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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. 
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