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Um modelo de análise
(Carmo, 1997; 332 e sgs)

• Horizontes de pesquisa sobre EaD (3 eixos)
– Espaço (E) mundial (m), internacional (i), nacional (n), 

regional (r), local (l)

– Tempo (T) passado (h), presente (p), futuro (f)

– Nível de complexidade sistémica (C) macro (ma), meso 
(me), micro (mi)
=> 5x3x3 =45 tipos de estudos (pouco prático porque atomizado)

• Áreas de pesquisa
– Teoria geral (TG)

– Sistemas ensinantes (SE)

– Sistemas de comunicação educacional (SCE)

– Sistemas aprendentes (SA)
=> 4 tipos de estudos (mais operacional, ainda que pouco preciso)
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Um modelo alternativo: categorias de 
investigação segundo Erwin Wagner

1. Sistemas e estruturas educacionais

2. Organização e desenho do ensino/aprendizagem

3. Organização virtual da EaD

4. Tecnologia multimedia, internet

5. Informação e partilha do conhecimento, acesso a 
bases de dados

6. Metodologia do ensino e inovação metodológica

7. Interação estudante professor

8. Aspetos socioculturais

9. Avaliação e sustentabilidade

10. Economia e política
WAGNER, Erwin, 2001, Research into open and distance learning, in TRINDADE, 2001
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Categorias de investigação
(Combinação de Carmo, 1997 com Wagner, E., 2001)

Teoria geral (TG)
Aspetos socioculturais

Economia e política

Sistemas ensinantes (SE)
Sistemas e estruturas educacionais

Organização e desenho do ensino/aprendizagem

Organização virtual da EaD

Avaliação e sustentabilidade

Sistemas de comunicação educacional (SCE)
Tecnologia multimedia, internet

Informação e partilha do conhecimento, acesso a bases de dados

Metodologia do ensino e inovação metodológica

Sistemas aprendentes (SA)
Interação estudante professor
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Exemplos de pesquisa na área 
da EaD no início do milénio

• Teoria geral

– ARETIO, L.G., 2009, Por quê va ganando la educación a distancia?, Madrid, UNED

– BELLONI, 1999, Educação a distância, Campinas, Editora autores Associados

– ORTNER, G. ,1999, Socio-economics of virtual universities, Weinheim, Deutscher Studiem
Verlag

– VALADARES, J., 2011, Teoria e prática de educação a distância, Lisboa, UAb

– MILL, Daniel, 2012, Docência virtual: uma visão crítica, Campinas, Papirus Editora

• Sistemas ensinantes

– REDDY E MANJULIKA, 2000, The world of open and distance learning, New Delhi, Viva Books

– TRINDADE, AR; CARMO, H; BIDARRA, J,  2000, Current developments and best practice in 
Open and Distance  Learning, «International Review of Research in Open and Distance 
Learning», Universidade de Athabasca, Alberta, Canadá

– PEREIRA, Eva Wairos, 2002, Formação de professores a distância: experiências brasileiras, 
Lisboa, ed. autora 

• Sistemas de comunicação educacional

– BIDARRA, José, 2002, Hiperespaços multimedia, Lisboa, ed. Autor

– CARMO, H. 2010 a, Virtualidades e limitações do e-learning: o caso da Universidade Aberta 
(Portugal), in, Educação a distância: desafios contemporâneos, São Carlos, EduFSCCar, pp 139-
162.

• Sistemas aprendentes

• GOULÃO Fátima, 2001, Ensino aberto a distância: cognição e afectividade, Lisboa, ed. Autor 
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A agenda dominante em grandes eventos 
internacionais nos últimos anos

As quatro organizações (redes) 
internacionais observadas:

1. EADTU - European Association of Distance 
Teaching Universities

2. EDEN – European Distance and E-learning 
Network

3. ICDE – International Council for Distance 
Education

4. AIESAD – Asociación Iberoamericana de 
Educación a Distancia
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Temas-chave das 
conferências

Ano EADTU
Confª anual

EDEN
(Confª anual)

ICDE, SCOP
(Bienal)

AIESAD

2007 • Cursos internacionais
• Serviços online
• Erasmus (mobilidade) virtual
• Recursos educacionais abertos

• Territórios digitais 
emergentes: 2.0

• ---------------------------- • Qualidade da EaD
• Estratégias da EaD
• Políticas de EaD

2008 • ALV flexível no ensino superior
• Ensino e aprendizagem em rede
• Sociedade de conhecimento

• Culturas de aprendizagem • ---------------------------- • ----------------------

2009 • Educação flexível para todos
• Inovação global e aberta

• Inovação em comunidades 
de aprendizagem

• Educação flexível para 
todos
• Qualidade no contexto da 
crise financeira

• Redes universitárias
• Estudos de pós-
graduação
• Complementos 
curriculares

2010 • ALV – estratégias
• ALV – modelos de negócios

• Inspiração dos media para 
aprender

• Estabelecer pontes sobre o 
fosso de desenvolvimento

• -----------------------

2011 • U. e desenvolvimento regional
• Sociedade de conhecimento 
aberta
• Inovação
• Partilha de conhecimentos

•Aprendizagem e 
sustentabilidade: novo 
ecossistema de inovação e 
conhecimento

• Expandir horizontes à ODL 
(EaD)

• objetivos e desafios
da EaD
• inclusão e inovação no
espaço Iberoamericano
de conhecimento

2012 • Papel da educação aberta e 
flexível no sistema europeu de 
ensino superior em 2020

• diálogo intergeracional 
entre novos e velhos
aprendentes ao longo da vida

• ODE (Educ. Aberta a 
distância):barreiras, 
oportunidades e estratégias
para o futuro

• Ibervirtual:  EaD na 
construção de 
sociedades
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Resumo das tendências 
observadas

Teoria geral
• Sociedade de conhecimento e sustentabilidade. 

Sociedade de conhecimento aberta. Aprendizagem 
e sustentabilidade: novo ecossistema de inovação e 
conhecimento. Ibervirtual:  EaD na construção de 
sociedades

• EaD face à crise: Inovação global e aberta. 
Qualidade da EaD no contexto da crise financeira 

• A EaD e o futuro: estratégias , políticas, 
objetivos, desafios, barreiras e oportunidades. 

• EaD e inclusão social: Educação flexível para 
todos (2 menções). Pontes sobre o fosso de 
desenvolvimento. U. e desenvolvimento regional. 
Inclusão e inovação no espaço Ibero-americano de 
conhecimento

• EaD e ensino superior: Papel da educação aberta 
e flexível no sistema europeu de ensino superior 
em 2020

• Diálogo inter-geracional: novos e velhos 
aprendentes ao longo da vida

Responsabilidade 
social da EaD
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Resumo das tendências 
observadas

Sistemas ensinantes
• Oferta de EaD: Cursos 

internacionais. Estudos de 
Pós-graduação. Complementos 
curriculares

• Aprendizagem ao longo da 
vida (ALV): Flexibilidade, 
estratégias, e  modelos de 
negócios de ALV

• EaD em rede: Ensino e 
aprendizagem em rede; 
Partilha de conhecimentos; 
Redes universitárias

• Recursos educacionais 
abertos

Abertura, 
flexibilidade 
e diversidade 
dos sistemas 
ensinantes
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Resumo das tendências 
observadas

Sistemas de 
comunicação 
educacional

• Serviços online

• Territórios 
digitais 
emergentes: 
Web 2.0

Compromisso 
com as 

Tecnologias 
digitais de 

informação e 
comunicação 

(TDIC)
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Resumo das tendências 
observadas

Sistemas 
aprendentes

• Mobilidade virtual

• Culturas de 
aprendizagem

• Comunidades de 
aprendizagem

Autonomia dos 
sistemas 

aprendentes
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Pistas para uma agenda:
O mundo em 2025

Gnesotto e Grevi, 2008, O mundo em 2025 segundo especialistas da UE, Lisboa, Bizâncio 

Tendências: 
1.Globalização
2.Envelhecimento
3.Diversidade cultural
4.Problemas 

ambientais
5.Pressão sobre a 

educação, saúde e 
segurança social 

6.Insegurança

Necessidades educativas:
Educação generalizada, inicial e ao 

longo da vida,
• para a mudança, 

• para o desenvolvimento, 

• para a solidariedade, 

• para a autonomia 

• para a democracia

Necessidades para a EaD
– Sistemas nacionais mais robustos e 

integrados (Ensino presencial+EaD)

– Rede internacional de cooperação 
para produzir sinergias
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Obrigado pela 
vossa atenção
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Desafios e estratégias de 

institucionalização da EaD no ensino 

superior: o caso europeu
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