
Educação a distância: 
práticas, reflexões e cenários plurais

Miolo_EaD.indd   3 3/2/2010   09:54:32



Editora Maria Teresa Carrión Carracedo

Produção Gráfica Ricardo Miguel Carrión Carracedo

Chefe de Arte Helton Pereira Bastos

Capa Maike Vanni

Diagramação Ronaldo Guarim Taques

Revisão Henriette Marcey Zanini

© 2010. Núcleo de Educação Aberta e a Distância – Nead.

Dados  Internacionais  de  Catalogação  na  Publicação  (CIP)
(Câmara  Brasileira  do  Livro,  SP,  Brasil)

Índices para catálogo sistemático:
1. Brasil : Educação a distância 371.350981

09-13280 CDD-371.350981

Educação a distância : práticas, reflexões e  
cenários plurais / organizadores Kátia Morosov  
Alonso, Rosângela Schwarz Rodrigues, Joaquim  
Gonçalves Barbosa. -- Cuiabá, MT : Central de  
Texto : EdUFMT, 2009.

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN  978-85-88696-75-4

1. Educação - Mato Grosso 2. Educação a
distância - Brasil 3. Ensino superior 4. Pesquisa
educacional I. Alonso, Kátia Morosov.
II. Rodrigues, Rosângela Schwarz. III. Barbosa,
Joaquim Gonçalves.

Av. Senador Metello, 3773, Jardim Cuiabá – Cuiabá/MT – CEP: 78030-005 
Telefax: (65) 3624 5294  |  e-mail: editora@centraldetexto.com.br  |  www.centraldetexto.com.br

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/nº (Coxipó)
Cuiabá/MT – CEP: 78060-900
Fone: (65) 3615 8322  |  Fax: (65) 3615 8325

Núcleo de Educação Aberta e a Distância
Av. Fernando Corrêa da Costa, s/nº – Campus Universitário 
Cuiabá/MT – www.nead.ufmt.br  |  tel: (65) 3615-8438

Conselho Editorial

Kátia Morosov Alonso
Paulo Speller
Sandra Regina Geiss Lorensini
Rosiméry Celeste Petter
Silas Borges Monteiro
Lúcia Helena Vendrúsculo Possari

Coordenador:  Marinaldo Divino Ribeiro

Produção Editorial

Miolo_EaD.indd   4 3/2/2010   09:54:32



Educação a distância: 
práticas, reflexões e cenários plurais

Cuiabá, 2010

Organizadores

Kátia Morosov Alonso
Rosângela Schwarz Rodrigues
Joaquim Gonçalves Barbosa

Miolo_EaD.indd   5 3/2/2010   09:54:32



Miolo_EaD.indd   6 3/2/2010   09:54:33



Apresentação

O uso da educação a distância no ensino superior brasileiro 
cresceu rapidamente nos últimos dez anos. Em 1995 a Uni-
versidade Federal de Mato Grosso iniciava experiência pio-

neira de curso de graduação em Pedagogia para a formação de profes-
sores em exercício. Em outubro de 2007, segundo dados do INEP, 97 
instituições ofereciam cursos que se desenvolviam por meio da EaD, 
totalizando 369.766 matrículas. Isso representava aumento, em relação 
ao ano de 2006, de 89,4% de novos alunos, distribuídos em várias áreas 
de conhecimento – com prevalência nas licenciaturas. Embora o incre-
mento no uso dessa modalidade seja importante, como demonstram 
os dados, a produção e publicação de textos científicos e acadêmicos 
sobre o assunto é, ainda, pouco significativa. Há um campo de estu-
dos vasto e pouco explorado quando tratamos da EaD em nosso país. 
Publicações nessa área são, portanto, relevantes na medida em que ex-
põem e provocam reflexões sobre tema, até o momento, secundarizado.

Com a publicação do presente livro buscou-se apresentar cenários 
diversos de uso da EaD e, ao mesmo tempo, provocar diálogo que nos 
faça pensá-la efetivamente, evidenciando possibilidades, limites e possí-
veis campos de análise. Desta maneira, a publicação alterna resultados 
de pesquisa e ensaios, na tentativa de compor “mosaico” indicativo de 
cenários da EaD nas instituições que com ela trabalham e, simultanea-

Miolo_EaD.indd   7 3/2/2010   09:54:33



mente, focar aspectos contraditórios, porém, “evidenciadores”, de pro-
blemáticas relevantes.

Os autores dos trabalhos têm origens diversas e diferenciadas, seja 
em suas trajetórias profissionais em programas e projetos que se utilizam 
da EaD, seja em suas formações. São quatro trabalhos apresentados por 
professores da Universidade Federal de Santa Catarina, dois por pro-
fessores e mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso e outros 
dois por professores e mestre pela Universidade Metodista de São Paulo.

A ideia foi a de reunir experiências e “pensares” que fossem, marca-
damente, distintos entre si. Isto como forma de trazer o “mosaico” a que 
se fez referência, bem como apresentar temáticas relacionadas à EaD 
que se espraiam por áreas aparentemente desvinculadas uma das outras, 
mas significativamente intersecionadas.

Por meio de diferentes abordagens, e com recortes teóricos plurais, 
os autores pretendem contribuir no debate para e com aqueles que se 
ocupam com as temáticas em tela.

O livro está organizado em oito capítulos, com diferentes enfoques. 
São apresentados resultados de pesquisas em campos como da educa-
ção superior, continuada e do financiamento da oferta em EaD, na forma 
de casos. Também reflexões sobre as várias dimensões do trabalho com 
essa modalidade, tanto no âmbito das relações corporais-interpessoais, 
como do trabalho, por exemplo, do tutor.

O primeiro, com o título “Comunicação Científica em Educação a 
Distância: reflexões”, aborda temática relacionada à produção científica 
sobre esta modalidade de ensino no Brasil. Ao reconhecer que a publicação 
acadêmica de maior prestígio é o periódico científico, as autoras traçam 
“perfil” das publicações sobre a EaD no país, evidenciando a falta de “ca-
nais” específicos que tratam do tema e, consequentemente, sua dispersão.

A falta de periódicos especializados e a dispersão dos artigos em vá-
rios títulos são indicadores de área de estudo em consolidação no país 
e da falta de fomento, por parte das agências reguladoras, de incentivos 
que pudessem contribuir na “perenização” desse campo de estudos. 
Como as autoras afirmam, “a memória científica da área precisa ser pre-
servada e as práticas necessitam de reflexões teóricas que ancorem seu 
refinamento”. No campo da EaD há, assim, claro descompasso entre o 
que se faz e o que se pensa. Resistências à parte, é possível, por conta 
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do cenário de expansão acelerada de uso da EaD, afirmar que nos en-
contramos num momento mais ativista que reflexivo, tanto nas institui-
ções de ensino superior que aí atuam quanto pelos profissionais vincu-
lados aos programas e projetos nessa área. Momento delicado na medi-
da em que o “fazejamento”, não acompanhado pela pesquisa e o pen-
sar, implica em ação que desconsidera, veremos, elementos e aspectos 
que contribuiriam na melhoria das condições da oferta em EaD, con-
siderando a própria expansão patrocinada por financiamento público.

Na perspectiva de se trazer à tona diversidade temática e de abor-
dagens, o segundo capítulo propõe discussão sobre o outro na EaD. 
Afinal, como interagem os corpos neles mesmos e os corpos outros – o 
discente e o docente – numa relação mediada, sobretudo, por tecno-
logias! Trabalhando com o formalismo da educação presencial – em 
que os corpos presentes se “virtualizam” quando os desejos deslocam-
se do processo ensino-aprendizagem, fazendo emergir dimensões do 
viver que se sobrepõem a isso –, e com o “virtualismo” da EaD – que, 
atravessada pelo uso mais intenso de tecnologias, desenraiza os corpos 
– os autores, provocativamente, apontam questões relevantes sobre a 
posição do sujeito na EaD. Não se trata de polarizar educação presen-
cial e a distância. Com base nos pressupostos teóricos de uma Filosofia 
do Corpo e da Multirreferencialidade que apresenta a pluralidade como 
visão epistemológica, e proposta para dar conta da complexidade que 
podemos atribuir aos objetos e ao vivido, o capítulo denominado “O 
Corpo, o Outro e a Multirreferencialidade – uma experiência re-
flexiva na EaD” propõe abordagem pouco corrente nesse campo, de 
maneira a problematizar a relação pedagógica em sua reciprocidade.

Com este entendimento, os autores questionam o que há de estático 
e homogêneo na EaD, afirmando necessidade de constituir outra dinâ-
mica nesse processo de ensinar e aprender isto como algo vinculado à 
linguagem e à comunicação, compreendendo o indivíduo como sujeito 
porque transversalizado por sentidos. A leitura do trabalho é, sem dú-
vida, instigante naquilo que pretende questionar: se na EaD o corpo é 
assimilado como imagem, no presencial ele – corpo – é incluído apenas 
formalmente. Isto faria incorrer o pensamento de que a modalidade a 
distância seria o outro da modalidade presencial e vice-versa! As possí-
veis respostas estão na leitura desse trabalho.
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Como continuidade, o capítulo três, “A EaD e a (In)Visibilidade 
do processo – uma leitura etnometodológica e mutirreferencial”, 
apresenta pesquisa realizada na elaboração de parte de um “fazer” em 
EaD numa universidade privada: a “produção” de uma teleaula. Como 
o processo educativo, especialmente na EaD, os fluxos comunicacionais 
são necessários serem estabelecidos, a etnometodologia e a multirrefe-
rencialidade são tomadas como fundamentos para se analisar as manei-
ras pelas quais se envolvem os diferentes grupos que atuam no “fazer” 
antes mencionado. Neste contexto, o processo comunicacional é de 
vital importância, não só no sentido de constituir um trabalho – a produ-
ção da teleaula – mas, sobretudo, no criar e recriar os conteúdos postos 
para a formação num curso de graduação na modalidade a distância.

O trabalho em pauta aponta problemáticas frequentes nas forma-
ções em EaD: a fragmentação estrutural do trabalho das equipes; a 
execução de tarefas distintas por equipes também distintas – professor 
temático, professor, tutor, monitor – estes dois últimos envolvidos mais 
diretamente com os alunos. Como os autores revelam, a complexida-
de do trabalho na EaD reside, para além de outros fatores, no recru-
tamento de profissionais com culturas de trabalho diferentes, conse-
quentemente com visões de mundo e educação também diversas e, 
geralmente, com “culturas” de formação enraizadas na educação pre-
sencial. Ainda que “espaços de convivência” e de aproximação sejam 
criados entre eles, reclamam por mais e maior interação no sentido 
de fortalecer vínculos que possam transcender os conflitos postos nos 
e pelos cotidianos de trabalho. Aqui, a reflexão sobre a virtualização 
dos corpos é esclarecida. É possível antever que por mais “dobradu-
ras relacionais” que possam ser criadas, a comunicação e as relações 
interpessoais nas equipes e a relação delas com os alunos está afe-
tada, destacando o compromisso que todos afirmam ter no processo 
formativo, pela falta de conhecimento de conjunto diante da realidade 
multifacetada que abarca pontas de um mesmo processo: da institui-
ção mantenedora aos polos presenciais, dos professores aos alunos 
– passando pelos tutores e monitores -, na miríade de equipes que 
organizam a produção da EaD. Os autores “apostam” no investimen-
to das relações interpessoais para retomada e ressignificação dos pro-
cessos complexos e heterogêneos que circundam e circulam na EaD.
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Na mesma direção do anterior, o quarto capítulo propõe reflexões 
sobre a organização do trabalho na EaD, destacando a forma pela qual 
ocorreria, nesse âmbito, a mediação pedagógica. O trabalho “Media-
ção Pedagógica Diferenciada” está consubstanciado na ideia de que 
a EaD, por ser modalidade educativa, tem características que a diferen-
ciam da presencial, não naquilo que define o processo educativo em 
seus postulados fundamentais – concepção, plano de ação e gestão –, 
a singularidade dela estaria posta, justamente, na maneira pela qual são 
organizados os processos de mediação. Neste caso, a interação seria re-
sultado, e conteria, o que é definido pela autora como “actantes”: atores 
humanos e não humanos. Este – o não humano – entendido como os 
artefatos que dão base ao processo de comunicação na EaD – as tecno-
logias, com destaque para as da informação e comunicação organizadas 
nos ambientes virtuais de aprendizagem.

Na afirmação da autora, de que na modalidade da EaD a media-
ção não está centrada na figura do professor, exigindo a atuação de 
equipes profissionais multidisciplinares em coexistência com tecnolo-
gias variadas, é possível identificar problemas que isso causaria, tendo 
como referência argumentos do texto antecedente. De toda maneira, 
esta mediação diferenciada implica material didático diversificado, uso 
mais intenso de tecnologias da informação e comunicação, gerando 
múltiplas situações de aprendizagem. Entretanto, e levando em conta as 
justificativas aqui apresentadas, independentemente da modalidade de 
ensino – se a distância ou presencial – a qualidade do processo educa-
tivo teria de contemplar, sempre, as condições em que se efetivam os 
planos de imanência, da ação e da gestão, entendidos como pilares da 
ação formativa.

Tanto no terceiro como no quarto capítulo, o tutor surge como perso-
nagem que partilha o processo da formação em um “labor” que se con-
funde, que se amálgama na ação de ensinar. Se observarmos as muitas 
experiências em EaD espalhadas pelo país, consistidas, objetivamente, 
em condições bastante díspares entre si, o tutor aparece, nesses progra-
mas e projetos, com atribuições também distintas. Se observarmos mais 
amiúde, veremos que sob atribuições que ora enfatizam a motivação 
dos alunos, ora o acompanhamento, ou o partilhamento de leituras, 
quando há maior sofisticação na definição do trabalho deste profissio-
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nal, o tutor aparece como personagem imprescindível na EaD. Quer 
queiramos ou não, ele – o tutor – se responsabiliza por estar “junto” 
aos alunos, na consecução do trabalho de formação e, evidentemente, 
tomando decisões pedagógicas revestidas, ou melhor, de natureza do-
cente. Por se exigir equipes multiprofissionais para o desenvolvimento 
da EaD, o trabalho docente, entendido como aquele que define a ação 
pedagógica em seu movimento – absolutamente não estática –, as de-
cisões sobre os encaminhamentos do trabalho pedagógico junto aos 
alunos são diluídas, e o tutor, por estar na “ponta” do processo, ter-
mina, geralmente, por assumir “fazer” que, em princípio, não lhe seria 
atribuído. É com essa problemática que o quinto capítulo do livro vai 
lidar. Com o título “Educação a Distância e tutoria: anotações sobre 
o trabalho docente”, a autora anuncia as reflexões ali indicadas. O 
tutor, como personagem integrado ao trabalho de formação na EaD, e 
com destaque nos vários modelos institucionais e operacionais criados 
no desenvolvimento dessa modalidade no país, deve se perguntar, em 
“crise laboral”, qual sua função nesse processo de trabalhar o ensinar e 
aprender a distância. Essa questão é fundamental para o entendimento 
do trabalho docente nessa modalidade. Por mais que se afirme ser o 
tutor alguém que “acompanha” o aluno, na maior parte das vezes ele 
assume, dia a dia, trabalho “professoral” no sentido antes mencionado.

Se a questão da desqualificação do professor é tema candente quando 
tratamos da educação básica, esse é um processo que se avizinha ou já 
está instalado nas instituições de ensino superior independentemente de 
sua natureza jurídica, se pública ou privada. Evidentemente que não se 
coaduna com a ideia de que o tutor deva ser responsabilizado pela melhor 
ou pior qualidade do trabalho em EaD. Buscou-se, aqui, observar se na 
compreensão corrente da ação do tutor temos instaurado, ou não, pro-
cessos que contribuam para desqualificar, ainda mais, o trabalho docente. 

Para finalizar o trabalho, é apresentada pesquisa afeta à dimensão da 
EaD ainda pouco explorada: análise de um programa de formação con-
tinuada, instituído pelo Ministério de Educação e Cultura e Fundescola. 

O texto “Formação Continuada e Educação a Distância: o Progra-
ma Gestar I em Mato Grosso” traz dados empíricos sobre programa ins-
tituído em parte das escolas brasileiras, com o objetivo de, na formação em 
serviço de professores do ensino fundamental, açular práticas inovadoras. 
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O Programa Gestar I em Mato Grosso foi desenvolvido por meio de 
parceria entre o Fundescola-MEC e a Secretaria de Educação do Estado 
que tem instalado, em território mato-grossense, 18 Centros de Forma-
ção dos Profissionais da Educação, responsável, entre outras ações, pela 
educação continuada dos professores.

As autoras analisam, mais especificamente, os efeitos da formação 
empreendida “via” o Gestar I na área da linguagem com professoras 
que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas do 
município de Rondonópolis. Com base nos dados levantados na ob-
servação das atividades emanadas pelos professores nas escolas, as 
autoras evidenciaram que, mesmo valorizando a ação formativa em 
serviço, bem como a qualidade do programa, especialmente pelo mate-
rial didático disponibilizado, há contradição expressiva quando se trata 
de reorientar, retomar e ressignificar práticas cristalizadas nos e pelos 
sistemas escolares.

Na pesquisa foi possível observar que os programas advindos de ins-
tâncias superiores, como no caso do Fundescola-MEC, requerem com-
preensão dos parceiros quanto aos objetivos que se quer instaurar e, na 
mesma medida, a consecução dos meios necessários para seu desenvol-
vimento. É exatamente nesses pontos que os programas são, muitas ve-
zes, desconfigurados, seja pelo não cumprimento das atribuições postas 
pelos parceiros, no caso a falta de locais onde os professores fizessem 
uso de tecnologias para apoio aos estudos, seja pela atuação direta dos 
responsáveis pela formação. O texto chama a atenção para isso.

Sem perder de vista tais elementos, conclui-se no trabalho que o 
Programa Gestar I em Mato Grosso é visto como aliado na formação 
continuada dos professores em exercício, e que a proposta metodoló-
gica estruturada para tanto tem méritos. Mesmo assim, a instauração de 
práticas inovadoras nas escolas resiste à insegurança do professor em 
realizá-las. Há discurso sobre a necessidade de mudanças, embora as 
práticas observadas em sala de aula não confirmem a consolidação de 
ações nesse mesmo sentido.

Com a publicação deste trabalho, o que se propõe é problematizar e 
alargar o debate sobre os olhares possíveis de serem emergidos quando, 
mais e mais, verificamos aumento vertiginoso no uso da EaD. Aumen-
to que não raro negligencia debates sobre problemáticas que afetam 
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essa modalidade de ensino, sobretudo o relacionado à contradição entre 
quantidade e qualidade. 

Por outro lado, a implementação da EaD no ensino superior brasi-
leiro é indicativa de situação particular quando nas instituições, tradi-
cionalmente presenciais, são instaurados programas e projetos nessa 
modalidade. Diferente de outros países que tem instituições dedicadas 
exclusivamente à oferta de cursos a distância, ou em outros em que a 
EaD é, frequentemente, opção secundária, temos aqui implementado 
formação a distancia concomitante ao presencial, com utilização intensa 
de recursos materiais e quadros profissionais já dispostos ao presencial, 
implicando arranjos institucionais complexos e, não raro, dicotomizados 
– o presencial e o não presencial. Por agora, a pretensão foi a de trazer 
possibilidades sobre reflexões em EaD. A outra pretensão é de, por 
meio de temáticas específicas, dar continuidade ao trabalho ora iniciado. 

Com o intuito de colaborar, sendo este um dos verbos mais recorren-
tes na EaD, é que o tomamos como mote fundamental para, na proble-
matização do uso dessa modalidade, concorrermos para sua qualifica-
ção. Os trabalhos apresentados caminham nessa direção.

Kátia Morosov Alonso
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Comunicação científica em 
educação a distância

Rosângela Schwarz Rodrigues1

Mailce Borges Mota2

Resumo

Este trabalho faz uma reflexão sobre comunicação científica em Edu-
cação a Distância no Brasil. Discorre sobre a pesquisa conduzida acerca 
do assunto e os canais usados para a publicação dos resultados. Faz 
uma revisão de literatura sobre publicação a respeito de Educação a 
Distância e propõe a organização de linhas de pesquisa com o objetivo 
de identificar lacunas na área. Finaliza com reflexão sobre as pesquisas 
no assunto e levanta possibilidades de integração entre as áreas.

Palavras-chave: Comunicação Científica. Educação a Distância. Pe-
riódicos Científicos.

1 Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal 
de Santa Catarina. E-mail: rosangela@cin.ufsc.br

2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras/Inglês e Literatura Correspondente da 
Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: mailce@cce.ufsc.br
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18  e  Educação a distância: práticas, reflexões e cenários plurais

Introdução

A ciência progride à medida que o tempo passa, não apenas pela 
acumulação de mais dados, mas também por proporcionar percepções 
mais gerais e mais elaboradas da natureza de nosso mundo. São vários 
os canais de comunicação na ciência, e os mais prestigiados pelos pes-
quisadores são livros científicos e artigos de periódicos sujeitos à avalia-
ção dos pares (MEADOWS, 1999; LAKATOS; MARCONI, 2003; GIL, 2002; 
MUELLER, 2006).

Refletir sobre pesquisa e publicação científica na área de Educação a 
Distância (EaD) no Brasil, especialmente para o acompanhamento dos 
cursos oferecidos por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), 
da UAB, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (CAPES) e das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), e 
em articulação com as áreas de conhecimento envolvidas, é uma tarefa 
que demanda a participação de toda a comunidade científica da área: 
pesquisadores, professores, estudantes, dirigentes institucionais e go-
vernamentais, equipes multidisciplinares, tutores e outros interessados. 
Neste trabalho, é realizada uma reflexão sobre comunicação científica 
no campo de estudos sobre Educação a Distância em nosso país, dando 
enfoque à pesquisa conduzida nas universidades e aos canais em que 
essa pesquisa é disponibilizada para a comunidade. Após uma revisão 
de literatura sobre publicação na área de Educação a Distância, são 
identificadas lacunas nas linhas de pesquisa e feitas sugestões que po-
dem vir a contribuir para o avanço deste campo de pesquisa.

Comunicação científica

A comunicação científica está no centro das pesquisas (MEADOWS, 
1999), pois estas só são consideradas válidas se aceitas pela comunida-
de acadêmica. A aceitação se materializa, em primeira instância, pela 
revisão dos pares, como requisito para a publicação em periódicos ou 
editoras de prestígio. De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 17), os 
canais formais de comunicação científica “são responsáveis pela comu-
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nicação oficial dos resultados de uma pesquisa. A publicação propor-
ciona o controle de qualidade de uma área, confere reconhecimento 
da prioridade ao autor e possibilita a preservação do conhecimento”. 
Quando o artigo que relata uma pesquisa é publicado, a ciência avança, 
pois um novo conhecimento é agregado ao conjunto de saberes da área, 
e o autor ganha prestígio e visibilidade, aumentando sua importância 
na comunidade acadêmica. Mantém-se, assim, a tradição de legitimação 
do processo de publicação (MUELLER, 2006). O registro e publicação 
das pesquisas são necessários para a credibilidade e gestão das agências 
reguladoras, como explicita Campello (2000, p. 50) sobre o cuidado 
“[...] dos órgãos financiadores da pesquisa em divulgar amplamente os 
trabalhos que estão financiando, de maneira a evitar pesquisas desne-
cessariamente repetitivas, aproveitando melhor os recursos financeiros, 
geralmente escassos”. Bates (2005) destaca a importância de padrões 
que identifiquem as iniciativas de sucesso, fragilidades e gargalos com 
o máximo de precisão, de modo a refinar as estratégias e consolidar 
as iniciativas, permitindo a divulgação de publicações que subsidiem 
a tomada de decisão por parte dos gestores educacionais. Em função 
da necessidade de integração com os procedimentos das pesquisas já 
consolidadas na academia, e considerando que no Brasil se trabalha 
essencialmente com instituições bimodais (atende-se tanto aos estudan-
tes presenciais quanto aos a distância), temos a necessidade de usar 
os mesmos canais para a comunicação científica. Campello (2000, p. 
21) destaca que “Toda pesquisa envolve atividades diversas de comu-
nicação e produz pelo menos uma publicação formal”. Desta forma, os 
registros e o reconhecimento das pesquisas sobre Educação a Distância 
devem ser feitos de forma idêntica às demais pesquisas das diversas 
áreas do conhecimento envolvidas, atendendo às recomendações da 
CAPES sobre o assunto. A magnitude das iniciativas do governo brasi-
leiro, a quantidade de recursos públicos envolvidos, o rápido avanço 
das tecnologias associadas à EaD e a repercussão pretendida pela UAB 
na Educação Superior requerem pesquisas conduzidas com rigor aca-
dêmico e publicação de resultados, preferencialmente em periódicos 
e livros em Arquivos Abertos, de forma a contribuir efetivamente para 
o aumento do conhecimento sobre o assunto. Coaldrake (2000, p. 20) 
afirma a complexidade do papel da universidade, como segue: “[...] o 
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trabalho acadêmico é usualmente descrito sob a organização de ensino, 
pesquisa e serviços (extensão), e se espera que todos os professores 
participem de todas as atividades”. O referido autor menciona que o 
aumento das demandas de cada uma das áreas de atuação dos profes-
sores tem gerado uma sobrecarga no trabalho para muitos profissionais. 
Esta sobrecarga se torna mais evidente quando envolve o aprendizado 
de novas técnicas e o uso de novas tecnologias, que consomem tempo 
significativo para um domínio satisfatório, como é o caso da Educação 
a Distância (BERGE; MUILENBURG, 2002).

Em função da demanda por pesquisas sobre Educação a Distância 
em diversas áreas do conhecimento, o trabalho de apoiar os periódicos 
científicos, promover eventos com os pesquisadores da área, auxiliar a 
organização de núcleos de pesquisa e manter atualizadas informações 
sobre as pesquisas em andamento se coloca como elemento importante 
para o desenvolvimento da área.

Pesquisa e publicação científica em Educação a Distância

Educação a Distância, apesar de amplamente reconhecida no cená-
rio internacional (MOORE; KEARSLEY, 2007, BATES, 1997, 1999, 2005; 
RUMBLE, 2000, 2003; MASON, 1998, 2001, 2003; ARETIO, 1994; JONAS-
SEN, 2004), é tema relativamente novo no Brasil, sendo que os primei-
ros cursos de graduação iniciaram na década de 90 e foram reconheci-
dos pelo Ministério da Educação (MEC) a partir de 1999. A EaD ainda 
não se apresenta como uma área de pesquisa acadêmica consolidada, 
sendo que os trabalhos publicados ainda não permitem identificar linhas 
claras de investigação e os resultados são de difícil generalização (McI-
SAAC; GUNAWARDENA, 2004; SABA, 2000; PERRATON, 2000; LITTO; 
FILATRO; ANDRÉ, 2004, BARRETO, GUIMARAES, MAGALHAES, 2006, 
ROMIZOWSKI, 2009, RODRIGUES, 2008). Na América do Norte, onde 
os primeiros registros de cursos ofertados por universidades são de 1883 
(MOORE; KEARSLEY, 1996), a formação de uma comunidade acadêmica 
começou em 1938, quando o International Council for Correspondence 
Education iniciou a publicação dos anais das conferências que organi-
zava (KOBLE; BUNKER, 1997).
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McIsaac e Gunawardena (2004), Saba (2000), Perraton (2000) e Ro-
mizowski (2009) consideram que, também internacionalmente, a grande 
maioria dos trabalhos publicados sobre EAD não permitem identificar 
linhas claras de pesquisa, e os resultados são de difícil generalização. 
A recente expansão em larga escala da EaD no Brasil, com fomento a 
longo prazo pelas entidades governamentais, gera o aumento exponen-
cial do envolvimento das universidades e a tendência de formação de 
novos campos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento envol-
vidas com essa área (BARRETO, GUIMARÃES, MAGALHÃES, 2006; RO-
MIZOWSKI, 2009), que se caracteriza como sendo multidisciplinar, com 
dependência das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e seus 
avanços e com especificidades de gestão complexas.

O canal de publicação acadêmica de maior prestígio é o periódico 
científico, tanto o impresso como o digital. O importante na avaliação 
dos periódicos é a credibilidade dos artigos publicados, derivada do 
grau de legitimidade que os pesquisadores da área conferem por meio 
das submissões de trabalhos e do prestígio do corpo editorial e ava-
liadores (MUELLER, 2006). Sendo o objetivo das publicações validar 
e disseminar o conhecimento da área, todas as pesquisas iniciam com 
a revisão da literatura, o que torna os periódicos de determinada área 
elemento essencial para o avanço do conhecimento, a ponto de serem 
considerados um dos critérios para a própria existência de uma discipli-
na científica (BAZI, SILVEIRA, 2007).

No cenário internacional existem periódicos científicos da área de 
Educação a Distância que são fóruns conceituados de discussão da área 
desde a década de 1980 (BATES, 2005; KOBLER; BUNKER, 1997; BER-
GUE; MROZOWKI (2001, apud MOORE; KEARSLEY, 2007): o American 
Journal of Distance Education (iniciou em 1987), o Distance Education 
(iniciou em 1980), o Journal of Distance Education (iniciou em 1986) e 
o Open Learning (iniciou em 1974) são alguns exemplos.

A partir da década de 1990 surgem os periódicos online e com aces-
so livre, dos quais é possível destacar: o Journal of Interactive Media in 
Education da UK Open University (iniciou em 1996), o Online Journal 
of Distance Learning Administration da University of Western Georgia 
(iniciou em 1998), a Revista Iberoamericana de Educación a Distan-
cia (RIED) da Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Dis-
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