos de planejamento e desenvolvimento da educação a distância, com critérios objetivos 

de planejamento e gestão (PIVA JUNIOR et al., 2011). 

Neste trabalho, busca-se analisar o processo de implementação da Educação a 

Distância em Instituições de Ensino Superior, no intuito de mapear, à luz da cultura 

organizacional, os elementos influenciadores em tal implementação.  Para esse fim, serão 

evidenciados os principais fatores facilitadores e dificultadores que, de forma preponderante, 

tiveram suas implicações no processo de implementação da modalidade a distância. 
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Vale ressaltar que a Educação a Distância foi utilizada como veículo para analisar a 

cultura de tais Instituições. Os elementos culturais foram considerados nesta pesquisa como 

variáveis que podem influenciar a implementação da modalidade de Educação a Distância. 

Neste estudo, a cultura é representada por seus elementos mais característicos, como 

valores, heróis, estrutura, comunicação e normas (práticas formais e informais). Tais 

elementos foram escolhidos para análise por representarem a forma de a cultura se manifestar 

nas organizações. 

1.1 Contexto e problematização 

 

A Educação a Distância foi introduzida no Brasil no início do século XX, a partir da 

oferta de cursos profissionalizantes, de nível introdutório e sem exigência de escolaridade 

prévia.  Esse modelo consolidou-se na década de 1940, com a criação do Instituto Rádio 

Monitor (1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941). Posteriormente, o rádio e a 

televisão foram utilizados para promover programas de alfabetização, ligados principalmente 

à Igreja Católica, e de ensino supletivo, para complementação da educação de jovens e 

adultos (PIVA JUNIOR et al., 2011). 

A década de 1990 caracterizou-se pela difusão da revolução das TIC’s, (Tecnologias 

de Informação e Comunicação), marcando o período de início efetivo da EaD nas Instituições 

de Ensino Superior. Nessa mesma época, a EaD foi reconhecida formalmente pelo marco 

legal brasileiro, sendo claramente tratada na lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

Entretanto essa entrada da EaD em Instituições de Ensino Superior foi um processo bem mais 

moroso e, em certa medida, acompanhou a evolução da EaD no Brasil (PETERS, 2004). 

Ainda em 1990, os governos federal e estadual colocam a EaD em suas agendas de 

políticas públicas, estimulando a participação das universidades nessa modalidade 

educacional (PIVA JUNIOR et al., 2011).  A grande arrancada, no entanto, deu-se, e continua 

em processo, à medida que cursos de graduação a distância foram sendo ofertados pelas 

Instituições de Ensino Superior.   

Após essa breve descrição sobre a evolução da EaD na educação superior brasileira, 

cabe refletir sobre as perspectivas educacionais que se podem apontar, sobre as chances que o 

Brasil tem diante de uma sociedade globalizada, tendo de atender a uma demanda crescente 

de indivíduos que buscam acesso à universidade como forma de serem incluídos nessa 

sociedade do conhecimento. É importante pensar em como as universidades, sejam públicas 

ou privadas, farão a transição para um novo paradigma educacional, não somente aplicando as 
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tecnologias de comunicação e informação, mas formando cidadãos mais autônomos e que 

querem encontrar seu espaço nessa sociedade. 

Peters (2003) comenta a respeito da universidade na era digital. A literatura já aponta 

para uma Instituição de Ensino Superior que, pelo menos, precisa se localizar nesse novo 

contexto de revolução tecnológica. 

A sociedade atual precisa adequar o sistema educacional à necessidade de novas 

maneiras de interação e comunicação, ou mesmo à aprendizagem de um novo jeito de se 

comunicar em um momento histórico em que os mais diversos meios de comunicação tendem 

para o mesmo fim, buscando aproximação mútua entre os cidadãos e as novas formas de 

aprendizagem (PETERS, 2004). 

Assim, cursos ofertados na modalidade a distância se inserem na sociedade 

contemporânea e abrem novas perspectivas de cultura de aprendizagem a partir de novas 

tecnologias de informação e comunicação (CASTELLS, 2002). O desafio mais relevante, 

segundo esse autor, é a mudança de paradigma de um “espaço de presença” para um “espaço 

virtual”. Nesse sentido, as políticas públicas têm sido dirigidas para essa lógica, adotando 

modelos utilizados por instituições internacionais. Para Castells (2002, p. 353),  

 

Na atualidade, a integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa 
vem causando transformações sociais semelhantes à da invenção do alfabeto em 700 
a.C. O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado 
pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e 
interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura. Implica 
ainda o surgimento de uma nova cultura: a cultura da virtualidade real. 

 

Hofstede (1997) esclarece que as pessoas carregam programas mentais contendo 

componentes culturais desenvolvidos desde o nascimento e que têm sua origem nos diversos 

ambientes sociais encontrados no decorrer da vida humana, por exemplo, a família, a escola e 

a empresa. Para ele, cultura é "[...] a programação coletiva da mente que distingue os 

membros de um grupo ou categoria de pessoas face a outro" (HOFSTEDE, 1997, p. 19). Ele 

assevera que as "percepções partilhadas de práticas diárias devem ser consideradas como o 

centro da cultura da organização" (HOFSTEDE, 1997, p. 213). 

A sala de aula, na modalidade presencial, caracteriza o espaço de presença física do 

professor, como resultado de uma cultura de controle social dos discentes no processo ensino 

e aprendizagem (FREIRE, 1993).  Tal fato demonstra uma tradição paternalista, que se 

perpetua desde a época da implantação das instituições de ensino no Brasil. A obrigatoriedade 
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da frequência em sala de aula passou a ser critério de avaliação acadêmica na cultura de 

aprendizagem.  

Para o professor da modalidade presencial, a mudança do sentido da sala de aula 

torna-se difícil, uma vez que, no presencial, ela se configura no coletivo “nós”, enquanto no 

virtual se configura no individual “você”. Essa reedificação da cultura exige a mudança de 

mentalidade e a apropriação de novas maneiras de lidar com o processo ensino e 

aprendizagem, por parte dos professores, nas Instituições de Ensino Superior que ofertam 

Educação a Distância, além da aplicação de mecanismos que possibilitem a reapropriação da 

informação que está sendo propagada em diversos meios de comunicação na rede mundial de 

computadores (PALLOFF; PRATT, 2002).  

Para Porto (2009, p. 6), 

 

[...] é redundante afirmar que a sociedade contemporânea, com o advento das 
tecnologias da informação, assiste a uma transformação na qual muitos dos 
conceitos e definições estão em mutação, e, mesmo assim, dialogam entre si. A 
cultura, de modo geral, redimensiona sua maneira de se colocar na sociedade e 
assiste-se a uma nova maneira de pensar e fazer cultura.  
 

O meio de comunicação e interação pelos recursos digitais também é uma 

possibilidade de aprendizagem. Esta é muito mais individualizada que a presencial, mas 

requer do discente um esforço autodidata para compreender o conteúdo que está sendo 

proposto, além de muita disciplina e comprometimento para com o seu processo de ensino e 

aprendizagem (KENSKI, 2009). Todavia a resistência a essa nova modalidade de ensino, a 

essa nova dinâmica de fazer educação aliada às novas tecnologias, é considerada normal 

quando se trata de novas abordagens que destoam do ensino tradicional (CASTRO; 

LADEIRA, 2009). 

A Educação a Distância é uma modalidade em que o ensino e a aprendizagem não 

estão separados, como muitos pensam.  Com a utilização das novas tecnologias, muitos são os 

recursos de facilitação e mediação utilizados para propiciar a interação entre o professor e o 

aluno (SILVA, 2006). Essas tecnologias, se bem utilizadas, tornam-se molas propulsoras para 

a extensão do conhecimento do professor e do aluno. 

O mundo se mostra cada vez mais dinâmico, e as tecnologias da informação – 

televisão, internet e demais insumos interativos – estão disponíveis a quase todos. Partindo 

dessa premissa, as Instituições de Ensino Superior (IES) estão sendo desafiadas a buscar 

formas de utilizar tais recursos, seja por uma pressão da sociedade, seja devido ao fomento 

que o Governo Federal lhes oferece para que realizem um ensino que prime por uma 
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formação mais adequada e atualizada, considerando essa realidade atual (PIVA JUNIOR et 

al., 2011). 

O presente trabalho busca conhecer, à luz da cultura organizacional, os elementos 

influenciadores no processo de implementação da EaD nas Instituições de Ensino Superior e 

contribuir para o aperfeiçoamento teórico da área, ao enfocar a cultura organizacional e  sua 

inter-relação com a modalidade educacional de Educação a Distância, suscitando debates em 

torno de suas manifestações nas IES. 

Em termos práticos, espera-se que este estudo possa oferecer subsídios para a atuação 

dos dirigentes das Instituições de Ensino Superior no momento de desenvolverem e de 

implementarem a modalidade de Educação a Distância. 

Tendo em vista esse contexto, pode-se perguntar: Quais são os elementos que, à luz da 

cultura organizacional, influenciam, de forma preponderante, a implementação da modalidade 

de Educação a Distância nas Instituições de Ensino Superior? 

 

1.2 Objetivos 

 

 1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar os elementos que, à luz da cultura organizacional, influenciam, de forma 

preponderante, a implementação da modalidade de Educação a Distância em Instituições de 

Ensino Superior.  

 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

  

a) Identificar os elementos da cultura organizacional (Estrutura, Normas, Valores, Heróis 

e Comunicação) que têm maior influência na implementação da modalidade de 

Educação a Distância. 

b) Descrever as características significativas do processo de implementação da Educação 

a Distância nas Instituições de Ensino Superior.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco partes. Nesta introdução, são 

apresentadas as justificativas para investigar os fatores que influenciam o processo de 
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implementação da EaD , bem como a problema de pesquisa e os objetivos do trabalho. No 

capítulo 2, faz-se a revisão de literatura. No capítulo 3, é abordada a metodologia de pesquisa. 

O capítulo 4 revela os resultados extraídos das entrevistas semiestruturadas por meio de 

análise do discurso, e o capítulo 5 apresenta as conclusões do estudo, bem como as limitações 

deste trabalho e sugestões para novas pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No marco teórico deste trabalho, alguns conceitos fundamentais a respeito da Cultura 

Organizacional e da modalidade de Educação a Distância são discutidos e estudados. O 

referencial inicia-se com as definições e características de cultura e dos elementos culturais 

organizacionais que representam a forma de a cultura se manifestar nas organizações. O 

capítulo aborda ainda as formas de estruturação das organizações e as mudanças de 

paradigmas culturais na perspectiva de que o processo de implementação de uma nova 

modalidade de ensino em Instituições de Ensino Superior requer uma mudança da 

organização em termos de estrutura, gestão e, especialmente, cultura.  Capital cultural e 

cultura das mídias também são tópicos abordados no referencial, devido à sua aderência ao 

tema principal, uma vez que a Educação a Distância traz uma visão otimista para que se 

enfrente a falta de equidade educacional, já que, por meio da cultura da virtualidade, ela 

coloca à disposição de todos um saber, mesmo que sejam distintas as condições de 

apropriação desse saber. Algumas reflexões acerca das Instituições de Ensino Superior no 

século XXI são feitas em virtude desse cenário de transição, no qual as inovações 

tecnológicas no contexto educacional são constantes. Na sequência, é dada uma visão geral 

sobre Educação a Distância, onde se aborda o histórico, o conceito e as características da 

EaD, de forma a evidenciar sua evolução, por meio da abordagem de diversos autores datando 

desde o ano de 1939. Ainda neste tópico, faz-se a revisão de literatura que trata dos limites 

dessa modalidade de ensino, aqui incluídos o papel do professor e do aluno no processo de 

aprendizagem a distância, bem como as estratégias e aprendizagem utilizados em tal 

modalidade.  

 

2.1 Cultura organizacional  

 

2.1.2 Definições de cultura e de cultura organizacional 

 

As organizações vêm passando por profundas modificações no tocante à sua cultura 

organizacional, que se tornou um diferencial competitivo visto como fator que pode 

influenciar o sucesso ou o fracasso organizacional (SILVA, 2004). É relevante afirmar que as 

organizações demonstram suas crenças e valores por meio de gestores e funcionários. Em seu 
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modelo de gestão, a socialização e o compartilhamento de tais valores e crenças, pelos grupos, 

estabelecem a cultura de uma organização, que passa a representar sua própria identidade.  

De acordo com Sathe (1985 apud MARTIN, 2002, p. 1), “cultura é o conjunto de 

entendimentos importantes (normalmente inauditos) que os membros de uma comunidade 

compartilham em comum”.  

A partir do conceito anteriormente apresentado, pode-se inferir que as organizações, 

assim como as pessoas, têm seu caráter próprio, estabelecendo sua identidade própria, e esse 

caráter se constrói da mesma forma que o caráter das pessoas, procedendo, assim, à cultura 

organizacional. 

De acordo com Crozatti (1998, p. 4), a cultura pode ser compreendida como “um 

conjunto de símbolos (artefatos, língua, estrutura, etc.) partilhados pelos membros de um 

grupo de pessoas”. Ainda de acordo com esse autor, o modo como as pessoas pensam, agem e 

sentem é conduzido por ideias, significados e crenças de natureza cultural.  Tal conceito 

corrobora o conceito de cultura organizacional de Freitas (1991, p. 82), quando este afirma 

que falar de cultura organizacional é falar “de um quadro de valores, crenças e pressupostos 

orientadores de um comportamento coletivo conveniente aos objetivos organizacionais”. 

Em 1871, Edward Tylor contribuiu com uma das primeiras definições de cultura como 

“aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, morais, leis, costumes e 

qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade” (TYLOR, 2009, p. 32). Conclui-se que “a cultura representa um conjunto de 

significados, apreendidos das descobertas e relacionamentos pessoais vivenciados em grupos 

de pessoas, que permitem a construção da identidade individual e de (no) grupo” 

(CROZATTI, 1998, p. 4). 

A cultura organizacional reflete os resultados das invenções sociais e é transmitida e 

aprendida por meio da socialização e interação entre a comunicação e o aprendizado. É, 

portanto, plausível que uma tipologia cultural represente a identidade de uma organização, 

cujos membros compartilham seus valores, crenças e pressupostos, imputando uma variável 

facilitadora ou dificultadora tanto ao relacionamento entre as pessoas quanto à organização 

como um todo (TAVARES, 1996). 

A cultura é um fenômeno dinâmico que nos acompanha em todas as horas, sendo 

continuamente desenvolvida e estabelecida por meio de nossas interações com o meio e 

aperfeiçoada por comportamentos de liderança e por um conjunto de estruturas, rotinas, regras 

e normas que guiam e restringem o comportamento (SCHEIN, 2009).  Esse autor ressalta 

ainda que, quando do processo de formação profissional, o indivíduo passa por uma fase 
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intensa de educação e aprendizagem, momento em que haverá uma aprendizagem 

compartilhada de atitudes, normas e valores que, por fim, se tornarão conjecturas encaradas 

como verdadeiras pelos membros dessas profissões (SCHEIN, 2009). 

Além dos elementos internos que constituem a cultura, ela é influenciada pelo 

ambiente externo. Nesse sentido, Couche (1999, p. 220) entende que a cultura organizacional 

“é, ao mesmo tempo, o reflexo da cultura ambiente e uma produção nova, elaborada no 

interior da empresa através de uma série de interações existentes em todos os níveis entre os 

que pertencem à mesma organização”. Portanto depreende-se que as crenças e valores, 

quando socializadas pelos membros da organização, funcionam como um mecanismo de 

controle organizacional, aprovando e reprovando comportamentos informalmente.  

Santos (2000) explica que a cultura organizacional pode ser compreendida como a 

ampliação dos valores e das crenças que circundam a organização, sendo compartilhados e 

socializados pelos seus membros. Quando os membros da organização não compartilham os 

mesmos valores e crenças, a cultura torna-se fragmentada. 

Compreende-se que observar as organizações sob uma ótica cultural significa lançar 

um olhar sobre os aspectos da vida organizacional, como as histórias contadas aos novos 

funcionários, como ocorrem os processos realizados na organização, a disposição dos 

escritórios. Significa também considerar os aspectos profissionais, como o plano de 

desenvolvimento organizacional, as políticas de gestão, o plano de cargo e salários, as 

relações de reporte, entre outros (MARTIN, 2002).  

Para que se possa entender melhor uma organização, faz-se necessário estudar sua 

cultura considerando o contexto histórico e cultural em que ela está inserida. É importante 

ressaltar que, de acordo com Nassar (2000), existe uma interferência da cultura nacional e 

regional na cultura organizacional, que ocorre nos relacionamentos, nos padrões de conduta, 

nas formas de administração, enfim, nas doutrinas de cada organização. Vale destacar o 

conceito proposto por Nassar (2000): 

 

[...] cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e tecnologias que 
mantém unidos os mais diferentes membros, de todos os escalões hierárquicos, 
perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e objetivos. Pode-se afirmar 
ainda que é a cultura organizacional que produz junto aos mais diferentes públicos, 
diante da sociedade e mercados o conjunto de percepções, ícones, índices e símbolos 
que chamamos de imagem corporativa (NASSAR, 2000, p. 34). 

 

             De acordo com Nassar (2000) e Vergasta (2001), a cultura da organização está sujeita 

a passar por mudanças ao longo do tempo, mesmo não cedendo a elas. Como afirma Vergasta 
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(2001, p. 2), “a cultura organizacional não é algo pronto e acabado, mas está em constante 

transformação, de acordo com a sua história, os seus atores e com a conjuntura”. 

Segundo Tavares (1996), as organizações, embora muitas vezes façam parte de um 

mesmo contexto social, econômico e cultural, apresentam características e especificidades 

distintas. Isso ocorre devido a muitas variáveis, como o modelo de gestão que recebem, a 

forma de liderança exercida, a dedicação, o comprometimento e o engajamento de seus 

funcionários, a subcultura local com suas respectivas crenças, ritos e tabus, em suma, devido a 

uma diversidade de fatores que constituirão uma cultura distinta em cada organização. Pode-

se perceber, então, que, para analisar a cultura de uma organização, segundo Lima e Albano 

(2002), faz-se necessário: 

 

[...] englobar todos os componentes organizacionais e ter uma atenção especial aos 
chamados sintomas culturais tais como: o perfil dos líderes e clientes internos, os 
ritos e símbolos presentes nas relações, os tipos de comunicação, a filosofia que guia 
a política de gestão, o clima organizacional, a coerência entre a missão da 
organização e as atitudes comportamentais de seus membros, enfim, inúmeros 
fatores significativos para a visualização da cultura organizacional (LIMA; 
ALBANO, 2002, p. 34). 
 

              

Grande parte das organizações apresenta uma cultura dominante e subculturas. A 

cultura dominante manifesta valores centrais e predominantes que concedem à organização 

uma individualidade distinta. Subculturas propagam-se para refletir ocorrências corriqueiras 

do dia a dia ou experiências comuns enfrentadas pelos membros. Normalmente podem ser 

explicadas geograficamente e carregam, além dos valores centrais, os valores adicionais 

daqueles membros daquela área (ROBBINS, 1999). 

Segundo Bortolotti (2010), a cultura da organização pode ser impedimento para possíveis 

mudanças, pois pode acarretar resistência ao novo, ao desconhecido. Há possibilidade 

também de ser um obstáculo para a diversidade, na medida em que dificulta a entrada de 

novos funcionários que não possuam as mesmas características dos que já trabalham lá, e que 

torna embaraçosos possíveis processos de fusões e aquisições pela diferença cultural das 

organizações (BORTOLOTTI; SOUZA; ANDRADE, 2008). 

Para manter a cultura de uma organização, Carvalho e Tonet (1994) defendem que 

alguns aspectos devem ser considerados, a saber: os processos seletivos para contratação de 

funcionários com valores compatíveis com os da organização, as normas estabelecidas pela 

alta administração que são repassadas à organização, e a socialização, que é um processo de 
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adaptação às crenças e aos valores da nova cultura, quando da contratação de novos funcionários. 

Tal sistemática encontra-se representada na FIG. 1, a seguir. 

 

FIGURA 1 - Como as culturas das organizações se formam  

Filosofia  

dos fundadores  

da organização 

 
 
 
 
 
Fonte: ROBBINS, 1999, p. 382. 
 
 

Entre as várias definições de cultura encontradas na literatura, salienta-se a que, de acordo 

com Chauí (2001), preconiza que são os padrões de percepções, as normas e também a vida 

cotidiana, os valores, os princípios, as práticas; é a configuração das coisas que as pessoas têm na 

mente e a forma como as interpreta.  

Já segundo o enfoque simbólico dado por Geertz (1989), a cultura representa para as 

organizações o resultado de todo um histórico de vida e dos símbolos originados e conservados 

por seus gestores em um cenário passado e atual, que serve para ser interpretado e dar sentido às 

práticas e vivências subjetivas de seus funcionários, bem como para torná-los reflexivos e 

aumentar seu comprometimento para com a organização. 

          Pode-se perceber que, independentemente da abordagem evidenciada nos conceitos de 

cultura, tais definições apontam como aspecto relevante a adaptação do homem à sociedade 

ou organização em que está inserido.  Dessa forma, de acordo com Oliveira (1988), a cultura 

resume-se em ideias sociabilizadas e compartilhadas e crenças sobre o mundo e a sociedade 

como um todo que conduzem os pensamentos e ações das pessoas. Para Schein (1991, p. 07):  

 

A Cultura Organizacional é o modelo dos pressupostos básicos que determinado 
grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para 
lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez que os 
pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos, 
são ensinados aos demais membros como a maneira correta para se perceber, se 
pensar e sentir-se em relação àqueles problemas. 

 

 

2.1.3 Elementos da Cultura Organizacional 

 

A cultura organizacional é composta por diversos elementos que se evidenciam pelo 

grau de importância que assumem os valores, as crenças, as normas, os mitos, os ritos, os 



28 
 

 

tabus, a comunicação formal e informal nas organizações. “Todos esses elementos 

condicionam e direcionam o desempenho das pessoas que, por sua vez, irá condicionar e 

direcionar o desempenho das organizações” (TAVARES, 1996, p. 2). 

Fleury (2002) define esses elementos da seguinte maneira: 

• Valores: correspondem a todas as ações e atitudes que a organização considera 

primordiais para serem preservadas, com o intuito de alcançar o sucesso 

almejado. Eles são a base de todo comportamento organizacional, são a 

essência da organização. Exemplos: a importância da satisfação dos clientes, a 

qualidade, a inovação, etc. Para Deal e Kennedy (1991, p. 14); "valores são 

crenças e conceitos básicos numa organização. Eles formam o coração da 

cultura, definem o sucesso em termos concretos para os empregados e 

estabelecem os padrões que devem ser alcançados". 

• Crenças: são aquilo em que se acredita, referem-se ao que se crê como verdade. 

As crenças geralmente não são questionadas. De certa forma, elas compõem o 

mundo oculto da organização e dividem com os valores o centro da cultura 

organizacional. São a base de todo comportamento, postura e personalidade da 

organização. 

• Rituais, ritos e cerimônias: são atividades criadas pelas organizações com um 

objetivo-fim, qual seja, fazer com que a cultura se torne mais visível.  Eles se 

apresentam como uma forma que simboliza expectativas, anseios, trabalhando 

com o imaginário das pessoas, isto é, a simbologia e o inconsciente. Exemplos: 

confraternização de Natal, almoço da amizade, melhor funcionário do mês, etc. 

• Histórias e mitos: as histórias são narrativas a respeito de fatos verdadeiros ou 

não ocorridas na vida da organização, contados geralmente por pessoas mais 

antigas dela. Elas disseminam e reforçam posturas, condutas, comportamentos 

desejados ou repudiados. Representam um papel importante na divulgação da 

cultura, uma vez que as pessoas se interessam por histórias por estas relatarem 

a experiência e a vivência de outras pessoas, servindo como exemplo, além de 

possuírem poder de persuasão maior. Já o mito se apresenta como uma 

distorção da realidade para atender alguma necessidade da organização, 

principalmente para reforçar algum aspecto comportamental. 

• Tabus: são tudo aquilo que é considerado proibido dentro da organização. Os 

tabus estão diretamente ligados a assuntos considerados críticos, podendo ser 
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com relação a interditos existentes na sociedade e que proliferam no ambiente 

organizacional, como preconceitos, ou com alguma situação que possa vir a 

comprometer os valores e a reputação ética da organização. “De raras menções 

no campo da administração, porém culturalmente de grande importância, esse 

aspecto representa a disciplina dentro da organização. Delimita e orienta o 

comportamento democrático nas áreas da proibição" (FREITAS, 1991, p. 30). 

Exemplos: contratação de pessoas da mesma família, namoro entre colegas de 

trabalho, a não aceitação do sexo feminino em cargos mais altos da hierarquia, 

etc. 

• Heróis: são pessoas que fizeram ou fazem história dentro da organização. 

Exercem uma influência forte na vida da instituição. São profissionais que 

apadrinham e incentivam determinados projetos e ações que julgam ser válidos 

e pertinentes para a Instituição. Podem ser representados na pessoa do fundador 

ou de um profissional vinculado ao sucesso de um ou mais projetos da 

organização. 

• Normas: são o conjunto de regras escritas ou não que direcionam o 

comportamento e a forma como as pessoas devem proceder para que a 

organização alcance os resultados almejados. Normalmente, as normas estão 

respaldadas em valores e crenças das pessoas, principalmente dos dirigentes. 

• Comunicação formal: a comunicação é um processo de troca de informações, é 

essencial na vida da organização. Ela representa a inter-relação entre a 

organização e o ambiente externo e interno. Ocorre através de comunicados, 

memorandos, etc. 

• Comunicação informal: é uma forma de comunicação que não está sujeita a 

controles e normas. Ocorre através de simpatias, boatos, etc. 

 

Ainda de acordo com Fleury (2002), os elementos culturais elencados acima compõem a 

cultura da empresa e a ajudam a posicionar-se de forma mais coesa. Conhecer a cultura de 

uma organização é saber interpretá-la, é conhecer as normas, compreender o que é valorizado, 

conhecer o que é e não é permitido e analisar a forma como a organização reage às incertezas 

do ambiente. Martin (2002, p. 25) corrobora tal entendimento quando afirma que “as formas 

culturais podem fornecer pistas importantes para perceber o que os empregados estão 

pensando e fazendo, em que estão acreditando”. 
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Martin (2002) ressalta que as práticas nas organizações têm tido especial relevância 

em estudos culturais e podem ser caracterizadas como formais e informais. As práticas 

formais são escritas, regulamentadas e se apresentam em quatro tipos: estrutura; tarefa e 

tecnologia; regras e procedimentos; controles financeiros. Quanto à estrutura organizacional, 

quando esta é mecanicista, pode ser demonstrada por meio de organogramas institucionais 

que descrevem as funções, as linhas de comando, etc. Quando a estrutura é orgânica, as 

descrições de funções são mais flexíveis, sendo projetadas de acordo com as aptidões e 

habilidades de cada profissional especificamente nas demandas por projeto. 

Outro aspecto da estrutura refere-se ao formato de uma hierarquia (vertical ou 

horizontal) e ao critério de diferenciação (funcional, linhas de produto, geográfico, etc.). 

Quanto à tarefa e tecnologia, considera-se a maneira como os funcionários devem proceder 

para produzir bens ou serviços que a instituição oferta.  As práticas formais também são 

demonstradas através de regras e procedimentos. As grandes empresas fazem uso dos manuais 

de regras, enquanto empresas menores minimizam esse tipo de procedimento (MARTIN, 

2002). 

 Já as práticas informais ocorrem através de interação direta e não estão escritas, 

assumindo, assim, uma forma de regra social. Depreende-se disso que tais práticas não são 

formalizadas porque revelariam uma incoerência entre o que de fato está prescrito e o que 

ocorre na prática (MARTIN, 2002). 

Cada organização apresenta características, peculiaridades e especificidades próprias, 

portanto apresenta um “dialeto” próprio na forma de demonstrar como as atividades ocorrem 

inseridas no complexo de informações e relações que formam a estrutura organizacional 

(THOM, 2001). 

Para Stoner (1992), nas organizações podemos encontrar alguns tipos de estrutura 

organizacional: em alguns casos, observa-se uma combinação diversa dos tipos tradicionais, 

principalmente a estrutura (assessoria e matricial), com distintos níveis de 

departamentalização, organizados por funcionalidade (finanças, produção, etc.). Sendo assim, 

depreende-se que tanto a estrutura organizacional quanto o funcionamento das organizações 

dependem de sua relação com o ambiente externo. “A estrutura resulta da situação de cada 

organização em determinado momento” (ROBBINS, 2006, p. 171). Algumas variáveis 

cooperam para tal ocorrência: a estratégia adotada pela organização, o meio ambiente em que 

atua, a tecnologia da qual se utiliza e as características de seus integrantes. Cabe ressaltar que 

a estrutura organizacional equivale ao plano da organização, ou seja, à configuração 

organizacional que cada empresa estabelece para adaptar seus recursos, enquanto a estratégia 
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equivale ao plano global de disponibilização de seus recursos para atender a uma demanda do 

ambiente (DRUCKER, 1962). 

Denomina-se “ambiente” o conjunto das ocorrências externas à organização, mas que 

acabam por influenciá-la internamente. O ambiente aflige toda e qualquer organização, seja 

de forma direta ou indireta. Ele é composto por condições de mesma natureza: tecnológicas 

(desenvolvimento tecnológico de outras empresas), políticas (definições políticas), cultural 

(expectativa da sociedade que intervém no consumo), econômica (inflação, distribuição de 

renda interna, etc.) (STONER, 1992). Portanto infere-se que todas as citadas condições 

exercem interação entre si e, somadas suas forças, ocasionam um resultado sistêmico para a 

organização.  

  Segundo Wagner (1999), o ambiente em que a organização atua é um requisito 

relevante e pode ser distinguido de acordo com a sua dinâmica, a saber: 

• ambiente estável: com pouca mudança, a qual, quando acontece, pode ser 

prevista e controlada; 

• ambiente em transformação: em que as propensões de mudanças são 

notórias e contínuas; 

• ambiente turbulento: as mudanças são ligeiras, oportunistas e impactantes. 

 

As organizações encaram desafios internos e externos, independentemente de sua 

grandeza ou natureza. Surgem as incertezas do ambiente, mas elas têm capacidade de se 

adiantarem, resguardando-se e adaptando-se a tais incertezas (SENGE, 1990). 

Dessa forma, depreende-se que a estrutura e a postura de uma organização são 

contingentes, pois elas defrontam situações e constrangimentos voltados aos seus aspectos 

tecnológicos e ao seu ambiente de tarefas. 

Não há um modo exclusivo, único e específico de dotar com determinada estrutura 

uma organização. O importante é que esta funcione de maneira eficaz, atingindo os objetivos 

e cumprindo a missão organizacional. Uma vez que as contingências são distintas em cada 

organização, podem ocorrer variações nas estruturas e posturas adotadas por cada uma delas 

(WAGNER, 1999). 

Segundo Handy (1997), o poder nas novas organizações deriva das relações e não das 

estruturas. Ao se estabelecerem as relações por meio da confiança, esta se torna o meio de 

controle fundamental, uma vez que transforma as pessoas, fazendo com que elas alcancem, 

com mais facilidade, o resultado inicialmente pretendido e que sejam capazes de atuar em um 
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ambiente dinâmico.  Esse entendimento corrobora a visão de que a função da estrutura não 

ocorre única e exclusivamente na designação do poder, mas sim nas relações que ela implica 

(CLEGG, 1992).  

Nessa mesma linha de pensamento, Drucker (1998) ressalta que as mudanças 

organizacionais estão focadas na pessoa, no sujeito, no funcionário qualificado, habilitado e 

dotado de cultura. Depreende-se, então, que seu entendimento parte do ponto de vista de que, 

nas organizações, o conhecimento é o ponto central, e os indivíduos atribuem extremo valor e 

importância ao funcionamento do sistema e da estrutura. 

Considerando, então, que a estrutura organizacional tem que gerir não só o quesito 

formal relativo a controle, poder e responsabilidade, observa-se que ela apresenta um desígnio 

com variáveis e elementos institucionais que a formam. As estruturas horizontalizadas 

precisam lidar com a informação rápida, priorizando a autonomia de decisões (CLEGG, 

1992). Por esses e outros desafios é que tais estruturas necessitam de um desenvolvimento 

organizacional em conjunto, levando em consideração tanto a filosofia e a cultura da 

organização, como os profissionais nos níveis gerenciais e operacionais (HALL, 2004). 

De acordo com Fleury e Oliveira Jr. (2001), a mudança cultural nas organizações 

torna-se relevante para o estabelecimento das equipes de trabalho. Em vista disso, quando 

detectada a necessidade de mudança estrutural, faz-se necessário analisar diversos aspectos e 

particularidades de cada organização. 

Dessa forma, por meio dos elementos culturais valores, heróis, normas (práticas 

formais e informais) e comunicação, foi possível desvendar a história da organização, em 

que condições foi fundada, os fatores sociais e políticos que a determinaram, as situações 

críticas que enfrentou, a forma como acontece a comunicação na organização, a distribuição e 

organização do trabalho, como é realizada a gestão, ou seja, a estrutura da organização. 

No presente estudo, os elementos citados acima foram objetos de análise, com o 

propósito de averiguar qual(is) deles influenciou(ram), com maior preponderância, o processo 

de implementação da Educação a Distância em Instituições de Ensino Superior.  

 

 2.1.4 Mudanças de paradigmas culturais 
 
 

As mudanças organizacionais normalmente acontecem devido às incertezas do ambiente, 

às pressões externas, como inovações tecnológicas, forte concorrência, etc. Vale ressaltar que as 

organizações também são passíveis de pressões internas, como mudança de estilo de liderança, 



33 
 

 

modificações nos procedimentos de gestão do trabalho, e que todos esses aspectos, aliados, 

também podem promover mudanças na cultura organizacional (BORTOLOTTI, 2010). 

Segundo Lima e Albano (2002, p. 38), “quando se fala em paradigmas culturais, deve-se 

levar em conta que muitas vezes esses são adotados pelas organizações mesmo que não estejam 

de acordo com o contexto expresso na sociedade”. 

Depreende-se que um dos grandes desafios da gestão da cultura nas organizações refere-se 

aos caminhos que devem ser trilhados para a conquista da transformação cultural. A 

complexidade inerente à mudança não pode ser desprezada, qualquer que seja o caminho adotado 

(OLIVEIRA, 1988). 

Para Chanlat (1996, p. 35), “os seres humanos constroem, destroem e reconstroem sua 

realidade, a partir de experiências ao mesmo tempo antigas e novas: a transformação de uma 

cultura é um modo de sua reprodução”. 

Quanto às perspectivas que delineiam a concepção e a implementação de um processo de 

constante mudança, Bertero (1976) ressalta que tais mudanças ocorrem como processos inerentes 

à dinâmica e às estratégias de ação definidas pelas organizações. 

As mudanças culturais e organizacionais estão intrinsecamente ligadas à mudança de 

paradigmas. “Todo esse cenário acarreta novas vivências sociais e emocionais para todos os 

indivíduos de modo geral, bem como novas experiências para o trabalhador obrigado a uma 

abertura ao novo, configurado nas diversas tecnologias e paradigmas” (ARAÚJO; SACHUK, 

2007, p. 9). 

Faz-se necessário, então, encarar a mudança como um começo de diversas transformações 

neste atual cenário das organizações, pois “[...] o curso do tempo, essa entidade abstrata criada 

pela necessidade humana de conhecer e controlar, é o primeiro e mais inexorável determinante 

para que todas as coisas estejam em permanente processo de mudança” (FISCHER, 2002, p. 147). 

Para Sathe (1991), dependendo do tipo de cultura da organização, o processo de mudança 

cultural pode ocorrer em longo prazo e, às vezes, de maneira sinuosa, pois a aceitação da mudança 

não é inerente à maioria das pessoas. Nenhuma mudança acontece sem resistências. As pessoas 

têm uma propensão natural a se opor à mudança.  

Tavares (1996) corrobora tal visão quando afirma que: 

 

A cultura organizacional de uma empresa, por sua vez, se manifesta através da 
resistência a mudanças, resistência essa consequente dos valores, crenças, mitos e 
tabus que se encontram enraizados nessa empresa; manifesta-se, também através de 
padrões de comportamento ou estilo de uma organização assumido pelos 
funcionários, os quais incentivam novos colegas a seguirem (TAVARES, 1996, p. 
1). 
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Assim, para quebrar um paradigma cultural, faz-se necessário promover um clima de 

motivação dentro da organização, pois, em se tratando de pessoas e da implantação de algo 

“novo”, torna-se imprescindível falar de incentivo, estímulo, de forma que as pessoas tenham 

ampla liberdade para se socializar e interagir, tendo em vista o conhecimento que já possuem; e a 

organização tenha maior capacidade de inovar suas práticas, melhorando sua produtividade 

(WOOD JUNIOR; CURADO; CAMPOS, 1994). Tais autores ainda evidenciam que: 

 
Além de técnicas e racionalidade, as organizações devem utilizar intuição, arte e 
símbolos para a mudança. Esta se dá por um canal paralelo ao do dia a dia da 
organização. Todas as ferramentas intelectuais, culturais e conceituais são 
necessárias. Os "campeões" devem operar tanto no nível simbólico como no prático 
e ser capazes de mobilizar seus pares em torno do desconhecido. Enfim, mudança 
requer imaginação (WOOD JUNIOR; CURADO; CAMPOS, 1994, p. 5). 

 

Fayol (2007, p. 84) teoriza: “Mas, para criar um corpo social útil, não basta agrupar 

homens e distribuir funções; é preciso saber adaptar o organismo a necessidades, encontrar 

homens necessários e colocar cada um no lugar onde produzir o máximo [...]”. 

Acompanhando tal conceito de Fayol (2007), do qual se pode inferir que os indivíduos 

são considerados como agentes influenciados por experiências de vida, estados de espírito 

(como fome, calor, variáveis emocionais), capazes de perceber, classificar e colocar em ação 

um senso prático dotado de percepções em um determinado campo, pode-se citar Thiry-

Cherques (2006, p. 34), quando afirma que “o homem é produto de estruturas profundas, 

possuindo em si mesmo princípios organizadores e geradores de suas ações”. Um campo, 

portanto, é caracterizado por agentes dotados de um mesmo habitus: “O campo é tanto um 

‘campo de forças’, uma estrutura que constrange os agentes nele envolvidos, quanto um 

‘campo de lutas’, em que os agentes atuam conforme suas posições relativas no campo de 

forças, conservando ou transformando a sua estrutura” (BOURDIEU; PASSERON, 1996, p. 

50). E Thiry-Cherques (2006, p. 36-37) completa: 

 

Como nos confrontos político ou econômico, os agentes necessitam de um montante 
de capital para ingressarem no campo e, inconscientemente, fazem uso de estratégias 
que lhes permitem conservar ou conquistar posições [...] a estrutura do campo é dada 
pelas relações de força entre os agentes e as instituições.  
 
 

 Thiry-Cherques (2006, p. 40) diz ainda que Bourdieu “busca determinar a posição 

espacial dos atores no campo social”. Compreende que os atores sociais podem se posicionar 

em diversos campos sociais através “da posse de grandezas de certos capitais (cultural, social, 

econômico, político, artístico, esportivo etc.)” e que o habitus de cada ator condiciona as suas 
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ações e o posiciona no campo social, tornando possível identificar a sua classe social em um 

espaço de conflitos (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 36). 

 De forma análoga, para estudar os órgãos do corpo social, em especial aqueles que têm 

necessidade de ter serviços voltados para a educação, sobretudo na modalidade a distância, é 

preciso que se tenha em mente a noção de que implementar e gerenciar inovações – 

entendidas aqui como implementação de uma nova modalidade de ensino, a Educação a 

Distância – no interior de uma Instituição de Ensino Superior pode significar simplesmente 

adotar um conjunto de normas, procedimentos e aparatos tecnológicos e pedagógicos no 

ambiente educacional produtivo ou  ter o sentido de uma adaptação/mudança cultural na 

Instituição de Ensino Superior, tendo como ponto de partida o modelo mental de dirigentes e 

gestores acadêmicos. 

         No que se refere à cultura de gestão organizacional, depreende-se que esta deve ser 

planejada e reorganizada para que todos os atores envolvidos no processo considerem-se aqui 

gestores, docentes, discentes e corpo técnico-administrativo, estejam abertos, receptivos e 

livres de preconceitos com a citada modalidade, contagiando assim o todo da Instituição.  

 

2.1.5 Capital cultural 

 

Segundo Cunha (2007), com o objetivo de se entender o conceito “capital cultural” 

presente na obra Les héritiers, de Bourdieu e Passeron, publicada em 1964, torna-se relevante 

ressaltar que, passados mais de 40 anos de sua publicação, a compreensão de tal conceito 

continua sendo primordial para se entender as relações de poder e dominação presentes na 

sociedade. Isso porque esse conceito consiste em um mecanismo para entender a grandeza 

simbólica que há na disputa entre os diferentes grupos sociais em prol da legitimação de 

certas práticas sociais e culturais, que podem ser consideradas de grande valia para perceber 

as vantagens e prioridades do poder dos diversos grupos que têm o domínio da chamada 

cultura legítima. (ALMEIDA, 2007). 

Pode-se entender que a dominação se origina de uma relação social de poder desigual, 

na qual se infere nitidamente a existência de um lado que comanda e outro que cede.  As 

relações de poder e dominação em uma sociedade se distinguem por desejar formas de 

legitimação, de serem reconhecidas como imprescindíveis para a conservação da ordem social 

(ALMEIDA, 2007). 

Para Bourdieu (1996), “capital cultural” é um conceito que traz à tona um novo tipo de 

capital, um novo recurso social, causa de diferença e poder em sociedades em que o domínio 



36 
 

 

desse recurso é prerrogativa de poucos. Diz respeito a variadas estratégias, valores e intenções 

corroboradas, principalmente, pela família e pela escola, que dispõem antecipadamente os 

indivíduos para uma postura de reconhecimento diante das práticas educativas. 

Quanto às pesquisas etnográficas de Bourdieu (1996) em relação ao conceito “capital 

cultural”, depreeende-se, como uma teoria provável, que tal conceito não se separa dos efeitos 

e consequências da dominação. Isso porque o “espaço social”, para Bourdieu (1996), é um 

lugar de duelos. Dessa forma, torna-se fácil perceber a relevância das estruturas simbólicas, 

por exemplo, a cultura, como manobras da legitimação de um grupo sobre outros. 

Almeida (2007) ressalta que o peso das estruturas simbólicas, na obra de Bourdieu, diz 

respeito ao lugar proeminente da cultura nos processos de hierarquização e diferenciação 

social: 

Em um primeiro momento, Bourdieu apropria-se explicitamente da herança 
neokantiana e durkheimiana e conceitua a cultura – ou os “sistemas 
simbólicos”como mito, língua, arte, ciência – como instrumento de construção do 
mundo, dando inteligibilidade aos objetos e definindo aquilo que é bom ou ruim, 
aceitável ou inaceitável etc. (ALMEIDA, 2007, p. 45-46). 

 
 

É válido elucidar que os sistemas simbólicos predominantes em uma sociedade são, de 

fato, aqueles traçados e manipulados pelos grupos que se constituíram em posição dominante. 

Dessa forma, “a estrutura simbólica ‘cultura’ imputa-se como dominante porque é a cultura 

dos grupos dominantes, e não porque traz consigo algum recurso que a torne culminante” 

(ALMEIDA, 2007, p. 47).  

De acordo com Bourdieu (1979), não existe nenhum elemento objetivo que indique 

que uma cultura está em posição superior às outras. Valores implícitos referidos por grupos 

que se encontram em posição dominante na sociedade é que a tornam cultura legítima. “Para 

Bourdier, cultura dominante não caracteriza um reflexo instintivo e automático da posição dos 

grupos dominantes. A hegemonia das práticas culturais de tais grupos é também o resultado 

de uma luta” (ALMEIDA, 2007, p. 48). 

Segundo Setton (2005), Bourdieu considera que a busca pela cultura legítima ocorre 

por meio de disputa de grupos sociais, uma vez que a posse de tal capital, privilégio de 

alguns, demonstra a concorrência de tais grupos não somente para o atestado de competência 

e legitimação cultural, mas também pelo reconhecimento social.  

Ainda de acordo com Setton (2005, p. 80-81): 

 

A cultura se mostra, no contexto social, como um bem que pode confirmar a classe 
ou a graduação social de herdeiros, uma vez que a acessibilidade e a aquisição 
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cultural entre os diferentes grupos sociais possibilitam aos mais privilegiados um 
poder real e simbólico que lhes confere elevado desempenho escolar, como também 
destreza com as práticas sociais e culturais mais reconhecidas.  

 
 
 

Na dimensão educacional, para Bourdieu (1979), o conhecimento sobre capital 

cultural emerge da necessidade de se compreenderem as desigualdades de rendimento escolar 

dos indivíduos oriundos de diferentes classes sociais. Sua sociologia da educação se 

caracteriza, notadamente, pela diminuição do peso do fator econômico em comparação com o 

peso do fator cultural, na explicação das desigualdades escolares.  

Segundo Bourdieu (1979), o capital cultural pode ser representado de três modos, a 

saber:  

• Estado incorporado: ocorre sob a forma de aquisição de um patrimônio 

interiorizado no organismo, tendo como elementos constitutivos os gostos, o 

domínio maior ou menor da língua culta e as informações sobre o mundo 

escolar.   Exige-se tempo para que esse processo de interiorização ocorra por 

parte do indivíduo. Após sua aquisição, o capital cultural não se dissocia do 

indivíduo.  No estado incorporado, o capital cultural representa o componente 

da base familiar que atua de forma mais expressiva na decisão da vida escolar 

dos descendentes, uma vez que as referências culturais, os conhecimentos 

legítimos e o domínio maior ou menor da língua culta, adquirido por herança 

familiar, proporcionam e facilitam o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos curriculares, caracterizando-se como um elo entre o universo da 

família e o da escola. 

• Estado objetivado: o capital cultural, em seu estado objetivado, ocorre na 

forma de bens de consumo duráveis como livros, esculturas, coleção de 

pinturas, etc. No entanto vale ressaltar que, para adquirir tais bens materiais, 

faz-se necessário ter capital econômico. Para tornar-se capital cultural, deve ser 

utilizado, apreciado e estudado. 

• Estado institucionalizado: no estado institucionalizado, o capital cultural 

materializa-se através de diplomas escolares, que convergem em certidão de 

“competência cultural”, o que não necessariamente atesta o alto capital 

cultural, e sim a comprovação legal de tal processo. O valor do diploma se 

transforma em benefício para a sociedade a partir do momento em que passa a 

gerar capital econômico. 
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O mundo social é estabelecido por campos relativamente autônomos, mas de estrutura 

semelhante, como: política, artes, religião, educação e de negócios. Tais campos são arenas-

chave em que os grupos disputam para adquirir uma posição na hierarquia social através da 

aquisição do status diferente para o seu campo (BOURDIEU, 1979). Dessa forma, o capital 

cultural apresenta um formato diferente em cada campo:  

 

No campo acadêmico ele assume a forma de brilho intelectual, a competência na 
pesquisa, que está incorporado na experiência no ensino e nas interações informais, 
objetivado em artigos de livros e revistas e institucionalizado em diplomas 
universitários e bolsas de estudo (HOLT, 1998, p. 4). 
 
 

Para Bourdieu (1979), o capital cultural se caracteriza como uma herança puramente 

social formada por conhecimentos, informações, códigos linguísticos e, também, por 

comportamentos que contribuem para a diferença de desempenho dos indivíduos em relação 

ao sistema de ensino. Ele afirma que o capital cultural é o responsável pelo rendimento 

escolar dos indivíduos e o que difere tal processo é a origem social dos grupos dos indivíduos. 

Vale ressaltar que a afirmação acima contribui para que se compreenda a relação entre 

o sistema de ensino e a sociedade, quando considera o capital cultural como recurso que 

influencia o percurso escolar dos indivíduos, validando, assim, o rompimento com o mito do 

dom e das habilidades inatas (BOURDIEU, 1979).  

Bourdieu, em seu texto Os três estados do capital cultural, esclarece: “A noção de 

capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese indispensável para dar conta da 

desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes classes sociais” 

(BOURDIEU, 1998a, p. 73).  Dessa forma, o autor evidencia a escola como conservadora, 

uma vez que suas práticas pedagógicas e seu processo de admissão de alunos são os mesmos 

para públicos distintos, evidenciando as desigualdades, sobretudo as sociais. Bourdieu 

(1998b), além de ressaltar a escola como conservadora, considera-a como propulsora da 

homogeneização, uma vez que, em sua visão, ela privilegia as classes elevadas em detrimento 

das classes populares. 

Bourdieu (1998b) menciona ainda que, além da formação cultural por herança e do 

local de residência da família – centro ou preferia –, “aspectos como o acesso ao estudo 

secundário, profissionalizante ou propedêutico, o tipo de escola do aluno – pública ou privada 

–, o tamanho da família e o sentido do percurso social – ascendente ou descendente – do chefe 
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da família” apresentam-se como variáveis que interferem grandemente no sucesso escolar dos 

alunos (BOURDIEU, 1998b, p. 42-45). 

Bourdieu (1998b) demonstra, por meio de seus estudos, que há diferenças nas 

condições de acesso à cultural geral e ressalta, como consequência, as diversas formas de 

aquisição da cultura escolar. Pensemos em formas distintas de aprender: 1) uma aprendizagem 

prematura, adquirida no seio familiar, podendo ou não ser continuada por meio de um 

aprendizado escolar que a complementa; 2) uma aprendizagem tardia e ordenada, adquirida 

fora da família, nas instituições de ensino ou em outras condições educacionais. Compreende-

se que o que diferencia esses dois processos de aprendizagem refere-se às duas formas de 

adquirir a cultura e de ter acesso a ela, e a ela se adaptar (BOURDIEU, 1979).  

Em síntese, o autor salienta que “cada família transmite a seus filhos, mais por vias 

indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, que contribui para definir, 

entre outras coisas, as atitudes em face do capital cultural e da instituição escolar” 

(BOURDIEU, 1998b, p. 42). Em outras palavras, ele quer dizer que, quando um aluno tem 

elevado nível de capital cultural e um ethos familiar disposto a valorizar seu aprendizado 

acadêmico, apresenta maiores probabilidades de obter sucesso escolar. 

Tratando dessa mesma questão no âmbito da transmissão da cultura, Bourdieu (1998a) 

enfatiza o fato de as capacidades serem distintas de uma classe social para outra, considerando 

que um grupo social mais requintado, bem estruturado econômica e socialmente e que se 

dedica a ter bons hábitos, a frequentar recintos culturais, transmite tais hábitos às suas 

gerações futuras. Por outro lado, os grupos sociais menos favorecidos de capital cultural não 

têm nada a transmitir às suas futuras gerações que lhes torne possível adquirir um bom 

aproveitamento escolar em seu percurso de formação. 

Ainda sobre essa questão, Lahire (1997) contribui para o estudo quando ressalta o fato 

de que a existência de capital cultural familiar, como hábitos de leitura, teatro, cinema, não 

garante mecanicamente a aquisição de cultura de seus descendentes. Segundo ele, é 

necessário analisar as condições de transmissão e assimilação desse processo para então 

compreender como tais recursos podem engendrar o sucesso escolar.  

Lahire (1997) enfatiza que os condicionamentos familiares de ordem cultural 

preconizam as formas familiares de cultura escrita. Setton (2005) corrobora a visão de Lahire 

quando menciona que “à cultura escrita pode-se acrescentar uma outra cultura: a cultura 

visual, midiática, a cultura da rua e das vivências experimentadas virtualmente" (SETTON, 

2005, p. 5). 
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Setton (2005) afirma que, no caso de educandos brasileiros, as formas de interagir e 

valorizar o saber da cultura da mídia são aspectos importantes que reforçam uma pré-

disposição familiar ao êxito escolar, transformando-se, pois, em um novo capital. Depreende-

se, então, que “há uma particularidade da realidade cultural/educacional da modernidade 

vivida por esses estudantes que põe à disposição de todos um saber, embora não tendo todos 

as mesmas condições de apropriação” (SETTON, 2005, p. 5). 

Posto isso, percebe-se a necessidade de reflexão quanto a outras formas de 

aprendizado, atentando para o caráter socializador e educativo das produções da cultura das 

mídias, pois, conforme afirma Setton (2005, p. 8), “a posse de um capital cultural midiático, 

associado às estratégias pedagógicas de natureza diversa, é uma forma de expressar um ethos 

familiar predisposto a incentivar o conhecimento formal e informal, de forma a se alcançar 

um sucesso escolar”.  

 

2.1.5.1 Cultura das mídias 

 

Segundo Santaella (2003), um dos aspectos que a adoração pela mídia destrói está no 

fato de que quaisquer mídias, em decorrência dos meios de comunicação que as permitem, 

são indissociáveis das formas de socialização e cultura que são capazes de criar. 

“Considerando-se que as mídias são conformadoras de novos ambientes sociais, podem-se 

estudar sociedades cuja cultura se molda pela oralidade, então pela escrita, mais tarde pela 

explosão das imagens na revolução industrial eletrônica” (SANTAELLA, 2003, p. 25). 

Cultura de massas, cultura de mídias e cultura digital apresentam, cada uma delas, 

certas especificidades. De acordo com Santaella (2003), por meio da cultura digital, estamos 

vivenciando a convergência das mídias, um processo diferenciado da convivência das mídias: 

 

Hoje vivemos uma verdadeira confraternização geral de todas as formas de 
comunicação e de cultura, em um cadeamento denso e híbrido: a comunicação oral 
que ainda persiste com força, a escrita, no design, por exemplo, a cultura de massas 
que também tem seus pontos positivos, a cultura das mídias, que é uma cultura do 
disponível, e a cibercultura, a cultura do acesso. Mas é a convergência das mídias, 
na coexistência com a cultura de massas e a cultura das mídias, estas últimas em 
plena atividade, que tem sido responsável pelo nível de exacerbação que a produção 
e circulação da informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas 
registradas da cultura digital (SANTAELLA, 2003, p. 28). 

 

Para Castells (1999), essa é a cultura da virtualidade real, cultura formada por meios 

de comunicação digital, em que o conhecimento e o domínio estão na diversidade, na 

construção de um novo ambiente simbólico onde todas as expressões culturais, da pior à 
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melhor, da mais elitista à mais popular, vêm unidas nesse mundo digital,  criando um elo 

entre um supertexto histórico gigantesco, as manifestações passadas, presentes e futuras da 

mente comunicativa. 

Nesse contexto, os processos de interações sociais são virtualizados (LEVY, 1996). 

Castells (1999) corrobora essa visão quando define os termos “virtual” e “real”: virtual é o que 

existe na prática, embora não estrita ou nominalmente, e real é o que existe de fato. 

Imersa nesse cenário está a educação que, juntamente com os âmbitos social e cultural, 

encontra-se envolvida na luta ideológica da globalização. O uso das novas tecnologias na 

modalidade Educação a Distância e a adoção de um modelo educacional diferenciado 

parecem ser boas alternativas para reverter o quadro educativo do país (LEVY, 1999). 

Os avanços tecnológicos dos últimos anos têm transformado o que conhecemos como 

educação presencial, em que professores e alunos encontram-se em horários e locais pré-

determinados para que ocorra a transmissão de conteúdos por parte do professor e recepção/ 

assimilação deles por parte do aluno. Nesse cenário de transição, emerge a Educação a 

Distância, uma modalidade de ensino e aprendizagem caracterizada pela especificidade da 

separação física entre professor e aluno, sendo que a comunicação entre eles ocorre por meio 

da utilização de diferentes mídias que podem ser classificadas como tradicionais e 

digitalizadas (MOREIRA, 2003). 

“O rádio, material impresso, televisão, fitas de vídeo, filmes são exemplos de mídias 

tradicionais. Já as mídias digitalizadas são aquelas informatizadas como a internet, 

multimídias interativas, sistemas inteligentes entre outros” (CAVALCANTI, 2007, p. 5). 

O processo de integralização de mídias digitalizadas no processo de aprendizagem 

concorre para a transmissão de conteúdos por meio de interações assíncronas (interações que 

não ocorrem em tempo real) e síncronas (interações que ocorrem em tempo real), 

contribuindo para que o processo de construção do conhecimento por parte do aluno ocorra de 

forma significativa (CASTELLS, 1999). A Educação a Distância, educação mediada por 

novas tecnologias de comunicação e interação, rompe as barreiras do tempo e do espaço, além 

de permitir que um grande contingente de alunos em todo o mundo tenha acesso a novos 

conhecimentos (ROMINOSZOWSKY, 1993). “Tal fato faz com que essa modalidade de 

ensino seja vista com grande otimismo por educadores, pois as tecnologias educacionais 

parecem ser a resposta a países que enfrentam a falta de equidade educacional” 

(CAVALCANTI, 2007, p. 5). 

A Constituição Federal brasileira de 1988 prevê no seu artigo 205, “A educação, como 

direito de todos e dever do Estado e da família.” A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 



42 
 

 

Título I - Art. 1º, preconiza que “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais.” Essa lei se encarrega de listar as normas que guiam as linhas institucionais de 

ensino. Portanto percebe-se uma lei igual para seres desiguais. 

Dessa forma, pressupõe-se que ao universo acadêmico cabe nivelar as oportunidades, 

os caminhos, o futuro dos educandos. Primeiramente cabe reconhecer a igualdade de 

oportunidades versus igualdade de formação. Para Bourdieu (2007b), esse nivelamento de 

formação praticada pelas Instituições de Ensino tem a finalidade de conservação social. 

Portanto depreende-se que, por meio do ato de conservação social, as Instituições de 

Ensino, não propiciando tratamento diferenciado aos alunos, por mais desiguais que sejam 

eles, de fato, e preconizando a igualdade entre eles no que se refere a direitos e deveres, são 

levadas a aprofundar as desigualdades iniciais diante da cultura (BOURDIEU, 2007b).   

“A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação 

para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do ensino e da cultura 

transmitida, ou, melhor dizendo, exigida” (BOURDIEU, 2007b, p. 53).  

 Dessa forma, a Instituição de Ensino, na convicção de Bourdieu (2007b), evidenciada 

como ideal de uma escola libertadora, erroneamente continua sendo tratada como um fator 

que proporciona mobilidade social. Segundo ele, a escola “é um dos fatores mais eficazes de 

conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais e 

sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural” (BOUDIEU, 2007b, p. 

41).  

Bourdieu (2007a) ressalta ainda que a transformação social é possível enquanto for 

uma ação coletiva reflexiva e conhecedora rigorosa das estruturas que doutrinam o universo 

educacional. Essa ação transformadora inclina-se a se tornar uma árdua luta a ser travada 

contra os agentes conservadores que se utilizarão possivelmente de todo o seu capital 

simbólico para manter a ordem que os favorece. 

Sabe-se que o alto capital cultural que reside nas Instituições de Ensino Superior 

encontra-se fundado na educação presencial. Para que a Educação a Distância adquira o seu 

espaço, deverá haver uma quebra de paradigmas no sentido de que ambas as modalidades se 

complementem, visando à difusão do conhecimento (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

Cavalcanti (2007) corrobora tal reflexão quando afirma: 
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Especialmente em países da América Latina, a EaD mediada pelas novas tecnologias 
ainda não está disponível para as massas, pois sua implantação esbarra em políticas 
educacionais burocratizadas, necessidade de investimentos pesados por parte das 
instituições e governo e, principalmente, na resistência cultural por parte de alunos e 
meio acadêmico ( CAVALCANTI, 2007, p. 10). 

 

Nesse contexto, cabe a reflexão: Bourdieu (2007a) afirma que os agentes 

conservadores se utilizarão possivelmente de todo o seu capital simbólico para manter a 

ordem que os favorece; Setton (2005) defende a vertente de que a Educação a Distância traz 

um viés otimista para se enfrentar a falta de equidade educacional, além de romper as 

barreiras do tempo e do espaço, com uma “particularidade da realidade cultural/educacional 

que põe à disposição de todos um saber, embora não tendo todos as mesmas condições de 

apropriação” (SETTON, 2005, p. 5); Castells (1999) evidencia que a cultura da virtualidade 

real é formada por meios de comunicação digital nos quais o conhecimento e o domínio estão 

na diversidade, na construção de um novo ambiente simbólico, em que todas as expressões 

culturais, da pior à melhor, da mais elitista à mais popular, vêm unidas nesse mundo digital. 

Isso posto, tais agentes conservadores citado por Bourdieu (2007a) poderiam ser 

considerados como os corpos dirigentes das Instituições de Ensino, os formadores de opinião, 

que se utilizam de seu capital simbólico para manter a cultura dominante da educação 

presencial. 

Já a implementação da modalidade Educação a Distância nas Instituições de Ensino, 

poderia ser entendida como uma ação transformadora que poderia possibilitar a equidade 

educacional. 

 

2.1.6 A Instituição de Ensino no século XXI 

 

Segundo Peters (2003), é perceptível um mundo pós-industrial que se consolida na 

experiência organizacional, no investimento em tecnologia de ponta, na geração de serviços e 

na produção e transmissão da informação. Esta é a era da informação.  Informação que, 

quando transformada em conhecimento, torna-se o grande capital da humanidade neste 

período (CASTELLS, 2003).   A globalização rompeu as barreiras geográficas. As novas 

tecnologias de comunicação criaram novos espaços para o conhecimento. Agora, além da 

escola, a empresa, o domicílio e o ambiente social tornam-se educativos. A cada dia, mais 

pessoas estudam sem sair de casa devido à facilidade de acesso a distintos bancos de dados, 

espalhados geograficamente em locais diversos (CASTELLS, 2003).  
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Mas a Instituição de Ensino ainda tem um papel social fundamental, visto que é um 

espaço de produção cultural, embora esteja sendo tratada como um espaço de aquisição de 

cultura, num contexto em que a educação é vista como produto de consumo (MORAN, 2000). 

Instituição de Ensino e cultura são termos que estão intrinsecamente interligados, pois 

os dois são mediados pelo ser humano (MORAN, 2000). Segundo Oliveira (1997, p. 4), “a 

escola é uma instituição social onde o conhecimento é o objeto principal e a atividade de 

construção do conhecimento realiza-se pela mediação”. Já para Moran (2000), o processo de 

ensino e aprendizagem “torna-se um processo social mediado e inserido em cada cultura, com 

suas normas, tradições e leis” (MORAN, 2000, p. 13). 

A instituição de ensino, em seu contexto cultural, desenvolve a produção de signos 

(linguagens) e usos de distintos instrumentos com o enfoque na mediação do processo de ensino e 

aprendizagem do aluno e nas relações entre alunos, professores e toda a comunidade escolar. Para 

Oliveira (1997, p. 78), “a relação do aluno com o mundo é mediada pelos instrumentos e símbolos 

desenvolvidos no interior da vida social escolar”.  Para tanto, “a escola deve estar integrada com o 

mundo no qual o aluno está inserido, respeitando os saberes dos educandos” (FREIRE, 2006, p. 

30). 

A educação, segundo Semprini (1999, p. 46), “tem igualmente a missão de conduzir a 

pessoa ao pleno amadurecimento de suas capacidades”. Por essa razão, depreende-se que, por 

causa da singularidade de cada um, a escola é um centro por excelência de hibridismo 

cultural, ou seja, ela congrega vários hábitos, costumes e crenças individuais dentro de um 

mesmo espaço físico. Além disso, para Semprini (1999, p. 46), a escola é uma instância 

libertadora do indivíduo, pois “após tê-lo liberado dos laços sociais, ela liberta a mente e o 

transforma num homem livre e responsável”.  

Semprini (1999, p. 46) afirma que hibridismo cultural é “resultante de um contínuo 

processo de transculturação, e a identidade híbrida derivada não é mais nenhuma das 

identidades originais, embora guarde traços das culturas que a originaram”. 

Na abordagem feita por Canclini (2006), o conceito de hibridismo cultural se dá na 

ausência das relações de poder e dominação. A antiga imposição de formas de vida e de 

produção cultural é substituída pela forma da renegociação. Os intercâmbios e os contatos 

possibilitados pela globalização são “progressistas e saudáveis” e dão impulso à proliferação 

de novas culturas. 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de 
um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 
adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam. É nesse ponto que se pode 
traçar uma relação entre o conceito de cultura e de educação, ao tratar do longo 
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processo de acumulação de experiências adquiridas e que são transmitidas de 
geração em geração (LARAIA, 2004, p. 45). 

 

Face às transformações tecnológicas recentes, nossas visões de tempo, espaço, real, 

material e virtual passam por um processo de ressignificação. Segundo Mercado (1999, p. 34), 

“a inovação está ligada a um processo de capacitação e possibilidades de instituições 

educativas e sujeitos, de implantação de novos programas e novas tecnologias, sendo um 

processo de construção institucional e pessoal, antes que de intervenção tecnológica”. 

Partindo do pressuposto de que o processo de implementação de uma nova modalidade 

de ensino em Instituições de Ensino Superior requer uma mudança da organização em termos 

de estrutura, gestão e, finalmente, cultura, Amarato (2001) afirma que as mudanças na 

estrutura da organização podem ser de duas naturezas: a mudança não planejada e a mudança 

planejada ou estratégica. No processo não planejado ou reativo, a organização procura manter 

uma postura equilibrada, solucionando problemas e incertezas à medida que aparecem. Já a 

mudança planejada ou estratégica procura atingir um objetivo traçado e influenciar seus 

membros. 
Diante do exposto, depreende-se que, na implementação da Educação a Distância em 

Instituições de Ensino Superior, mudanças nos padrões culturais vigentes serão geradas em 

virtude da conjugação das forças externas e internas à organização (FLEURY, 1993). 

 

2.2 Educação a Distância 

 

A Educação a Distância tem uma longa história de experimentações, tendo obtido, 

igualmente, sucessos e fracassos. Sua origem, nos tempos mais recentes, está nas experiências 

de educação por correspondência iniciadas na Europa, no final do século XVIII, tendo obtido 

maior desenvolvimento a partir de meados do século XIX (PIVA JUNIOR et al., 2011). 

Do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial, várias experiências foram 

realizadas, tendo sido os resultados mais importantes vinculados ao desenvolvimento de 

melhores tecnologias a serem aplicadas ao ensino por correspondência. Deve-se observar, 

nesse contexto, que essas mesmas tecnologias foram rapidamente influenciadas pela 

introdução de novos meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, dando origem a 

projetos de grande importância para as populações mais afastadas e carentes (LIMA, 2003). 
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Os avanços nessa área trazidos pela guerra foram apoiados principalmente na 

necessidade de capacitação rápida de recrutas norte-americanos. Logo em seguida, em tempos 

de paz, 

 

[...] essas ferramentas foram empregadas para a integração social dos atingidos pela 
guerra e para o desenvolvimento de novas habilidades voltadas para a formação de 
trabalhadores entre as populações que sofreram processo de migração em massa – 
do campo para as mais diversas e grandes cidades da Europa – à época em processo 
de reconstrução (LIMA, 2003, p. 6).  

 
 

No Brasil, segundo Alves (1994), a Educação a Distância tem como marco histórico a 

implantação das “Escolas Internacionais”, verificada em 1904, mas deve-se destacar que os 

primeiros registros mais específicos na área se dão a partir da fundação do Instituto Rádio 

Monitor, em 1939, e depois do Instituto Universal Brasileiro, em 1941. A partir dessa época, 

várias experiências foram iniciadas e levadas a termo com relativo sucesso.  

Entre as primeiras experiências de destaque, ressalta-se a criação do Movimento de 

Educação de Base – MEB, criado para alfabetizar jovens e adultos e apoiar o seu 

desenvolvimento por meio das “escolas radiofônicas”, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. Essa iniciativa caracterizou-se pela utilização do rádio e montagem de 

uma perspectiva de sistema articulado de ensino com as classes populares (LIMA, 2003).    

A Educação a Distância teve seu primeiro grande salto a partir do final dos anos de 

1960, quando ocorreu a institucionalização de várias ações nos campos da educação 

secundária e superior, começando por países da Europa (França, Inglaterra, Alemanha e 

Espanha) e expandindo-se por países dos demais continentes (Coréia do Sul, Austrália, Índia, 

Canadá, China Popular), entre outros (GUARANYZ; CASTRO, 1979). 

 Segundo Lima (2003, p. 6), 

[...] atualmente, mais de 80 países, nos cinco continentes, adotam a Educação a 
Distância em todos os níveis de ensino, em diversas circunstâncias, tanto em 
sistemas formais quanto em sistemas não formais de ensino. Nesse contexto, a 
Educação a Distância tem sido mais amplamente utilizada para treinamento e 
aperfeiçoamento de profissionais. Programas informais de ensino têm sido utilizados 
em larga escala para qualificação de adultos nas áreas de saúde, agricultura e 
previdência social, tanto pela iniciativa privada como pela governamental. 
 

A despeito de tratar-se de uma modalidade de ensino já trabalhada há vários anos, de 

acordo com Peters (2003), somente ao final da década de 1970, começaram a se consolidar os 

primeiros conceitos de Educação a Distância. Como em outras áreas, o esforço de definição 

de conceitos, anterior a essa época, iniciou-se pela definição do que não era a Educação a 
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Distância, partindo das diferenças existentes entre essa modalidade e a educação presencial. 

Deve-se destacar que, apesar de não poder ser considerada errada, essa forma de se tentar 

chegar ao conceito de Educação a Distância pode esconder o real potencial dessa ferramenta, 

promovendo apenas um entendimento parcial do que ela pode representar no processo 

educacional (ALVES, 1994). 

O termo “Educação a Distância” abrange várias formas ou modelos que variam 

conforme os princípios pedagógicos e tecnológicos que são assumidos no planejamento de 

suas estratégias. Segundo Piva Junior et al. (2011), a Educação a Distância é um sistema 

tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser coletiva ou individual. A sala de aula 

deixa de ser o ambiente privilegiado onde ocorre a aprendizagem, pois não se aprende apenas 

na escola, no período das aulas e por meio do professor. A aprendizagem se dá em qualquer 

local e horário e na interação com os outros e com o meio.  

Essa interação que ocorre entre aluno e professor na educação presencial é substituída 

pela ação conjunta de diversos recursos didáticos e tecnológicos e pelo apoio do professor 

orientador de aprendizagem, os quais, de acordo com Vilela (2001) propiciam aprendizagem 

independente e flexível dos alunos através de ambientes de aprendizagem que rompem os 

limites da sala de aula, quebrando antigos paradigmas, incorporando novas ideias. 

A Educação a Distância, que não pode ser encarada como uma panaceia para os 

problemas da educação no Brasil e no resto do mundo, apresenta como algumas de suas 

características básicas a existência de uma separação física entre aluno e professor orientador 

de aprendizagem e o relacionamento assíncrono entre eles durante o processo de ensino-

aprendizagem (LIMA, 2003).    

Segundo Preti (1996), são características da Educação a Distância: 

-  distância física entre professor/aluno: pode-se suprir a distância 

geográfica entre professor orientador de aprendizagem e o aluno  

utilizando-se os recursos de comunicação providos pelas tecnologias 

usadas em Educação a Distância. Ex.: chats, e-mail, telefone, fórum, 

videoconferência, webconferência; 

-  estudo individualizado e independente: o aluno passa a ser o gestor de 

sua própria aprendizagem. Ele cria o seu próprio ritmo de estudo 

tornando-se sujeito autônomo e independente; 

-  processo de ensino-aprendizagem mediatizado: oferecimento aos alunos 

de conta para acesso, via internet, a área em disco virtual, conteúdos e 
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laboratórios virtuais, fóruns de discussão, biblioteca virtual e outros 

recursos de apoio; 

-  comunicação bidirecional: a comunicação ocorre como  uma via de mão 

dupla, dá-se através de uma relação de troca, de diálogo e de 

interatividade. O aluno deixa de ser o agente passivo e passa a ser ativo 

no processo ensino-aprendizagem. 

 

Por força de suas particularidades, especialmente pela flexibilidade de que dispõe para 

se adequar às necessidades específicas de cada aluno, de acordo com Peters (2001), a 

Educação a Distância pode ser utilizada de diversas formas, em vários setores da vida dos 

cidadãos do país, auxiliando na redução das carências verificadas. Independentemente de sua 

natureza, o emprego dessa ferramenta está basicamente voltado para a democratização do 

saber, sendo vinculado à educação formal, à educação informal ou a qualquer outra variação 

do processo de aprendizagem. 

Segundo Moran (1999, p. 6),  

 
A Educação a Distância é o processo de ensino e aprendizagem mediado por 
tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacial e/ou 
temporalmente. Apesar de não estarem juntos, de maneira presencial, eles podem 
estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a 
internet. Mas também podem utilizar o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-
Rom, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. 

 
 

Independentemente da tendência verificada na elaboração de cada conceito, é 

importante destacar que a maioria dos países já está tratando da matéria de modo formal e 

oficial. No caso particular do Brasil, pode-se recorrer ao decreto Presidencial No. 2.492, de 10 

de fevereiro de 1998, que determina, em seu Art. 1º, que 

 
 a Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados 
em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação.  

 
 

A existência de um grande número de conceitos de Educação a Distância demonstra 

que, apesar de ainda não haver um conceito único, voltado para essa modalidade de ensino, e 

das divergências pontuais verificadas quando eles são analisados mais detidamente, começa-

se a chegar a um conjunto relativamente homogêneo de características que acabam por 
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conceituar Educação a Distância, dando-lhe uma imagem objetiva e prática, perfeitamente 

capaz de se adaptar aos dias de hoje (BELLONI; PIMENTEL, 1996).  

Como complemento às formas tradicionais de educação, a Educação a Distância visa 

suprir as seguintes necessidades (LAASER, 1997, adaptado): 

- oferecer cursos para que os estudantes possam aprender em comunidades 

espalhadas por grandes áreas geográficas; 

- treinar professores que não podem se afastar dos seus locais de trabalho; 

- prover oportunidades para  adultos que, de alguma forma, se viram 

privados de educação; 

- aumentar o rendimento dos sistemas educacionais; 

- atualizar conhecimentos e habilidades; 

- ter programas que atendam a um grande número de estudantes e que 

sejam satisfatórios no aspecto custo/benefício.  

 

Em franco processo de expansão, a Educação a Distância vem sendo utilizada com 

maior ênfase e com objetivos os mais diversificados possíveis.  De acordo com Palloff e Pratt 

(2002), o mais importante atualmente tem sido transformar ou criar ambientes de educação 

em que seja possível aprender a aprender, em um ambiente propício ao aprendizado e à 

inovação constantes. O uso específico ou combinado das tecnologias é uma alternativa a ser 

definida conforme o modelo de educação a ser empregado. Qualquer que seja o sistema de 

educação a ser implementado, este deve atender à demanda por uma educação que contribua 

para a formação de aprendizes criativos e qualificados, que se adaptem também à evolução da 

tecnologia (MORAN, 2003). 

 

2.2.1 Estratégias de aprendizagem na modalidade EaD 

 

O material didático elaborado para um curso a distância deve estar inserido na vida 

cotidiana, a fim de envolver os alunos no processo de aprendizagem on-line e de facilitar o 

processo de construção de sentidos, que é parte da abordagem construtivista através da qual 

ocorre essa aprendizagem (BELISÁRIO, 2003). Quanto mais os alunos puderem, no contexto 

da sala de aula on-line, relatar suas experiências e o que já sabem, mais profundamente 

entenderão o que aprendem. O processo de conectar a aprendizagem do cotidiano à 

aprendizagem do curso não apenas confere uma sensação de maior importância aos alunos, 

mas também os valoriza como pessoas que têm o próprio conhecimento e que podem aplicá-
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lo a outros contextos. Dessa forma, o material didático como estratégia de aprendizagem deve 

ser desenvolvido destacando os atributos contextualização e cotidianização (FONSECA, 

2012). 

De acordo com Silva (2003), em uma abordagem colaborativa, faz sentido para os 

alunos que eles se conectem em razão de problemas, interesses e experiências a compartilhar. 

Assim, o professor orientador de aprendizagem pode propor exercícios de grupo, fóruns com 

discussões focadas, webconferências, chat no estilo “roda-viva”, com a presença de um 

palestrante para discutir com os alunos a temática proposta, bem como simulações para 

estimular contatos, além de usar questões relacionadas à vida dos alunos. Dessa forma, a 

interação professor/aluno e aluno/aluno ocorrerá naturalmente (PIVA JUNIOR et al., 2011). 

 

2.2.1.1 Aprendizagem colaborativa 

 

          Na modalidade EaD, aprendizagem colaborativa é um processo que prioriza a 

colaboração entre professores orientadores de aprendizagem e alunos através de uma 

abordagem interacionista e de uma participação ativa (SILVA, 2003). Através dessa 

aprendizagem, os alunos podem exercitar a autodisciplina ao participar, trabalhar em 

ambientes de grupos, analisar suas ações, participar de fóruns de discussões sobre temas 

polêmicos e tomar decisões sobre a própria aprendizagem (SILVA, 2006). 

   Para que a aprendizagem colaborativa seja eficaz, é necessário que as atividades 

propostas ao aluno sejam significativas, autênticas, instigantes e funcionem como um ponto 

de partida para as experiências do aluno, possibilitando solução altamente criativa, de maneira 

heurística e que envolva interações com outros alunos. Silva (2003) lista o que considera 

“componentes-chave” do aprendizado em ambientes virtuais: a) socialização e colaboração; 

b) meio e contexto; e c) construção e significado.  

Segundo Silva (2006), a aprendizagem colaborativa é uma atividade na qual os 

participantes constroem cooperativamente e colaborativamente um modelo explícito de 

conhecimento. Essa construção cooperativa e colaborativa de conhecimento é possível 

porque, em ambientes virtuais on-line, onde o tempo é maleável, é possível um melhor 

preparo e uma maior reflexão sobre aquilo que se expõe e também pode-se redigir um mesmo 

texto várias vezes antes de colocá-lo para leitura dos demais. Silva (2003) entende que o mais 

importante na aprendizagem é o que o indivíduo já sabe, pois, com base no que conhece, é 

que ele significa o novo e constrói seus novos conhecimentos. 
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A aprendizagem colaborativa acarreta discussão qualificada e diálogo. O diálogo 

transporta em seu fluxo uma variedade de significados entre os alunos. No diálogo, todos os 

alunos estão abertos à ideia de reconstruir seus modelos mentais (ROMANÓ, 2004). A 

discussão envolve uma torrente de pontos de vista. É uma conversa semelhante a um pingue-

pongue em que, como disse Covey (2002), cada participante está falando ou então 

preparando-se para falar. Em uma discussão, de acordo com Senge (1990, p. 5), “cada 

participante defende determinado ponto de vista, cuja base são observações, interpretações, 

proposições e generalizações”. A discussão qualificada envolve um equilíbrio dinâmico entre 

a defesa de um ponto de vista e o questionamento das inferências associadas a ele.  

É importante que o professor orientador de aprendizagem seja capaz de facilitar esse 

diálogo sem dominá-lo, permitindo que a interação ocorra. Para Campos et al. (2003, p. 30),  

essa mudança se processa quando, “em lugar de atuar como especialista que fornece 

informações, como em uma aula expositiva, o professor estrutura um ambiente cooperativo de 

forma a incentivar a interação entre alunos”. Isso pode ser feito de várias maneiras: a 

responsabilidade por facilitar a discussão pode ser dividida com os alunos, e estes devem ser 

estimulados e mesmo solicitados a comentar o desempenho dos colegas ao longo do curso, 

entre outras (PALLOF; PRATT, 2002). Conforme ressalta Moran (1998), dividir tais 

responsabilidades com os alunos é uma forma de o professor orientador de aprendizagem 

aprender a tornar mais aberta sua atuação como facilitador.  De forma análoga, Belloni (2006, 

p. 82) ressalta o seguinte a respeito da atribuição docente: 

 

O professor não terá o prazer de desempenhar o papel principal numa peça que ele 
escreveu e também dirige, mas deverá sair do centro da cena para dar lugar a outros 
muitos atores - os estudantes - que desempenharão os papéis principais em uma peça 
que o professor poderá até dirigir, mas que foi escrita por vários outros autores. 

 

Ainda de acordo com Moran (1998), em vez de estar à frente da discussão, o professor 

orientador de aprendizagem estará em igualdade de condições com os alunos, apenas atuando 

como um condutor do processo, o que significa uma nova função para muitos. Porém não se 

deve esquecer que, à medida que os professores orientadores de aprendizagem desenvolvem 

novas habilidades nessa área, crescem como mestres, e os estudantes, como alunos.  

Alunos que estudam on-line, em cursos a distância, demonstram maior controle e 

responsabilidade em seu processo de aprendizagem e também acham que escrever é uma 

atividade que permite e exige maior reflexão do que falar (SILVA, 2006). Portanto, infere-se 
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que a comunicação eletrônica tem características que parecem contribuir para a promoção da 

colaboração e interação entre diferentes grupos.  

Segundo Whitesel (1998), 

 
[...] a tecnologia não ensina os alunos; os professores orientadores de aprendizagem 
eficientes, sim. Um espaço de aprendizagem virtual criado de maneira eficiente sob 
coordenação de um professor orientador de aprendizagem bem preparado pode 
cumprir as promessas que os educadores fazem a seus alunos. Pode-nos ajudar a 
levar aquilo que ensinamos para um número cada vez maior de alunos espalhados 
por uma área geográfica amplamente diversificada.  

 

Conforme afirmam Pesce e Brakling (2006), para que ocorra uma aprendizagem 

significativa em cursos a distância, com suporte em ambientes virtuais, o professor orientador 

deve gerir as situações facilitadoras da aprendizagem, articular diferentes pontos de vista, 

instigar o diálogo entre os alunos e a produção conjunta, a busca de informações e a expressão 

do pensamento do aluno, orientando-o em suas produções e na recuperação e análise dos 

registros e suas respectivas reformulações. 

 

2.2.2 O papel do aluno no processo de aprendizagem 

 

De acordo com Palloff e Pratt (2002), na sala de aula on-line, os alunos são 

responsáveis por buscar soluções para os problemas inerentes à vasta área de conhecimento 

que se estuda, bem como por elevar essas soluções a um nível mais complexo. Espera-se que 

questionem as proposições apresentadas pelo professor orientador de aprendizagem e por seus 

colegas, tanto quanto questionam as suas. 

 Agindo assim, os alunos produzirão o resultado desejado nessa espécie de curso: a 

construção de novos conhecimentos e de novos significados. Quando se envolvem dessa 

maneira com o processo de aprendizagem, os alunos aprendem a aprender, além de 

adquirirem a capacidade de pesquisar e pensar criticamente (ROMANÓ, 2004). 

Segundo Palloff e Pratt (2002), não se espera que os alunos passem por esse processo 

sozinhos. Nesse ambiente, deve-se esperar que trabalhem juntos na produção de níveis de 

compreensão mais profundos e na avaliação crítica do material utilizado. Na busca de 

material adicional, visando a esse processo, eles devem compartilhar os recursos de que 

dispõem com seus colegas de grupo. É importante que os alunos forneçam uma bibliografia 

de suas leituras, mas é o grupo que deve buscar material de seu interesse e enviá-lo a fim de 

enriquecer o processo de aprendizagem para todos os membros que o integram (PALLOFF; 

PRATT, 2002).    
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De acordo com Romanó (2004), o meio digital é perfeito para facilitar essa espécie de 

aprendizagem. Além de se reunirem no site do curso, os alunos com interesses comuns devem 

ser estimulados a “se encontrarem” e a trabalharem juntos. Para isso, podem enviar e-mails 

em que discutam problemas e troquem informações.    

O papel do gestor do processo, leia-se o aluno, é o que mais significativamente faz 

com que essa forma de ensino e aprendizagem difira daquela que ocorre na sala de aula 

presencial. Como participantes ativos, espera-se que os alunos sigam diretrizes mínimas e 

interajam entre si, manifestem-se caso o curso ou a discussão direcionem-se para qualquer 

caminho em que não se sintam à vontade e assumam a responsabilidade pela formação da 

comunidade on-line (TAPSCOTT, 1999). Ainda de acordo com esse autor, é uma evidência 

da disposição necessária para que se deixem para trás os tradicionais limites de poder que 

existem entre o professor e o aluno, a fim de resolver o conflito e levar o processo de 

aprendizagem adiante. Esse meio já foi descrito como o grande equalizador, o qual elimina os 

limites entre culturas, gêneros, faixas etárias. 

O papel de facilitador desempenhado pelo professor orientador de aprendizagem é 

atuar apenas como alguém que gentilmente conduz o processo educativo. A implicação disso 

é que aquele que recebe sua orientação – o aluno – é responsável por usá-la adequadamente 

(BELONI, 1999).   

Os professores orientadores de aprendizagem devem renunciar ao poder que têm sobre 

o processo educacional, permitindo que os alunos administrem seu papel nesse processo.  

Saber ser flexível e aberto e renunciar ao controle são características que contribuem para que 

tanto os professores orientadores de aprendizagem quanto os alunos tenham sucesso no meio 

on-line (MORAN, 1999). Todos devem preservar a atitude de estarem juntos nessa jornada, 

bem como de se adaptarem e se ajustarem à medida que avançam no processo (MOURÃO, 

2009). 

Os alunos sempre devem ter a oportunidade de se expressar livremente. Os professores 

orientadores de aprendizagem devem saber passar a mensagem de que isso não só é aceitável, 

como também necessário, para que os alunos saibam assumir seus papéis na sala de aula on-

line (SILVA, 2006). 
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2.2.3 O papel do professor orientador de aprendizagem no processo de aprendizagem 

 

De acordo com Herrlein (2004), a vastidão e versatilidade das redes de atividades que 

se instalam na modalidade a distância leva o professor orientador de aprendizagem a lidar 

com uma realidade diversificada e em permanente mutação, sob uma complementaridade de 

papéis que tornam a sua atividade exigente e multifacetada. Exige-se um profissional capaz de 

conduzir o desenvolvimento de competências em alunos que não estarão próximos durante a 

maior parte do tempo e que, para além de atuar num meio tecnologicamente evoluído que lhe 

expande a capacidade de atuação, deverá também estabelecer uma postura eficaz na condução 

da sala de aula virtual (MACHADO, 2011). 

Segundo Cechinel (2000), o professor orientador de aprendizagem deverá estar 

capacitado para atuar segundo um perfil caracterizado por papéis dominantes que, de forma 

cumulativa ou independente, consoante com o ambiente de formação a distância em que se 

encontra a trabalhar, manifestam-se com maior ou menor preponderância. Atuando em 

ambiente de formação a distância, o requisito é que ele seja competente e eficaz utilizador das 

ferramentas da comunicação a distância (BIAGIOTTI, 2004). Considera-se então que o 

professor orientador de aprendizagem pode atuar segundo uma combinação dos seguintes 

papéis: 

Gestor - assegura a implementação, o acompanhamento e o controle da formação. 

Deverá conhecer bem os seus alunos, nas suas diferentes características pessoais, acadêmicas 

e profissionais, bem como suas aspirações, receios, interesses e expectativas (BIAGIOTTI, 

2004).  

Formador - assegura direta ou indiretamente a construção e o desenvolvimento de 

conhecimentos, capacidades e atitudes nos alunos. Na maior parte do tempo, deverá atuar com 

autonomia e segurança na sua atividade formativa (AZEVEDO, 2004). 

Mediador - serve de facilitador e catalisador do processo de desenvolvimento de 

competências nos alunos. Se ele define e negocia os objetivos e metas, então estará em 

condições para avaliar, em contínuo, a atuação do aluno, procurando sempre estabelecer a 

ponte entre as competências que o aluno adquiriu e as que se pretende que ele atinja 

(CECHINEL, 2000). 

Orientador - assegura o diagnóstico de necessidades, propõe percursos formativos, 

analisa com o aluno a sua atuação e desenvolvimento e propõe medidas de melhoria e 

aperfeiçoamento. Segundo Souza (2004, p. 5), 
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a capacidade para atuar como mediador e conhecer a realidade de seus alunos em 
todas as dimensões (pessoal, social, familiar e escolar) é de fundamental importância 
para que, de algum modo, ele ofereça possibilidades permanente de diálogo, 
sabendo ouvir, sendo empático e mantendo uma atitude de cooperação, e possa 
oferecer experiências de melhoria de qualidade de vida, de participação, de tomada 
de consciência e de elaboração dos próprios projetos de vida.  
 

Avaliador - assegura a avaliação da formação - contínua e final. É fundamental sua 

reação ao resultado das atividades realizadas pelo aluno, seja em casos de comportamento e 

resultados positivos (sob a forma de felicitação, empatia, reforço, crítica, cumprimento, 

aplauso), seja em caso de resultados negativos ou aquém do objetivo (sob a forma de sugestão 

de percursos alternativos ou complementares, crítica, sugestões, explicação e resolução de 

dúvidas, etc.) (SILVA, 2006).  A principal finalidade desse acompanhamento é avaliar se o 

aluno está conseguindo: 1) apropriar-se do conhecimento veiculado no curso; 2) atingir as 

habilidades de pensamento de ordem superior – análise, síntese e avaliação; 3) adotar atitudes 

indicadas nos objetivos do curso, buscando efetuar correções, se necessário (SILVA, 2003). 

Segundo Carvalho (2007, p. 8), 

 

um tutor, com participação efetiva no processo de avaliação e construção dos 
conteúdos, torna-se um elemento fundamental para o sucesso de qualquer curso a 
distância, pois cabe a ele observar e entender como o aluno aprende, criando 
estratégias de aprendizagem significativas para o aluno. 

 

Segundo Palloff e Pratt (2002), as várias tarefas e papéis exigidos do professor 

orientador de aprendizagem são classificados em quatro áreas: pedagógica, social, gerencial e 

técnica. Esses autores definem a função pedagógica como aquela que gira em torno da 

facilitação educacional. A função social diz respeito ao fomento de um ambiente social 

amigável, que é essencial à aprendizagem on-line. A função gerencial envolve normas 

referentes ao agendamento do curso, ao seu ritmo, aos objetivos traçados, à elaboração de 

regras e à tomada de decisões. A função técnica depende, em primeiro lugar, de o professor 

estar à vontade com a tecnologia utilizada e ter conhecimento dela, sendo capaz de transmitir 

tal domínio da tecnologia a seus alunos.  

Segundo Meirelles (1994) e Garvin (2001), é pouco provável que Instituições de 

Ensino continuem sendo as mesmas após a utilização de novas tecnologias educacionais em 

seu interior, uma vez que softwares informáticos alteram suas estruturas física e 

organizacional, incorporando novas relações sociais, novos focos educacionais, novos olhares 

pedagógicos, entre outros fatores, como o docente, o discente e o corpo técnico. Vale ressaltar 

que os docentes enxergam-se em um novo cenário, com um sentimento de medo perante o 
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novo, o desconhecido, representado pelos avanços tecnológicos, mesmo porque as instituições 

de ensino até então apresentavam características que lhes eram próprias: carteiras enfileiradas, 

quadro negro, mesa do professor, seu papel hierárquico e seu comportamento de agente ativo 

no processo educacional (MEIRELLES, 1994; GARVIN, 2001). 

 

Esse entendimento do papel do professor-orientador acadêmico na EaD e das 
mudanças exigidas pelo novo formato de ensino deve levar as Instituições a 
repensarem a formação do seu quadro de docentes. O bom educador no ensino 
presencial será um bom educador na EaD? Quais os quesitos que o educador deve 
apresentar para, não estando fisicamente junto do seu aluno, poder ser tão eficaz 
quanto no ensino presencial? (AZEVEDO, 2008, p. 20). 
.  
 

De acordo com Almeida (2001), uma questão merece atenção: a implementação da 

modalidade de Educação a Distância está intrinsecamente voltada para a utilização de novas 

tecnologias educacionais, que passam a exigir do discente e do docente novas posturas diante 

do conhecimento e do processo cognitivo de aprendizagem. 

 

O educador-orientador acadêmico, nesse novo cenário, especialmente construído 
para a EaD, com um novo perfil e envolto em novas exigências da sua profissão, no 
contexto universitário está inserido em uma instituição social que deve ser referência 
e motor de mudança e inovação na sociedade (AZEVEDO, 2008, p. 21). 
 

 
Portanto, por considerar que a implementação de tal modalidade em Instituições de 

Ensino Superior exige mudança de postura, de comportamento, de atitude, de adoção de um 

modelo de gestão diferenciado, depreende-se que a efetiva implantação de um novo modelo 

educacional, de uma nova forma de aprendizagem, requer uma transformação/mudança da 

organização em termos de gestão, processos, estrutura, sistemas e, finalmente, cultura 

(MANSUR, 2001). 

Segundo Massetto (2003, p. 74), 

 

[...] a relação entre o professor e o aluno deixa de ser vertical e de imposição cultural 
e passa a ser de construção em conjunto de conhecimentos que se mostrem 
significativos para os participantes do processo, de habilidades humanas e 
profissionais e de valores éticos, políticos, sociais e transcendentais. 
 

                                           
Nesse sentido, Crozatti (1998) afirma que transformações organizacionais efetivas são, 

na verdade, a mudança da cultura organizacional, tendo como pressuposto a real identificação 

das características e aspectos da cultura que se deseja alterar. Dessa forma, a transformação 

estará incorporada à nova cultura da organização. 
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3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos que direcionaram esta pesquisa estão descritos neste 

capítulo.  

 

 3.1 Perspectiva metodológica 

 

 Esta pesquisa apresenta enfoque qualitativo, por entender que se refere a investigações 

sobre a vida, o comportamento das pessoas, as histórias das instituições, bem como sobre as 

funções organizacionais, os movimentos sociais ou relacionamentos interativos não 

conduzidos por procedimentos estatísticos ou outras formas de quantificação (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). A expressão “pesquisa qualitativa” compreende um conjunto de distintas 

técnicas interpretativas que dizem respeito a descrição e a decodificação dos componentes de 

um sistema complexo de significados (NEVES, 1996). A pesquisa qualitativa possibilita 

insights e especulações sobre um determinado contexto ou fenômeno, além da riqueza dos 

dados gerados na pesquisa de campo.   

  Segundo Strauss e Corbin (2008), a escolha de métodos qualitativos é mais adequada 

quando o objetivo da pesquisa é tentar esclarecer o significado ou a natureza da experiência 

de pessoas e descobrir o que elas estão fazendo e pensando. 

 A opção pela pesquisa qualitativa se deve à necessidade de compreender, à luz da 

cultura organizacional, quais são os elementos influenciadores no processo de implementação 

da Educação a Distância em Instituições de Ensino Superior, situação em que o objeto de 

análise não precisa ser investigado por intermédio de números ou de outros meios de 

quantificação (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

 As características do material coletado e os objetivos pretendidos foram os elementos 

norteadores da análise. Com o desafio de construir interpretações, a análise do conteúdo visa 

descrever e interpretar dados coletados a respeito de um determinado assunto, por intermédio 

de procedimentos especializados e científicos (MINAYO,2006).  

Tal análise, que tem como objeto o conteúdo dos discursos, despreza a noção realista 

de que a linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir ou descrever o mundo e 

destaca, de forma central e relevante, o discurso como construção na vida social. De acordo 

com Nogueira (2001, p. 20), “esta visão social da linguagem, de que falar é fazer algo, é 

importante, já que as práticas discursivas são genuinamente sociais situadas num espaço inter-

humano e têm efeitos sobre a vida social e cultural”. 
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Para Giovinazzo (2005) para se contextualizar a análise de conteúdo de forma 

eficiente, é necessário haver por parte do analista cuidadosa e sistemática leitura das 

informações transcritas para que os resultados sejam evidenciados. 

Segundo Deusdará e Rocha (2005), os mecanismos de funcionamento de uma pesquisa 

em análise de conteúdo encenam uma busca ou descoberta dos resultados, e não a construção 

de uma análise.  

Existem dois objetivos essenciais na análise de conteúdo. O primeiro refere-se à 

análise de conteúdo voltada para o “meio de expressão”, em que o cerne do foco do texto a ser 

estudado é a fonte em si. Assim, o resultado dessa análise será a explicação da “variável 

dependente”. O segundo refere-se, ao público, como o cerne do foco do texto. Dessa forma, o 

texto funciona como uma forma de solicitação: interferência nas visões, nas práticas, 

rotulações e pré-noções das pessoas.  Portanto, a análise de conteúdo compilará o resultado 

em variáveis independentes na explicação dos fatos (BAUER, 2003). Tal autor salienta ainda 

que o resultado da análise de conteúdo demonstra uma leitura embasada nos pressupostos 

teóricos do pesquisador sob a óptica de seu problema de pesquisa. 

No que se refere à análise do discurso, essa apresenta rumos para o estudo dos 

significados, uma maneira de investigar o que está implícito e explícito nos diálogos que 

constituem a ação social, os padrões de significação e representação que constituem a cultura. 

Permite uma gama de abordagens e um conjunto de teorizações acerca de um mesmo dado 

(BRANDÃO, 2004). 

Nas palavras de Fernandes (2005), o discurso se encontra na exterioridade da língua, 

ou seja, no social. Todavia o discurso não pode prescindir da linguagem, visto ser ela que lhe 

dá materialidade. É nessa intersecção que as relações imbricadas entre significado e sentido se 

fazem notar. 

 Vale ressaltar que, no intuito de buscar os conhecimentos necessários para atender os 

objetivos desta pesquisa, decidiu-se entrevistar os principais atores da modalidade Educação a 

Distância atuantes em Instituições de Ensino Superior: diretores, coordenadores e professores 

de cursos ofertados na modalidade a distância. Assim, foi selecionado um grupo de 

especialistas envolvidos com a citada modalidade para serem entrevistados.  

 

3.2 Estratégia de coleta de dados  

 

Com o objetivo de responder ao problema apresentado na pesquisa: “Quais os 

elementos, à luz da cultura organizacional, influenciaram, de forma preponderante, o processo 
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da implementação da Educação a Distância em Instituições de Ensino Superior?”, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com nove especialistas, entre eles, diretores, 

coordenadores de cursos e professores que atuam com a modalidade Educação a Distância nas 

Instituições de Ensino Superior, e foi feita a análise documental por meio de documentos 

institucionais. Todas as entrevistas foram realizadas pela mesma entrevistadora, gravadas com 

consentimento dos entrevistados e, posteriormente, transcritas para que todas as informações 

fossem utilizadas. 

A pesquisa foi realizada em duas Instituições de Ensino Superior em Minas Gerais, as 

quais foram denominadas X e Y, com o intuito de manter o anonimato delas. Objetivando 

estudar o processo de implementação da modalidade Educação a Distância e sua relação com 

elementos culturais organizacionais, a escolha das unidades empíricas recaiu, dentre várias 

IES, naquelas que já possuíam pelo menos três anos de experiência na oferta e implementação 

da modalidade de Educação a Distância.   

As entrevistas semiestruturadas, como material de pesquisa, constituem uma opção 

teórico-metodológica. As discussões sinalizam aspectos ligados ao interesse do pesquisador 

no momento da entrevista, à sua familiaridade com o referencial teórico, à leitura, 

interpretação e análise do material recolhido. Assim, o entrevistador deve conduzir a 

entrevista objetivamente, de modo a extrair apenas o que é relevante para a pesquisa 

(CURSINO, 2010). 

Segundo Queiroz (1988), a entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de 

dados que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser 

dirigida por este, de acordo com seus objetivos. Desse modo, o entrevistador deve conduzir a 

entrevista objetivamente, de modo a extrair apenas o que é relevante no domínio da pesquisa. 

Entre os arquivos e documentos institucionais, foram verificados os organogramas da 

instituição de ensino, documentação referente a missão, valores, plano de desenvolvimento 

institucional, credenciamento junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) , normas para 

oferta de cursos, cursos desenvolvidos e em oferta, corpo docente e técnico-pedagógico 

atuantes na modalidade Educação a Distância. 

O tamanho da amostra na análise de conteúdo das entrevistas foge à tradição da 

ciência convencional, não havendo preocupação com a consecução de uma amostra elevada. 

O fato de o próprio pesquisador efetuar as entrevistas é um fator limitador do tamanho da 

amostra. Os participantes de uma dada pesquisa partilham entre si determinadas 

especificidades fundamentais para a questão em estudo. Não há preocupação com a 



60 
 

 

representatividade. Objetiva-se encontrar pessoas típicas da categoria em estudo, que visa 

determinada situação particular (NOGUEIRA, 2001). 

Vale ressaltar, ainda, que: 

 
A relevância dada às práticas discursivas dos participantes não visa verificar 
possíveis discrepâncias com as ações, mas construir informações que refletem 
dimensões idealizadas da sociedade para então compreender valores, emoções e 
atitudes que a circundam (RODRIGUES, 2009, p. 55). 
 

 Segundo Duarte (2002), numa perspectiva qualitativa, o número de indivíduos que 

irão compor o quadro de entrevistas dificilmente pode ser determinado a priori – tudo 

depende da qualidade das informações obtidas a cada entrevista, assim como da profundidade 

e do grau de recorrência e divergências de tais informações.  

A definição dos sujeitos a serem entrevistados, ou seja, que irão compor o universo de 

investigação, assim como o seu grau de representatividade no grupo social em estudo, é algo 

essencial, pois interfere diretamente na qualidade das informações obtidas (DUARTE, 2002). 

No que se refere à amostra desta pesquisa, buscando explorar as potencialidades do 

método, na escolha dos entrevistados foi considerada a influência (direta ou indireta) destes 

no processo de implementação da modalidade “Educação a Distância” nas Instituições 

pesquisadas, de modo a registrar nos discursos os pontos de vista antagônicos e, a partir de 

vieses diversos, criar a possibilidade de evidenciar respostas para os objetivos desta pesquisa 

(GIOVINAZZO, 2005).  

Foram entrevistados nove especialistas representantes de duas Instituições de Ensino 

de Minas Gerais, X e Y. O QUADRO 4, a seguir, apresenta o perfil da amostra de pesquisa. 
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QUADRO 4 – Amostra da pesquisa  
Nº ENTREVISTADOS/ESPECIALISTAS SEXO FUNÇÃO INSTITUIÇÃO 

01 
Diretor Representante da Instituição  
 

Masculino Direção de Ensino IES X 

02 Diretor Representante da Instituição  Masculino 
Direção de Ensino a 
Distância 

IES Y 

03 Coordenador de Curso a Distância  Masculino 
Coordenação de curso a 
distância 

IES X 

04 Coordenador de Curso a Distância  Feminino 
Coordenação de curso a 
distância 

IES Y 

05 Professor de Curso a Distância  Masculino 
Professor universitário de 
disciplina ministrada em 
curso a distância 

IES X 

06 Professor de Curso a Distância  Masculino 
Professor universitário de 
disciplina ministrada em 
curso a distância 

IES X 

07 Professor de Curso a Distância  Feminino 
Professor universitário de 
disciplina ministrada em 
curso a distância 

IES X 

08 Professor de Curso a Distância  Feminino 
Professor universitário de 
disciplina ministrada em 
curso a distância 

IES Y 

09 Professor de Curso a Distância  Feminino 
Professor universitário de 
disciplina ministrada em 
curso a distância 

IES Y 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

Quanto ao roteiro de entrevistas, este foi desenvolvido levando-se em consideração a 

divisão das perguntas em eixos temáticos que se referem aos elementos culturais investigados, 

a saber: 1 - Estrutura; 2 - Normas: práticas formais e informais; 3 - Valores; 4 - Heróis; 5 - 

Comunicação. O roteiro de pesquisa utilizado encontra-se no Apêndice A deste trabalho.  

Para elencar os elementos que seriam estudados à luz da cultura organizacional, com o 

objetivo de identificar quais deles seriam influenciadores na implementação da modalidade 

Educação a Distância em IES, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que se refere a consultas a 

fontes de dados secundários como livros, artigos, matérias da imprensa escrita, da internet e 

legislações específicas que se deseja pesquisar (VIEIRA, 2003; RÉVILLION, 2003). 

  

3.3 Procedimentos de análise de dados  

 

Para análise dos dados, utilizou-se a técnica qualitativa de análise de conteúdo com 

matizes de análise do discurso. Uma vez instaurado o corpus de pesquisa, alcançado por meio 

das interlocuções entre entrevistadora e entrevistados, procurou-se, com base na abordagem 

teórico-metodológica que norteou esta dissertação, analisar os espectros de textos, bem como 

os posicionamentos dos diretores, coordenadores e professores de cursos em EaD, associados 
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às práticas cotidianas desses atores em suas respectivas Instituições de Ensino. Segundo 

Bardin (1979), a análise de conteúdo representa, 

 
[...] um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1979). 

 

A análise do conteúdo foi fundamentada na análise, na íntegra, das transcrições das 

entrevistas que foram realizadas.  Após tal procedimento, uma leitura atenta foi realizada, a 

fim de apreender os eixos temáticos que tiveram maior influência quando do processo de 

implementação da Educação a Distância nas IES, na tentativa de comprovar alguma 

interpretação e detectar algum significado. Dessa forma, o conteúdo analisado funcionou 

como meio de absorver as percepções dos entrevistados acerca dos objetivos desta pesquisa. 

De acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo resumi-se na identificação, 

codificação e categorização dos primeiros padrões dos dados, ou seja, significa analisar o 

conteúdo das entrevistas e observações realizadas compreendendo a explicitação, a 

sistematização e expressão das mensagens, objetivando efetuar deduções lógicas e justificadas 

sobre sua origem e contexto.  

Para proceder à análise do conteúdo das entrevistas, utilizou-se, como ferramenta de 

apoio, o software de análise qualitativa de dados denominado Atlas TI, que tem como 

objetivo facilitar o processo de análise qualitativa quando se tem um grande volume de dados 

textuais. 

Foi possível, através do Atlas TI, realizar a codificação dos textos, fazer uma relação 

com os códigos e realizar as associações dos diversos discursos e seus respectivos códigos. O 

software gerou teias que possibilitaram a visualização das relações entre os códigos e os 

espectros de textos. 

Por meio desse software, foi possível percorrer os dados qualitativos em seus dois 

níveis, a saber: o nível textual, gerando as categorias analíticas, depurando e codificando o 

texto, até alcançar o nível conceitual, no qual se estabelecem as relações e correlações 

existentes entre as categorias. Finalizada tal etapa, procedeu-se ao que o programa reconhece 

como networks, ou seja, a sistematização dos dados através de unidades textuais formadas por 

categorias, subcategorias, espectros de textos, suas relações e correlações. 

Com o auxílio do citado software, ao longo das leituras que foram realizadas, o 

material obtido por meio das entrevistas foi separado e agrupado em categorias, ou seja, todas 

as respostas dos entrevistados foram agrupadas em seus respectivos eixos temáticos.  Na fase 
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do agrupamento e da codificação, procuraram-se trechos dos discursos que representaram 

situações verossimilhantes. 

Quanto a sua operacionalidade, na análise de conteúdo, fez-se inicialmente uma leitura 

dos documentos, das falas e dos depoimentos transcritos, com a finalidade de atingir um nível 

profundo que ultrapassasse os sentidos manifestos no material coletado; isso devido ao 

objetivo subsequente de ordenar e integrar as categorias de análise escolhidas e responder às 

questões de pesquisa (MINAYO, 2006). 

 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou 
de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e 
uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 
analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão 
fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da 
prática discursiva.[...] não mais tratar os discursos como conjunto de signos 
(elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 
práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os 
discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É 
esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 
1986, p. 56). 

 

Assim, transcreveram-se os depoimentos emanados das entrevistas semiestruturadas e 

procedeu-se a uma leitura e revisão acurada do texto produzido. No processo de transcrição, 

procurou-se atentar para reproduzir fielmente as opiniões manifestadas pelos entrevistados, 

contemplando aquelas reações que expressam indignação, repúdio, concordância ou 

determinados comentários incisivos sobre o assunto em discussão. O processo de transcrição 

de dados coletados gerou 121 páginas de informações. 

  Após a transcrição, passou-se para a análise de conteúdo dos resultados colhidos nas 

entrevistas. “Do conversar e da análise desta conversação, num exercício de desconstrução e 

construção dos discursos pela metodologia dos conteúdos discursivos, num processo de 

análise e síntese” proposto por Moraes, R. (2003, p. 120), construíram-se significados que se 

organizaram em categorias de análise definidas na pesquisa, por meio dos eixos temáticos: 

Estrutura; Normas; Valores; Heróis e Comunicação.  

A proposta analítica consistiu em integrar os diversos posicionamentos dos 

entrevistados sobre essas categorizações, no sentido de compreender quais são os elementos 

influenciadores de maior preponderância na implementação da modalidade Educação a 

Distância nas IES. A composição da análise se delineou então por um conjunto de citações, 

contendo informações sobre cada eixo temático.   
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3.4 Características das unidades de pesquisa 

 

 3.4.1 Instituição X 

 

A Instituição X, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, foi fundada 

em 1965. Inicialmente, com a implantação de duas Faculdades, estendeu suas áreas de 

atuação e, posteriormente, fundou sua terceira Faculdade. Dessas três Faculdades isoladas, 

emergiu, no ano 2000, o Centro Universitário. Com o avanço propiciado pelo 

desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores, com um corpo docente qualificado e 

uma infraestrutura adequada, a Instituição conquistou, no ano de 2004, o credenciamento 

como Universidade. 

Em 2010, ao completar 45 anos, a Instituição X incorpora-se ao grupo das melhores 

Instituições em ensino superior de Minas Gerais, ocupando o segundo lugar como 

Universidade Privada no Estado, de acordo com o Índice Geral de Cursos do MEC. Sua 

missão educacional propõe atender às necessidades básicas e complementares para a 

formação apropriada de seus discentes. Vale ressaltar que os órgãos colegiados, integrados 

por professores, alunos e pessoal técnico-administrativo, correspondem à ação participativa na 

Instituição. 

A IES dispõe de um Conselho Universitário, órgão de deliberação superior e 

supervisão geral da IES, responsável pela definição de sua política, bem como pela 

administração acadêmica.  Já as Faculdades apresentam os órgãos consultivos e deliberativos 

que são: a Congregação, o Conselho de Cursos, os Colegiados de Cursos e os Núcleos de 

Disciplinas que se instalam e deliberam com a presença da maioria absoluta dos seus 

membros. Os órgãos executivos das Faculdades em suas próprias instâncias são: a Diretoria, 

as Coordenações de Cursos e as Coordenações de Núcleos e Disciplinas. 

As Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e de 

Planejamento e Administração são órgãos executivos que têm como atribuição o 

planejamento, a coordenação e a execução das atividades da IES. 

A IES oferece cursos de graduação, superiores de tecnologia, pós-graduação lato 

sensu (especialização), pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e de extensão. 

Além dos cursos presenciais, oferece cursos e disciplinas na modalidade de Educação a 

Distância (EaD). Ainda proporciona aos discentes a oportunidade de viagens de intercâmbio, 
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com base em celebração de convênios com outras instituições, por meio do setor de Relações 

Internacionais. 

 

3.4.2 Instituição Y 

 

A Instituição Y, de direito privado e sem fins lucrativos, obteve, em 12 de dezembro 

de 1958, o reconhecimento oficial como Universidade. 

Presente em importantes regiões do Estado, abriga, por meio de uma estrutura 

multicampi, toda a infraestrutura necessária para a gestão acadêmica de seus cursos, com 

equipamentos que apresentam modernos recursos tecnológicos e pedagógicos. Sua 

comunidade acadêmica abrange 63.528 estudantes, espalhados pelas suas unidades. São 108 

cursos de graduação, 19 cursos de mestrado e oito de doutorado, além de 319 cursos de 

especialização (entre os das modalidades a distância e presencial). 

Entre os órgãos de deliberação superior, a IES dispõe de Conselho Universitário, 

órgão consultivo e deliberativo superior da Universidade. Esse órgão tem como competência 

resolver sobre criação, oferta, número de vagas, organização, alteração e extinção de cursos e 

órgãos da Universidade, bem como de seus departamentos, ouvindo, sempre que necessário, o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Compete ao citado órgão zelar pelo cumprimento 

do Estatuto e do Regimento Geral da IES, e pela aplicação das normas por que se orienta a 

Universidade. 

Já o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão da IES que inspeciona e 

coordena o ensino, a pesquisa e a extensão em toda a Universidade, além de instituir as 

diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e da extensão a serem cumpridas pelos diversos 

órgãos da Universidade. Acompanha, ainda, o cumprimento da política educacional da IES, 

determinando medidas necessárias ao seu desenvolvimento e melhoramento. 

A missão da IES tem como base propiciar o desenvolvimento humano e social para a 

formação humanista e científica de seus alunos. 
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4 APRESENTAÇÃO  E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados extraídos das entrevistas desta pesquisa, 

realizadas com nove especialistas de duas Instituições de Ensino Superior atuantes na 

modalidade Educação a Distância. A análise do conteúdo das entrevistas foi estruturada em 

cinco eixos temáticos principais: Estrutura, Normas, Valores, Heróis e Comunicação.  Dessa 

forma, a partir de cada um dos citados eixos, derivaram diferentes categorias de análise, por 

meio do conteúdo das entrevistas. 

A fim de analisar as entrevistas realizadas com os diretores, coordenadores de cursos e 

professores que atuam com a modalidade Educação a Distância, fruto da presente 

investigação, utilizou-se a técnica qualitativa análise de conteúdo com matizes de análise do 

discurso. O objetivo da análise foi focado não somente no texto em si, mas no público 

pesquisado que o produziu. Dessa forma, os depoimentos analisados funcionaram como meio 

de absorver as percepções dos entrevistados acerca dos objetivos desta pesquisa. 

O corpus discursivo foi formado por um conjunto de sequências discursivas, obtidas 

em nove entrevistas individuais, gravadas em áudio, nos meses de maio e junho de 2012.   

Vale ressaltar que o número de sequências discursivas foi definido de acordo com os 

objetivos desta pesquisadora. Não há preocupação em proceder a análise em todas as 

sequências discursivas, pois, de acordo com Orlandi et al. (1989, p. 32), “ a análise de 

discurso não visa à exaustividade horizontal, isto é, em extensão, nem à completude, ou à 

exaustividade em relação ao objeto empírico material”. 

     Destaque-se que, na transcrição da fala dos entrevistados, optou-se por manter o 

registro linguístico utilizado por eles no momento das entrevistas. 

  

4.1 Análise de Conteúdo 
 

4.1.1 Eixo Temático 1: Estrutura 
 
 

De acordo com as análises realizadas na categoria Estrutura fez-se necessário 

desdobrá-la em cinco subcategorias: Fatores que levaram as IES a despertarem para a EaD; 

Estrutura da IES no processo decisório para criação de cursos; Facilitadores para 

implementação da modalidade Educação a Distância; Dificuldades percebidas na estrutura 
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da IES que interferiram no processo de implementação da Educação a Distância e Missão, 

Políticas e Estratégias de EaD na IES.   

Dando início às análises da subcategoria Fatores que levaram as IES a despertarem 

para a EaD, os especialistas, quando questionados sobre o início das atividades das IES para 

a oferta da modalidade de Educação a Distância, relataram, em sua maioria, que um dos 

fatores que levaram as IES a despertarem para essa modalidade refere-se ao fato de a estrutura 

de ocupação territorial estar no seu limite, aliado à especificidade da modalidade quanto à 

flexibilidade de tempo e horários, tanto para alunos como para professores. As possibilidades 

de estender as oportunidades educacionais a uma grande parcela da população que, pela 

distância das IES, não podem adquirir os conhecimentos necessários para sua educação, 

também foram relatadas: 

.  

A [Instituição X], creio eu, pelo menos essa é a imagem que me é passada, é a 
leitura que eu faço, vislumbrou que não existe outro caminho, até porque a própria 
estrutura, eu falo a estrutura de ocupação territorial, de construção predial, já está no 
seu limite. Ela está numa área urbana bastante populosa, ela não tem mais para onde 
crescer. Paralelo a isso, creio que a educação a distância vai a passos largos 
substituir a educação presencial. As pessoas hoje não têm mais tempo de estarem 
presas em trânsitos cada vez caóticos, duas horas para irem, duas horas para 
voltarem. Além daquelas que estão distantes geograficamente. (Especialista 3) 

 

A gente, inclusive, tem problemas muito sérios de espaço interno, espaço físico de 
sala de aula, laboratório. Porque a Universidade está crescendo demais, a [Unidade 
de Ensino] está crescendo demais, com mais alunos, mais cursos, mais turmas. 
Então é assim, a gente tem problemas de espaço interno para oferecimento de salas 
nos três períodos [turnos] e até no entorno da escola, quer dizer: [de estacionamento 
para] os alunos, as vans que trazem os alunos, transporte, ou seja, a escola começou 
a enxergar isso, e viu na EaD uma oportunidade de sanar ou minimizar uma série 
desses  problemas. (Especialista 5) 

 

Em outros depoimentos, uma nova justificativa para explicar outro motivo que levou 

as IES a despertarem para a modalidade EaD. Nesse caso, o fator refere-se aos avanços 

tecnológicos no ambiente educacional e, consequentemente, a cultura tecnológica que está se 

instaurando nas IES. Tais declarações remetem ao fato de que a Universidade, diante de uma 

revolução tecnológica, não pode ignorá-la e deixar de gozar de seus benefícios.  

As sucessivas inovações tecnológicas aplicadas à educação caracterizam a 

implementação da EaD como uma das tendências mais marcantes do final do último milênio 

(LOYOLLA: LISONI, 2010). Os discursos seguintes ilustram esse fato: 

 
E a tecnologia embarcada hoje em dia, cada vez que você acorda, um dia atrás do 
outro aparece um aparelho novo ou uma mídia nova. Eu vejo pelas minhas crianças, 
os trabalhos que elas têm que fazer de escola que envolvem pesquisa na internet 
saem com uma facilidade tremenda. Na hora que tem que fazer um resumo de um 
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livro é um martírio. Por quê? Porque se trata de um povo, de um povinho que está 
nascendo e que está se inserindo tecnologicamente, pois a realidade é outra, que eu 
creio que no futuro próximo os meus netos, provavelmente, com certeza os meus 
netos não vão entender porque teriam que se deslocar para algum lugar para estudar, 
senão em EaD, senão por intermédio de um computador ou seja, lá no futuro, do 
jeito que avança a tecnologia, um instrumento que foi disponibilizado para ele. 
(Especialista 3) 

 

A [IES] em 1999, sob a direção do então Reitor, entendeu que as novas tecnologias 
da comunicação e informação e também a própria LDB de 1996 de uma certa forma 
tornavam urgente o início da EaD nas Instituições de Ensino Superior. (Especialista 
9) 
 
 
A [Unidade de Ensino] iniciou o seu trabalho com uma visão da direção que o 
caminho era por aí mesmo quando a educação a distância estava [se] iniciando no 
Brasil. No mundo já tinha uma dimensão maior, mas a [Unidade de Ensino] 
entendeu que o mundo iria por aí, [o] ensino iria por aí, que o avanço da tecnologia é 
uma coisa absolutamente inexorável. Que a cultura que está se formando no meio da 
infância e da juventude é uma cultura basicamente tecnológica, que ela tem acesso a 
tudo hoje em dia em matéria de tecnologia. E, quando chegasse, ou está chegando, 
agora à idade da Universidade ela já quereria também o acesso ao ensino superior, 
ao ensino em geral, mas, principalmente, ao ensino superior via tecnologia. 
(Especialista 1) 

 

É possível perceber no discurso do especialista 1 que o novo meio de comunicação, o 

computador, através do desenvolvimento da Web elevou o ritmo da comunicação na relação 

mediada professor/aluno ao patamar do imediato e do interativo, criando, assim, um espaço 

em que o mundo físico chega a ser superado. E ainda percebe-se que os recursos das mídias 

tradicionais – texto, áudio e vídeo – são potencializados a partir de sua fusão nesta poderosa 

mídia, ou seja, a internet. O depoimento a seguir registra essa realidade: 

 

[...] e não existe em nenhuma Universidade do mundo, disciplina que não se possa 
fazer [a distância]. Até porque, a pessoa pensa muito naquele negócio escrito [...] 
Mas, quais são as mídias que existem? Quais são os meios? Quais as tecnologias 
disponíveis? E [na verdade] a tecnologia está disponível para o professor para 
qualquer tipo de contato, de orientação, de explicação. [Por isso não existe disciplina 
que não possa ser ofertada na EaD] Pelo contrário! Quando você grava, como nós 
estamos começando a gravar agora uma aula, onde ele explica aquela parte técnica – 
se o aluno não entendeu, ele dá um [retrocesso na vídeo-aula], volta para trás, ele 
assiste [à aula] de novo. Não entendeu, ele assiste uma segunda vez. Se ele não 
entendeu de novo, ele tem acesso ao professor para perguntar. (Especialista 1) 

 

O especialista 7 traz à tona em seu discurso outro motivo que levou a IES a adotar a 

modalidade EaD: o alto índice de reprovação em disciplinas cursadas na modalidade 

presencial.  Corroborando tal argumento, o especialista 9 relata que a regulamentação da EaD, 

por parte do MEC, e a  oferta de disciplinas a distância em cursos presenciais no limite de até 

20% da carga horária total do curso, conforme Portaria Nº 4.059/ de 10 de dezembro de 2004,  



69 
 

 

foram o grande incentivo para tal implementação (BRASIL, 2004), como pode ser verificado 

nos relatos que se seguem: 

 
Outra coisa que [os diretores] levaram em consideração [para implementação da 
EaD] é o alto número de repetentes na disciplina [presencial]. Então, o cara já fez 
presencial. [...] uma segunda opção poderia ser à distância. (Especialista 7) 

 

 
Com a regulamentação da EaD pelo MEC e com a possibilidade de ofertar 20% da 
carga horária total do curso de graduação [presencial] a distância, [...] foi o marco 
transformador  na ação da [IES]. (Especialista 9) 
 

Outra causa apontada pelos especialistas refere-se aos aspectos econômicos do 

processo decisório quanto à implementação da modalidade a distância. Até que ponto tal 

implementação seria viável, financeiramente, para a Instituição? Na verdade, existe certo 

consenso de que o custo de um curso realizado na modalidade a distância tende a se tornar 

mais baixo do que um curso presencial, a partir do momento em que a IES passe a atender em 

larga escala. No entanto, embora a questão do custo, ou seja, da viabilidade financeira não 

seja o elemento crucial para a decisão entre implementar ou não a EaD, considerações a esse 

respeito foram feitas até mesmo para comprovar a viabilidade financeira  da modalidade, 

como destaca o especialista 8 a seguir:  

 
[...] Eu acho que, para [a] alta administração, a gente teve [que] provar 
financeiramente que [a EaD]era viável. E provar além disso. Financeiramente, eu 
digo por que assim, eu acho que provar que a gente leva o conhecimento onde ele 
não está, [ou seja,] fora das fronteiras das unidades [da IES] é fácil, porque a gente 
pode levar o curso para o Estado inteiro. Então, eu acho que isso é ponto pacífico! 
Mas provar que é viável [financeiramente], que [o curso em EaD] se paga, porque o 
lucro também não é o objetivo da Universidade, mas, assim, provar dentro desse 
contexto [...] eu acho que foi um desafio![...] “tem que provar o tempo inteiro, tem 
que mostrar o tempo inteiro a qualidade”. (Especialista 8) 

 

Em relação à subcategoria de análise: Fatores que levaram as IES a despertarem para 

a EaD, conforme análises realizadas acima, ficaram evidentes os cinco fatores que sintetizam 

esse processo e suas relações, conforme demonstra a FIG. 2, a seguir. 
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      FIGURA 2 - Fatores que levaram as IES a despertarem para a modalidade EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

  

Quanto às análises da subcategoria Estrutura da IES no processo decisório para 

criação de cursos, no que se refere ao processo decisório para criação e oferta de cursos a 

distância, o especialista 1 evidenciou que o processo interno de decisão ocorre por meio do 

colegiado. Informou ainda que, para que se possa lançar um curso a distância, ele precisa ser 

aprovado pelo colegiado de curso, que é composto pelos coordenadores de curso e 

coordenadores dos diversos núcleos de disciplinas, sob a coordenação do Diretor de Ensino. 

Este analisa a proposta, notadamente a matriz curricular, e a existência de mercado para o 

curso. Após, o projeto é encaminhado para a Reitoria, que o submete a uma consultoria 

especializada, e posteriormente é levado ao Conselho Universitário, órgão que aprova 

formalmente os cursos e disciplinas, conforme depoimento que se segue: 

 
[...] tem um conselho da faculdade [colegiado de curso], que, normalmente, lá é 
discutido a criação de cursos, na qual inclusive, o nosso curso de EaD passou 
primeiro pela aprovação do conselho da faculdade, foi apresentada a matriz 
curricular, foi apresentado os objetivos do curso,  toda fundamentação necessária 
que o caso requer e, ao ser aprovado, foi para o CONSUNI [Conselho 
Universitário], que é o conselho da universidade, junto à reitoria, para, perante os 
demais membros, ser aprovado. (Especialista 3) 

 

Após aprovado, o acompanhamento do curso é realizado pelo Núcleo Docente 

Estruturante, do qual o coordenador do curso é um integrante. O relato abaixo demonstra essa 

situação. 
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Junto à coordenação, abaixo da coordenação, seria uma instância inferior, [institui-
se] o Núcleo Docente Estruturante [composto] por um grupo de professores que 
atuam junto ao coordenador, auxiliando em algumas ações pedagógicas, alguns 
direcionamentos com relação aos rumos do curso. (Especialista 6) 

 

Ressalte-se que, de acordo com o discurso do especialista 8,  todo o processo de 

planejamento dos cursos a serem lançados, antes mesmo de estes serem aprovados, é 

discutido com a Secretaria de Planejamento da IES, conforme demonstra o espectro a seguir: 

 

[As questões de oferta dos cursos] são elaboradas junto com a Secretaria de 
Planejamento, então elas [são] discutidas, elas são acordadas com a Secretaria de 
Planejamento - SEPLAN, que é um órgão da Universidade que estuda o mercado, 
verifica a viabilidade, acorda com a Reitoria e, a partir daí, chega-se a um 
documento estratégico que são os planos de lançamento de cursos. (Especialista 8) 

 

Observa-se que os discursos não demonstram distinção no processo decisório quanto à 

modalidade, ou seja, para qualquer modalidade (presencial ou a distância), a estrutura de 

decisão envolve os órgãos representativos da Instituição. Veja abaixo, na FIG. 3, a 

representação das relações da subcategoria de análise: Estrutura da IES no processo decisório 

para criação de cursos. 

 

                                FIGURA 3 - Estrutura das IES quanto ao processo  
                             Decisório para criação e oferta de cursos a distância 
 

 

 

                            Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Em prosseguimento, dá-se início às análises da subcategoria Facilitadores para 

implementação da modalidade Educação a Distância. Quando consultado sobre a existência 

de um setor responsável pela tomada de decisão para a oferta de cursos a distância na IES, o 

especialista 1 foi enfático ao dizer que não há um setor específico para tratar a EaD de forma 

estratégica. Para defender sua posição, complementa: 

 

Obviamente, [o setor de EaD]é apoio técnico, não é estratégico do ponto de vista de 
produto de mercado, mas [sim]de instrumentalizar a educação a distância. A 
[Instituição] não tem um setor específico cujo objetivo é tratar de maneira 
estratégica a educação a distância. Está dentro da autonomia de cada unidade fazer 
isso ou não. (Especialista 1) 

 

Em outros espectros de textos, foi possível identificar alto grau de autonomia de 

gestão da Diretoria de cada Unidade de Ensino no que se refere à oferta de cursos e 

disciplinas a distância. Os relatos que se seguem corroboram essa percepção: 

 

Eu desconheço que tenha essa estrutura específica. O que a gente faz, por exemplo? 
Eu poderia trazer ao colegiado [...] uma sugestão de um determinado curso a 
distância, isso obviamente passando pela avaliação da diretoria, e o colegiado 
avaliaria a relevância ou não disso aí. Então, seria um processo [...] disparado dentro 
de cada unidade [...] Não vejo algo maior que controla isso dentro da Universidade. 
(Especialista 6) 
 
 
Na verdade quem optou, quem implementou, quem planejou a oferta de disciplinas e 
cursos a distância foram os próprios coordenadores do presencial junto com a 
Direção de Ensino e Diretores da Escola. (Especialista 5) 
 
 
Eu acho [que é] a Diretoria! Porque a gente oferece. Eu como professora posso falar: 
eu quero ofertar minha disciplina à distância. Então, eu procuro o coordenador do 
curso, e ele leva para diretoria. Se a diretoria aprovar, a matéria vai sair. 
(Especialista 7) 
 
 
Até hoje a diretoria sempre teve autonomia na decisão do que ofertar; de quais 
cursos ofertar; de estimular os professores a virem pra cá. Então sempre houve uma 
independência total da diretoria em relação [às ofertas de curso]. (Especialista 2) 

 

 

Para o especialista 3, o principal fator facilitador para implementação da modalidade 

Educação a Distância na IES foi o desejo da Direção, conforme relata: 

 
Como Coordenador do curso [digo que] o principal facilitador [para implementação 
da EaD] foi o interesse da direção. A vontade da direção, do nosso Diretor de Ensino 
e do nosso Diretor Geral em querer, em acreditar na Educação a Distância. 
(Especialista 3) 
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De acordo com seu discurso esse especialista afirma ainda que a mola propulsora para 

o curso que coordena estar formando sua oitava turma na modalidade a distância foi o 

“querer” dos tomadores de decisão da Unidade de Ensino ao qual pertence. 

 

Eu acho que o querer é sempre o primordial. Tudo na vida para funcionar depende, 
penso eu, de um verbo muito importante, que é o querer. Se eu quero eu crio 
mecanismos que acabam se tornando um facilitador.  O próprio hábito de querer é 
um facilitador. O principal facilitador, por exemplo, para o Curso de Gestão de 
Segurança Privada estar este ano, no segundo semestre, montando sua oitava turma, 
vem ao encontro do querer. Vem ao encontro do quê?  Os tomadores de decisão 
queriam que esse curso acontecesse. Então isso foi o principal facilitador, para 
resumir. (Especialista 3) 

 

Para o especialista 5, a Unidade de Ensino, após vislumbrar na modalidade a distância 

uma alternativa para a resolução de seus problemas relacionados à estrutura física, atentou 

para o fato de que teria que implementar a citada modalidade. No entanto o que desencadeou 

tal processo em sua Unidade de Ensino foi assim expressado: 

 

 

Então assim, os principais fatores foram exatamente esses: crescimento da escola, 
necessidade muito grande de mais salas, de mais laboratórios. Então a gente passou 
a enxergar na EaD uma oportunidade de resolver essas coisas.  [...] Então, o diretor 
de ensino, conversando com a gente no ano passado, [...] chamou principalmente 
[profissionais] da área de informática, e falou: [...] vamos implementar [a EaD] e 
vamos ver como funciona. [...] Esse ano o diretor resolveu agora realmente disparar 
[a EaD]. Ele, inclusive, fez uma reunião com os coordenadores de curso na semana 
passada e falou com os coordenadores de curso: “Olha, em 2013, eu quero todo 
curso com pelo menos uma disciplina a distância”. (Especialista 5) 
 

 
Já o especialista 1 foi enfático em seu discurso ao dizer que o grande facilitador foi o 

fato de os tomadores de decisão acreditarem e se envolverem de forma decidida na 

implementação, como pode ser observado a seguir: 

 

O principal facilitador é aquela questão que a gente fala em Administração. 
Administração vem de cima pra baixo, não é necessariamente obrigatório dizer 
goela abaixo. Mas, vem de cima pra baixo, vem em função de uma orientação da 
diretoria. E na [Unidade de Ensino], a partir do momento que nós tivemos a 
autorização do Diretor Geral, orientação do Diretor Geral, o envolvimento enorme, 
muito grande da diretoria de ensino e apoio da área financeira, o facilitador foi 
exatamente isso. Foi que a instituição entendeu que quem detém temporariamente 
aqui o poder de gestão estava envolvido de maneira bem decidida [na 
implementação da EaD]. (Especialista 1) 

 

 

Todos os especialistas consultados consideram que a “vontade” e o “querer” da 

Direção da Unidade de Ensino foi o que de fato propiciou a implementação da EaD na IES. 

Por meio dos discursos analisados, ficou evidenciado que a autonomia quanto à tomada de 
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decisão para oferta de cursos a distância é expressa em forma de concentração do poder 

decisório na administração superior, conforme exposto nos discursos a seguir: 

 

 

 [...] Eu te digo que na [IES] não foi um dificultador muito grande, porque como eu 
te disse, e, é uma expressão que uso e que precisa ser muito bem entendida e falo 
muito em sala de aula, e repito muito o seguinte: Administração vem de cima para 
baixo - não significa que vem goela baixo - isso não significa autoritarismo. A partir 
do momento que a direção da [Unidade de Ensino] sinalizou de cima para baixo que 
nós vamos por esse caminho, só isso aí abalou um pouco as estruturas, a cultura 
conservadora e arraigada. Porque nós deixamos muito claro o seguinte: não vamos 
pressionar ninguém; ninguém será punido por não entrar na [EaD]; teremos o ensino 
presencial lidando concomitantemente, mas nós sinalizamos que a [IES] iria por esse 
caminho [da EaD]. Então, isso aí foi bem absorvido pela instituição, principalmente, 
quando nós demos a garantia de que o presencial continuaria e ninguém seria 
obrigado, seria forçado a entrar nisso, e se não entrasse, continuaria na casa do 
mesmo jeito. Não ia ser punido por não acreditar na [EaD] não! Nós achávamos isso 
uma contingência absolutamente normal. Então, essa direção que a cúpula da 
unidade deu, valeu! Valeu, funcionou e quebrou realmente resistências e quebrou 
conservadorismos. (Especialista 1) 
 

 

Eu acho que é o interesse da alta administração em que isso desse certo. Então, tanto 
as reitorias que passaram desde o momento da criação da educação a distância da 
[IES] até as pró-reitorias que efetivamente tenham agido conosco, que são as pró-
reitorias de graduação e de pós-graduação. Eu acho que o interesse deles em fazer 
isso dar certo, em acreditar nessa modalidade é que é a grande contribuição, 
principalmente do Reitor, que acredita muito que nós temos um grande potencial 
através da educação a distância. (Especialista 2) 
 

 
[...] Houve uma vontade política do Reitor [da IES] de abrir unidade de EaD com 
vistas ao que aconteceria no futuro. Tivemos todas as dificuldades do mundo. 
(Especialista 9) 

 

 

 

É possível observar nos relatos acima que, ao citar em seu discurso que “a direção [da 

Unidade de Ensino] sinalizou de cima para baixo que nós vamos por esse caminho [da EaD]”, 

a fala do especialista 1 permite inferir que  o processo de implementação da EaD na IES 

ocorreu no padrão de imposição “de cima para baixo”, uma vez que quem detinha o poder de 

decisão era adepto da modalidade e manifestava o “desejo” de implementá-la. O relato do 

especialista 9, quando menciona “ houve uma vontade política do Reitor [da IES] de abrir 

unidade de EaD”, vem corroborar o entendimento de que tal implementação aconteceu 

seguindo uma imposição direcionada de cima para baixo. 

Outro aspecto apontado pelos especialistas como grande facilitador para a 

implementação da modalidade a distância refere-se ao fato de as IES terem um setor de EaD 

bem estruturado, composto de profissionais de alta competência para atuar nessa modalidade.  

Os depoimentos que se seguem registram esse fato: 
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[O setor de EaD da IES]  nos apresenta um quadro de profissionais gabaritados, 
comprometidos, capitaneados por uma profissional bastante comprometida que vem 
ao encontro do querer novamente. Então eu resumo muito a parte do facilitador a  
esse verbo, ao verbo querer [da alta administração]. É muito importante, aliado então 
a essa competência profissional [...] (Especialista 3) 

 

[...] foi realmente [o setor de EaD] que tem uma estrutura que também encantou e 
agradou a todas as pessoas que lá compareceram por orientação nossa [Direção da 
Unidade de Ensino] . Todo mundo foi bem recebido e todo mundo foi bem treinado. 
E o fato de eles terem uma orientação bem próxima [do setor de EaD] também 
ajudou muito na aceitação por parte deles pra facilitar a entrada da [IES] na 
educação a distância. (Especialista 1) 

 

 

[...] com relação às estratégias pedagógicas: de material; de avaliação; quantos 
pontos vão ser distribuídos ou não; quais as mídias que vão ser utilizadas; quais as 
orientações para o aluno da EaD; como trabalhar no sentido de minimizar evasão; 
como fazer o acompanhamento editorial. São todas estratégias educativas geradas 
aqui [no setor de EaD] pela equipe da [IES Virtual]. (Especialista 9) 

 

 

  Na sequência, ao serem indagados sobre a rotatividade no cargo de coordenação de 

cursos em EaD, os especialistas 1, 2 e 4 responderam: 

 

[...] a rotatividade de coordenadores aqui na [Unidade de Ensino] não é muito 
grande não. O coordenador é um cara de confiança do Diretor Geral, e que trabalha 
diretamente com o Diretor de Ensino. Ele [coordenador] é subordinado ao Diretor 
Geral. Obviamente, o Diretor Geral, como se entende muito bem com Diretor de 
Ensino, quando ele vai designar o coordenador ele sempre discute com o Diretor de 
Ensino, troca uma ideia com o Diretor de Ensino. Mas, a decisão é dele [Diretor 
Geral]. (Especialista 1) 

 
 

[Os coordenadores de cursos] têm um mandato de três anos. Então, sim tem uma 
rotatividade nesse período. Eles são eleitos para o colegiado, e, entre esses membros 
eleitos para o colegiado, o Reitor escolhe o coordenador. (Especialista 2) 
 

 

Na verdade, quando eu ingressei [no setor de EaD] por ato do Reitor, a [IES] já 
ofertava os cursos de atualização e de pós-graduação na modalidade a distância. Eu 
fui convidada, exatamente, na verdade, para coordenar o planejamento e a 
implementação do primeiro curso totalmente a distância que era o de Ciências 
Contábeis, um curso de graduação completamente a distância. Eu nunca tinha feito 
um Curso [a distância], nunca tinha feito absolutamente nada [em EaD]. Entrei 
assim: “com a cara e a coragem mesmo”. Atendendo a um pedido do Reitor para 
poder planejar [um curso a distância]. Foi com a cara e coragem mesmo, mas não 
tinha experiência nenhuma. [...] Automaticamente, antes do curso ser implementado, 
o Reitor já designa um coordenador. Antes que o curso seja implementado, então, já 
existe um coordenador [que cumpre mandato por 3anos]. (Especialista 4) 

 

 

É possível observar nos discursos acima que o profissional que assume o cargo de 

coordenação de curso em EaD é eleito pela alta administração da IES , ou seja, pelo Reitor 
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e/ou pelo Diretor Geral da Unidade de Ensino. Deve-se ressaltar, no relato do especialista 4 , a 

menção que faz a um “convite” que recebeu da alta administração para que coordenasse  o 

curso.  

Partindo do pressuposto que recusar o convite e/ou uma designação do Reitor ou 

Diretor Geral é algo que poderia gerar um desconforto com a alta administração, depreende-se 

que não houve manifestação de voluntariedade para assunção do cargo, mas sim manifestação 

do desejo da alta administração de que um profissional de sua confiança e escolha assumisse a 

coordenação de curso em EaD, legitimando assim o seu “querer” quanto à implementação da 

modalidade a distância na IES. 

As relações existentes na subcategoria de análise Facilitadores para implementação 

da modalidade de Educação a Distância formam a estrutura da percepção dos especialistas 

sobre o processo decisório para implementação da EaD nas IES, conforme FIG. 4, a seguir: 

 

FIGURA 4 - Concentração do poder decisório na administração superior para implementação da EaD 

 

 

 

 
 

 
 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
 

 

Detendo-se nos relatos referentes à subcategoria de análise Dificuldades percebidas na 

estrutura da IES que interferiram no processo de implementação da Educação a Distância, 

verificaram-se vários fatores dificultadores para tal implementação. A dificuldade na 

preparação do material didático foi um deles. Existem vertentes teóricas que entendem que a 
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estrutura do material didático elaborado para EaD consiste em permitir uma leitura 

hipertextual, buscando estabelecer relações dialogais, críticas e colaborativas, que propiciem 

constantes construções e reconstruções do conhecimento por parte do aluno, assumindo  

grande parte da comunicação que é estabelecida na relação professor/aluno, trazendo, já 

embutida, a dialogicidade que antes se estabeleceria apenas na sala de aula presencial. O 

depoimento do especialista 5 aponta essa dificuldade: 

 

  
[Uma das dificuldades] está na questão da geração de conteúdo. Porque gerar 
conteúdo para EaD não é fazer uma apostila qualquer. Tem todo um conjunto de 
regras e padrões. Porque a EaD [...] não é uma apostila que você está falando para 
todo mundo. Sabe aquele “blá blá” que você fica em sala de aula? Isso está escrito 
em algum lugar? Ah! Eu tenho uma apostila, eu tenho um conjunto de slides no 
power point [...] Pois é! Essa apostila, esse conjunto de slides e vai ter que escrever 
em cima. Sabe aquilo que você fala em sala de aula?  Aquele negócio extra, aquilo 
que ajuda o aluno a aprender? Você vai ter que colocar aquilo no papel, você vai ter 
colocar isso em um vídeo, você vai ter que formatar isso, você vai ter que formalizar 
isso. [...]Você consegue transformar a sua aula ou alguém que dá aula junto com 
você em sua disciplina consegue transformar o conteúdo em papel, em vídeo? 
Consegue? Depois é conhecer os padrões de formatação de conteúdo, conhecer a 
ferramenta que você vai trabalhar com ela [disciplina] na EaD. Então, assim, o 
conteúdo tem que ser muito bem feito. Inclusive, assim, tem que ser um conteúdo 
que gere realmente o interesse do aluno, que faça com que o aluno interaja com 
ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA e que o professor possa também, 
dentro daquele conteúdo, passar um pouco do seu conhecimento, da sua 
metodologia, aquele plus que ele tem consiga jogar no conteúdo. (Especialista 5) 

 

 

Diante do relato do especialista 4, verificou-se que outro dificultador refere-se à 

preparação do professor para atuar com a EaD.  Um dos aspectos evidenciados na modalidade 

a distância é o movimento que as novas tecnologias de informação e comunicação propiciam 

tornando potente a práxis docente. Diante de tal inovação, percebe-se que um novo perfil é 

exigido do professor. Portanto depreende-se que o professor deverá estar atento às mudanças 

e inovações tecnológicas no âmbito educacional no sentido de refletir sobre uma nova forma 

de ensinar e aprender, buscando, por meio de recursos de comunicação e interação, 

estabelecer um link de colaboração, convivência e respeito às diversidades com seus alunos. 

O espectro a seguir ilustra tal situação. 

 

Olha, em termos assim de dificuldade maior, eu acho que é na questão da preparação 
do professor, porque o professor às vezes fica imaginado que [a EaD] é 
simplesmente uma cópia do presencial, que basta ele refletir aquilo que ele já faz 
presencialmente nos cursos na modalidade presencial. E a coisa não acontece assim 
[na EaD]! (Especialista 4) 
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No que diz respeito ao crescimento do interesse pela modalidade, já evidenciado pelos 

especialistas 1 e 3 na subcategoria Fatores que levaram as IES a despertarem para EaD, o 

discurso do especialista 9 relata que, apesar de tal interesse, a falta de profissionais no 

mercado brasileiro que detêm o conhecimento para atuar na modalidade a distância tem-se 

revelado um dos dificultadores para a implementação de tal modalidade nas IES. Seu 

depoimento registra esse argumento: 

 

 
[...] a própria falta de profissionais no mercado brasileiro que saibam de EaD é um 
dificultador. Evidentemente, [...] a situação vem mudando, mas muito lentamente. 
(Especialista 9) 

 

 

Da mesma maneira que um novo perfil é exigido do profissional, especialmente o 

professor, igualmente é exigido do aluno.  Parte-se do pressuposto que o aluno que realiza um 

curso na modalidade necessita estar preparado, pois é esperado dele um comportamento 

diferenciado diante do ambiente virtual de aprendizagem, uma vez que tal ferramenta confere 

um dinamismo próprio à prática educativa online.  O aluno deixa de ser o agente passivo do 

processo, passando a ser o “gestor de seu próprio conhecimento”. Daí a importância de saber 

administrar seu tempo, percurso e ritmo no processo de ensino e aprendizagem a distância. 

Nesse sentido, à medida que as tecnologias da informação e comunicação têm 

participado cada vez mais da EaD, percebe-se uma relevante necessidade que se apresenta 

como desafio: a preparação do aluno para aprender por via da modalidade EaD.  A falta de 

habilidades técnicas no manuseio da tecnologia e as limitações impostas por isso ocasionam o 

obstáculo tecnológico. Tal aspecto foi apontado pelos especialistas como sendo um 

dificultador na IES, conforme relatam em seu discurso: 

 

Tem aluno que tem dificuldade com ambiente informatizado. E mais ainda, tem o 
lado do professor. Tem professor, principalmente aqueles mais antigos, eles têm 
dificuldades de lidar com aquele ambiente. E na EaD  tanto aluno quanto professor 
têm que lidar bem com o ambiente. Então, esse é um dos principais dificultadores. 
(Especialista 5) 

 

 

A falta de preparação dos alunos no manuseio das novas tecnologias [fez com que] 
tivéssemos que recorrer muito [à linha telefônica] 0800 no início, porque os alunos 
participavam mais fazendo pergunta via 0800, tanto que nós terminamos com 0800, 
pois chegamos à conclusão que se nós continuássemos com 0800 o aluno não ia 
entrar no ambiente virtual. (Especialista 9) 

 

 

Prosseguindo, é possível identificar o fator custo como sendo um obstáculo para a 

implementação da EaD na IES.  É notório que o custo para implementação da EaD deve 
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constar na previsão de recursos para pagamento de diversas despesas, tais como os gastos com  

implantação do sistema, produção de material didático, oferta do curso, pagamento de 

professores, coordenadores e tutores, entre outros. O discurso do especialista 7 demonstra essa 

percepção:  

 
[...] tivemos dificuldade [...] por não ter o now know para começar, e, pelo preço [de 
implementação da EaD] que era elevado e o retorno [que] seria a médio e longo 
prazo. [Por isso] foi muito importante a presença e a participação do coordenador e 
da direção da escola para incentivar e também patrocinar, porque foi caro, não era 
barato no início produzir esse material [para EaD]. (Especialista 7) 
 
 

Alguns autores defendem a ideia de que a modalidade a distância não se instituiu para 

substituir a modalidade presencial, muito menos para atuar como concorrente dela.  Portanto 

depreende-se que a tendência é a de que as modalidades presencial e a distância avancem em 

convergência, não em paralelo. O cenário caminha para uma vertente em que não haverá 

quase nenhuma distinção entre ambas as modalidades. O ensino presencial já está 
incorporando métodos e tecnologias da modalidade a distância, haja vista que hoje as IES  são 

autorizadas pelo MEC  a utilizar 20% da carga horária de cursos presenciais em disciplinas a 

distância. 

No entanto verificou-se, por meio dos discursos dos especialistas 4 e 9, uma oposição 

quanto à propensão das modalidades a uma simbiose nas IES. Um fator condicionante foi 

evidenciado nesta categoria de análise: a concorrência da modalidade a distância com a 

modalidade presencial na IES. Foi possível observar que a implicação dos fatores refere-se à: 

1) empregabilidade dos docentes – uma vez que há professores específicos para atuarem com 

a modalidade a distância, a ocorrência de uma grande demanda de alunos de cursos 

presenciais para a EaD poderia acarretar a redução na carga horária do corpo docente da 

modalidade presencial; 2) receita dos cursos presenciais – ocorrendo o fato de um aluno 

deixar de realizar um curso presencial para fazê-lo a distância, há um corte financeiro na 

receita do curso presencial. Os espectros abaixo demonstram tais ocorrências: 

 
 
O maior problema que eu vejo é uma questão de reserva de mercado, ou seja, [a 
coordenação] dos cursos presenciais acha que [a EaD] concorre com a própria 
universidade, quer dizer, que [a EaD] estaria na verdade tirando o aluno da 
modalidade presencial para a modalidade virtual. [...] Mas, como eu participo de 
câmaras departamentais em que a gente tem reuniões com coordenadores da 
modalidade presencial, a gente vê a resistência. Eu já vi coordenador falando assim: 
“Não, porque o aluno chega lá pede para fazer virtual, põe no plano de ensino e eu já 
corto de cara!“ Quer dizer, ele não quer nem saber se o aluno tem direito, se o aluno 
quer, se aquele momento é o importante. Isso não é avaliado! Por quê? Porque cada 
vez que o aluno deixa de fazer presencialmente para fazer a distância, [...] é um corte 
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de receita lá para o presencial. Então há uma disputa muito grande nesse sentido sob 
o ponto de vista financeiro para os cursos não se esvaziarem. (Especialista 4) 

 
 

Porque o que nós sempre colocamos para os docentes foi: [a IES] pode tomar a 
decisão de não oferecer EaD, aí ela vai perder os alunos para outra instituição. Ela 
tem que resolver se vai perder os alunos do presencial para a própria EaD [da IES] 
ou se vai perder os alunos para a EaD de outras instituições. É essa a questão que se 
coloca! Não é outra! Então, onde está a questão da falta de empregabilidade? Onde a 
questão é mais intensa? (Especialista 9) 

 

 

 

Além da dificuldade gerada pela concorrência entre as modalidades nas IES, surge 

outra dificuldade, também destacada pelos especialistas: a gestão dos cursos em EaD sendo 

realizada pelas mesmas tratativas da modalidade presencial. A regulamentação interna da IES, 

no que se refere à gestão acadêmica dos cursos, foi instituída para a modalidade presencial. 

No entanto está sendo utilizada concomitantemente para a modalidade a distância. 

Na visão dos especialistas, tal ação tem causado impacto na gestão dos cursos em EaD 

devido às especificidades dessa modalidade. Como exemplo disso, apresentam-se: 

formulários para requisições diversas; formulários para solicitação de revisão de provas; 

procedimentos de reavaliação e procedimentos de prova substituitiva, todos elaborados para a 

modalidade presencial e que, para a modalidade a distância, devido à logística para 

atendimento em larga escala, fazem-se necessárias algumas adequações. No entanto, 

conforme relato da especialista 9, o setor de EaD acaba tendo que acatar a regulamentação 

dos cursos presenciais. 

O discurso a seguir revela argumentações que polemizam a utilização da 

regulamentação interna de cursos presenciais para cursos a distância. 

 

 

Eu acho que as instituições que têm a modalidade dupla, as bimodais, como se diz 
hoje, elas não estão preparadas para EaD. Toda regulamentação interna delas é para 
o curso presencial. E é muito difícil de alterar essa regulamentação. [...] As 
secretarias acadêmicas, por exemplo, têm que conversar entre si. No entanto as 
secretarias acadêmicas presenciais só estão preparadas para atuar no presencial. [...] 
Os formulários, por exemplo, para o aluno fazer a solicitação disso, daquilo, revisão 
de prova, todos [os formulários] são direcionados para os cursos presenciais. Então, 
agora é que nós estamos tentando fazer o ajuste para o Virtual. [...] Outra coisa: Nós 
lidamos com uma logística de sete mil alunos para aplicação de provas e atividades. 
Então, a gente procura fazer adequações. Nós criamos uma reavaliação que é aberta 
a todos [os alunos] na graduação, independentemente do motivo. Se ele deixou de 
fazer uma prova por motivos médicos ou qualquer outro [motivo], ele pode ir para 
reavaliação. Mas, muitas vezes, entra em choque com a legislação do presencial. 
Porque no presencial ele teria direito a uma prova substitutiva e a uma reavaliação. 
Mas, nós não temos logística para fazer esse atendimento individualizado. Então, a 
gente lança tudo para reavaliação. Mas, se ele não foi bem, ele tem direito a fazer 
uma substitutiva, [de acordo com a regulamentação da modalidade presencial]. E aí 
a gente tem que aplicar em cada campus. Isso é inviável, minimiza o universo! Mas 
nós temos que fazer esse atendimento. Então, eu acho que, no caso da educação a 
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distância, não poderia ter essas atividades substitutivas do jeito que existe nas 
normas [dos cursos presenciais]. Teria que mandar todos os alunos para reavaliação 
e pronto. (Especialista 9) 

 

 

 

Também foi exposta a manifestação do especialista 9 no que se refere ao marco 

regulatório por parte MEC para o credenciamento da IES e à autorização de cursos de 

graduação para a oferta na modalidade a distância. Enquanto para os cursos de Pós-Graduação 

em EaD é possível realizar a oferta de maneira mais ágil, devido à dispensa de processo de 

autorização/reconhecimento para instituições credenciadas,  para os cursos de graduação em 

EaD é necessário instaurar os processos de credenciamento e autorização junto ao MEC, para, 

então, iniciar o processo de implementação e oferta de tais cursos nas IES. O depoimento 

seguinte relata essa realidade: 

 

[...] Para a oferta [de cursos de graduação em EaD] tem que haver vestibular, ela [é] 
muito mais regulamentada. Então, eu diria que o desejo de ter cursos [de graduação] 
totalmente a distância é tão grande quanto o desejo de ter os cursos de pós-
graduação. Mas, um você pode adotar imediatamente, o outro você não pode! 
[Curso de graduação em EaD] está muito mais amarrado, demora muito mais! 
Porque a regulamentação começa no MEC. Então, todos os nossos processos 
demoram muito, muitas vezes, menos em função da tramitação interna do que pela 
tramitação na esfera federal. Tem o processo de credenciamento do MEC, o 
processo de autorização do MEC. Em compensação [a graduação em EaD] é uma 
oferta mais permanente. Talvez seja mais interessante [para a IES]. Mas ela é mais 
difícil de ser consolidada. (Especialista 9) 

 
 

Quanto à percepção do especialista 1 diante das dificuldades encontradas na estrutura 

da IES para a implementação da EaD, ficou evidenciado que elas apresentaram-se como 

obstáculos que causaram a morosidade na implementação, conforme se pode observar no 

relato seguinte: 

Mesmo com as dificuldades, tem aquele velho ditado de comer pelas beiradas. Nós 
aqui fomos literalmente comendo pelas beiradas. Tínhamos uma verba orçamentária, 
fomos chamando as pessoas aqui [para a implementar a EaD]. [...] Mas nós estamos 
engatinhando, nós estamos dando os primeiros passos no negócio. É negócio 
mesmo! A palavra certa é essa! Onde outros já estão muito na nossa frente. Foi tudo 
muito moroso. E agora que a Universidade toda despertou para isso, nós temos que 
caminhar mais rápido. Alguma coisa foi feita! Mas muito mais tem que ser feito, 
agora em curto prazo. (Especialista 1) 

 

Dessa forma, de acordo com os depoimentos que compõem a subcategoria de análise 

Dificuldades percebidas na estrutura da IES que interferiram no processo de implementação 

da Educação a Distância, ficaram evidenciados os oito fatores que fundamentam a 

morosidade no processo de implementação da Educação a Distância na IES e suas relações, 

conforme FIG. 5, a seguir. 
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FIGURA 5 - Dificuldades percebidas nas IES que causaram morosidade na implementação da 

Educação a Distância 
 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Outra subcategoria de análise é evidenciada neste eixo Estrutura: Missão, Políticas e 

Estratégias de EaD na IES. Quanto às estratégias para implementação e oferta de cursos a 

distância, pôde-se perceber nos discursos dos especialistas 1, 5 e 6 que as IES não 

desenvolveram ações estratégicas necessárias para viabilizar a Educação a Distância, ou seja, 

não planejaram nem projetaram seu futuro por meio de um planejamento estratégico que 

evidenciasse a entrada e a direção da modalidade EaD nessas instituições. Os espectros abaixo 

registram esse fato: 

 

Essa é a barreira [ações estratégicas de EaD]! As outras todas eu acho que nós, da 
Universidade, já rompemos. Não temos ainda uma estrutura estratégica para cuidar 
[da EaD], mas vamos chegar lá! Eu tenho certeza que nós vamos chegar a curtíssimo 
prazo. A EaD [precisa ser] inserida dentro da estratégia da IES. Se você me 
pergunta: [a implementação da EaD] foi dentro de um plano estratégico de EaD? 
Não!  Foi dentro de uma visão da diretoria, dentro de um modo de entender da 
diretoria, fomos chamando pessoas. Primeiro desenvolvemos cursos, testamos, 
oferecemos para um pequeno número de alunos depois. Mas, sempre um professor 
isoladamente estava trabalhando com o diretor com conhecimento do coordenador e 
da seção de ensino. Olha! Se eu te disser que estou satisfeito, eu estou mentindo. 
Não estou satisfeito, porque eu acho que nós deveríamos estar mais longe do que 
nós já estamos. Nós deveríamos ter a EaD já como parte da estratégia geral da 
Universidade, e não temos. Nós temos aí 60% dela [EaD] pelo menos é feita pela 
[Unidade de Ensino], assim, literalmente, comendo pelas beiradas.  Ah, vamos fazer 
isso, vamos fazer aquilo, isso aqui está interessante. (Especialista 1) 
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Então, quais são as estratégias que estão levando a escola adotar a EaD? Mas assim: 
está muito ligado ao momento que a escola está vivendo. Ah, vamos fazer? Vamos! 
[...] É uma coisa mais [de supetão]. Não é uma estratégia planejada a longo prazo 
não, é meio de curto prazo. Ah, temos que fazer. [...] (Especialista 5) 

 

 

Eu pessoalmente não vejo na política da Universidade, a questão do 
desenvolvimento da EaD.[...] Mas, na prática, existe uma dificuldade[...] Eu não 
vejo ações claras e bem orientadas no sentido macroscópico. Não vejo!  
(Especialista 6) 

 

 

Partindo do pressuposto de que, quando da elaboração do planejamento estratégico da 

IES, os itens missão, visão e diretrizes são definidos posto serem direcionadores estratégicos 

que visam integrar e comprometer os gestores com os resultados a serem alcançados por ela, 

depreende-se que tais aspectos colaboram com a gestão dos processos de desenvolvimento e 

implementação da modalidade a distância. Portanto, seria importante que a missão da EaD 

estivesse evidenciada  no planejamento da IES por se tratar de uma gestão inovadora no 

processo do ensino, da pesquisa e da extensão, que contribui para a formação de cidadãos em 

constante  sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia.  

No entanto, quando questionados sobre a missão da IES na atuação da Educação a 

Distância, os entrevistados relataram de forma enfática que as IES não distinguiram uma 

missão específica para a modalidade a distância e outra para a modalidade presencial. Ficou 

evidenciado que a missão das IES é ampla e se aplica a ambas as modalidades. Os discursos 

seguintes registram essa situação: 

 

[A IES] tem uma missão ampla para educação. Ela não discrimina se é presencial ou 
se é a distância. Eu entendo quando está ali a missão e os objetivos, eles cabem tanto 
no presencial quanto a distância. Não há nem o que se falar, por exemplo, a gente  
está aqui usando como referência o presencial ou a distância [...] Mas eu prefiro 
dizer o seguinte: A missão e os objetivos da universidade estão elencados em seus 
projetos de construção de forma ampla. Ela casa tanto para a presencial quanto para 
a distância. [...] Se a Universidade adota também a modalidade educação a distância, 
entendo que a missão e os objetivos que estão no seu projeto institucional estão 
direcionados para ambas modalidades. (Especialista 3) 

 

 

Vou ser bem sincero! [...] Em relação [à missão] específica da educação à distância, 
eu não tenho clareza sobre isso e não sei se a própria instituição tem esta clareza em 
relação a isso. (Especialista 6) 

 

 

Bem! A missão da Universidade é de ensinar, de ofertar conhecimento, oferecer 
informações para que aluno agregue e gere o seu conhecimento. Eu acho que a 
missão para EaD é a mesma. (Especialista 7) 

 

 

Olha, a missão [da IES] como um todo se aplica também à educação a distância. 
(Especialista 9) 
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Vista normalmente como um propósito, entende-se política como sendo “processos, 

atos ou instituições que definem polemicamente uma ordem da convivência que realize o bem 

público” (AGESTA, 1987, p. 922). Dessa forma, na medida em que a modalidade a distância 

começa a se tornar cada vez mais presente nas instituições que constituem o ensino superior 

brasileiro, depreende-se que a presença da EaD nos Planos de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), no âmbito de suas políticas administrativas e operacionais, demonstra o 

comprometimento da IES com essa modalidade de ensino.  

 No entanto observa-se que, ao contrário dessa premissa, a partir dos discursos 

analisados, verificou-se que as IES não propuseram políticas sistemáticas de EaD em seus 

PDI’s, de forma a abranger todas as instâncias e dimensões do ato educativo que deriva dessa 

modalidade de ensino. Os depoimentos abaixo atestam tal inexistência: 

 

 
É como eu te disse, nós estamos tratando a educação a distância dentro do mesmo 
contexto que nós tratamos o ensino presencial. Assim, eu te diria que nós não temos 
nenhuma política que seja específica na educação a distância. Nós ofertamos a 
disciplina a distância da mesma forma que nós a ofertamos como disciplina isolada 
na matriz curricular [do presencial]. Então as políticas são as mesmas, nós não 
estamos criando políticas específicas para educação a distância. (Especialista 1) 

 

 

A gente não tem uma distinção dentro dos documentos da universidade do ensino 
presencial para o ensino a distância. Então, nós seguimos as mesmas regras da 
universidade que por um lado é muito bom não ter um tratamento diferenciado. Até 
um dos valores da universidade é a igualdade, você não pode tratar o aluno da EaD 
de forma diferente do ensino presencial. Mas, por outro lado, isso vira um 
dificultador em alguns momentos quando tenta se aplicar alguma regra do ensino 
presencial na EaD. De uma forma geral, a partir do ano passado, a EaD começou a 
ser contemplada com suas especificidades nos documentos da universidade. Então, 
desde o ano passado, já há mais informações sobre EaD no regimento da 
universidade, no estatuto da universidade, que são os documentos a partir dos quais 
nós fazemos nossas ações. (Especialista 2) 

 

 

[...] Então, é assim: Política, política não tem nada escrito ainda não. Estão muito 
ligadas as necessidades e problemas que a escola tem, e que a EaD vai resolver. 
(Especialista 5) 

 

 
[...] Então, não é assim de ter uma política para EaD. Ela [a IES] tem uma política 
para ensino, para educação, que se aplica também para EaD. (Especialista 9) 

 

 

Da análise da visão dos especialistas quanto à inexistência de missão, políticas e 

estratégias da IES no que tange, especificamente, à modalidade a distância, pode-se inferir 

que a falta de percepção dos gestores quanto a um ponto de vista específico da gestão dos 

processos de EaD foi o que os levou a não mapearem estratégias gestoras no âmbito da  
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modalidade a distância  de acordo com as diversas especificidades que tal modalidade requer 

e  promove. O especialista 6 assim registra esse fato:  

 
Eu vou jogar bem aberto aqui, a própria diretoria, por exemplo, enxerga 
positivamente a EaD, mas ela não conhece os trâmites e os detalhes da EaD [ para 
propor políticas de EaD]. [...] Ela não sabe a importância dos detalhes para que o 
processo tenha um andamento adequado. [...] Então é uma questão às vezes muito 
hierárquica. Quem está embaixo não conseguiu ainda mostrar a quem está em cima a 
importância desses detalhes [...]. Então algumas coisas não foram enxergadas por 
causa da tradição, por causa da hierarquia e elas dificultaram um pouco a 
implantação. Eu vejo assim. A questão de ter uma estrutura para receber o material 
didático, eu estou só dando esse exemplo específico, já devia ter sido incorporado 
antes [como estratégia da IES para EaD]. Como essa questão vem de cima para 
baixo, ela não foi ainda tão bem assimilada. Então eu acho que dificultou um pouco. 
[...] Na coordenação eu tenho passado dificuldades, as que eu tinha falado 
anteriormente, da falta de estrutura e estratégias da IES que apoiam a coordenação 
para poder gerir [o curso] da melhor forma possível. Talvez a gente fica nessa 
expectativa de que tudo vai fluir perfeitamente. Talvez seja utopia! Mas o que eu 
tenho sentido como coordenador é que eu não estou tão satisfeito em relação à 
questão da estrutura para poder gerir esse curso [EaD]. (Especialista 6) 

 

 

Por meio da análise de conteúdo contido nos discursos referente à categoria Missão, 

Políticas e Estratégias de EaD na IES, pode-se inferir que a gestão dos processos em EaD está 

sendo realizada com dificuldades devido à ausência de preparo dos gestores para a condução e 

melhor configuração dos elementos que constituem a gestão do processo ensino e aprendizagem 

em EaD, conforme demonstrado na FIG. 6, a seguir. Ressalte-se que tal figura demonstra as 

relações existentes entre as subcategorias presentes nesta categoria de análise. 

 

FIGURA 6 - Missão, Políticas e Estratégias de EaD nas IES 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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4.1.2 Eixo Temático 2: Normas 

 

O segundo elemento que compõe esta categoria de análise denomina-se Normas e 

procedimentos para a oferta de cursos em EaD na IES. As subcategorias são: Clareza 

processual, Portaria Regulamentadora, Capacitação do professor, Gestão da carga horária e 

Tratativas do presencial. 

Ao focar a atenção na percepção dos especialistas acerca da maneira como foram 

repassadas as orientações para implementação e oferta de cursos a distância a todos os 

profissionais envolvidos no processo, percebe-se que tal procedimento foi realizado de forma 

bastante lúcida, com as devidas explicações das principais regras para a oferta de cursos em 

EaD nas IES, sendo a clareza processual um item destacado pelos especialistas conforme 

relatos a seguir: 

 

Normalmente, aqui na universidade, se for curso de graduação, [a demanda] vem do 
departamento, essa que é a regra. Então, quem identifica a oportunidade é o 
departamento. Quem identifica a oportunidade de um curso de graduação a distância 
em Administração é o Departamento de Administração. Esse Departamento de 
Administração traz a demanda [para o setor de EaD da IES]. Só que hoje, como eu 
te falei, tem a SEPLAN que é a Secretaria de Planejamento. Ela já acorda com os 
departamentos e institutos os cursos que serão implantados nos próximos anos. 
Então, quando ela acorda, define também a modalidade. [...] Alguns cursos 
acontecerão na modalidade presencial e outros a distância. Esses a distância serão 
acordado com a diretoria [do setor de EaD da IES], que por sua vez, vai chamar toda 
equipe para trabalhar na implementação desse projeto. Então há uma clareza 
processual. (Especialista 8) 

 

 

 
A criação dos cursos é controlada pela pró-reitoria de graduação, eu acho que o 
processo está bom, está claro, está funcionando. Tem workflow coordenando isso 
tudo e quando vem para cá [setor de EaD ] e a gente implanta também tem um  
workflow para controlar a produção da disciplina. Tem umas melhorias para fazer, 
mas está claro para todo mundo. (Especialista 2)       

 

 

Ainda no que se refere às normas para criação de cursos, o especialista 3  faz  menção 

à existência de uma Portaria Regulamentadora na IES que institui formas de 

operacionalização para a produção de material didático para cursos a distância. Dentre outros 

aspectos, a citada Portaria estabelece a cessão de direitos autorais, voz e imagem por parte dos 

conteudistas, remuneração referente à produção do material didático e gravação de videoaulas 

e o número de módulos e caracteres que deverá constar em cada material didático 

desenvolvido. Nesse sentido, percebe-se a existência de normas para o desenvolvimento de 

conteúdos para EaD que contribuem para a realização de boas práticas de formação pela 

modalidade a distância. O discurso que se segue reitera esse entendimento: 
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As normas são executadas sempre em conjunto [com o setor de EaD da IES]. 
Inclusive lá é que estão os especialistas. A partir do momento que nós idealizamos 
desenvolver um curso, depois de todo aquele processo, que não é nada diferente de 
processo de um curso presencial, que é criar uma matriz curricular, escolher os 
professores e nomear os professores para cada disciplina, vai aí um detalhe a mais: 
uma portaria de EaD que criou normas. Uma Portaria assinada pelo Senhor Reitor da 
Universidade na qual cria normas de como deve ser criado os caracteres, o número 
de caracteres para cada módulo, o número de módulos para cada uma das 
disciplinas, se é de 80 horas e 40 horas. Em cima dessa Portaria existem regras, 
inclusive de direitos autorais, porque o professor que se prontifica [a escrever] tem 
que aceitar as regras do jogo, ele tem que aceitar as regras que estão estipuladas 
naquela Portaria do Senhor Reitor, para que daí a disciplina seja implementada. 
Então há toda uma estratégia criada em cima dessa Portaria da EaD. (Especialista 3) 

 

 

 

Outro aspecto apontado pelos especialistas como sendo uma das normas para a oferta 

de cursos nas IES, refere-se à capacitação do professor para atuar com a EaD. Percebe-se que 

tal norma é adotada em virtude das distintas características entre as modalidades presencial e 

a distância.  Dessa forma, infere-se que diferentes habilidades de planejamento e apresentação 

dos conteúdos no processo de ensino e aprendizagem a distância são requeridas do professor 

que participará da gestão da sala de aula virtual, conforme atesta o especialista 6 em seu 

depoimento: 

 
Algumas indefinições sobre o que seria a carga horária desses professores, no início 
foi difícil a gente tentar chegar no meio termo ou pelo menos ter uma justificativa do 
por que daquela carga horária. O que seria o tamanho de uma disciplina? O que 
representa 72 h em um curso presencial e nós temos algumas disciplinas de 72h em 
um curso a distância?  São coisas que geraram muita discussão! O que seria um con- 
teúdo razoável para essas disciplinas? O que é conteúdo semanal de leitura dos 
alunos? Tem cinco disciplinas para ler e um volume muito grande de conteúdo, o 
que seria um volume adequado? Daí a necessidade de capacitação para o professor. 
(Especialista 6) 

 

Ainda no que se refere à capacitação do professor, de acordo com os discursos dos 

demais especialistas, obrigatoriamente, para atuar como professor da EaD, o profissional 

deverá se submeter à citada capacitação que tem por objetivo treiná-lo e assessorá-lo no 

desenvolvimento do conteúdo e atividades inerentes à prática docente na modalidade EaD, 

bem como capacitá-lo para a utilização de novos recursos  tecnológicos e para um diálogo 

pedagógico eficiente, zelando pela qualidade e excelência dos cursos e disciplinas ofertados 

nessa modalidade, conforme atestam os especialistas 2 e 6:  

 

À medida que todo mundo vai se acostumando com a EaD, isso tem sido cada vez 
menos problema. É claro que existem umas visões equivocadas do que seja o papel 
do professor na EaD. E aí a gente a partir de agora vai criar uma formação específica 
para os professores da universidade, uma capacitação em EaD, para que eles 
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entendam um pouco quais são as mudanças que um professor do ensino presencial 
precisa conhecer para se preparar para EaD. (Especialista 2) 
 
[...] A partir do corpo docente definido, nós vamos ver quem já está capacitado para 
poder fazer essa elaboração das disciplinas. Os professores que ainda não estiverem 
[capacitados], obrigatoriamente têm que passar por um curso de formação de EaD. E 
em um segundo momento eles vão elaborar essas disciplinas de acordo com as 
normas, com os regimentos que são pensados anteriormente. (Especialista 6) 

 
 

Outro aspecto identificado nesta categoria, por meio do discurso do especialista 2,  

refere-se à gestão da carga horária do docente. Na visão do especialista, esse fator gera 

diversas discussões na IES, por parte dos docentes, por acreditarem que a implementação de 

cursos em EaD resultará em redução da carga horária deles nos cursos presenciais. 

Partindo do pressuposto de que o crescimento da modalidade a Distância resulta no 

fator democratizante da educação, pode-se inferir que as IES têm utilizado tal modalidade 

com o propósito de ampliar a difusão do conhecimento, buscando promover a universalização 

do ensino e flexibilizar formas de atendimento em larga escala. Não obstante, com a ascensão 

dessa modalidade, por meio da mídia web, percebe-se que as IES têm a possibilidade de 

atingir um contingente maior de alunos sem dispor de recursos humanos, físicos, materiais e 

financeiros equivalentes ao que, obviamente, teriam que dispor caso o atendimento fosse 

realizado na modalidade presencial. No entanto, conforme relatado pelo especialista 2, mesmo 

com o aumento do número de disciplinas ainda não houve redução na carga horária dos 

docentes conforme relata: 

 
Eu acho que a nossa maior dificuldade é a locação de carga horária de docentes. É o 
que mais tem dificultado nosso trabalho quando isso vira objeto de discussão, 
porque muitos professores acham que a EaD vai reduzir a carga horária da sala de 
aula presencial. A título de exemplo, nós temos um professor que ele tem cinco 
turmas da mesma disciplina e ele acha que se houver oferta a distância ele vai trocar 
cinco por uma. Então, essa tem sido a maior dificuldade. E os coordenadores como 
são responsáveis pela locação de cargas horárias dos docentes eles também ficam 
receosos em gerenciar esse problema caso ele de fato surja. Por outro lado, nós, 
desde o início, criamos mais ou menos 150 disciplinas de graduação, tanto 
considerando as que são oferecidas aos alunos da graduação presencial dentro do 
limite de 20% quanto dos cursos à distância, sem ter nenhuma queda de hora aula, 
de disponibilidade de horas para os professores na graduação presencial. Mais tarde 
isso vai acontecer, mas, até hoje isso não aconteceu. Não houve redução de horas 
para professor por causa da educação a distância nesses praticamente dez anos de 
oferta de disciplinas [em EaD].[...] Mas,  só reafirmando, acho que às vezes gera um 
pouco de resistência é a locação da carga horária do professor, porque cortar carga 
horária ou demitir professor é uma tarefa que todo dirigente foge até não poder mais. 
É muito constrangedor você ter que dispensar um colega, mesmo que tenha que ser 
feito. (Especialista 2) 

 

Ainda no que se refere às normas e procedimentos para oferta de cursos em EaD, é 

importante destacar que o fato de a gestão dos cursos em EaD estar sendo realizada pelas 
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mesmas tratativas da modalidade presencial, conforme já analisado  na categoria Dificuldades 

percebidas na estrutura da IES que interferiram no processo de implementação da Educação 

a Distância, permite inferir que, além de esta representar um dos obstáculos causadores da 

morosidade na implementação da modalidade, contradiz algumas normas estabelecidas para a 

gestão dos processos pedagógicos em  EaD, em virtude da inexistência de procedimentos 

padrão de EaD regulamentados nas IES, conforme relato do especialista 9: 

 

Eu acho que as instituições que têm a modalidade dupla, as bimodais, como se diz 
hoje, elas não estão preparadas para EaD. Toda regulamentação interna delas é para 
o curso presencial. E é muito difícil de alterar essa regulamentação. [...] As 
secretarias acadêmicas, por exemplo, têm que conversar entre si. No entanto, as 
secretarias acadêmicas presenciais só estão preparadas para atuar no presencial. [...] 
Os formulários, por exemplo, para o aluno fazer a solicitação disso, daquilo, revisão 
de prova, todos [os formulários] são direcionados para os cursos presenciais. Então, 
agora é que nós estamos tentando fazer o ajuste para o Virtual. [...] Outra coisa: nós 
lidamos com uma logística de sete mil alunos para aplicação de provas e atividades. 
Então, a gente procura fazer adequações. Nós criamos uma reavaliação que é aberta 
a todos [os alunos] na graduação independentemente do motivo. Se ele deixou de 
fazer uma prova por motivos médicos ou qualquer outro [motivo], ele pode ir para 
reavaliação. Mas, muitas vezes entra em choque com a legislação do presencial. 
Porque no presencial ele teria direito a uma prova substitutiva e a uma reavaliação. 
Mas, nós não temos logística para fazer esse atendimento individualizado. Então, a 
gente lança tudo para reavaliação. Mas, se ele não foi bem, ele tem direito a fazer 
uma substitutiva, [de acordo com a regulamentação da modalidade presencial]. E aí 
a gente tem que aplicar em cada campus. Isso é inviável, minimiza o universo! Mas, 
nós temos que fazer esse atendimento. Então, eu acho que no caso da educação à 
distância não poderia ter essas atividades substitutivas do jeito que existe nas normas  
[dos cursos presenciais]. Teria que mandar todos os alunos para reavaliação e 
pronto. (Especialista 9) 

 

 

Por meio da análise de conteúdo referente à categoria Normas e procedimentos para a 

oferta de cursos em EaD na IES, a visão dos especialistas pôde ser sintetizada pelas relações 

existentes entre as subcategorias presentes nesta categoria, conforme representado na FIG. 7.  
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 FIGURA 7 - Normas e procedimentos para a oferta de cursos em EaD nas   IES 

 

 
 

         
     Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
 
 

 

Percebe-se que os elementos Portaria Regulamentadora e Capacitação do Professor são 

normas já estabelecidas no processo de gestão da EaD;  a clareza dos processos para oferta de 

cursos aparece como elemento positivo, estando associado às normas e procedimentos para 

oferta de cursos em EaD;  a gestão da carga horária, embora esteja associada às normas, ainda 

causa insegurança por parte dos docentes. Uma manifestação negativa surgiu em relação ao 

elemento Tratativas do Presencial. O fato de a gestão dos cursos em EaD ser realizada pelas 

mesmas tratativas do ensino presencial contradiz algumas normas elementares da EaD e  

minimiza o universo de alunos a serem atendidos conforme depoimento do especialista 9, 

acima. 

 

4.1.3 Eixo Temático 3: Valores 
 

 

O terceiro elemento analisado refere-se à categoria Valores, que é desmembrada, 

primeiramente, nas seguintes subcategorias: Valorização do professor e do aluno; Abertura 

para reinvindicações de alunos e Cultura arraigada. 
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Analisando os principais elementos relacionados aos desdobramentos dos aspectos 

culturais das IES, observou-se que, na visão dos especialistas, um dos valores considerados 

primordiais no sentido de serem preservados refere-se à valorização do professor e do aluno. 

Dentre os discursos analisados, foi evidenciado o comprometimento das IES com seus 

docentes e discentes, conforme relatos abaixo: 

 

O professor entra aqui, em primeiro lugar, ele é bem remunerado, recebe em dia, é 
bem tratado, tem condições de trabalho que ele não tem em quase lugar nenhum. O 
fato de a [IES] ser uma instituição sem fins lucrativos tem tido um efeito sobre o 
nosso processo de ensino, como o MEC gostava de falar das nossas condições de 
oferta são muito boas. Porque o resultado que se tem é sempre reinvestido. Então, o 
que nós temos de salas de aula boas, de material didático, de equipamento em sala 
de aula hoje, de internet, de facilidade de reprodução de material, de facilidade 
oferecida ao professor para ele dar aula, é impressionante. Ele [professor] quando 
entra aqui, ele não quer sair. Ele não quer sair, porque as condições de trabalho, 
inclusive remuneração, ou talvez até, principalmente, mas também o apoio das 
diretorias, das coordenações, do clima, do ambiente de trabalho muito bom geram 
uma rotatividade pequena. Então, quando a rotatividade é pequena, a cultura vai se 
arraigando cada vez mais. Agora, uma cultura boa! Uma cultura de que o importante 
é a sala de aula, que o importante é a satisfação do professor e a satisfação do aluno. 
Uma cultura de, realmente, preservação daquilo que foi e é bom. (Especialista 1) 

 

 

Eu acho que também é a questão da liberdade, os nossos alunos e professores têm 
liberdade de expressão, eles podem se manifestar sem nenhuma preocupação com, 
sei lá, retaliação dos professores, por exemplo. Os próprios professores podem se 
manifestar diante das políticas que a universidade adota. Todo mundo pode exercer 
sua opinião aqui de forma livre sem se preocupar com nada. Nós temos uma 
preocupação muito grande com a solidariedade, ajudar os outros com apoio, isso 
está muito visível também nas ações de extensão da universidade. A universidade 
considera que parte da formação dos alunos está ligada ao exercício da 
solidariedade. A gente também acredita na autonomia, na capacidade dos órgãos se 
regularem, se autorregularem. (Especialista 2) 

 

 

 

Vou te falar uma visão como professor, como coordenador. Percepção muito 
pessoal. Noto uma instituição muito preocupada com a unidade, com a universidade. 
Uma instituição que culturalmente valoriza muito os seus professores, os seus 
profissionais acadêmicos, sem sombra de dúvidas. Tanto que a gente ouve muito 
falar que, a título de comparação [com outras IES], ela remunera bem os seus 
profissionais, valoriza e dá muita atenção ao aluno. Então é assim, há uma 
preocupação bastante, digamos, comprometida com o aluno, de levar ao aluno 
conhecimento, por isso é cobrada demais a responsabilidade do professor para com 
tais procedimentos.  Creio que há uma cultura de comprometimento da relação 
professor/aluno. (Especialista 3) 

 

 

Observa-se, nos argumentos apresentados, que a valorização do professor está 

intrinsecamente voltada para a boa remuneração e boas condições de trabalho oferecidas pelas 

IES. Já no que se refere à valorização do aluno, percebe-se uma preocupação quanto ao 

processo de sua aprendizagem, ou seja, a forma como o conteúdo está sendo transmitido, se o 
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aluno está motivado, se detém de imediato a informação e, dependendo da constatação do 

docente sobre o desenvolvimento do aluno, podem-se até mesmo alterar procedimentos 

metodológicos a fim de atingir melhor os objetivos. 

O segundo elemento apontado pelos especialistas evidencia, como fator positivo, o 

espaço que as IES abrem para que seu alunado possa fazer suas reinvindicações. Tal elemento 

é considerado pelas IES como um valor elementar de sua cultura educacional. Os discursos 

que se seguem registram tal entendimento: 

 

Outra coisa que eu acho que é importante, um valor também que é fundamental é a 
oportunidade, quer dizer, o espaço que os alunos têm também de reivindicar e de  
serem ouvidos. Aqui não há um dono! Aqui não há um cara que o aluno chega [e 
diz]: - eu quero isso. – Ah! Eu sou dono eu não vou dar – Aqui não! [Aqui] o aluno  
reivindica, logicamente tem que ter toda uma argumentação interessante, uma coisa 
legal [o aluno] reivindicar. Na maioria das vezes, ele é ouvido. Os próprios 
professores, os funcionários [reivindicam], é um negócio interessante. (Especialista 
5)  

 
 

Bem! Já tem isso até na concepção pedagógica que ela [a IES] adota no modelo 
pedagógico, que é de base sociointeracionista. Então, isso implica muito dialogo, 
muita interação, uma construção individual e coletiva do conhecimento. A [IES] é 
muito aberta às indagações e solicitações do aluno. Há um cuidado muito grande 
com o aluno: como ele é, de onde que ele vem, como é que ele está se sentindo. E eu 
acho que tem essa preocupação de realmente contribuir para a educação de um 
cidadão. Isso está inserido não só em disciplina curriculares, mas no direito, por 
exemplo, direito urbanístico, direito ambiental, direitos da criança e do adolescente. 
São todas questões maiores da sociedade como um todo. (Especialista 9) 

 
 

Destaque-se que, com a ampliação da oferta de cursos devido às facilidades 

disponibilizadas pela tecnologia embarcada na Educação a Distância, as IES que 

implementam(ram) tal modalidade vêm enfrentando uma grande concorrência,  o que faz com 

que, cada dia mais, percebam a importância do diálogo constante com seus alunos que se 

mostram cada vez mais exigentes e conscientes na busca por um ensino de alta qualidade. 

Ainda no que se refere à cultura das IES, especificamente quanto aos preceitos que 

podem ser compreendidos como normas, valores, política, tradições, costumes, padrões e seus 

aspectos informais, na análise da percepção dos especialistas 1 e 8  fica evidente que a cultura 

é muito arraigada, muito forte, devido à predominância de docentes mais antigos. O discurso 

sinaliza o lado positivo dessa manifestação cultural, quando ressalta que os valores cultivados 

pela IES são altamente importantes para a formação do aluno como cidadão partícipe da 

sociedade, mas, por outro lado, evidencia a cultura como sendo, também, um dificultador para 

a implementação da modalidade Educação a Distância, devido à resistência dos docentes que 
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insistem em permanecer na linha de ensino tradicional. Tal ocorrência pode ser identificada 

por meio dos relatos que se seguem: 

 
 

A cultura [da IES] é uma cultura muito interessante, muito arraigada, muito antiga. 
[A IES] tem uma história de 44 anos, 45 ou 46, talvez!  E é uma instituição sem 
dono, ao contrário de outras fundações aí que têm dono. [A IES] é uma Fundação 
sem dono, cuja gestão se autoperpetuou com uma geração de gestores que criou 
[uma], que criou a outra, às vezes com muito atrito. [...]. Toda instituição que 
sobrevive 44 anos com uma rotatividade geral pequena [...], a rotatividade do 
professor sempre foi historicamente [pequena]. Então, a cultura é muito forte, está 
arraigada, tem o seu lado altamente positivo, tem seus valores muito importantes 
para sociedade, mas também tem os seus percalços, mas sem nunca afetar o 
funcionamento e a qualidade de sala da aula. Quando nós trocamos aqui uma série 
de professores, um número bem razoável de professores – todo mundo falava: Ah! 
vão contratar professores piores, professores que vão ganhar menos. Pelo contrário, 
contratamos professores mais jovens, extremamente dinâmicos, extremamente 
preparados, todos com títulos e com gana, com vontade não só de dar aula, mas de 
dar aula [nesta IES]. (Especialista 1) 

 
 

Olha, a cultura da [IES] é muito arraigada. O corpo docente ele é formado [...], as 
pessoas ingressam na carreira docente por uma espécie de concurso, concurso 
público, é uma espécie de concurso. Os professores são muito antigos. Tem uma 
turma jovem chegando, especialmente nos cursos novos, tanto que na administração 
das unidades tem uma turma jovem. Eu acho que faço parte dessa turma e que está 
aqui há uns dez anos, tem gente um pouquinho menos que eu, mas nessa faixa dos 
dez anos é a turma mais jovem. Então, a cultura que predomina [...] é a de pessoas 
mais maduras. Então, assim, eu acho que esse é um dificultador para implementação 
da educação a distância. (Especialista 8) 

 
 

Nesses relatos, pode-se inferir que os docentes mais antigos das IES, por partilharem, 

por muito tempo, as vivências do ensino presencial, lidando com situações adversas interna e 

externamente, compartilham uma visão de mundo intrinsecamente voltada para o ambiente 

acadêmico que lhes é peculiar, portanto tendem a desenvolver culturas próprias no interior da 

IES de acordo com suas crenças e valores. Depreende-se, então, que a manifestação cultural 

quanto à predominância do ensino presencial, devido à resistência dos docentes em aceitar a 

modalidade EaD no mesmo nível da presencial, é um dos fatores que dificultaram a 

implementação da EaD nas IES. 

As relações associadas entre as subcategorias presentes na categoria Valores são 

demonstradas na FIG. 8. 
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FIGURA 8 - Representação do elemento cultural Valores 
 

 

 
 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
 

 

Em continuidade às análises referentes à categoria Valores, surgem outras 

subcategorias associadas a ela no que se refere ao processo de implementação da modalidade 

EaD. São elas: Resistência à inserção de disciplinas técnicas, Resistência cultural, 

Resistência do professor, Resistência do aluno, Preconceito, Descrença e Quebra de 

paradigmas. 

A resistência por parte dos docentes à inserção de disciplinas técnicas na modalidade a 

distância foi apontada pelos especialistas como sendo uma das barreiras que ainda necessitam 

ser transpostas nas IES. Depreende-se, então, que essa resistência tem como possível causa a 

aversão às novas tecnologias de comunicação e informação e à mudança propriamente dita.  

Parte-se do pressuposto de que a resistência à mudança deriva da acomodação, do 

errôneo pensamento de que algo que funcionou durante muito tempo funcionará sempre, sem 

nenhuma necessidade de mudança. Tal acomodação acaba por comprometer o processo de 

ensino e aprendizagem do aluno ao deixar de acompanhar as mudanças requeridas pelo 

cenário educacional atual. Os discursos a seguir revelam argumentações que polemizam a não 

oferta de disciplinas técnicas na modalidade a distância: 

 

O que nós temos muito aqui na Universidade, que é o que eu acho, é que a grande 
resistência que nós temos que quebrar é a seguinte [argumento de professores]: a 
EaD é ótima para os outros, para minha [disciplina] não!  A EaD é ótima para você 
fazer para aquelas disciplinas que são genéricas, que são muito simples, que têm 
pouca prática. A minha não! A minha é muito técnica, precisa ali da presença do 
professor orientando o aluno. Era uma coisa que a gente via muito quando o 
computador começou a tomar conta: oh, peguem todos os meus assessores aí, 
ensinem a eles todos, mas não mexam comigo.  Hoje eu tenho muito esse problema. 
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Sei que a Universidade tem muito esse problema. Daí o sujeito dizer: não! A EaD é 
realmente maravilhosa, mas infelizmente minha disciplina é muito técnica, a minha 
disciplina envolve muito cálculo, envolve muita fórmula, envolve programa que tem 
que ter no computador. Então, por favor! Façam a EaD para todos os lados, mas na 
minha disciplina, não! E essa é grande resistência que nós temos que quebrar. 
Aquelas pessoas, principalmente, que dão aulas de questões mais técnicas, elas 
acham o seguinte: Português, Informática, Metodologia, Sociologia, Psicologia, isso 
não tem problema nenhum. Mas a minha matéria, essa não pode porque exige 
[presença]. A EaD não te permite hoje [esse tipo de argumento]. Onde é que hoje 
isso tem sido problema no mundo? Você viu ontem nos jornais que Harvard e MIT 
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) vão juntas lançar EaD. O Governo de 
São Paulo já mandou, na semana passada ou semana atrasada, um projeto para criar 
a Universidade em EaD. Esse povo, esse pessoal, faz isso dentro da maior 
honestidade, e de propósito, mas eles têm que quebrar essa mentalidade que em meu 
campo não dá [EaD]. E dá!  Porque o mundo inteiro está fazendo. Fazem até 
medicina a distância.  Tem algumas coisas presenciais? Tem! Então, a cultura [da 
IES] já absorveu a EaD. Nós precisamos agora é quebrar essa cultura individual, do 
“comigo não! Na minha disciplina, não!” (Especialista 1) 

 

 

Hoje, alguns coordenadores ainda têm restrições com algumas disciplinas. Como eu 
disse, eu dou aula na computação. Então, se você falar para um coordenador da 
computação que a gente vai ter que ofertar linguagem técnica de programação à 
distância, ele vai falar que não! Que não tem jeito, que não tem jeito! Mas ele não 
fala: eu não vou deixar! Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar outra 
disciplina, primeiro. Ele percebe a importância da disciplina a distância, mas ainda 
tem certas restrições. Por quê? Porque o conceito dele é de disciplina presencial. 
(Especialista 7) 

 

 

 

Tratando das subcategorias associadas à categoria Valores, outra manifestação 

evidenciada pelos especialistas refere-se à resistência cultural encontrada nas IES no que se 

refere ao processo de implementação da modalidade EaD. Depreende-se que a expansão da 

modalidade a distância envolve mudanças importantes na cultura das IES, na estrutura e 

gestão dos processos pedagógicos, e clama pela necessidade da quebra do paradigma: 

educação presencial/educação a distância.  

Percebe-se que a grande resistência consiste na dificuldade do docente em mudar suas 

práticas e vivências pedagógicas já instauradas na modalidade presencial para uma nova 

prática docente em EaD. O discurso do especialista 8 faz outra referência quanto à resistência 

cultural, por parte do aluno, quando enfatiza a oposição dele em utilizar biblioteca virtual, e 

também por parte do docente, devido à falta de habilidades técnicas no manuseio de novas 

tecnologias no sistema de correção de provas.  Infere-se que tais ocorrências caracterizam 

resistência a uma inovação no processo de aprendizagem, advinda de um aspecto puramente 

cultural.  Esses pontos apresentados podem ser identificados pelos relatos seguintes: 

 

 

O grande dificultador [para a implementação da EaD] é efetivamente, foi e ainda é o 
dificultador cultural, a resistência a todo tipo de inovação, que não é propriedade 



96 
 

 

desta [IES] , que você encontra em todo lugar, em todos os livros sobre o assunto. É 
uma resistência muito natural a uma mudança. Nesse caso específico, é uma 
mudança absolutamente radical. Uma mudança que envolve o processo de ensino e 
aprendizagem por meio de uma metodologia completamente diferente. Que envolve 
o professor dar uma aula, às vezes, para ninguém, sendo filmado e escrever ali, 
colocar aquilo na Internet disponível para um aluno que ele não está vendo, que ele  
acha que não vai fazer, que ele acha [que] aquilo não vai funcionar, que o aluno não 
vai se adequar, que o aluno não vai fazer. Então essa cultura, essa resistência à 
mudança é muito grande. [...] Essa cultura [do ensino presencial] ao longo do tempo 
fica tão arraigada, tão habituada,  [mas] boa para o padrão do momento em que ela 
foi criada. E quando há mudanças bruscas e radicais, ela gerou e gera certa 
resistência. (Especialista 1) 

 

 

 

[...] Lidar com ser humano é uma dificuldade. Envolve vaidades! Envolve às vezes 
lidar com pessoas que desconhecem [a EaD]  e não procuram conhecer. Então, às 
vezes criam barreiras desnecessárias. Mas por mero desconhecimento. [Porque] são 
professores que têm anos de cadeira no curso presencial. Então o novo sempre 
assusta um pouquinho. Cabe à gente, àqueles que acreditam na educação a Distância 
[ter] perseverança. Não tem que digladiar com ninguém, e sim fazer valer e acreditar 
que a EaD é o caminho e que as pessoas vão se convencer por si só. [...] É claro que 
também sabemos, pelo menos de ouvir dizer, que algumas unidades [da IES] ainda 
têm certa resistência a EaD. Aí vem aquele problema de cultura. Percepção? 
Percepção, de certa resistência por causa da zona de conforto de alguns [professores] 
que sabem que na educação a distância vai acabar tendo que trabalhar muito mais 
que no presencial. Negar isso é negar o óbvio. [...] Se existe certa resistência, [ela 
ocorre] mais por desconhecimento, mero preconceito, um preconceito sem 
fundamentos. E aquele que realmente se dedica [ao ensino] ao verificar o quanto que 
a educação a distância é um caminho sem volta, ele vai ver que está cometendo 
apenas um equívoco passageiro e uma hora ele vai ter que dar a mão à palmatória. 
.(Especialista 3) 

 

 

Nós temos excelentes professores, excelentes pessoas assim: profissionais do 
mercado, pessoas altamente gabaritadas, mas que são clássicas; são tradicionalistas e 
têm problemas com inovação, com tecnologias. E a EaD, na minha visão, que é uma 
visão que está sendo formada ainda. A gente tem um conjunto de lideres e gestores 
que são antigos. São aqueles que se encaixam naqueles valores e tradições antigas da 
instituição. Então, assim: eu acho que internamente eles são muito mais resistentes 
[à EaD] do que demonstram, mas nenhum deles barrou essa minha iniciativa [de 
implantar disciplina em EaD]. Pelo contrário, me apoiaram, não entusiasticamente, 
mas me apoiaram: vai em frente. Mas a gente nota pelo desconhecimento, pela 
experiência das pessoas, que é uma coisa que está enraizada dentro deles. O pessoal 
fica com um pé atrás. Na minha visão, ela [EaD] inova no conceito de educar os 
alunos. E assim: essa tradição, esse olho no olho que o professor tem, é um valor 
legal, não é? Esse relacionamento ali ombro com ombro, a educação a distância de 
certa forma atrapalha isso. Porque o aluno está lá e o professor está aqui, a gente não 
vê o aluno na maioria do tempo. Então, tem muitos professores que se sentem 
incomodados com isso. Eles acham que não vão dar conta! É lógico que esse contato 
que ele tem diariamente com o aluno, na EaD isso vai diminuir. Mas você pode 
criar. É só criar outro ambiente de contato com aluno: um chat, um fórum, uma 
mensagem que você tem que trocar o tempo inteiro. Quer dizer: é você usar a 
tecnologia para continuar mantendo esse contato. Então assim: por causa dessas 
crenças, desses valores, desse tradicionalismo todo que a Universidade tem e veio 
construindo ao longo desses anos, a EaD está sofrendo dificuldades na minha 
opinião! Então assim: finalizando, todo esse tradicionalismo da escola atrapalha a 
EaD? Atrapalha! Mas, nada como um trabalhinho, algumas coisas que vão ajudar, 
eu acho que a gente consegue avançar.  (Especialista 5) 
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A gente atravessa alguns problemas culturais, por exemplo, nós implementamos 
uma biblioteca virtual, compramos e assinamos a Biblioteca Virtual da Pearson e a 
gente disponibilizou para os alunos. Mas eles querem é o livro de papel. Mas a 
logística de entrega de livros de papel é muito grande, o custo é muito alto. Então a 
“BV” vem substituir, mas, assim, ainda é uma mudança cultural. Então eles dizem: 
“Ah! eu quero livro de papel”. A gente tem que mostra que o futuro é o e-book, que 
a gente vai trabalhar com e-book, que talvez eles tenham dificuldade porque não têm 
a ferramenta, o equipamento para isso, talvez precisem de um tablet. Isso gera 
conflito! Por exemplo, a gente implantou um sistema de gestão de provas a 
distância. Até outro dia, até dois anos atrás, professores recebiam a prova 
presencialmente no papel de todos os alunos da EaD, corrigiam, lançavam a nota e a 
prova ficava disponível.  E se algum aluno achasse que a nota não era condizente 
com o aproveitamento dele, aí pedia essa prova. A gente scaneava a prova e 
mandava para o aluno. Mas isso aí não era o que a gente queria, o que a gente queria 
era que o aluno visualizasse a correção.  Então hoje a gente tem um sistema de 
gestão de provas. A gente contratou uma empresa que faz isso, ela scanea todas as 
provas, o professor corrige on line, utiliza uma ferramenta, uma base de dados, 
corrige lá on line, certo ou errado, insere comentário e o aluno visualiza tudo isso. 
Mas corrigir no computador não é fácil para todo mundo, é mais fácil para uns do 
que para outros. Isso gera conflito! Esse conflito é o conflito da ferramenta nova, da 
nova forma de trabalhar. Toda vez que a gente parte para inovação tem conflito! 
(Especialista 8) 

 

 

Considerando o contexto apresentado no tocante à resistência cultural nas IES, é 

possível identificar outas duas subcategorias intrinsecamente ligadas a essa categoria de 

análise. São elas: resistência do professor e resistência do aluno com a modalidade a distância.  

Analisando os discursos dispostos a seguir, pode-se inferir que a resistência dos 

docentes está associada ao temor de serem substituídos por ferramentas de acesso ao 

conteúdo, acreditando que os avanços tecnológicos que propiciam novos recursos de 

comunicação e interação na prática docente, são, na verdade, um conluio industrial para 

comprometer a sua empregabilidade. Outro aspecto refere-se ao fato de a docência virtual ser 

peculiar e bem distinta da que ocorre no presencial. O receio, portanto, advém da premissa de 

que a EaD irá propiciar mais horas de trabalho docente que o ensino presencial, conforme 

relata o especialista 3. Vale ressaltar que, conforme depoimento do especialista 5, na 

modalidade EaD exige-se a dedicação personalizada de atendimento no formato  “um a um” 

enquanto na sala de aula presencial o professor atende  no formato “um-todos” a partir de um 

único questionamento. Os depoimentos que se seguem registram essas situações: 

 

 

Tive aqui professores que na primeira vez que eu chamei aceitaram fazer a disciplina 
[em EaD] e se envolver. E tive professores aqui que simplesmente falaram comigo 
assim: ah, não vou mexer com isso não, porque isso não vai pra lugar nenhum. O 
aluno nunca vai aceitar um negócio desses, o aluno quer convivência com outros 
colegas, o aluno quer é sentar ali e bater um papinho na hora do lanche, no intervalo, 
essa convivência é fundamental para alma humana. [esses professores] ignoram que 
eles [os alunos] hoje convivem via redes sociais, de maneira, talvez, até mais intensa 
e de maneira muito mais diversificada do que convivem nos intervalos das aulas em 
uma faculdade. Então essa crença de que isso é uma mudança tão radical no mundo 
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que não vai a lugar nenhum dificultou demais. Tanto da parte de alguns professores, 
quanto também da parte dos alunos. (Especialista 1) 

 

 

[...] Eu acho que, no primeiro momento, houve uma resistência com a EaD. Essa 
resistência não só é só do docente pelo receio de perder espaço, mas também de 
você tirar todo mundo da zona de conforto, ou seja, os professores já estão 
habituados a uma forma de trabalhar; tem que descobrir como fazer diferente; os 
diretores já enxergavam um volume de serviço muito grande; ter que trabalhar ainda 
mais com EaD era um problema. (Especialista 2) 

 

 
Então, se você pensar bem, por mais que exista às vezes uma resistência natural pelo 
elevado tempo de serviço que a EaD nos demanda, porque você acaba tendo que 
trabalhar de noite, de madrugada, se você não se organizar em termos de horário, 
você acaba também se perdendo. Porque ela puxa muito de você, e você acaba não 
tendo folga direito, você acaba tendo muitas horas trabalhadas na educação a 
distância, ela acaba te puxando muito mais. Talvez a resistência de alguns seja pelo 
fato de saber que os professores que estão militando, que estão ministrando aula na 
EaD, estão trabalhando muito mais do que aquele que só dá aula no presencial.[...]  
Negar isso? É negar o óbvio. [...] A resistência reside em sair da zona de conforto. E 
aquele que realmente se dedica [ao ensino] ao verificar o quanto que a educação a 
distância é um caminho sem volta, ele vai ver que esta cometendo apenas um 
equívoco passageiro e uma hora ele vai ter que dar a mão a palmatória. (Especialista 
3 )   

 

 

Nós tivemos muita resistência e ainda temos muita resistência dentro da própria 
[IES] ao ensino a distância.  Alguns professores ainda acham assim uma proposta 
totalmente descabida e que não faz sentido. (Entrevistado 4) 

 

 

Vou te falar que a maior dificuldade para oferecer disciplina a distância está ligada à 
cabeça dos professores. É o que tenho percebido. E isso é uma coisa que estou 
tentando desmistificar aqui na nossa Faculdade, porque os professores não sabem o 
que é um curso a distância, não sabem o que é a EaD. A maioria acha que a EaD é 
filmar o cara dando aula, o professor dando aula em sala de aula. Que é uma forma 
também de EaD, mas não é  a essência principal de EaD, pelo que eu entendo! Então 
a maioria fica perdida em relação a isso. E assim: eles ficam preocupados em perder 
o emprego, eles ficam preocupados com a falta de interação com aluno, eles acham 
que essa falta de interação vai fazer com que o aluno não aprenda. Então, o maior 
problema está na cabeça dos professores. Outra questão é [...], até mudei muito a 
minha cabeça em relação a isso, [...] a EaD não é uma apostila que você está falando 
para todo mundo igual no presencial. Você está falando para um aluno, você está 
conversando com um aluno, você está lidando com ele, você tem que se preocupar 
com aquele aluno, você tem que dar feedback para ele. Não é simplesmente dar lá 
uma nota, você tem que dar nota e falar com ele, porque ele tirou aquela nota, onde 
ele precisa melhorar aquela coisa toda. É personalizado! Houve conflitos! 
Aconteceram conflitos entre eu e alguns professores. Igual eu falei [antes]: a 
professora responsável pela minha disciplina, ela em um primeiro momento foi 
contrária a essa migração. (Especialista 5) 

 

 

A maioria dos professores nem queria saber ou ouvir falar em EaD. Teve resistência 
por parte dos professores. O medo assim: “O que é essa EaD? Vai nos tirar o 
emprego [...]” Foi mais nesse campo. Mas primeiro que o novo sempre gera 
resistência. Tinha professor que detestava celular, detestava e-mail. Então, como é 
que esse professor vai trabalhar na EaD? É difícil! Mas eu acho que a grande 
questão não foi bem essa e sim o medo do emprego, foi a questão da 
empregabilidade. (Especialista 9) 
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Dessa forma, pode-se inferir que a questão reside em como o professor deve encarar 

esta modalidade e como se comprometerá com o desígnio de ensinar a “aprender a aprender” 

fora das quatro paredes de uma sala de aula tradicional. 

No que diz respeito à resistência do aluno, a análise das percepções dos especialistas 

revela as concepções prévias do discente quanto ao seu preconceito em relação à EaD e 

também quanto ao seu despreparo para a mudança do paradigma “presencial/a distância”. 

A manifestação do preconceito foi evidenciada no discurso do especialista 1, quando 

este constata que o aluno julgou a entrada da EaD na IES como uma maneira mais fácil de 

obter aprovação em disciplinas já cursadas e nas quais não obteve êxito. Quanto ao seu 

despreparo, a evidência disso se dá no depoimento do especialista 7, que faz referência à falta 

de disciplina e de comprometimento  do aluno para o cumprimento da entrega das atividades 

realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, na data estipulada pelo professor. Os 

espectros seguintes apontam tais resistências por parte do aluno: 

 

O aluno de início não queria [a EaD]! O aluno, inclusive, encarou isso, de início, 
como uma maneira que nós aqui previmos, encarou isso como se nós tivéssemos 
organizado uma maneira mais fácil de ele ser aprovado depois de ele ter sido 
reprovado duas vezes na mesma disciplina.  Então, ele começou a entender o 
seguinte: “Eu me matriculo a distância. Eles estão me oferecendo a disciplina a 
distância para facilitar eu passar de ano. Então eu me matriculo em agosto e quando 
chegar outubro eu vou lá e faço dois exerciciozinhos, encaminho, acabou, está tudo 
resolvido”. Depois que ele acessava [o ambiente virtual], via que tinha prova 
presencial. E levava assim realmente o ensino a distância. A previsão nossa é que, 
nas primeiras disciplinas isoladas que nós ofertamos a distância, o índice de 
reprovação fosse realmente muito alto. E foi! Pelo menos 70% chegavam ali e 
(diziam): “Ah, Não abri; Não vi; Não sabia; [das atividades que tinham que ser 
feitas]. Ah, perdi o prazo aqui. Porque realmente ele não acreditava que aquilo era 
uma coisa séria. Na primeira turma [a reprovação] foi de 70%, depois na outra 60%, 
(na seguinte) 50% e foi caindo. (Especialista 1) 

 

 

Eu acho que com alunos ocorreram mais conflitos. Por exemplo: na EaD você tem 
que entregar os seus trabalhos em dia.  E aí o aluno falava: “Olha, não consegui 
entregar, será que dá para reabrir a atividade”? E não dá para reabrir atividade só 
para ele, você tem que reabrir para todo mundo. E se você abre um precedente por 
qualquer que seja o motivo, você tem que manter. Então, se eu abri para um por esse 
motivo, eu tenho que abrir para outro também. Então, houve muito conflito com os 
alunos nesse sentido. Porque os trabalhos, os exercícios são todos no ambiente 
virtual. Então, se eles não entregassem em dia, eles não iam ter os pontos. E chegava 
ao final do semestre, esses pontos de exercício faziam uma diferença muito grande. 
Então, houve muito conflito nesse sentido. (Especialista 7) 

 

Depreende-se, portanto, que a implementação da modalidade a distância nas IES exige 

que os principais agentes do processo (alunos e professores) criem uma nova cultura bem 

distinta da modalidade presencial. Tal mudança se faz necessária devido às especificidades do 

processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância.  Levando em consideração que 
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o aluno traz consigo uma postura de estudo mais dependente e passiva, já expressa no ensino 

presencial, pode-se inferir que, para se adaptar à EaD, ele deverá adotar uma postura 

diferenciada.  Caso contrário, uma das flexibilidades dessa modalidade, que é a escolha do 

aluno quanto ao local e horário em que deseja estudar, deixa de fazer sentido se ele não tiver 

disciplina e permanecer restrito aos paradigmas do ensino presencial. 

Dessa forma, diante de um cenário de transição, depreende-se que as IES devem 

promover a preparação do aluno, capacitando-o pedagogica e tecnologicamente, para que ele 

se sinta seguro em relação aos desafios da implementação da EaD. 

Ainda no que diz respeito à subcategoria Preconceito, os especialistas 8 e 9 

manifestam  suas percepções, demonstrando incômodo quanto ao preconceito que a Academia 

e até mesmo os órgãos de classe demonstram com a modalidade a distância. Eles comentam: 

 

Há uma posição meio preconceituosa mesmo com relação à EaD. Mas eu acho que 
esse é o caminho da EaD até no país. A gente não chega e é aceito logo de cara. Há 
um preconceito até de alguns órgãos de classe, como o Conselho de Biologia, por 
exemplo. Então assim [..] quem está disposto a trabalhar com educação a distância 
tem que estar disposto a trabalhar com preconceito, com quebra [de paradigma]. Eu 
acho que tudo que é novidade, assusta! E aqui não é diferente! (Especialista 8) 

 

 
A EaD no Brasil até então estava bem limitada a cursos profissionais e a telecursos. 
Poucas instituições usavam a EaD como a Universidade Federal de Santa Catarina e 
a UNB. Mas isso era muito restrito, pois havia um preconceito muito grande da 
Academia com a EaD. Olha, foi muito difícil. Nós tivemos que lidar com 
preconceito da própria Universidade, dos docentes da Universidade. Essa foi a parte 
mais difícil, eu acho! (Especialista 9) 

 

 

Já o especialista 1 manifesta a sua impressão quanto à descrença, por parte dos 

gestores da IES, com a modalidade EaD. Ele relata: 

 

[...] Eu notei, no início, quando nós começamos a discutir isso[EaD] aqui [na IES] 
que não havia entre os gestores uma crença muito grande, realmente, nisso. O bom 
exemplo disso é que o nosso reitor anterior, quando assumiu, ele falava comigo 
assim: “Não vamos mexer com isso, que isso não vai a lugar nenhum.” (Especialista 
1) 

 

 De acordo com o cenário apresentado pelos especialistas, pode-se entender que a 

modalidade a distância ainda não atingiu genuína credibilidade social no país, muito pelo 

preconceito em relação a um processo de ensino e aprendizagem advindo de uma ação 

docente que se faz com o aluno distante. 

Dessa forma, depreende-se que uma postura negativa de preconceito contra a modalidade 

é considerada um obstáculo para sua implementação nas IES. Portanto deve existir nas IES, mais 

precisamente, em seus docentes e discentes, o desejo de mudança, de inovação, de transpor 
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barreiras, de quebrar paradigmas, sem os quais a implementação da Educação a Distância não 

atingirá, com êxito, os objetivos propostos. Os depoimentos abaixo reiteram essa necessidade: 

 
 
Nós fizemos aqui uma coisa interessante, interessantíssima, para quebrar 
paradigmas, mas não dentro de um plano geral. Em uma reunião nós resolvemos: 
vamos pegar aquelas disciplinas que são ministradas às sextas-feiras e vamos 
colocar elas em EaD, para o aluno não ter que vir aqui sexta-feira,  pelo menos no 
segundo horário. Então, nós fomos fazendo assim aos poucos, e não dentro de uma 
estratégia geral, como era possível fazer dentro da Universidade. Criamos um curso 
apenas em EaD [...]. Então, eu estou satisfeito com o que aconteceu dentro da 
cultura [da IES] e dentro dos limites orçamentários que nós temos. (Especialista 1) 

 

 
Apesar de saber que tem muito, muito trabalho, isso é o que todo mundo fala aqui 
dentro: “Temos que trabalhar muito? Temos sim, temos!” Nós temos que fazer uma 
transição pesada aqui dentro e que muitas vezes professores e alunos discordam. Por 
simples necessidade de mudança, mas eu acho que está tranquilo, eu acho que 
estamos confortáveis com isso. (Especialista 2) 

 

Na FIG. 9 são demonstradas as relações associadas ao processo de implementação da EaD 

concernentes às suas  inter-relações com as subcategorias presentes na categoria Valores . 

 
FIGURA 9 - Representação das relações associadas ao elemento Valores no que tange ao processo de 

implementação da EaD 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Dando prosseguimento à análise de conteúdo presente na categoria Valores, outras três 

subcategorias surgem: Cenário receptivo, Aceitação do professor e Aceitação do aluno. 

 Identificou-se, a partir das falas dos especialistas e mesmo em meio a elementos de 

resistência à implementação da modalidade EaD, um cenário que evidencia certa propensão à 
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inovação, à reflexão sobre essas novas práticas, ao diálogo contínuo e à adaptabilidade às 

mudanças nas IES.   

De acordo com o especialista 1, o cenário começou a mudar a partir do momento em que a 

IES percebeu,  por meio dos números crescentes da EaD, dos avanços tecnológicos e da 

crença do mercado, que é possível atuar com essa modalidade e gerenciar as mudanças 

necessárias de maneira efetiva.  Esse cenário receptivo vem contribuir para a quebra do 

paradigma “presencial/a distância”, resultando em nova cultura e, consequentemente, na 

ascensão da EaD nas IES. Os relatos seguintes demonstram esse cenário: 

 

[...] O nosso reitor anterior, quando assumiu, ele falava comigo que não vamos 
mexer com isso, que isso não vai a lugar nenhum. E antes de sair ele quis criar uma 
pró-reitoria de EaD. Eu acredito que a mudança de mentalidade do nosso antigo 
reitor é muito característica do que aconteceu com a gestão aqui. Ele foi 
radicalmente contra quando eu começava a falar sobre isso [EaD] nas reuniões 
gerais. E saiu, e, antes de sair, uma das coisas que ele quis fazer foi criar a pró-
reitoria [em EaD]. Se houve alguma resistência da gestão da Universidade, ela já 
deixou de existir. No princípio houve! Mas a própria evolução da tecnologia, os 
números da EaD, a crença do mercado que é possível fazer EaD, que vem 
inexoravelmente por aí, está já esta fazendo parte da cultura da [IES]. (Especialista 
1) 

 

 

Hoje a gente começa a ver uma mudança nesse cenário, porque está evidente para 
todos que a EaD é uma alternativa de boa qualidade e que ela vem, inclusive, para 
trazer mais impactos no ensino presencial.  Então, a gente começa a ver as pessoas 
correndo atrás, porque, se há poucos espaços ou pelo menos se a percepção gerada 
indicar poucos espaços, que eles estejam nesses espaços e muitos professores então 
têm nos procurado. Algumas áreas são incrivelmente mais receptivas que outras, por 
exemplo, o Direito. O pessoal do Direito é muito receptivo a EaD; o pessoal da 
Gestão é muito receptivo a EaD; o pessoal da Educação não! Eles são resistentes à 
EaD. A universidade também de uma forma geral saiu da zona de conforto quando 
houve essa expansão enorme das vagas [de EaD] no ensino superior. E todos os 
dirigentes hoje compartilham a ideia de que a EaD é importante para a universidade. 
[...] Há muitas vezes pressão para que a gente cresça, para que a gente atenda a 
determinados cursos que querem fazer alguma [ação] especial [em EaD]. 
(Especialista 2). 

 
 

Fazendo uma comparação de agora com cinco ou seis anos atrás, acho que hoje 
temos uma cultura um pouco mais democrática na tentativa de renovação, de 
reflexão sobre aquilo que já estava implantado, sobre as formas como se vinha 
trabalhando e enxergando o próprio ensino. Então, vejo hoje uma tentativa de 
mudança ou de pelo menos de rever [aspectos culturais] em relação à EaD. 
Anteriormente [existia] uma cultura assim: o próprio ensino, a própria estrutura 
política e organizacional pautada mais na tradição de quem já estava aqui há mais 
tempo, na forma como era feito não tinha o que se discutir. Mas, em termos da busca 
educacional, eu vejo que existe um comprometimento, uma cultura [que se 
preocupa] com a qualidade. Esse aspecto, mesmo que seja pautado anteriormente na 
tradição, a forma que se via a didática e a pedagogia não se alterava. O compromisso 
com a qualidade e com o respeito eu acho que sempre estiveram presentes.  Com 
essa mudança mais recente, com a possibilidade de rever e rediscutir isso, com a 
própria chegada de novos coordenadores aos cursos e uma nova direção, eu acho 
que a tendência é rever um pouco essas questões mais tradicionais que estão muito 
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enraizadas. Apesar de elas serem positivas no aspecto do respeito e da qualidade, a 
gente precisa pensar em novos métodos para continuar mantendo essas questões. 
Nessa própria mudança de cultura que eu falo, hoje eu vejo a própria diretoria 
buscando mais abertura e tentando apoiar mesmo, incentivar essas questões 
relacionadas à educação a distância. Eu acho que a própria mudança e essa alteração 
na forma de se enxergar a estrutura como um todo e a cultura política têm melhorado 
e têm incentivado, sim, as novas implantações ou mesmo variações e alterações do 
que já estava pronto. (Especialista 6) 

 

A aceitação da EaD por parte de alguns professores se manifesta nos discursos dos 

especialistas como sendo um fator positivo  para o rompimento de barreiras e preconceitos, 

corroborando a legitimidade dessa modalidade e contribuindo para que novas ações em prol 

da aprendizagem sejam realizadas. Os depoimentos que se seguem registram tal ocorrência.  

 
A facilidade de aceitação por parte de alguns professores mais importantes dentro do 
processo e de alguns professores que também acreditaram e que dispuseram a 
investir tempo e a trabalhar com isso [EaD] foi crucial.( Especialista 1) 
 
 
Eu entendo que se tornou facilitador a partir do momento que essas eminências, 
professores experientes, catedráticos, que poderiam se recusar a dar aula na 
educação a distância, digamos assim, por ser o “novo”, por de repente ele 
[professor] estar na zona de conforto [na modalidade] presencial, se prontificaram a 
participar dessa empreitada. (Especialista 3) 
 
 
Eu conversei outro dia com um professor gabaritado da escola, altamente respeitado, 
tem lá mais de seus sessenta anos, doutor inclusive! E que para mim ele nunca iria 
para EaD. E ele me procurou semana passada querendo ir para EaD.  Então assim: 
para mim foi uma quebra de paradigma, porque esse cara para mim era o tradicional 
do tradicional. E o cara está querendo ir... (Especialista 5). 
 
 
Aí, uma coincidência ou não, os professores que começaram [a trabalhar com a 
EaD] são os mais jovens [recém-contratados]. Acreditam nisso! Uma coisa muito 
legal que eu tenho no Curso de Administração é que todos quiseram muito vir 
trabalhar com EaD. Então, a pessoa já chega disposta a experimentar, mudar, 
experimentar novamente. (Especialista 8) 

 
 

Cabe refletir que os indicadores apontados nos depoimentos quanto à aceitação da 

modalidade se prende ao “agente professor” nos seguintes contextos: a) “alguns professores 

mais importantes dentro do processo”, conforme relata o especialista 1; b) “aos professores 

experientes, catedráticos”, conforme mencionam os especialistas 3 e 5; c) aos “professores  

recém-contratados”, conforme menção do especialista 8.  

No entanto depreende-se que a aceitação da modalidade por parte de “alguns 

professores mais importantes do processo” está intrinsecamente ligado ao fato de eles terem 

sido “convidados” a participar do processo de implementação da EaD  pela alta administração 

da IES,  com a qual, obviamente, não  entrariam em confronto ao recusar um “convite". 
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Quanto “aos professores experientes e catedráticos”, pode-se inferir que a 

receptividade está atrelada à questão de sua empregabilidade e à notoriedade da alta 

administração da IES, que sinalizou de “cima para baixo” que a implementação da EaD 

ocorreria. Portanto, depreende-se que o comportamento dos citados professores seja em razão 

de não se posicionarem de forma contrária à vontade da alta administração e, por conseguinte, 

do desejo de manter seu status quo mesmo atuando em outra modalidade de ensino. Tal fato é 

evidenciado no relato do especialista 2, página 102, quando menciona que os professores já 

estão se mobilizando para atuarem com a  EaD, porque, havendo locação de carga horária, 

consequentemente, haverá  poucos espaços,  então que, pelo menos, sejam eles a ocupar esses 

espaços. 

No que se refere aos “professores recém-contratados”, ao mencionar “a pessoa já 

chega disposta a experimentar, mudar, experimentar novamente”, o especialista 8 demonstra 

que o profissional recém-chegado na IES está receptivo e aberto às inovações, 

independentemente da modalidade em que irá atuar, portanto depreende-se que não haverá  

resistência. 

Quanto à receptividade do aluno à modalidade a distância, esta foi evidenciada no 

discurso do especialista 5, trazendo à tona o alerta de que, embora haja alunos resistentes, há 

aquele aluno que já se rendeu às inovações tecnológicas no contexto educacional, 

comprovando que um pré-conceito pode ser modificado. Esses são os chamados alunos da 

“geração y”. O discurso a seguir registra esse fato: 

 

Porque o aluno, de certa forma, ele vem se renovando a cada semestre, e os alunos 
atuais já são os da “geração y”. Isso para eles [a EaD] é algo ligado à tecnologia, 
então perguntam: por que que a minha escola não tem [EaD]? Eles até reclamam 
disso!  Aí o professor vai começar a se convencer que realmente vai precisar se 
atualizar com relação a isso [EaD]. Interessante, é o que eu tenho visto. (Especialista 
5) 

 

As características desses alunos devem ser levadas em consideração, uma vez que 

contribuem para se repensarem as práticas metodológicas utilizadas no atual sistema de 

ensino das IES, fazendo entender a necessidade de mudança, para o devido atendimento a 

esse perfil.  

Visto que o propósito da modalidade a distância é romper fronteiras de tempo e de 

espaço, permitindo ao aluno estudar de acordo com a sua disponibilidade de horário, 

poupando-o da frequência diária às aulas presenciais, depreende-se, então, ser a EaD uma das 

alternativas para atender a esse público.  
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A despeito deste cenário receptivo se apresentar com pouca expressividade nas IES, os 

especialistas evidenciam, por meio de seus discursos, a satisfação com a implementação da 

modalidade EaD nas IES, mas cientes de que ainda há muito que evoluir para vencer os 

obstáculos encontrados. É o que demonstram os depoimentos abaixo: 

 
Então assim, contando com receptividade da alta administração da universidade, 
contando com essa equipe que aqui tem, então eu estou muito satisfeito com o que 
tem acontecido em termos de EaD e com as perspectivas que nós temos pela frente. 
Apesar de saber que tem muito, muito trabalho! (Especialista 2). 
 
 
Nesse sentido, posso considerar que o processo de implementação da EaD em nossa 
Instituição de Ensino é satisfatória. Está dentro de um parâmetro [favorável]. Pode 
ser melhor implementado? Pode crescer mais? Sim. Com certeza sabemos disso. 
(Especialista 3) 

 
No entanto, de acordo com as análises de conteúdo realizadas por meio dos discursos 

representativos na categoria Valores, pode-se inferir que a receptividade à modalidade e a 

satisfação pela implementação ocorrem devido à sua associação direta com a imposição da 

modalidade por parte da alta administração da IES. 

A FIG. 10, a seguir, demonstra as relações existentes entre as subcategorias presentes nas 

categorias de análise Valores e Estrutura. 

    

 

 

FIGURA 10 - Cenário receptivo e sua associação com o atributo “imposição da modalidade” 

 

 

 
     
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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4.1.4 Eixo Temático 4: Heróis 
 
 
        Por meio das análises realizadas nesta categoria de análise, fez-se necessário desmembrá-

la em três subcategorias: Apadrinhamento, Desejo do herói e Consolidação da modalidade. 

No que tange aos heróis, profissionais que possuem uma forte influência na vida da 

instituição, que apadrinham projetos e ações que julgam pertinentes, os especialistas, em 

unanimidade, revelam em seus discursos que a alta administração das IES, representada pelo 

Reitor, Diretores (Geral e de Ensino) e Coordenadores de Cursos, são os “heróis” da 

modalidade a distância nas IES analisadas.  

O especialista 1, ao reconhecer em seu discurso “Se não houvesse  determinadas pessoas 

que acreditam nisso, isso não iria longe”, demonstra que, caso não houvesse o 

apadrinhamento da EaD, a implementação dessa modalidade não teria se efetivado. Esse fato 

pode ser reforçado pelo conteúdo das falas dos demais especialistas quando discursam sobre o 

incentivo, a empolgação, o apoio em relação à EaD e o apadrinhamento da modalidade a 

distância pelos citados representantes. Os depoimentos seguintes demonstram o ato de 

apadrinhamento:  

 
Há pessoas apadrinhadoras sim. Se não houvesse, e isso [na Unidade de Ensino] é 
patente, se não houvesse determinadas pessoas que acreditam nisso, isso não iria 
longe, e nós, ao longo do tempo, iríamos perder competitividade. Então, há sim 
pessoas que apadrinham e estão mais interessadas na EaD. (Especialista 1) 

 
 

Eu diria que a Pró-Reitora de Graduação foi sempre uma grande incentivadora da 
modalidade de educação a distância. Eu diria que o então reitor também. A educação 
a distância da [IES] deve sua existência a ele. Eu diria que a atual reitoria também 
como as reitorias anteriores, porque na hora que [o antigo reitor] saiu, elas poderiam 
ter revertido a situação. Mas elas perceberam que [a IES] estava no caminho 
adequado. Eu diria que hoje [a EaD] é uma das prioridades da gestão [da IES]. Sem 
sombra de dúvidas! Porque, inclusive, se manifestam em falas e nos discursos 
oficiais. (Especialista 9) 

 

 

 

No entanto, o fato que chama a atenção é que o apadrinhamento da modalidade ocorreu, 

em sua maioria, por profissionais da alta administração da IES, que denominamos “heróis” e 

que o especialista 1 menciona serem “ determinadas pessoas que acreditam na EaD”. Os 

discursos a seguir corroboram tal entendimento:  

 
Então, eu acho que os dois a quem eu mais diretamente respondo, que são a pró-
reitoria de graduação e ao reitor, são os principais padrinhos que nós temos na EaD 
aqui. (Especialista 2 ). 
O nosso Diretor de Ensino, [...] vamos dar a César o que é de César, é um tremendo 
incentivador. Hoje eu até tive oportunidade de estar conversando com ele. É um cara 
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que acredita! E eu fico feliz porque eu acredito também. Então, eu sou suspeito para 
falar. Sem contar também que o nosso Diretor Geral que bancou um curso que desde 
2004 tentava lançar presencial. Depois ele viu que uma das soluções interessantes, 
até porque era um sonho que ele tinha de lançar justamente esse curso [Segurança 
Privada], era de lançar o curso na modalidade educação a distância. Então, eu reputo 
assim, que se a educação a distancia está andando a todo vapor [na Unidade de 
Ensino], vou falar particularmente [desta Unidade de Ensino], é por causa de seus 
diretores. (Especialista 3) 
 
 
Aqui na [Unidade de Ensino] é o Diretor de Ensino. Esse resolveu ser o padrinho 
mesmo, mais do que um padrinho, ser o patrocinador. E como ele tem um poder 
importante, político, até administrativo, é um patrocinador de peso. Agora, existem 
alguns coordenadores de curso que gostam da ideia e não levaram adiante porque os 
chefes deles não estavam demonstrando isso [interesse na EaD]. [...] Em âmbito da 
Universidade, eu vejo que, no caso [da Unidade de Ensino - Administração], o 
Diretor de Ensino, o Diretor Geral são empolgadíssimos. Com certeza! Conversei 
com dois coordenadores de curso lá também que estão muito animados com o 
negócio. E no caso lá da Reitoria, o nosso atual reitor, diferente do reitor anterior, é 
um cara também que sabe da importância da EaD para nossa instituição. Em poucas 
conversas que eu tive com ele sobre o assunto ele demonstrou isso para mim. Ele 
citou exemplos de como [a IES] pode perder muito terreno no mercado se ela não 
for para esse lado. Inclusive, para instituições de fora de Minas ou até do Brasil. 
(Especialista 5) 
 

 
Mas, a cada dia mais a gente recebe apoio da Reitoria para EaD, um apoio assim, 
institucional, formal. Claro, que na hora que você autoriza a criação de uma unidade 
de educação à distância você está apoiando.  Mas, a gente assim, percebe um apoio 
cada vez mais forte no discurso, na prática, sabe? , da instância superior da 
universidade. (Especialista 8) 

 
 

Outra questão importante que merece destaque refere-se ao fato de o coordenador de 

curso também ser mencionado pelos especialistas como um padrinho da modalidade.  Talvez 

essa questão possa ser mais bem refletida ao se voltar para a análise realizada na subcategoria 

Facilitadores para implementação da modalidade Educação a Distância, mais precisamente 

ao depoimento do especialista 4: 

 
Na verdade quando eu ingressei [para o setor de EaD] por ato do reitor, a [IES] já 
ofertava os cursos de atualização e de pós-graduação na modalidade a distância. Eu 
fui convidada, exatamente, na verdade para coordenar o planejamento e a 
implementação do primeiro curso totalmente a distância, que era o de Ciências 
Contábeis, um curso de graduação completamente a distância. Eu nunca tinha feito 
um Curso [a distância], nunca tinha feito absolutamente [nada em EaD]. Entrei 
assim: “com a cara e a coragem mesmo”. Atendendo a um pedido do reitor para 
poder planejar [um curso a distância]. Foi com a cara e coragem mesmo, mas não 
tinha experiência nenhuma. [...] Automaticamente, antes de o curso ser 
implementado, o reitor já designa um coordenador. Antes que o curso seja 
implementado, então, já existe um coordenador [que cumpre mandato por 3anos]. 
(Especialista 4) 
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Ao analisar o depoimento acima, percebe-se que, ao receber um “convite” do reitor 

para coordenar um curso a distância, o profissional para não criar uma indisposição com a alta 

administração não recusaria o seu “convite”, que, na visão do especialista 5, conota uma 

ordem.  

Portanto depreende-se que o que ocorre é a manifestação do desejo da alta 

administração de que o coordenador de um curso em EaD seja um profissional de sua escolha, 

legitimando, assim, o seu “querer” quanto à implementação da modalidade EaD. Dessa forma, 

torna-se evidente o motivo pelo qual o coordenador do curso, também, seja considerado 

padrinho da modalidade nas IES.  O discurso do especialista 5 ilustra esse fato: 

 
[...] Tipo assim: você está sendo convidado [para participar da EaD], põe aspas aí, 
você está sendo convidado, mas um convite de uma pessoa lá de cima é quase que 
uma ordem. É esse apadrinhamento da turma lá de cima que, com certeza, faz com 
que a implementação da EaD aconteça! Eu já trabalhei em várias empresas e, se o 
pessoal lá de cima não engajar na coisa, é muito difícil dar certo. Muito difícil! Dá, 
em algumas situações, dá! Mas é muito difícil. ( Especialista 5) 

 
 

Diante dos fatores evidenciados nesta categoria de análise, a que se denominou Heróis, 

pode-se inferir que, de acordo com a visão dos especialistas, a implementação da modalidade de 

Educação a Distância está diretamente associada à sua imposição, devido ao fato de ela ter 

ocorrido por vias de imposição direcionada de “cima para baixo” pela alta administração da 

IES.  A visão do especialista 5, quanto à relação existente entre implementação/imposição, foi 

assim expressada: 

  
É aquele negócio, se o pessoal lá de cima não vender o peixe para baixo, fica muito 
difícil para o pessoal de baixo vender o peixe para o de cima. Mas, graças a Deus, o 
pessoal de cima já comprou a ideia, e o pessoal de baixo é que tem que se enquadrar.  
No momento atual, o Diretor de Ensino bateu no peito e falou: - A [Unidade de 
Ensino] tem que ter mais em EaD, tem que oferecer mais EaD.  O que é que ele fez? 
Ele desencadeou um processo de comunicação verbal: chamou os coordenadores, os 
coordenadores estão chamando os professores e dando a ordem: tem que fazer EaD, 
é uma coisa verbal! Vai ter professor que não vai participar dessa cadeia, que não 
vai ser chamado. Eu tenho notícia de professores que, antes dos coordenadores e do 
próprio Diretor de Ensino chamá-los, eles já estão tomando iniciativa de entender 
EaD igual eu tomei a minha. (Especialista 5). 
 

 
Ao voltar à subcategoria Facilitadores para implementação da modalidade Educação 

a Distância, percebe-se que o especialista 1 discursou nesse mesmo sentido: 

 

O principal facilitador é aquela questão que a gente fala em Administração.  
Administração vem de cima pra baixo, não é necessariamente obrigatório dizer 
goela abaixo. Mas vem de cima pra baixo, vem em função de uma orientação da 
diretoria. E [na Unidade de Ensino], a partir do momento que nós tivemos a 
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autorização do Diretor Geral, orientação do Diretor Geral, o envolvimento enorme, 
muito grande da diretoria de ensino e apoio da área financeira, o facilitador foi 
exatamente isso. Foi que a instituição entendeu que quem detém temporariamente 
aqui o poder de gestão estava envolvido de maneira bem decidida [na 
implementação da EaD]. (Especialista 1) 
 

 

De acordo com os depoimentos dos especialistas, pode-se inferir que a implementação 

da modalidade ocorreu devido ao ato do apadrinhamento e, por conseguinte, à imposição da 

alta administração. Vale ressaltar que, por meio das análises realizadas nesta categoria, 

tornou-se evidente que a EaD foi apadrinhada somente por representantes da alta cúpula e por 

seus  “convidados”.  

Considerando que a aceitação da modalidade EaD, por parte de alguns professores, 

ocorreu por  imposição da alta administração da IES, e que o “convite” evidenciou uma 

manifestação para a legitimação de seu desejo, pode-se inferir que os atributos “apadrinhamento” 

e “imposição da modalidade” estão intrinsecamente ligados ao cenário receptivo à modalidade nas 

IES. 

Dessa forma, depreende-se que o desejo dos heróis está associada à imposição da EaD, 

e a implementação desta modalidade é a materialização do “querer” desses heróis, o que, 

conforme apontado pelos especialistas 1 e 5, nos relatos acima, foi o principal facilitador para 

a implementação e ascensão da EaD nas IES.  

Ato contínuo, no que se refere à consolidação da modalidade, os especialistas tendem a 

interpretá-la como o desejo da alta administração do fortalecimento da EaD  e, por conseguinte, 

da quebra de paradigmas com relação à modalidade,  objetivando a consolidação da mudança, do 

crescimento e da expansão das IES. Os discursos abaixo corroboram tal entendimento: 

 
A primeira etapa foi de implantação, e a nossa etapa agora é de consolidação. 
Consolidação com a possível expansão e essa consolidação tem gerado essa 
necessidade de mudança. A equipe [do setor de EaD da IES] é uma equipe que já 
nasceu, que foi articulada, que começou a trabalhar junto em um momento de muito  
questionamento, de muita instabilidade tanto no que se refere a essa solução 
tecnológica quanto a uma legislação específica para EaD. Da falta de regras claras, 
da falta de clareza até na infraestrutura que a gente usaria, a gente acabou tendo uma 
equipe muito flexível, muito dinâmica e isso tem facilitado demais a proposta de 
novas abordagens, de novas tecnologias, novas regras. (Especialista 2) 
 
 
Nós temos agora, sendo criados, cursos de MBA a distância. Isso demonstra um 
crescimento, não é apenas uma percepção de eu achar ou deixar de achar, e, sim, 
constatar que está havendo uma consolidação à medida que começam a surgir novos 
cursos, à medida que nós começamos a trabalhar mais professores para ministrarem 
aulas na plataforma virtual. Então, acredito sim, com certeza, tenho certeza, aliás, 
que a evolução é bastante significativa hoje em termos de educação a distância na 
[IES]. (Especialista 3) 
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Eu acho que a gente vem num processo de crescimento. É continuo! [...] Eu acho 
que a universidade está a cada dia enxergando mais a EaD.  É claro que um negócio 
que demanda um recurso diferente, tanto tecnológico quanto financeiro, então a 
gente tem que o tempo todo provar [a importância da EaD]. (Especialista 8) 
 

 
No início foi tudo muito livre! Mas agora está mais institucionalizado. Porque hoje o 
setor de EaD [que antes] foi criado a parte, está gradualmente se inserindo nas 
instâncias decisórias da instituição. (Especialista 9) 

 

 

Dessa forma, em relação à categoria Heróis, conforme análises realizadas nos  

conteúdos dos relatos que compuseram esta categoria, ficou evidente as associações entre as 

subcategorias Cenário receptivo, Apadrinhamento, Imposição da modalidade, Desejo do 

herói e Consolidação da modalidade, que compõem, respectivamente, as categorias de 

análises Valores, Heróis e Estrutura, bem como suas implicações no processo de 

implementação da EaD  nas IES, conforme demonstra a FIG. 11, a seguir. 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 - Implicações do elemento Heróis no processo de implementação da EaD  nas IES 

 
 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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4.1.5 Eixo Temático 5: Comunicação 
 
 

A categoria de análise Comunicação trata da percepção dos especialistas quanto à forma 

como ocorreu a comunicação das IES com os agentes envolvidos no processo de 

implementação da modalidade a distância, apontando que as IES, às quais pertencem os 

especialistas entrevistados, não possuem políticas de comunicação bem definidas.  

Essa categoria de análise apresenta-se relacionada com as seguintes subcategorias: 

Comunicação falha, Comunicação boca a boca, Inexistência de procedimentos padrão, 

Feedback e Centralização na comunicação. 

 O especialista 9, quando relata em seu discurso “Eu confesso que nós ainda não 

encontramos o fluxo ideal de comunicação”, leva a inferir que os elementos comunicacionais 

não estão sincronizados com o fluxo da comunicação interna nas IES, fazendo com que as 

relações entre os agentes envolvidos na implementação não  fluam de maneira orquestrada, 

afetando, assim, a gestão dos processos em EaD. Os discursos a seguir corroboram essa visão: 

 
 
Olha, não é privilégio de nenhuma instituição ter seus problemas de comunicação, 
aqui, nós também o temos na EaD. Então, é um processo que também, como todo 
processo de comunicação existente em qualquer empresa no mundo, tem os seus 
percalços. (Especialista 1) 

 

Em tese [o setor de EaD e demais setores da IES], deveriam se comunicar da forma 
prevista no organograma. Mas, a qualquer momento, a gente não funciona muito 
hierarquicamente, mesmo porque a rede, a formação de rede de comunicação não 
permite muito isso. Então você tem que ter uma organização prevista, mas a 
comunicação tem que correr solta e muito rapidamente. Eu confesso que nós ainda 
não encontramos o fluxo ideal de comunicação. Talvez até pela tradição hierárquica 
que nós temos. (Especialista 9) 

 
 

O depoimento do especialista 8 traz à tona uma questão que merece atenção. Ao 

mencionar que o setor de EaD da IES expandiu-se muito rapidamente, sem a devida 

preparação, depreende-se que a falta de um planejamento estratégico de comunicação, 

envolvendo  os procedimentos para a  implementação da modalidade a distância, gerou 

deficiência nos processos de comunicação, desconsiderando os fluxos pelos quais as 

informações são repassadas, ocasionando uma comunicação falha. Assim ele explica o fato: 

 
 
Porque dentro do próprio [setor de EaD da IES] nós crescemos muito rapidamente e 
não estivemos preparados para isso. Então existe um professor que está trabalhando 
essa questão de fluxo, de processo de comunicação interna dentro da IES.  Não é 
fácil não! (Especialista 8) 
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Partindo do pressuposto de que a comunicação é que torna possível o conhecimento das 

informações que permitem a execução das ações estratégicas para a implementação da EaD 

por aqueles que estão à frente à operacionalização do processo – coordenadores, docentes, 

técnicos-administrativos e discentes – deduz-se que estabelecer e disseminar formas de 

comunicação contribuirá para a melhor operacionalização das atividades. 

 No entanto percebeu-se que a falta de informações sistematizadas nas IES ocasionou a 

falta de conhecimento, por parte de alguns agentes do processo, da existência de um setor de 

EaD nas IES e, até mesmo, de procedimentos para oferta de cursos e disciplinas a distância. 

O especialista 5,  em seu discurso, relata que, para se obter informações a respeito da EaD 

na IES, faz-se necessário garimpá-las. Dessa forma, infere-se que tal situação reduz os efeitos 

desejados pelos heróis, uma vez que a não utilização das ferramentas de comunicação 

institucional ocasionará a falta de interação entre a IES e seus funcionários/clientes, o que, por 

conseguinte, dificultará a consolidação da modalidade EaD. Os relatos abaixo corroboram 

essa percepção: 

 

[...] Aliado a isso veio também uma estrutura que nós nos deparamos e que talvez 
muitos desconhecessem mesmo dentro da IES, [que é o setor de EaD]. De maneira 
interna [a comunicação] aconteceu de forma até paulatina. Porque até o que eu notei 
no primeiro momento, no primeiro ano, por exemplo, que tinha gente que não 
entendia muito como que [a EaD] estava sendo desenvolvida. Nós tínhamos que 
estar descendo, estar acompanhando junto a Seção de Ensino. Hoje já flui 
naturalmente, mas no primeiro momento ela não foi fácil não. (Especialista 3) 
 
 
É uma das maiores falhas que a nossa Universidade tem é a comunicação interna. Eu 
acho que a comunicação externa é até maior que a comunicação interna. A 
comunicação é uma coisa que a gente tem que garimpar. Volto a dizer, por exemplo, 
ano passado. Porque eu resolvi fazer a minha disciplina a distância? Primeiro que eu 
nem sabia se tinha alguma [disciplina] na escola a distância, [na minha unidade de 
ensino], só sabia a da unidade de ensino-administração. [...] E, como pertenço ao 
CONSUNI, eu vi lá na distribuição de custos as faculdades que custeiam [o setor de 
EaD] e a minha unidade [de ensino] não tinha nenhuma disciplina. Aí eu falei: gente 
que absurdo! Nós temos que ter alguma disciplina. Então assim: se eu não estivesse 
lá, possivelmente, eu não ia tomar essa iniciativa. [Aí você poderia arguir:] Espera 
aí, mas você fez a disciplina em EaD só porque a sua unidade de ensino não tinha? 
Não! Mas, eu me motivei muito por isso. Poderia ter feito por outros motivos, mas 
me motivei muito por isso.  Mas qualquer professor da instituição sabe quais são as 
ofertas que tem, como é que ele transforma a sua disciplina em uma disciplina a 
distância? Não! Isso é uma informação que você tem que garimpar. Mas tem muitos 
professores que pudessem até pensar em migrar a sua disciplina para EaD, ou parte 
dela, mas não sabem como é que as coisas funcionam, como é que está esse 
processo dentro da instituição. Então assim: a forma de comunicação de EaD está 
muito falha, tanto entre os professores, funcionários administrativos não sabem nem 
o que está acontecendo, muito menos chefes de núcleos. Chefe de Núcleo é um 
papel importante [dentro da instituição]. Eu tenho certeza que tem Chefe de Núcleo 
que não sabe nem o que é educação a distância. E ele é o cara que gere o núcleo dele 
de disciplinas afins.  Então assim: eu acho que a escola vai caminhar para isso. 
(Especialista 5) 
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No que tange à forma como ocorreu a comunicação e disseminação das informações no 

que se refere à gestão pedagógica, tecnológica e administrativa de cursos e disciplinas 

ofertados na modalidade a distância nas IES, os especialistas foram enfáticos ao relatar que a 

ocorrência se deu por meio de intercâmbio de informações entre as pessoas, ou seja, por uma 

forma de comunicação interpessoal denominada comunicação boca a boca.  Esse tipo de 

comunicação é mais comum de ocorrer quando há a necessidade de o receptor buscar 

informações a respeito de algo. Sendo assim, pode-se inferir que a comunicação não fluiu de 

maneira eficiente nas IES no que tange a esse processo especificamente. 

Percebeu-se, também, que a alta administração tem consciência dos percalços na 

comunicação e tem buscado ações que visam dirimir as falhas e reorientar os fluxos 

comunicacionais nas IES.  Os depoimentos que se seguem ilustram tal fato: 

 
E tem determinados assuntos que valem a pena serem divulgados, serem 
trabalhados, mas não externamente, [e sim] internamente. E a EaD se encaixa  nisso. 
Mas, nesse ponto, a gente é muito falha, a gente não sabe algumas coisas, a gente 
fica sabendo é no boca a boca, um conta para o outro e tal. (Especialista 5) 

 
A comunicação eu acho muito ruim. Sempre achei! Tem oito anos que eu leciono 
nessa IES e eu sempre achei a comunicação ruim. Tem muita coisa que a gente fica 
sabendo pela rádio peão e depois é que você é devidamente informado do que 
aconteceu, principalmente a EaD. Mas eu acho que a Universidade tem trabalhado 
no sentido de mudar essa concepção. Foram criados diversos boletins informativos, 
[foram realizadas] diversas reuniões de núcleos, ou seja, diretores de ensino se 
reúnem, os diretores financeiros se reúnem, os coordenadores se reúnem para tentar 
melhorar essa comunicação. Tem melhorado ao longo dos anos, mas ainda tem 
muita coisa para corrigir. (Especialista 7) 

 

 

Um fator positivo quanto ao processo de comunicação boca a boca foi evidenciado pelo 

especialista 1 quando, em seu discurso, relatou que a visão errônea do aluno, de que a 

modalidade a distância não era considerada coisa séria na IES , foi rompida a partir do 

momento em que outros alunos que cursavam a modalidade,  por meio da comunicação boca 

a boca, transmitiam a mensagem de que estavam aprendendo até mais do que no ensino 

presencial. Dessa forma, infere-se que a comunicação boca a boca, neste caso, foi um fator 

relevante que representou uma grande ajuda para a quebra de paradigma “presencial/a 

distância” na IES. O discurso abaixo exemplifica essa ocorrência: 

 

 
E, com o correr do tempo, com o boca a boca, com aluno contando para o outro que 
estava se dedicando até mais, que estava aprendendo até mais, a gente foi rompendo 
essa cultura do aluno não achar que educação a distância era uma coisa séria dentro 
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da instituição, como hoje a gente acredita perfeitamente que eles sabem que é uma 
coisa séria.( Especialista 1) 

 

Outro aspecto evidenciado pelos especialistas, nos discursos a seguir, é quanto à 

inexistência de procedimentos padrão para uma comunicação integrada na gestão dos 

processos em EaD.  A inexistência de uma política de comunicação acarretou a falta de uma 

linguagem comum entre todos os setores envolvidos no processo de implementação da EaD e, 

consequentemente, a falta de um comportamento homogêneo por parte dos agentes 

envolvidos diante dos desafios da EaD. Os espectros a seguir registram os manifestos dos 

especialistas: 

 
[...] Recentemente a universidade até está fazendo alguns projetos-piloto em termos 
de comunicação interna. Mas, não, hoje não tem, pelo no meu ponto de vista, não 
existe muita regra não! A comunicação aqui é bastante livre, não estão claros alguns 
processos, alguns fluxos. A gente até está percebendo a dificuldade que isso traz e 
tem tentado definir melhor algumas coisas, mas hoje não é tudo muito rígido não. 
Então, acaba que a gente vê comunicados de professores e alunos e até da nossa 
própria equipe, às vezes, indo por canais errados. E aí a gente precisa correr para 
reorientar ou para recuperar o tempo que foi perdido na comunicação errada. 
(Especialista 2) 
 

 
Então, às vezes você acha, por exemplo, “que vai passar uma informação, eu tenho 
que passar só para esse setor e, na verdade, eu tenho que passar para esse, esse e 
esse”. Nós não temos ainda essa definição! Então às vezes a gente peca muito, erra 
muito por isso, pela falta de um procedimento padrão nessa questão da EaD. 
(Especialista 4) 

 
 

Na abordagem sobre o atributo feedback aos docentes quando da execução de cursos e 

disciplinas ofertadas em EaD, todos os especialistas consultados  manifestaram-se favoráveis 

a tal prática, relatando que, nas IES, tem ocorrido, por meio de contato direto com os heróis,  

da avaliação institucional, de reuniões semestrais com os coordenadores e do 

acompanhamento da assessoria pedagógica do setor de EaD. Mencionam ainda que o 

feedback é um importante instrumento que norteia o desenvolvimento de melhores práticas na 

gestão de cursos em EaD. Os discursos que se seguem registram tal ocorrência: 

 
[...] Normalmente, tem sim [feedback ao professor], não só o processo formal, mas o 
processo informal, que é do relacionamento deles com os coordenadores e com os 
diretores. Eu mesmo falo muito com os professores, principalmente, do meu 
interesse na EaD. E pergunto e falo como é que eu acho que eles estão indo na EaD.  
Então, tem sim feedback! Você tem aqui o processo de avaliação institucional que 
dá esse feedback, que a EaD agora está inserida dentro do processo de avaliação 
institucional e eles recebem feedbacks.( Especialista 1) 

 
 

Então, nós até precisamos melhorar um pouco isso [feedback ao professor]. Mas, 
semestralmente, tutores e professores recebem uma avaliação. Às vezes isso gera 
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problema, porque uma situação que deu problema no meio do semestre pode só ser 
discutida e analisada no final do semestre. Mas tanto eles recebem relatório como há 
uma reunião de docentes para a gente discutir o que foi e o que está sendo planejado, 
às vezes, até no sentido de reorientação. (Especialista 2) 

 
 
Esse tipo de situação é constante [feedback ao professor]. Porque a gente costuma 
fazer nossas reuniões semestrais para discutir realmente o que nós entendemos que 
andou bem e aquilo que não nos agradou ou que pelo menos nós achávamos que 
poderia ser melhor, e sempre em conjunto com a assessoria pedagógica do setor de 
EaD da IES. (Especialista 3) 

 
 

No ambiente virtual já entra uma terceira pessoa que é o pessoal que gere o ambiente 
virtual. Aqui [no setor de EaD da IES], eu não sei se vai funcionar sempre assim, 
mas eu tenho uma pedagoga que fica na minha cola. Então ela é a pessoa que fica 
entre mim e o próprio setor de EaD da IES, ela me orienta no que eu devo fazer, o 
que eu não devo fazer, ela de vez em quando me passa um e-mail, me liga falando:  
isso aqui é bom você dar um feedback maior para o aluno.  Então é assim: além do 
feedback do aluno representado na forma de e-mails, mensagens que ele me manda, 
eu tenho o feedback da pedagoga da assessoria ao professor do setor de EaD da IES. 
E eu acho isso super importante! (Especialista 5) 

 
 
No setor de EaD da IES tem um acompanhamento tutorial que dá feedback, cobra a 
atenção a esse feedback, o melhoramento contínuo do tutor o tempo inteiro. O 
docente vai caminhando, se a gente identifica algum problema nesse meio do 
caminho ele é chamado, a gente conversa e, se for necessário uma recapacitação 
pedagógica, ele é recapacitado; se for tecnológica, a mesma coisa e, ao final do 
semestre, a gente tem um grande seminário, a gente discute. Nesse meio de 
caminho, a gente analisa no todo assim: quais são as necessidades de capacitação 
tanto pedagógica quanto tecnológica e a gente oferece grandes oficinas, seja de 
criação de questão, por exemplo, objetiva, de avaliação. (Especialista 8) 

 
 
O discurso a seguir destaca ocorrência de centralização da comunicação, por parte da  

alta administração da IES, no que concerne aos aspectos de implementação da EaD. 

Segundo o especialista 1, a comunicação com as pessoas a serem envolvidas no processo 

é feita, diretamente, por ele. Assim ele registra esse fato: 

 

No caso aqui, eu não posso falar das outras IES, [...] a comunicação em torno da 
EaD é feita por meu intermédio, como ponto de contato das pessoas sobre essa 
questão da EaD. (Especialista 1) 

 

De acordo com esse relato, percebe-se a associação entre as subcategorias desejo do 

herói e centralização da comunicação, uma vez que reforça o discurso de que o “convite” 

da alta administração aos profissionais para fazerem parte do processo de implementação 

da EaD representa uma manifestação do seu desejo. 
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A partir dessas considerações, percebe-se que a alta administração deseja, impõe, 

centraliza e acompanha o processo de implementação da modalidade, evidenciando que 

decisões inerentes à EaD estão centralizadas nessa instância.  

Todas as associações entre as subcategorias presentes na categoria de análise 

Comunicação, bem como na categoria de análise Heróis, decorrentes das análises realizadas, 

estão demonstradas na FIG. 12, a seguir. 
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       FIGURA 12 - Relações e implicações da categoria Comunicação quanto ao processo de implementação da EaD nas IES 

 

 

 
 

          Fonte: Dados de Pesquisa, 2012. 
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A presente pesquisa foi delineada com a intenção de analisar informações que revelem 

os elementos culturais que influenciam, com maior preponderância, o processo de 

implementação da Educação a Distância nas IES. A FIG. 13, a seguir, apresenta uma visão 

geral da pesquisa, demonstrando as relações e implicações entre todas as subcategorias 

presentes nas categorias de análise no que se refere ao fenômeno implementação da EaD nas 

IES. 

No capítulo seguinte, são abordadas as principais conclusões desta dissertação. 
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         FIGURA 13 - Relações e implicações entre todas as categorias de análise no que se refere ao fenômeno implementação da EaD nas IES 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
        Fonte: Dados de Pesquisa, 2012. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Neste estudo, buscou-se, a partir de uma investigação realizada com especialistas 

participantes do processo de implementação da modalidade Educação a Distância em duas 

Instituições de Ensino Superior localizadas em Belo Horizonte - MG, identificar, à luz da 

cultura organizacional, os elementos influenciadores de maior preponderância na 

implementação de tal modalidade nas IES.  

Evidenciados os cinco principais eixos temáticos que se caracterizam como elementos 

culturais – Estrutura, Normas, Valores, Heróis e Comunicação – investigou-se, por meio das 

pesquisas feitas com os especialistas, quais desses elementos influenciariam, de forma mais 

contundente, tal implementação. 

Para verificar quais desses elementos são, de fato, os influenciadores do processo, 

utilizaram-se entrevistas semiestruturadas. O método se mostrou eficiente no sentido de que 

permitiu desvendar, por meio de entrevistas individuais com os diversos atores que atuam 

com a modalidade Educação a Distância, conteúdos discursivos relacionados aos fatores 

culturais identificados no estudo bibliográfico. Foi possível explorar discursos de diversos 

representantes da modalidade a distância nas IES, o que contribuiu para a formação de um 

espectro de conteúdo com percepções e argumentações representativas de diretores, 

coordenadores e professores desta modalidade, objeto de análise desta pesquisa. 

A partir dos cinco eixos temáticos, tornou-se possível desvendar melhor o processo de 

implementação da EaD e identificar os elementos influenciadores desse processo. 

Em relação ao eixo temático Estrutura, percebeu-se que foram diversos os fatores que 

levaram as IES a despertarem para a modalidade EaD. Dentre eles, o mais evidente refere-se 

aos avanços tecnológicos no ambiente educacional e, consequentemente, à cultura tecnológica 

que está-se instaurando nas IES. Os depoimentos dos especialistas remetem ao fato de que as 

Universidades, diante de uma revolução tecnológica, não podem ignorá-la e deixar de gozar 

de seus benefícios, o que torna urgente o início da EaD nas IES. 

Quanto aos fatores facilitadores para a implementação da EaD, foi evidenciado que o 

grande facilitador foi o fato de os tomadores de decisão acreditarem na modalidade e se 

envolverem com ela de forma decidida, ou seja, foi  a “vontade” e o “querer” da alta 

administração da IES o que de fato propiciou a implementação da modalidade.  

É necessário enfatizar que, mesmo havendo uma estrutura nas IES no que se refere ao 

processo decisório para criação e oferta de cursos a qual se coletiviza por meio de seus órgãos 
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reprensentativos Colegiado e Consuni, a autonomia quanto à tomada de decisão para cursos a 

distância é expressa em forma de concentração do poder decisório na administração superior 

da IES.  

Dessa forma, os resultados demonstraram que o processo de implementação da EaD na 

IES ocorreu seguindo uma imposição direcionada “de cima para baixo”, uma vez que quem 

detinha o poder de decisão era adepto à modalidade e manifestava o “desejo” de implementá-

la. 

Cabe ressaltar que não houve manifestação de voluntariedade para assunção do cargo de 

coordenador de curso em EaD, mas, sim, uma imposição do desejo da alta administração de 

que um profissional de sua confiança e de sua escolha assumisse a coordenação de curso, 

legitimando assim o seu “querer” quanto à implementação da modalidade. 

Em relação aos fatores dificultadores, observou-se que foram diversos os obstáculos 

encontrados na estrutura da IES que ocasionaram a morosidade na sua implementação. Mas o 

de maior relevância refere-se ao fato de a regulamentação interna das IES, instituída para a 

gestão acadêmica de cursos presenciais, ser, também, utilizada para os cursos a distância 

(formulários para solicitação de revisão de provas, procedimentos de reavaliação, 

procedimentos de prova substitutiva, etc.). Tal prática tem causado transtornos para a gestão 

dos cursos em EaD, devido à logística de atendimento em larga escala inerente a essa 

modalidade. 

Quanto às estratégias das IES para a implementação e oferta de cursos a distância, 

observou-se a inexistência de ações estratégicas para viabilizar a implementação da Educação 

a Distância. Os especialistas relataram que a falta de percepção dos gestores quanto a um 

ponto de vista específico da gestão dos processos de EaD foi o que os levou a não mapearem 

estratégias gestoras no âmbito da  modalidade a distância que estivessem de acordo com as 

diversas especificidades que requer tal modalidade, como também a não estabelecerem uma 

missão específica para a modalidade a distância. 

No que se refere ao eixo temático Normas, no aspecto de normas e procedimentos para a 

oferta de cursos em EaD nas IES, a capacitação do professor para atuar na modalidade a 

distância  foi posta em evidência como fator de extrema necessidade para a prática em EaD, 

devido ao fato de a docência virtual ter suas singularidades e apresentar-se de maneira bem 

distinta da docência presencial. Quanto ao fato de a gestão dos cursos em EaD ser realizada 

pelas mesmas tratativas do ensino presencial, foi destacado pelos especialistas ser essa uma 

regra que dificulta a tramitação de alguns procedimentos necessários à logística dos cursos de 

EaD, contradizendo algumas premissas para essa modalidade. 
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Em relação à cultura das IES, especificamente quanto ao eixo temático Valores, há 

evidências de que a cultura é muito arraigada, muito forte, devido à predominância de 

docentes mais antigos, o que propiciou a resistência à aceitação da modalidade EaD no 

mesmo nível da presencial.  A resistência do professor destacou-se como um ponto nevrálgico 

do processo. Os resultados demonstraram que tal resistência ocorre devido ao temor de os 

avanços tecnológicos, que propiciam novos recursos de comunicação e interação na prática 

docente, serem, na verdade, um conluio industrial para comprometer a sua empregabilidade e, 

também, pelo receio de que a EaD venha a propiciar mais horas de trabalho docente que a 

modalidade presencial. No entanto cabe refletir: Será que a Educação a Distância está sendo 

"vendida" aos docentes de forma adequada? Será que foram dadas a eles as devidas 

explicações acerca das singularidades da Educação a Distância? Ou será que é mais um 

recurso que os docentes estão absorvendo como "enfiar goela abaixo"? 

Sobre o cenário receptivo que evidencia certa propensão à inovação e à adaptabilidade 

às mudanças nas IES, percebe-se que a receptividade à modalidade ocorreu devido a uma 

influência direta da imposição da modalidade realizada pela alta administração da IES. A 

aceitação da modalidade por parte de “alguns professores mais importantes do processo” está 

intrinsecamente ligada ao fato de eles terem sido “convidados” a participarem do processo de 

implementação da EaD pela alta administração da IES,  com a qual, obviamente, não  

entrariam em confronto ao recusar um “convite". Quanto “aos professores experientes e 

catedráticos”, a receptividade está atrelada à necessidade de manter a sua empregabilidade, 

uma vez que é notória a sinalização de “cima para baixo”, da alta administração da IES, 

quanto ao processo de implementação da EaD. 

A evidenciação do eixo temático Heróis remete a relevantes implicações com o processo 

de implementação da EaD nas IES. Percebe-se que os integrantes da alta administração das 

IES, representada pelo Reitor, Diretores (Geral e de Ensino) e Coordenadores de Cursos, são 

os “heróis” da modalidade a distância nas IES analisadas. Foram eles que, de fato, realizaram 

o apadrinhamento da modalidade.  

Cabe ressaltar que o coordenador de cursos também é considerado padrinho da 

modalidade, pelo ato de um “convite”, que conota uma ordem, da alta administração para 

coordenar cursos a distância, legitimando, assim, o seu “querer” quanto à implementação da 

modalidade EaD.   

Dessa forma, foi possível identificar a ocorrência da implementação da EaD devido à 

preponderância da imposição da modalidade pela alta administração da IES por meio do ato 

de apadrinhamento. Cabe ressaltar a influência direta da imposição da modalidade ao desejo 
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dos heróis, visto que a implementação é a materialização desse desejo, apontado como o 

principal facilitador para a ascensão da EaD nas IES.  

Considerando que a receptividade de alguns professores à modalidade EaD ocorreu 

devido à sua imposição por parte da alta administração da IES, os atributos “apadrinhamento” 

e “imposição da modalidade” estão intrinsecamente ligados ao cenário receptivo à Educação a 

Distância nas IES. 

Quanto ao eixo temático Comunicação, os especialistas são unânimes em reconhecer 

que as IES ainda não possuem políticas de comunicação bem definidas, que envolvam os 

procedimentos para a implementação da modalidade a distância, gerando deficiências nos 

processos de comunicação, ocasionando uma comunicação falha que afeta diretamente a 

gestão dos processos em EaD. Esse é o motivo pelo qual se justifica a evidência do fator 

Comunicação Falha no eixo temático Comunicação. É interessante ressaltar que a 

centralização da comunicação por parte da alta administração no que concerne aos aspectos de 

implementação da modalidade foi destacada nesse eixo. 

Entretanto, a partir dessas considerações, pode-se inferir que o desejo do herói – leia-se, 

o desejo da alta administração das IES –, por meio do apadrinhamento e no ato da imposição, 

ocasiona o processo de implementação da modalidade a distância. Dessa maneira, observa-se 

que os eixos temáticos Estrutura e Heróis foram, à luz da cultura organizacional, os 

elementos influenciadores de maior preponderância do fenômeno da implementação da 

Educação a Distância nas IES. 

Pode-se concluir que, por meio da centralização do poder no que concerne à autonomia 

dos gestores quanto ao processo decisório para a oferta de cursos em EaD nas IES, a alta 

administração deseja, apadrinha, impõe e centraliza o processo de implementação da EaD, 

ficando evidenciado que decisões inerentes à EaD estão centralizadas na alta administração da 

IES, conforme demonstrado na FIG. 14, a seguir. 
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FIGURA 14 - Relações e implicações dos fatores que sintetizam o processo de implementação da  

EaD nas IES 

 

 
 

 

 

   Fonte: Dados de Pesquisa, 2012. 

 

No que se refere à satisfação com a implementação da modalidade EaD, os especialistas 

tendem a interpretá-la como um desejo da alta administração de fortalecimento da 

modalidade, que contribuirá para a quebra de paradigmas e a consolidação da mudança, do 

crescimento e da expansão das IES. Evidencia-se, porém, que ainda há muito que evoluir para 

vencer os obstáculos encontrados. 

5.1 Limitações da pesquisa 

A abordagem qualitativa do trabalho permitiu um aprofundamento a respeito dos 

objetivos propostos para este estudo. Contudo a intenção de realizar a pesquisa tendo como 

parâmetro IES de natureza privada pode ser considerada uma limitação neste estudo, visto que 

o fenômeno da implementação da EaD em IES públicas pode ter implicações distintas das 

encontradas nesta pesquisa, o que relativiza as conclusões obtidas. Outra limitação refere-se à 

quantidade reduzida das unidades de pesquisa.  
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5.2 Sugestões para novos trabalhos 
 
 

Seria importante, em estudos futuros, a abordagem desta temática a partir da 

perspectiva de IES com processos de governança diferenciados. Novos trabalhos poderiam ser 

desenvolvidos sobre o tema buscando analisar outros construtos que não especificamente 

aqueles estabelecidos aqui. Além disso, um estudo a respeito do custo de conquista e 

manutenção do aluno de EaD poderia ser adotado com o intuito de buscar conclusões sob a 

perspectiva deste outro ator do processo. 

Outros elementos do Processo de Implementação da Estratégia Organizacional, tais 

como políticas de estímulo positivo aos docentes, processos de avaliação de aprendizagem e 

de desempenho poderiam constituir novos focos de estudo, ampliando a compreensão do 

fenômeno analisado. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Eixo Temático 1: Estrutura 
1- Fale sobre a estrutura da organização, mencionado sobre a composição de conselhos, 
suas funções, mandatos, independência, transparência, periodicidade de reuniões e 
divulgação dos dados.  
2 - Há um setor específico responsável pela tomada de decisão para a oferta de cursos a 
distância em sua IES? 
3- Como a IES iniciou suas atividades para a oferta da modalidade de Educação a 
Distância? 
4 - Quais foram os principais fatores facilitadores e dificultadores na evolução da oferta 
de cursos a distância nos últimos 05 anos da IES? 
5 - Quais são as dificuldades percebidas na estrutura ou nas práticas da IES que 
interferiram no processo de  implementação da Educação a Distância? 

Eixo Temático 2: Normas / Práticas formais e informais 
6 - Há um setor responsável pela Educação a Distância em sua IES? 

7 - De que maneira são elaboradas e executadas as estratégias da IES para a oferta de 
cursos a distância? 

8 - Fale um pouco sobre políticas e formas de operacionalização da Educação a 
Distância na IES. 

9 - Há rotatividade nos cargos de coordenação de cursos ofertados a distância da IES? 
Qual a periodicidade? 
Eixo Temático 3 : Valores 
10 - Fale sobre a missão da IES na atuação da Educação a Distância. 

11 - Disserte um pouco a respeito da cultura de sua IES: quais são os valores que a 
organização considera primordiais para serem preservados?  
12 - A Cultura Organizacional (normas, tradições, práticas, e costumes adotados) 
facilitou ou dificultou o processo de implementação da Educação a Distância na IES? 
13- Ao decidir implantar a Educação a Distância na IES houve algum tipo de 
resistência por parte dos dirigentes, professores e coordenadores de cursos? 
Eixo Temático 4: Heróis 
14 - Há pessoa(s) na IES que é(são) incentivadora(as), que apadrinha(m) projetos ou 
ações de Educação a Distância ?  

Eixo Temático 5: Comunicação 
15 - Como ocorre a comunicação na IES? Ela apresenta um modelo formal e segue 
uma ordem, fluxo ou direção que favoreça a compreensão das informações? 
16 - Quando do processo de preparação e implementação da educação a distância na 
IES as informações foram repassadas de maneira clara facilitando a compreensão de 
todos os envolvidos e estimulando a expressão de ideias e opiniões? 
17 - Durante o período de preparo e implementação da EaD, ocorreram conflitos entre 
os envolvidos no processo (equipe pedagógica, equipe técnica, professores, 
coordenadores, diretores, tutores, alunos)? Com que frequência? 
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18 - Os profissionais envolvidos no processo recebem feedbacks construtivos sobre 
como melhorar seu trabalho? Com que frequência? 
19- De uma forma geral, qual seu nível de satisfação com o processo de implementação 
da EaD na IES? 
 


