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Questionamentos e Reticências

Reflexões iniciais sobre alguns desafios do tema:

• EAD constitui um campo próprio? Diferente da 
Educação?

• Fundamentos epistemológicos norteadores 
são próprios da EAD?

• EAD : multifacetado, múltiplos significados, 
práticas e contextos ...

• A EAD possibilita estudar questões 
negligenciadas pela educação presencial 
tradicional...



Proposta

• Identificar as temáticas de investigação da EAD

• Discutir as principais teorias e constructos que 
fundamentam o desenvolvimento, a prática e a 
pesquisa em EAD

oPode-se falar em uma evolução nestes 
conceitos ou uma convivência de 
abordagens? 

• Como os avanços da pesquisa e das 
tecnologias vêm influenciando estas 
teorias e conceitos?

• Apontar tendências e lacunas das pesquisas em EAD



Mapeando as temáticas de pesquisa em EAD
(Zawacki-Richter, 2009)

Estudo com 19 especialistas em EAD de 11 países:
editores de periódicos internacionais (n=4);
professores/pesquisadores da área (n=15)

Quais são as principais temas de pesquisa em 
EAD?



Nível Área de pesquisa

Macro

Sistemas e 

teorias da EaD

Acesso, equidade e ética

Teorias e modelos

Globalização da educação e aspectos interculturais

Sistemas e instituições de EaD

Métodos de pesquisa e transferência de conhecimento em EaD

Meso

Gestão, 

organização e 

tecnologia

Inovação e mudança

Parâmetros de qualidade

Custos e benefícios

Desenvolvimento profissional e suporte aos professores

Serviços de suporte ao aluno

Tecnologia educacional

Gestão e organização

Micro

Ensino e 

aprendizagem 

na EaD

Interação e comunicação em comunidades de aprendizagem

Design instrucional

Características dos alunos

Macro

Teorias e 

sistemas da 

EAD



Análise das publicações sobre
pesquisa em EAD

(Zawacki-Richter, Bäcker, Vogt, 2009)

Foram analisados 695 artigos de cinco periódicos 
internacionais sobre EAD no período de 2000-2008:

Open Learning (OL); Distance Education (DE); American Journal of Distance 
Education (AJDE); Journal of Distance Education (JDE); International 
Review of Research of Open and Distance Learning (IRRODL)

Resultados:

- O nível Micro  (ensino-aprendizagem na EAD) é o campo 
mais representado nas publicações – 50%

- A natureza das pesquisas: 49% estudos empíricos; 38,1% 
descritivos; 12,9% métodos mistos/triangulação



Análise das publicações sobre
pesquisa em EAD

(Zawacki-Richter, Bäcker, Vogt, 2009)

Tendências das publicações

AJDE – mais estudos quantitativos: 63,4%

DE – porcentagem mais alta de estudos qualitativos: 29,5%

JDE – jornal com mais métodos mistos: 28,1%

IRRODL (56,6%) e OL (48,1%) - mais estudos descritivos



Produção SIED / EnPED – UFSCar – 2012

Entre os 141 títulos apresentados no programa classificamos 
os trabalhos de acordo com Zawacki-Richter et al, 2009. 

Macro – Teorias e Sistemas da Educação a Distância
(n=20; 14,2%)

Meso – Gestão, organização e tecnologia em EAD
(n=43; 30,5%)

Micro – Ensino e Aprendizagem em EAD
(n=78; 55,3%)



Teorias Características

Modelo Industrial de 
Educação a Distância

(Peters)

• Fordismo;  Produção e distribuição massiva: pacotes auto-instrucionais
• Distância geográfica
• Independência X Interação

Conversação didática 
guiada

(Holmberg)

• Motivação, empatia: comunicação interpessoal simulada
• Linguagem textual dialógica
• Autonomia como liberdade na forma de uso dos materiais

Teoria da autonomia e 
da independência 

intelectual
(Wedemeyer)

• Foco no indivíduo
• Estudo independente: auto-regulado, auto-direcionado, flexível/tempo
• Mistura de meios e métodos: adaptação às diferenças individuais

Teoria da comunicação 
e controle do aprendiz

(Garrison)

• Controle do aprendiz no centro da transação educacional (independência, 
proficiência ou competência e suporte)
• Controle X estudo individualizado

Distância transacional
(Moore)

• Distância pedagógica X geográfica: 
• Diálogo (professor-aluno) e Autonomia (a partir do aluno)
• Estrutura (grau de autonomia oferecida no design)

Constructo teórico de 
interação

(Garisson, Shale, Moore, 
Keegan)

• Comunicação no centro da experiência educacional X modelo industrial
• Construtivismo/Interacionismo - Interação: E-C; E-P; E-E; E-I

Teorias, modelos e constructos relacionados ao nível micro:
(Ensino e aprendizagem em EAD)



Teorias Características

Contexto sociocultural
(Guanawardena, Spears, 
Lea, Feenberg, Bellman, 

McIsaac)

• Rompimento com o modelo industrial
• Abordagem crítica integrando teorias das áreas humanas e sociais
• AVAs criam ambientes sociais (trabalho colaborativo)
• Noção de que a tecnologia não é culturalmente neutra

Presença Social 
(perspectiva 
psicosocial)
(Short, Shin)

• Fatores ligados à dinâmica social da comunicação mediada 
(interação, coesão, equidade social e ambiente socio-emocional)
• Reconhecimento pessoal e por parte do grupo (presença transacional)
• Traços de presença social (instantaneidade e envolvimento)

Perspectiva 
colaborativa / 

construtivismo social
(Jonassen, Vygotsky, 

Lave, Henri)

• Atividade compartilhada, expertises (ZPD), ferramentas semióticas 
/ amplificadores culturais
• Aprendizagem em comunidades de prática (LPP) – conhecimento 
compartilhado socialmente – aprendizagem situada
• Modelo analítico de cinco dimensões (Henri) – análise de interações 
virtuais (participação, interação, social, cognitivo e metacognitivo)

Pesquisa ao longo do 
desenvolvimento (PBD)
(Brown, Collins, Van der 

Yeik)

• Alternativa ao design tradicional – intervenções de aprendizagem 
para a melhoria do design da aprendizagem e refinamento da teoria 
norteadora

Conectivismo
(Siemens, Downes)

• Conhecimento em rede - construção, distribuição e reutilização 
(web 3.0)
• Acesso ubíquo ao conhecimento;

Teorias, modelos e constructos relacionados ao nível micro:
(Ensino e aprendizagem em EAD)



Problemas e críticas Recomendações de pesquisa Tendências

A comparação presencial 

X distância X meios não 

produziu resultados 

significativos.

Falta de fundamentação 

teórica consistente (Sabba, 

2000).

Campo de práticas: 

pesquisas sobre 

avaliação e descrição de 

programas, estudos de 

caso e pesquisas 

institucionais.

Poucas pesquisas na área de 

equidade e acessibilidade.

Poucas pesquisas 

examinam o processo de 

aprendizagem dos alunos 

ao interagirem com 

diversas mídias.

Nível macro: papel da 

cultura e diferenças em 

programas globalizados e 

cooperação; pesquisas 

comparativas de sistemas 

de EAD; história da EAD

Nível Meso: gestão de 

mudanças e inovações, 

custos, desenvolvimento 

organizacional, suporte para 

alunos e professores, 

desenvolvimento 

profissional e qualidade. 

Nível Micro: pedagogias da 

WEB 2.0; tecnologias 

móveis; ferramentas 

assíncronas para ensino 

aprendizagem (Zawacki-

Richter et al., 2009)

Natureza aplicada da 

EaD deve apoiar pesquisa 

numa abordagem 

interdisciplinar Dillon & 

Aagaard (1990).

Resnick (1991) o 

social e cognitivo não 

podem ser estudados 

independentemente.

Na sociedade em rede 

devemos repensar a 

noção de aprendizagem 

como uma propriedade 

que emerge da 

participação legítima das 

pessoas em comunidades 

de práticas. 

Esta visão olha a mente, 

a cultura, a história e o 

mundo social como 

processos inter-

relacionados que 

constituem uns aos 

outros.  Compreender os 

contextos socioculturais 

da aprendizagem é um 

importante desafio para a 

pesquisas futuras (Lave, 

2011).
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