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É com enorme satisfação que apresentamos ao público o 
número de lançamento da EaD UFBA em revista, publi-
cação da Superintendência de Educação a Distância da 
Universidadde Federal da Bahia (SEAD/UFBA), em for-

mato digital e impresso. Seu lançamento ocorre no momento de 
grande expansão da modalidade a distância nas universidades do 
país. Momento esse, que aponta para a necessidade de se fomentar 
a institucionalização dessa modalidade de ensino-aprendizagem, 
em especial, nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 
com o objetivo de garantir a qualidade dos cursos oferecidos. 

A EaD UFBA em revista pretende ser um veículo de divulgação 
de ideias e experiências em Educação a Distância (EaD) e uso 
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
na área da Educação no âmbito da UFBA e de outras institui-
ções educacionais e de pesquisa. O lançamento da revista, muito 
oportunamente, ocorrerá no Congresso da UFBA, que faz parte 
da celebração dos 70 anos de nossa Universidade. O objetivo do 
Congresso “é uma reflexão ampliada e aprofundada sobre a Uni-
versidade, sobre suas heranças e perspectivas e seu papel social, 
favorecendo o estabelecimento de políticas mais bem definidas 
para as diversas dimensões da UFBA, enquanto instituição públi-
ca, gratuita, de qualidade e marcada por forte compromisso com 
a sociedade.” 

Editorial

EaD UFBA em revista
Paulo Penteado

Editor

Foto: pixabay



Nunca é demasiado agradecer aos nossos colegas colaboradores 
e à equipe da revista que, apesar de muito atarefados, tornaram 
possível, a publicação desta primeira edição do nosso periódico 
semestral. 

Para manter a qualidade de suas publicações, convidamos todos 
os nossos leitores para acessar a nossa memória, através do site da 
SEAD,  e na página institucional do periódico na rede social Face-
book, onde é possível obter informações sobre a revista e alguns 
de seus artigos em link direto para  formato digital e PDF.

Iniciamos a revista com a entrevista com o magnífico Reitor João 
Carlos Salles Pires da Silva, onde é destacado o papel da Educação 
a Distância (EaD) na Universidadde Federal da Bahia, seus desa-
fios e perspectivas.

Na seção Artigos, apresenta-se o texto da Superintendente de 
Educação a Distância da UFBA, Marcia Rangel,  que trata dos Re-
quisitos para institucionalização da EaD na UFBA, partindo do 
maior nível de divisão do trabalho em EaD, que extrapolaria a ca-
racterização de “equipe multidisciplinar”. Apresenta um conjunto 
de requisitos para, nas palavras da autora, “dar organicidade aos 
processos de trabalho nessa modalidade”. Em sintonia permanen-
te com esse objetivo, este número dá acesso a um conjunto de 
contribuições ao conhecimento na área de Educação a Distância.

O artigo de Haenz Gutierrez Quintana, apresenta uma Propos-
ta de implementação da Coordenadoria de Tecnologias Edu-
cacionais da SEAD, que seria uma das três coordenações, além 
da Administrativa e da de Design Educacional. Nas palavras de 
seu autor, tal Coordenadoria “estaria focada em oferecer meios, 
apoiar, articular e promover o uso educacional das tecnologias 
digitais; se ocuparia com a concepção, produção e distribuição 
de conteúdos educacionais e materiais didáticos para os cursos 
presenciais e a distância; e, finalmente, se dedicaria à capacitação 
e atualização de docentes, técnicos e estudantes no uso de tecno-
logias educativas e metodologias ativas de ensino-aprendizagem”.

Já o artigo de Lanara Guimarães de Souza descreve O papel da 
Coordenação de  Design Educacional na SEAD-UFBA. De acor-
do com a autora, a CDE “tem como objetivo principal orientar e 
formar professores e coordenadores pedagógicos de cursos em 
EAD no planejamento, organização, formação de equipe multi-
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disciplinar, desenvolvimento e avaliação de seus cursos, na pers-
pectiva do design educacional”. 

E finalizando a seção o  artigo de Sofia Silva de Souza apresenta a 
Proposta de Implementação da Coordenação Administrativa. Se-
gundo a autora, a Coordenação Administrativa, “em articulação 
com as outras duas coordenações, terá a atribuição de promover 
a qualificação da equipe multidisciplinar da SEAD, coordenar as 
atividades de produção de material didático, promover ações de 
captação de recursos para os projetos e custeio das ações, elabo-
rar prestações de contas, gerenciar os recursos orçamentários e 
apoiar na logística dos eventos presencias desenvolvidos com a 
participação da SEAD”.

Este número inclui, ainda, sete textos na seção Relatos, descre-
vendo aspectos selecionados das experiências de cursos já ofer-
tados de EAD pela SEAD. Marco Antônio Nogueira Fernades 
apresenta considerações sobre a licenciatura em Matemática, o 
sociólogo Clóvis Roberto Zimmermann descreve a sua experi-
ência na coordenação do Curso de Especialização em Ensino de 
Sociologia no Ensino Médio, Antônio Sérgio Fernandes e Selma 
Andrade tecem considerações sobre o Curso de Especialização 
em Gestão Pública Municipal, Márcia Cordeiro discute a ofer-
ta do Curso de Especialização em Gestão Escolar, Sueli Almuiña 
Holmer Silva sintetiza a experiência do Curso de Especialização 
em Educação Ambiental, Joana Dourado retrata as percepções 
da tutoria e finalizando a seção o  texto de Nicia Cristina Rocha 
Riccio, A EAD na UFBA em números que faz um relato da evo-
lução histórica da EaD na UFBA, considerando quatro períodos: 
(1) as primeiras tentativas, até 2003; (2) os ambientes virtuais e a 
instalação do Moodle, de 2004 a 2005; (3) a implantação da UAB 
– Universidade Aberta do Brasil na UFBA, de 2006 a 2012; e (4) 
as mudanças na estrutura formal da EaD na UFBA, com a criação 
da SEAD.

Na seção reportagens, depoimentos de alunos egressos do Curso 
de Licenciatura em Matemática a Distância retratam a importân-
cia do acesso ao ensino superior nas suas trajetórias de vida e a 
relevância da EaD nesse processo.

O número finaliza com duas resenhas. A resenha de Natália Ra-
mos do livro Educação a Distância em Saúde Coletiva: interfaces 
na formação profissional, organizado pelas professoras Maria Li-
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gia Rangel-S, Nicia Cristina Rocha Riccio (Universidade Federal 
da Bahia) e Jane Mary de Medeiros Guimarães (Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia). E valorizando a área estratégica de análise 
da produção científica em EaD publicada no Brasil, apresenta-
mos a resenha de Renata Monteiro sobre o artigo de Daniel Mill e 
Glauber Santiago, A Educação a Distância na literatura científica, 
que procura detectar as áreas mais pesquisadas bem como as la-
cunas ainda existentes, detectando algumas mudanças ocorridas 
nos últimos anos. Devido à extensão do artigo, a sua versão com-
pleta foi incluída apenas na versão digital, onde será disponibili-
zado um link para o texto no formato PDF.

Desejamos que os artigos incluídos neste número inaugural se-
jam de proveito para nossos leitores.
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Uma lição antiga da filosofia (aristotélica, no caso) dizia 
que o verdadeiro domínio conceitual teórico passava, 
ou só era obtido, quando você tinha capacidade de 
ensinar. Ou seja, ensinar projetava a teoria para um 

campo de diálogo com toda comunidade. Essa medida aristotéli-
ca nos leva a superar uma distinção que ainda hoje vivemos e que 
é artificial, na verdade. É aquela distinção entre o pesquisador, 
que tem o acesso ao conhecimento, e o professor, aquele que é ca-
paz de ensinar. Alguns imaginam o professor como se fosse uma 
figura diminuída de pesquisador. E o pesquisador como alguém 
que não precisaria se preocupar com expressar o conhecimento 
que seria seu. Na verdade, esse conhecimento não é verdadeira-
mente seu, é a lição aristotélica, se ele não é capaz de mostrar esse 
conhecimento, criar um acesso universal, claro, preciso, a uma 
comunidade mais ampla. Ou seja, o desafio de tecnologias relati-
vas ao ensino é um desafio colocado a toda a comunidade. Nesse 
caso, nos ajuda a pensar esse desafio, a distinção entre o ensino 
presencial e a Educação a Distância. Acho que as tecnologias co-
locadas pela Educação a Distância desafiam o docente tradicio-
nal. Ele tem, sim, que aprender a relacionar-se com o público, o 
que é o mesmo: é relacionar-se com sua própria teoria, servindo-
-se de tecnologias mais sofisticadas, que permitem que esse audi-

Depoimento

O desafio da Educação a Distância*

João Carlos Salles
Reitor - UFBA

Foto: Haenz Gutierrez Quintana

* Este texto corresponde à transcrição 
de um depoimento gravado, guardan-
do assim as marcas de uma exposição 
oral.
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tório mais amplo seja conquistado, seja convidado ao processo de 
produção de pesquisa, de apreensão do conhecimento.

A primeira questão que eu gostaria de formular acerca da EaD é 
que ela coloca esse desafio muito preciso sobre a qualidade das 
técnicas de ensino, inclusive presenciais. A segunda questão é que 
os modelos tradicionais de educação pensavam o ato do ensino 
como um ato único e irrepetível. Aquele momento solitário de 
um docente que se dirige a um público limitado, e somente aque-
las pessoas a que ele tem acesso naquele momento seriam atingi-
das por seu saber, ou somente esses poucos privilegiados teriam 
acesso a sua palavra. No momento em que pensamos na perspec-
tiva da EaD, pensamos então em uma produção de um discurso 
didático, que não é mais irrepetível, e que não é mais restrito: 
pode atingir de forma segura um público mais amplo. Isso vem 
ao encontro de uma realidade atual, qual seja, o conhecimento 
hoje não é um conhecimento que é detido por alguns professores, 
que aos poucos vão revelando o conhecimento àqueles que não o 
tinham ainda. Ao contrário, a disponibilidade hoje, o acesso hoje 
a um volume imenso de periódicos, de obras as mais diversas, de 
informações, sobretudo aquelas disponíveis pelas novas tecnolo-
gias da informação, fazem com que o professor seja menos aquele 
que detém um conhecimento que vai revelar a pouco e pouco, e 
mais um guia num mar imenso e inesgotável a que todos devem 
ter acesso. Então, nós temos aqui algumas questões postas. A pri-
meira, de como ter uma verdadeira infraestrutura, uma verdadei-
ra plataforma, acessível a todos aqueles que estão se formando, 
quer na Educação a Distância, quer através do ensino presencial. 
Conquistar essa plataforma é também repensar a forma de rela-
ção de cada aluno e de cada docente com transmissão/produção 
de conhecimento. A lição aristotélica antiga a que me referi nos 
ajuda, portanto, a refundir essas dimensões. Ensino se torna pes-
quisa, pesquisa pode tornar-se ensino, docência é aprendizado e 
aprendizado é uma forma específica de acesso à docência.

A UFBA tem hoje um claro compromisso em aprofundar a Edu-
cação a Distância. Aprofundar a Educação a Distância por várias 
razões. Primeira razão óbvia é que esse caminho, essa senda está 
sendo aberta pelas instituições de excelência do mundo inteiro. 
Todas essas instituições percebem que a dimensão da Educação a 
Distância é complementar e se entrelaça com o ensino presencial. 
O ensino presencial não pode mais ser compreendido como uma 
medida isolada. Por exemplo, nós temos hoje a exigência, a ne-



cessidade de complementar a carga didática do ensino presencial 
com um conjunto de modalidades que vão tornar mais rico, mais 
pleno o processo de aprendizagem. Inclusive, porque o aprendi-
zado, hoje em dia, se dá menos exclusivamente naquele espaço da 
sala de aula, e se dá complementarmente por esse acesso muito 
mais amplo que todos têm a essas plataformas, a esses bancos de 
dados, a essas dimensões de saber. Então, essa é uma primeira 
medida, e nós estamos, sim, com a Superintendência de Educa-
ção a Distância, fortalecendo essa dimensão, fortalecendo, com 
isso, também o ensino presencial, fortalecendo todo o julgamen-
to sobre a qualidade dos cursos oferecidos na UFBA e, é claro, de-
sejando ampliar os cursos oferecidos, cuidar da formação dos do-
centes para que se preparem para utilizar essas novas tecnologias, 
sabendo que essas novas tecnologias não são adicionais, não são 
algo supérfluo. Desafiam esse docente até colocando a questão: 
será que de fato ele tem esse acesso pleno ao saber presumido? 
Será que a sua formação doutoral chegou ao ápice ou ela precisa 
ainda ser capaz de, encontrando as formulações adequadas, ter 
um acesso mais direto a uma comunidade mais ampla?

Esse acesso a uma comunidade mais ampla, vale notar, significa 
que nós passamos a fazer parte de uma comunidade que ultrapas-
sa as dimensões da sala de aula. O docente, ele começa, por essa 
exposição pública do seu saber, a se colocar em linha de conta 
com os grandes pesquisadores do mundo inteiro. Nesse sentido, 
o desafio da Educação a Distância é um desafio inclusive de inter-
nacionalização, de divulgação do nosso saber; é um desafio mui-
to grande à qualidade da pesquisa desenvolvida na Universidade 
Federal da Bahia, ao ensino e à extensão da Universidade Federal 
da Bahia. A Universidade, então, neste momento, está refletin-
do bastante, até agora no seu Congresso da Ufba, sobre essas di-
mensões e formulando metas mais precisas que fazem com que 
a Educação a Distância não tenha metas dissociadas das metas 
mais amplas de um plano diretor de tecnologia da informação, 
que também não se dissociam mais das metas colocadas para os 
ensinos de graduação e de pos graduação e, é claro, das metas 
de pesquisa e extensão da Universidade. Esse entrelaçamento é, 
assim, a novidade, é o que torna a Universidade Federal da Bahia 
uma instituição que está no mesmo patamar de qualidade das 
melhores instituições acadêmicas de ensino superior.

 12  |  EaD UFBA em Revista, Salvador, Volume 1 Número 1  2016   | 



ARTIGOS



Apesar da vertiginosa expansão pela qual passou a Edu-
cação a Distância (EaD) brasileira nos últimos anos, 
não foi acompanhada por estudos e pesquisas em seus 
diversos aspectos.

Dentre tantos aspectos importantes da EaD a serem considerados 
no contexto da Universidade Federal da Bahia (UFBA), destaca-
mos a necessidade da sua institucionalização como prática edu-
cativa integrada à política institucional e ao projeto pedagógico 
da instituição, destacando as especificidades organizacionais e es-
tratégias didáticas diferenciadas. As práticas institucionais vigen-
tes do fazer EaD, no interior da instituição, necessitam de parâ-
metros que lhe deem sustentabilidade, flexibilidade, organicidade 
e, sobretudo, promovam uma recriação das “normatizações” es-
pecíficas, que são espelhadas, ainda, na cultura presencial.

Recentemente, com o contingenciamento de recursos do Gover-
no Federal, surgiram iniciativas no Fórum de Coordenadores da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) em favor da  instituciona-

Artigo

Requisitos para institucionalização 
da EaD na Universidade Federal da Bahia
Marcia Rangel
SEAD - UFBA
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lização da EaD nas universidades públicas, abrindo espaço para 
a inserção da tecnologia de EaD em todos os seus processos de 
ensino.

Portanto, esta reflexão surge como um posicionamento crítico e 
propositivo, na tentativa de construir uma visão ampla e crítica 
da difusão da EaD, estabelecendo os requisitos de uma estratégia 
de institucionalização que direcionem para a integração da EaD 
aos processos de ensino, pesquisa e extensão. 

Entendemos que é preciso um esforço para a reorganização do 
trabalho docente e de “não docentes” que, juntos, constroem um 
coletivo de pessoas que fazem EaD. Cabe, portanto, em primeiro 
lugar, compreender a natureza do trabalho pedagógico a partir 
da intensificação do uso de tecnologias digitais na educação (pre-
sencial ou a distância). 

A literatura demonstra que a prática do docente presencial pos-
sui uma dinâmica baseada na “unidocência”, ou seja, onde essen-
cialmente todo o processo de ensino-aprendizagem é planejado e 
executado pelo docente tradicional.

O nosso primeiro desafio é refletir sobre o fato de que o traba-
lho docente na EaD implica um maior nível de divisão do tra-
balho, que alguns autores denominam de “polidocência” (MILL, 
2014), extrapolando inclusive o conceito tradicional de “equipe 
multidisciplinar” (RAMAL, 2001 e COELHO, 2001; apud MILL, 
2014), dado o caráter coletivo radical implicado na produção e 
realização dos cursos nesta modalidade. Esse novo contexto am-
plia as responsabilidades do docente, agora parte de uma coleti-
vidade, na qual deve assumir a liderança da função da concepção 
didática e da coordenação, mobilização e avaliação dos outros 
atores envolvidos no desenvolvimento do processo pedagógico. 

Sendo assim, a SEAD, em parceria com as Pró-Reitorias e colabo-
ração da Faculdade de Educação (FACED), vem desenvolvendo 
estudos para estabelecer requisitos para as práticas de EaD, bus-
cando dar organicidade aos processos de trabalho nessa modali-
dade, entre elas:

•	 Construir um modelo de requisitos institucionais para o ensi-
no a distância, baseado nas suas peculiaridades;

•	 Formular uma proposição de política institucional ampla 
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para a EaD, que envolva o ensino, a pesquisa e extensão, para 
disseminar práticas inovadoras de uso das novas tecnologias;

•	 Estruturar incentivos à comunidade docente, discente e de 
técnico-administrativos a desenvolverem estudos e pesquisas 
diversificados, que aumentem o conhecimento sobre as novas 
dinâmicas e possiblidades do processo de trabalho docente 
na EaD;

•	 Motivar e capacitar os professores para a ampliação e inova-
ção no uso prático dos recursos midiáticos promovidos pe-
las tecnologias de EaD, propiciando o desenvolvimento de 
estratégias interativas adequadas de ensino-aprendizagem, e 
utilizando diferentes mídias e ferramentas que enriqueçam a 
difusão de seus materiais didáticos;

•	 Assegurar possibilidades de reorganização da carga horária 
efetiva, para incluir tempo para a pesquisa  de melhores for-
mas de desenvolver suas atividades e para a discussão entre 
seus pares;

•	 Desenvolver mecanismos sistemáticos de difusão e promoção 
da EaD na UFBA.

Essas proposições da SEAD, que não têm a intenção de esgotar 
o tema proposto, são uma contribuição inicial de estímulo aos 
docentes envolvidos e aos pesquisadores interessados no assunto, 
na perspectiva de um amplo e permanente processo coletivo de 
formulação, aplicação e avaliação dos requisitos para avançar na 
institucionalização da EaD na UFBA.

Referências:

MiILL. D.; RIBEIRO,L. R. De C.; OLIVEIRA, M. R. G. De (Org.). 
Polidocência na educação a distância: múltiplos enfoques. 2.ed. 
São Paulo: Edufscar, 2014.
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Universidades pelo Brasil e pelo mundo afora têm in-
vestido no desenvolvimento e gestão de tecnologias 
educacionais. A UNICAMP, por exemplo, criou em 
2009 o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais 

(GGTE) com o intuito de “Propiciar, apoiar, articular e promover 
ações institucionais relacionadas ao desenvolvimento de tecnolo-
gias educacionais e educação a distância, nos níveis de graduação, 
pós-graduação e extensão”. Podemos enumerar, entre as princi-
pais realizações do GGTE, o desenvolvimento do OpenCour-
seWare (OCW) Unicamp portal de educação aberta em que são 
promovidos e compartilhados cursos e disciplinas. Há, também, 
o portal e-unicamp onde são disponibilizados conteúdos edu-
cacionais de acesso livre ao público tais como videoaulas, jogos 
educativos, animações e simulações interativas e o [EA]2 “Espa-
ço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem” que oferece serviços de 
apoio didático e pedagógico a docentes da UNICAMP. 

Artigo

Proposta de implementação da Coordenação 
de Tecnologias Educacionais da SEAD - UFBA

Haenz Gutierrez Quintana
Prof . IHAC - Consultor da SEAD 

Foto: Haenz Gutierrez Quintana
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A Universidade de São Paulo e a Universidade Federal Fluminen-
se contam com serviços similares: a e-aulas e o Portal de videoau-
las da UFF respectivamente. Vale ressaltar que a produção desses 
ambientes e objetos de aprendizagem foi realizada valorizando a 
prata da casa em cada uma das universidades aqui referenciadas.
Estes, entre outros exemplos, mostram que as universidades pú-
blicas brasileiras, ao atuar na EaD e investir no desenvolvimento 
e gestão de tecnologias educacionais, estão integrando, absorven-
do, produzindo e distribuindo conhecimento, fomentando o uso 
de novas metodologias de aprendizagem, estimulando o uso edu-
cacional de tecnologias digitais, e contribuindo para o desenvol-
vimento da educação mediada por tecnologias nas modalidades 
presencial e a distancia. 

Como se sabe, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) vem 
atuando na EaD desde 1999. Porém, foi em 2013 que um passo 
importante foi dado com a criação da Superintendência de Edu-
cação a Distancia. A Superintendência de Educação a Distância  
(SEAD), órgão executivo vinculado à reitoria, tem a missão de 
desenvolver, coordenar, supervisionar, assessorar e prestar supor-
te técnico à execução de atividades na modalidade de Educação 
a Distancia (EaD). 

Para cumprir sua tarefa, a SEAD vem desenvolvendo as ações 
estruturantes previstas no seu plano de ação, principalmente as 
que dizem respeito à criação de condições efetivas para seu pleno 
funcionamento a curto e médio prazos. Isto é, o estabelecimento 
das suas diversas coordenadorias.  Nesse contexto, a atual supe-
rintendente convidou-me para elaborar o plano de implementa-
ção da Coordenação de Tecnologias Educacionais, o qual sinteti-
zo em seguida.

Se levarmos em conta os desafios da missão da SEAD, se consi-
derarmos a tecnologia educacional em sentido amplo, como uma 
área de estudo que se preocupa com o design de oportunidades 
de ensino e aprendizagem1 penso que criar, implementar e man-
ter uma Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE) é uma 
necessidade premente a ser atendida pela SEAD no médio prazo. 

A CTE, em articulação com as outras Coordenações da SEAD, 
estaria orientada para investigar, pensar e desenvolver: 

um conjunto de meios, métodos, ferramentas, técnicas e pro-

1. Cf.: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_
educacional
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cessos sob direção científica, com uma abordagem sistemática 
para organizar, entender e gerenciar as diversas variáveis de 
qualquer situação do processo, com o propósito de aumentar 
a eficiência e eficácia do processo, em sentido amplo, cuja fi-
nalidade é a qualidade educativa. (SANCHO, 2009, p. 45-68)

A abordagem de Sancho sobre o tema das Tecnologias Educacio-
nais me parece apropriada uma vez que supera o conceito restrito 
de tecnologia associado a artefatos ao mesmo tempo que proble-
matiza e relativiza o papel das TIC (computadores, internet, etc.) 
no processo de aprendizagem. Concordando com ela, entendo 
que tecnologias educacionais são, também, os instrumentos con-
ceituais2, os métodos, modelos e processos, subjacentes e/ou ex-
plícitos, que orientam nossas práticas e ações educativas. 

Sob esta perspectiva, a inovação no sistema escolar só será pos-
sível se levarmos em conta os diversos fatores que configuram a 
ação educativa, a formação inicial e permanente dos professores, 
a gestão do ensino e a prática docente. Sancho propoe converter 
as TIC em TAC, isto é, em Tecnologias para a Aprendizagem e o 
Conhecimento (TAC). (SANCHO, 2008, p. 19 - 30).

Dessa maneira, a CTE estaria focada em oferecer meios, apoiar, 
articular e promover o uso educacional das tecnologias digitais 
organizando as condições para viabilizar projetos educacionais 
presenciais, a distância ou híbridos na UFBA. A CTE se ocuparia 
com a prospecção e solução de problemas educacionais, com a 
concepção, produção e distribuição de conteúdos educacionais 
e materiais didáticos para os cursos presenciais e a distância e, 
finalmente, se dedicaria à capacitação e atualização de docentes, 
técnicos e estudantes no uso de tecnologias educativas e meto-
dologias ativas de ensino-aprendizagem como ilustra, adiante, o 
organograma da SEAD (Figura 1).

Conforme se vê, a CTE, através de processos proativos, enfren-
taria e resolveria problemas e desafios relacionados ao desenvol-
vimento de experiências de aprendizagem mediadas. Dentro de 
referenciais de excelência, a CTE buscaria desenvolver, formular, 
utilizar e consolidar práticas e métodos de ensino-aprendizagem 
inovadores que, baseados no uso de tecnologias digitais, promo-
vam a aprendizagem através da integração dos diversos elemen-
tos que configuram a ação educativa e a convergência entre as 
diversas mídias, recursos e/ou materiais didáticos.

2. No sentido de Sfez (2003) e Levy 
(1993) Respectivamente, tecnologias do 

espírito e tecnologias da inteligência.
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Figura 1
Organograma da SEAD - UFBA
Elaborado por: Márcia Rangel e Haenz Gutierrez Quintana
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Comitê Assessor

SEAD

* Design de sistemas de ensino/aprendizagem 
    com uso de Tecnologias Educacionais; 
* Design de programas,cursos e/ou disciplinas 
    com uso de Tecnologias Educacionais;
* Mediação pedagógica em EaD;
* Avaliação de programas,cursos ou disciplinas EaD 

COORDENAÇÃO 
DESIGN EDUCACIONAL

* Gestão administrativa, orçamento e finanças; 
* Documentação, catalogação, indexação e arquivo;
* Logística, distribuição e compras;
* Formação Corporativa em EaD e divulgação;
* Legislação e direitos autorais em EaD. 

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Coordenação UAB

* Estudos Experimentais; 
* Desenvolvimento e inovação de ou com TE;
* Projetos de pesquisa científica em TE. 

NÚCLEO
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO EM TE

* Design de ambientes e portais educativos; 
* Design de e-books e material impresso;
* Design de objetos de aprendizagem.  

NÚCLEO
DESIGN MULTIMÍDIA E WEB 

* Realização de videoaulas; 
* Realização de documentários educativos;
* Videoconferências. 

NÚCLEO
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

* Pesquisa, planejamento, desenvolvimento de aplicações
e conteúdos, utilização e avaliação de métodos, técnicas,
procedimentos, atividades, materiais, eventos e produtos
educacionais em situações de aprendizagem mediada por
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

COORDENAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

* Formação e Capacitação no campo das TE; 
* Formação e Capacitação no campo do DE;
* Formação e Capacitação em EaD. 

NÚCLEO
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

* Desenho pedagógico; 
* Transpocição didática;
* Atividades de aprendizagem.

NÚCLEO
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

* Desenho de avaliações de aprendizagem; 
* Avaliação de programas, cursos e disciplinas.

NÚCLEO
AVALIAÇÃO

* Captação  de recursos; 
* Gerência de orçamentos e custos;
* Gerência de direitos autorais;
* Documentação e Prestação de contas.

NÚCLEO
LEGISLAÇÃO E FINANÇAS

* Compras e suprimentos; 
* Apoio a licitações;
* Patrimônio e almoxarifado.

NÚCLEO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



A Educação a Distância (EaD) no Brasil, enquanto mo-
dalidade educacional definida pelo Decreto nº 5.622 
, estabelece a utilização de meios e tecnologias de in-
formação e comunicação na mediação didático-peda-

gógica dos processos de ensino e aprendizagem, considerando o 
tempo e o ritmo de aprendizado dos estudantes. Tais processos 
requerem: planejamento prévio, intencionalidade explícita numa 
sequência didática de estudos e gestão das atividades pedagógi-
cas; o que em seu conjunto chamamos de design educacional. 

De acordo com o International Board of Standards for Training, 
Performance and Instruction (IBSTPI), o nome dado a uma me-
todologia de planejamento educativo e materiais didático tecno-
lógicos em ambientes de aprendizagens não presenciais é design 
instrucional. Consideramos, no entanto, que a nomenclatura 
mais adequada seja design educacional, conforme a Classificação 
Brasileira das Ocupações (CBO), uma vez que o processo edu-
cativo é muito mais que simplesmente instruir alguém, implica 
construções didáticas de acordo com as necessidades dos alunos; 
desenvolvimento de pesquisa e do pensamento crítico; interati-

Artigo

O papel da coordenação 
de design educacional na SEAD-UFBA 
Lanara Guimarães de Souza
Profª. FACED – Consultora da SEAD

Selected by freepik
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vidade e interação; diálogos permanentemente contextualizados 
e interdisciplinaridade em diferentes plataformas de Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).

Quando um curso ou disciplina é estruturado por uma equipe 
pedagógica e gestora, dando origem ao seu Plano Pedagógico, é 
função do designer educacional adaptar e inserir o curso ou dis-
ciplina no ambiente digital escolhido; selecionar, organizar e pro-
duzir recursos, repositórios, materiais e produtos educacionais de 
acordo com as situações específicas de cada oferta educacional, a 
fim de promover a qualidade no processo de ensino-aprendiza-
gem. Cabe, portanto, à área do design educacional pensar didati-
camente como o conteúdo da disciplina ou curso deverá ser per-
corrido pelo estudante nas plataformas selecionadas delimitando 
os níveis de direcionamento e / ou autonomia deste, as formas 
de interação, a lógica da disposição dos materiais, as mídias que 
serão utilizadas e até mesmo a avaliação do e pelo curso. 

Nesse sentido, o design educacional, seja ele fixo, aberto ou con-
textualizado (FILATRO, 2008) tem se configurado como um 
processo fundamental para a EaD nas Instituições de Ensino Su-
perior  (IES), uma vez que esta modalidade vem se tornando im-
prescindível para aumentar as oportunidades de inclusão univer-
sitária aos diversos segmentos da população que tem dificuldade 
de acesso a níveis mais avançados de educação, num mundo cada 
vez mais exigente em relação formação para cidadania e desen-
volvimento profissional.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), conforme seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2012-2016, tem a EaD 
como estratégia educativa institucionalizada na criação da Supe-
rintendência de Educação à Distância (SEAD), órgão executivo 
com competência para planejar, desenvolver, coordenar e prestar 
suporte técnico-pedagógico às Unidades Acadêmicas e demais 
órgãos institucionais que utilizem EaD ou TDIC em cursos e dis-
ciplinas nas diversas modalidades. 

Em sua estrutura organizacional a SEAD conta com a Coordena-
ção de Design Educacional (CDE) que tem como objetivo prin-
cipal orientar e formar professores e coordenadores pedagógicos 
de cursos em EaD no planejamento, organização, formação de 
equipe multidisciplinar, desenvolvimento e avaliação de seus cur-
sos, na perspectiva do design educacional. 
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As atividades que a CDE realiza envolvem a articulação do tra-
balho pedagógico coletivo, o planejamento do percurso didático 
em ambientes virtuais, mas principalmente a formação da equipe 
multidisciplinar em teorias e práticas de EaD. Isso acontece por-
que a dinâmica da ação docente e aquele que efetivamente ensina, 
nessa modalidade, é um grupo polidocente (professores, webde-
signers, conteudistas, tutores, coordenadores, designers educa-
cionais) sendo o termo polidocência “ [...] definido como uma 
equipe colaborativa e integrada, em que cada parte é realizada 
por um trabalhador distinto.” (MILL, 2012, p. 68)

Nesse sentido, a gestão da CDE deve se organizar em espaços de 
discussão com coordenadores de curso, professores, designers e 
tutores, buscando uma genuína troca de informações e de cons-
trução colaborativa do conhecimento. A partir desta perspectiva, 
a gestão da CDE é ancorada numa visão sistêmica do processo 
educativo, compreendendo cada um dos espaços que integram as 
trilhas da EAD de forma dinâmica e inter-relacionados, tomando 
como princípios o trabalho colaborativo e a horizontalidade nas 
decisões. O organograma da SEAD explicita as funções da CDE 
e sua estreita relação com o Núcleo de Formação e Capacitação.

Sobre o design de sistemas, cursos e disciplinas com uso de Tec-
nologias Educacionais, ressalta-se o apoio dessa coordenação aos 
professores quanto à organização didática dos ambientes digitais 
de aprendizagem que permitam apresentar informações de ma-
neira organizada, integrar múltiplas mídias, linguagens e recur-
sos, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conheci-
mento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir os 
objetivos educacionais desejados.

Contudo, é na formação das equipes pedagógicas, dos gestores e 
professores que esta coordenação deve ter seu foco, uma vez que 
a mediação pedagógica está no cerne da qualidade da EAD. Tal 
mediação é uma prática comunicacional, por meio de mídias sín-
cronas e assíncronas, onde a construção dos significados se am-
plia pelo diálogo e pela produção de um saber relacional, comple-
xo, contextual, gerado na interação entre professores e estudantes. 

A mediação pedagógica pautada em TDIC exige o rompimento 
com o paradigma reducionista, linear e fragmentador do conhe-
cimento e da aprendizagem. Na educação superior a distância, 
esse rompimento acontece porque a transmutação dos espaços e 
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tempos pedagógicos se amplia enormemente de maneira que a 
aula se configura como a sistematização coletiva do conhecimen-
to. A prática docente mediadora tem ao mesmo tempo um mo-
vimento de orientação e de coordenação das atividades didáticas, 
necessárias para que os estudantes desenvolvam, de maneira au-
tônoma, seu processo de aprender, instaurado pelo diálogo. Sen-
do assim, toda equipe polidocente realiza mediação pedagógica, 
em algum tempo e/ou espaço nos ambientes e interfaces virtuais.

A avaliação de cursos ou disciplina realizará estudos e definições 
de critérios e indicadores que buscam a adoção de práticas volta-
das para o aprimoramento dos cursos e a qualidade da educação 
ofertada. Esse processo avaliativo configura-se como um meca-
nismo de retroalimentação que se inicia com o planejamento es-
tratégico do curso, e pela subsequente tomada de decisão sobre os 
dispositivos didáticos; culminando na análise do desenvolvimen-
to e as possíveis correções de rumo. Ao longo dos cursos e das 
disciplinas, essa retroalimentação é reforçada por meio da avalia-
ção formativa realizada por toda equipe multidisciplinar.

Eis um grande desafio para a SEAD e a CDE; ofertar formação 
em EaD à educadores e toda equipe de design educacional de 
cursos, cujo modelo seja marcado por um diálogo interativo en-
tre ensino, pesquisa, cultura, teorias de aprendizagem, gestão da 
sala de aula e mediação pedagógica com domínio das tecnolo-
gias, que ampliem o acesso à informação e à construção social do 
conhecimento.
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O desenvolvimento de um projeto de Educação a Dis-
tância (EaD) em uma Instituição Federal de Ensino 
Superior (IFES), está relacionado diretamente a dois 
princípios: o atendimento dos referenciais de quali-

dade para a EaD, propostos pelo Ministério da Educação (MEC), 
e a ressignificação dos paradigmas que orientam a prática aca-
dêmica dos projetos pedagógicos dos cursos.  É neste contexto 
que a gestão da EaD se configura como um campo essencial para 
condução de um projeto de ensino a distância.

Segundo Mill e colaboradores (2010), são escassos os estudos 
que contemplam a gestão da EaD. Por isso, a necessidade de am-
pliar esta temática para orientar as IFES em seus processos de 
ensino a distância. Esta modalidade se destaca pela recente in-
serção na academia, com maior ênfase na pedagogia, e restrita na 
abordagem nas pesquisas organizacionais. Assim, compreender 
os processos de gestão da EaD, possibilita uma análise teórica e 
empírica com vasto potencial de contribuição para esta área de 
conhecimento.

Artigo
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Coordenadora Adjunta da UAB/UFBA
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No que concerne à EaD como objeto de estudo em administra-
ção, esta emergiu com a evolução das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação (TDIC) e se tornou um campo dife-
renciado para análise devido ao caráter virtual de suas operações. 
Atualmente, essa modalidade de educação se apresenta em um 
processo de redefinição de atividades e de construção científi-
ca nos estudos organizacionais. Apesar de se perceber de forma 
concreta, a EaD possui uma estrutura abstrata que virtualiza o 
produto, o processo e o trabalho, além de propor conceitos com-
portamentais novos e pouco explorados em análises interpreta-
cionistas.

A implantação e o desenvolvimento da EaD, nas Instituições Fe-
derais de Ensino Superior, (IFES) têm crescido exponencialmente 
desde os investimentos na Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
a partir de 2007. Na  Universidade Federal da Bahia (UFBA), ain-
da se constitui um cenário que demanda ações inovadoras e for-
madoras que pressupõem um processo de desenvolvimento de 
recursos humanos nas competências requeridas para as práticas 
de EaD. Até então, as atividades na EaD vêm se construindo atra-
vés da manifestação livre para a atuação voluntária e democrática 
dos docentes, sem uma estratégia institucional que conduzisse o 
processo. (SOUZA, 2014)

Os procedimentos de implantação e gestão da EaD na Univer-
sidade se constituem em mecanismos de desenvolvimento de 
conhecimentos, tanto na aprendizagem do fazer, bem como, nas 
percepções próprias sobre a cultura e a dimensão institucional 
desta modalidade. É neste contexto, que a Universidade implan-
tou em 2013 a Superintendência de Educação a Distância (SEAD) 
com o objetivo coordenar os esforços e de tornar real as Diretri-
zes do Plano Diretor de Investimentos (PDI) e não apenas uma 
moldura burocrática. No entendimento da SEAD, os objetivos 
não se encerram com a organização de um sistema de EaD, mas 
se ampliam em novas perspectivas como o aumento da oferta de 
cursos através da modalidade a distância. Esta perspectiva está 
associada ao desenvolvimento de competências institucionais e 
individuais que possibilitem a autonomia e a sustentabilidade 
desta modalidade na instituição.

Com o compromisso do cumprimento integral das normas 
estabelecidas nos marcos legais da EaD, a SEAD se empenha-
rá em propor normas específicas, com o objetivo de harmo-



nizar todos os aspectos do ensino presencial e a distância que 
atendam aos interesses institucionais. Para tanto, a Superin-
tendência adotou como conceito de EaD a definição de Moore 
e Kearsley (2008, p. 2) Educação a Distância é o aprendizado 
planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do 
local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do cur-
so e de instrução, comunicação por meio de várias tecnolo-
gias e disposições organizacionais e administrativas especiais.

Assim, para implementação dos objetivos, a SEAD propõe uma 
reorganização administrativa que articula três Coordenações: 
Administrativa, de Tecnologias Educacionais, e de Design Edu-
cacional, a partir da implantação dessa estrutura ainda em fase 
experimental, espera-se dar respostas a questões como: quais as 
competências indispensáveis para o desenvolvimento de proje-
tos de EAD, considerando suas várias dimensões: planejamento, 
produção de recursos didáticos, implantação e avaliação? Diante 
desta questão, a SEAD propôs o desenvolvimento do Programa 
de Gestão de Competências para Educação a Distância objetivan-
do a sistematização e ampliação das discussões e a reflexão sobre 
o tema.  

Assim sendo, a atual Superintendente convidou-me para elaborar 
o plano de implementação da Coordenadoria Administrativa, o 
qual descrevo a seguir. A Coordenação Administrativa, em ar-
ticulação com as outras duas coordenações, terá a atribuição de 
promover ações de captação de recursos para os projetos e cus-
teio das ações, elaborar prestações de contas, gerenciar os recur-
sos orçamentários e apoiar na logística dos eventos presencias 
desenvolvidos com a participação da SEAD. 

Neste contexto, criar mecanismos de gestão em uma unidade de 
educação a distância envolve a construção de um modelo admi-
nistrativo próprio para este fim, o que diferencia dos procedi-
mentos burocráticos atuais adotados nas tradicionais IFES. 

Assim, a implantação de um Programa de Gestão de Competên-
cias em EaD é parte central do processo de institucionalização da 
EaD, a partir de um modelo híbrido de ensino e aprendizagem 
– presencial e a distância integrados –, como prática a ser adota-
da pelas unidades da Universidade. Para tanto, é importante res-
saltar que em pesquisa realizada antes da implantação da SEAD 
(SOUZA, 2014) foi identificada, entre os docentes, a necessidade 
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de apoio tecnológico e institucional adequados para romper com 
a barreira da resistência à EaD que dificulta seu desenvolvimento 
(Tabela1). 

Tabela 1 - Categorias Temáticas Representativas das Principais 
Dificuldades Encontradas pelos Docentes da UFBA Quando 
Atuaram na EAD.

CATEGORIAS PERCENTUAL
Estrutura tecnológica ruim e sem suporte 
técnico

40%

Falta de apoio e preconceito institucional 30%
Dificuldades operacionais com o MOODLE 10%
Adaptação à mudança do foco do professor 
para o aluno

5%

Processo de avaliação do aluno 15%
Fonte: Questionário de pesquisa aplicado.

Apesar das diretrizes para EaD definidas no PDI da UFBA para 
o período de (2012-2016) a não operacionalização dessas dire-
trizes determinou entraves no envolvimento dos docentes, como 
apresentado nas categorias de dificuldades identificadas acima. É 
interessante apresentar os relatos de docentes da UFBA: 

a maior dificuldade é o descaso da Universidade, por não dar 
importância à educação a distância não entendendo suas es-
pecificidades e dificultando o andamento e a manutenção dos 
cursos. (Professor 1, junho 2013) 

Alcançar a sincronia necessária entre as dinâmicas existentes 
em cada uma das instâncias envolvidas no processo e que for-
mam uma complexa arquitetura institucional.  (Professor 2, 
junho, 2013)

Assim, a gestão da EaD necessita de uma ação distinta que co-
loque o complexo ensino a distância em um estado legítimo de 
equilíbrio com o ensino presencial, através da atuação integrada 
entre as Superintendências de Educação a Distância (SEAD) a Su-
perintendência de Tecnologia da Informação (STI), a Superinten-
dência Acadêmica (SUPAC), e as unidades acadêmicas da UFBA. 
Diante disso, urge a adoção de ações de fomento à construção 
de um ambiente de colaboração interna para o compartilhamen-



to de espaços, equipamentos e, sobretudo, das expertises técni-
cas e acadêmicas. Desta forma, a SEAD assume o compromisso 
de coordenar os esforços, de mobilizar as instâncias de apoio e 
decisórias da UFBA, podemos interpretar, com Gramsci (1975, 
apud SAVIANI, 2010), o qual afirma que o objetivo da educação 
é conduzir cada indivíduo até a condição de ser capaz de dirigir e 
controlar quem dirige.
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A Educação a Distancia (EaD) cresce a cada dia em nú-
meros de alunos em curso superior no país. Quem 
passou pela experiência acredita ser uma trajetória 
assertiva para o mercado. 

Com o passar dos anos no Brasil, o avanço das novas tecnolo-
gias tornou tangível obter uma graduação com alta qualificação, 
acessível à necessidade do aluno. Segundo o Censo da Associação 
Brasileira de Educação a Distância (ABED) de 2014, havia 4.394 
cursos de graduação e pós-graduação lato sensu com 732.099 
matriculados em EaD. A sétima edição da pesquisa envolveu 271 
instituições, 86 públicas e 172 privadas, distribuídas por região: 
41% Sudeste, 25% Sul, 15% Nordeste e 10% Distrito Federal. 

Apesar dos números, muitas pessoas na hora de escolher entre 
uma graduação nessa modalidade ou presencial, ainda ficam 
bastante inseguras. Prevalece o mito de obter diploma fácil, com 
cursos pobres de conteúdo, alunos isolados e desinteressantes 
para o mercado, ainda pairam no ar. Mas eles todos caem por 
terra quando se ouve o feedback dos concluintes dessa jornada. 
Bárbara Luisa Rebouças, Cláudia Aguiar, Alvaci Gomes França e 

Reportagem

Egressos afirmam que educacão a distância 
gera profissional mais capacitado 
Joana Fialho Magalhães
Consultora da SEAD



 |  EaD UFBA em Revista, Salvador, Volume 1 Número 1  2016   |   33

José Augusto Santos foram alunos da primeira turma do Curso 
de Licenciatura em Matemática a Distância da UFBA (MATE-
AD/UFBA/UAB), estão atuantes no mercado, e tem falas escla-
recedoras sobre essa modalidade, que possui carga horária total 
de 3.064h, distribuídas em oito semestres letivos, semelhante ao 
presencial. O curso recebeu Conceito 4 no processo de reconhe-
cimento do curso efetuado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC).  O Concei-
to 4 (numa escala de 1 a 5) é um indicador da qualidade dos mais 
de cem  novos licenciados em Matemática, formados na modali-
dade a distância.  
 
A Motivação

A grande motivação desses alunos em estudar em EaD, apesar 
do curso ser milimetricamente planejado, é que ele permite uma 
flexibilidade de horário, de carga horária diária e de local, extre-
mamente necessária para participantes. Para Bárbara Luisa foi a 
concretização de um sonho, “Constituí família e um lindo bebê, 
cujos cuidados exigiam dedicação integral, não existia para mim 
tempo livre para fazer uma faculdade presencial. Foi neste período 
que vi a possibilidade de realizar meu sonho de ingressar no nível 
superior com a abertura da inscrição para o curso de licenciatura 
em matemática à distância pela Universidade Federal da Bahia em 
parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Um curso totalmen-
te a distância. Era tudo que eu precisava!”. Cláudia Aguiar teve 
motivação semelhante, “O fato de ser casada, ter duas filhas, ter 
que cuidar da casa sozinha e ainda trabalhar como assistente ad-
ministrativo oito horas por dia, com o EaD sabia que poderia ajus-
tar as horas para estudar de acordo com a minha disponibilidade 
e ainda teria como administrar o tempo para fazer meus horários 
de estudo”. 

Já Alvaci se motivou através da observação da oportunidade de 
mercado, “Devido às dificuldades relacionadas à aprendizagem 
da matemática enfrentadas por meu filho no ensino médio. Uma 
das maiores reclamações era a forma que o seu professor conduzia 
suas aulas, com grande quantidade de listas de exercícios sem uma 
devida explicação do assunto abordado. Então, pensando como Pe-
dagoga, pois cursava licenciatura em pedagogia presencial, consi-
derando que o professor de disciplinas específicas precisava ter uma 
didática de ensino respeitando as diversas formas de aprendizagem 
do aluno, resolvi participar do concurso vestibular que a UFBA es-



tava oferecendo para o curso de licenciatura em matemática”. José 
Augusto Santos vê a flexibilidade como a principal motivadora e 
realiza uma avaliação geral da iniciativa, “O fato do estudante não 
ter limitações de tempo e de espaço, se torna propício ao aprendi-
zado. Nesse sentido, a UFBA, ao ofertar o curso de matemática a 
distância, e planejar tornar essa oferta permanente, faz jus a um 
dos papéis sociais da universidade, por valorizar a interiorização e 
a descentralização”.

A Experiência 

Ao contrário do que muita gente pensa, que o curso a distância é 
sinônimo de diploma fácil e sem grandes exigências, ele na rea-
lidade exige mais dedicação dos alunos. Segundo Bárbara, “Tive 
uma incrível experiência de aprendizado com o ensino EaD! Logo 
no começo do curso tudo é novidade, tudo é muito cheio de entu-
siasmo e expectativas, porém, com o desenrolar da trama educati-
va, é necessário muito rigor e postura comprometida para conse-
guir vencer as etapas. Assim, precisei aprender a administrar o meu 
tempo, minhas atividades e também minhas emoções”. Por outro 
lado, Alvaci atesta o enriquecimento através da interface com as 
novas tecnologias. Para ela, foi muito enriquecedor, pois, foi a 
partir do curso EaD em Licenciatura em Matemática que foi pos-
sível mostrar aos seus alunos as diversas tecnologias que podem 
ser utilizadas no ensino de matemática. Observação semelhan-
te à de Cláudia, “Foi maravilhoso! Pois tive que aprender a lidar 
com várias ferramentas da internet, não só as ferramentas voltadas 
para matemática, mas programas para fazer e editar vídeos, criar 
provas, bem como aprimorar o hábito da leitura, interpretação e 
pesquisa”.

A comparação com a graduação presencial é inevitável. Para Bár-
bara, a graduação presencial tem um formato onde o professor 
direciona a aprendizagem do aluno. Na educação EaD, o aluno 
recebe o seu material de estudos do semestre, disponível na pla-
taforma, e um cronograma a cumprir. Nada o impede de estudar 
o assunto do semestre inteiro em uma semana, ou deixar o estudo 
do semestre inteiro para a última semana. “A modalidade EaD 
traz uma autonomia para o estudante assustadora e também mui-
to perigosa. Tudo é feito por responsabilidade exclusiva do estudan-
te. Daí a necessidade da postura comprometida consigo próprio, do 
rigor ao examinar suas próprias atitudes”, afirma Bárbara.
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Estudo Diário

A flexibilidade dos horários de estudo é percebida pelos alunos 
da EaD de ontem, hoje professores de matemática pela UFBA, 
como um grande diferencial em relação aos cursos presenciais, 
com seus horários rígidos e diários. Alvaci analisa o seu dia a dia: 
“Particularmente, sempre gostei de estudar no momento em que 
todos estavam dormindo, pois antes de começar a estudar, precisa-
va cumprir com minhas atividades domésticas, cuidar de filhos e 
marido. Também trabalhava em regime de plantão 24 x 72 horas, 
muitas vezes durante o plantão noturno levava o material para es-
tudar. Geralmente estudava de 3 a 4 horas diariamente”. Cláudia, 
que também conciliou a formação ao trabalho e família, revela 
que de segunda a sexta estudava em média 3 horas, às vezes en-
trando pela madrugada. E nos finais de semana e feriados chega-
va a ser mais de 12 horas, do acordar até a hora de ir dormir.
A orientação dos tutores e professores ajudou Bárbara a se orga-
nizar, “Eu não tinha uma organização muito boa quanto ao tempo 
de dedicação aos estudos. Porém, a proposta do curso da UFBA foi 
tão bem elaborada, que não nos deixou 100% isolados em nossas 
plataformas virtuais, eles ofereceram também um polo de apoio 
presencial diariamente, com um tutor presencial para tirar dúvidas 
e esclarecer o que fosse necessário, à nossa disposição três vezes na 
semana em dois turnos diferentes. Foi este o momento que eu dedi-
quei para os meus estudos. Ficava tarde e noite estudando”. 

Material Didático

Um dos grandes diferenciais e investimentos dos cursos a distân-
cia é o material didático e o apoio dado ao aprendizado, visto que 
é um dos motivos da permanência dos alunos até a conclusão do 
curso. “Os materiais eram de excelente qualidade. Tinha uma bi-
blioteca à nossa disposição no polo de apoio, com uma gama enor-
me de títulos de grandes autores. Os módulos que nos eram dis-
ponibilizados semestralmente, os computadores do laboratório de 
informática com acesso a internet, além do acesso à biblioteca da 
UFBA”, comenta Cláudia. E o que também observa Alvaci, “Per-
feito. Muito bom. Conteúdo dos módulos e impressão impecáveis”.

Bárbara registra que o material era disponibilizado na plataforma 
Moodle e enviado de forma impressa. “Eu confesso que na época 
achava o módulo com uma linguagem muito complexa, e eu não 
entendia muitas coisas, porém, com a ajuda dos colegas, tutores e 
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professores, os mistérios iam se desvendando”, revela. Esse não era 
o único material que tinha acesso, nem o polo de apoio presencial, 
com uma gama enorme de livros, como a ex-aluna conta, “Nós 
ainda tínhamos total acesso ao acervo das bibliotecas da UFBA. 
No Instituto de Matemática tinha acesso aos tutores à distância e á 
alguns professores que atendiam de forma presencial e personaliza-
da”. Bárbara relata também a importância que teve nesse curso as 
vídeos-aulas dos professores das disciplinas, sintetizando de for-
ma muito clara e sucinta os diversos conteúdos proporcionando 
maior compreensão e aprendizado entre os alunos.

Relevância do curso em sua carreira

Atualmente, todos atuam no mercado na área de matemática, e 
avaliam com grande satisfação a graduação em EaD. Para Bar-
bara, professora de uma escola particular pela manhã e de uma 
escola estadual à tarde, “Este curso teve altíssima relevância na 
minha vida profissional, aliás, sem este curso, literalmente eu não 
teria uma profissão. Atuo 100% dentro da área de formação e estou 
muito satisfeita com este resultado“. As colegas Alvaci e Cláudia 
também reconhecem a importância desse curso para suas vidas 
profissionais. “Incrivelmente importante, pois me possibilitou a de-
senvolver e aplicar alguns projetos voltados à educação, além disso, 
aprendi a utilizar diversos programas que me auxiliam na minha 
prática pedagógica”, fala Alvaci. “O fato de estar no mercado de tra-
balho se dá por conta desta graduação Para mim, foi muito impor-
tante ter concluído o curso, principalmente, por ter sido na UFBA”, 
avalia Cláudia.

Incentivo

Bárbara, Cláudia e Alvaci, que passaram pela experiência de for-
ma plena, recomendam e deixam recados para quem está inde-
ciso em optar por EaD. “Os alunos de EAD não eram bem vistos, 
pois se acreditava que estudante eram apenas aqueles que estavam 
num ambiente construído de ferro, bloco e cimento. Nós provamos 
que o Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA) possibilita acessar 
espaços em segundos e realizar descobertas incríveis. Provamos por 
x + y que somos iguais ou melhores que os estudantes tradicionais, 
pois, o estudante de EaD é mais organizado em relação ao tem-
po, mais responsável e possui uma capacidade de desenvolver sua 
aprendizagem de forma autônoma”, afirma Alvaci. Para Cláudia, 
“Hoje esta provado que os alunos dos cursos em EaD em geral são 
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pessoas disciplinadas, sabem administrar seu tempo, tem autono-
mia, são bons pesquisadores! Os estudantes em EaD hoje são vistos 
com bons olhos. Apesar do curso ter sido a distância, as nossas pro-
vas eram presenciais, aplicada por um professor tutor, o que acho 
que aumenta a credibilidade do curso”. 

Bárbara convida para a experiência, “Se você não tem tempo ou 
disponibilidade para se deslocar todos os dias para uma institui-
ção presencial, quero encorajá-lo a mergulhar no universo EaD. 
Gostaria de alertar que você precisará vencer suas limitações, es-
tabelecer suas próprias regras, horários e prioridades. Precisa ser 
disciplinado e comprometido consigo próprio. Não pense que será 
ruim, ou chato, será uma aventura maravilhosa, repleta de senti-
mentos positivos e negativos. Você irá conquistar a cada etapa, sua 
própria autonomia, seu próprio ritmo, aumentando suas capaci-
dades e habilidades de administração, organização, autoconheci-
mento, capacidade de interação (essa será fundamental em todo o 
processo) e você verá que no final do tudo você não ganhou apenas 
um diploma de graduado. Você ganhou uma transformação total 
na sua perspectiva de ação. Encoraje-se e venha para esse mundo 
interativo!”

Ao identificar estudantes satisfeitos, percebe-se a UFBA seguindo 
a sua missão, formando profissionais qualificados para o merca-
do. Este é um trabalho que vem sendo construído. Os novos de-
safios para oferta de serviços ao estudante EaD, como anuncia a 
Superintendente de Educação a Distância da UFBA, Marcia Ran-
gel, são os seguintes: disponibilização de amplo acervo bibliográ-
fico de conteúdos digitais, aberto à pesquisa online; disponibili-
zação de acesso remoto aos professores, tutores, coordenadores 
de curso, grupos de pesquisa e aos colegas através do Moodle e 
das redes sociais; oferta de suporte técnico para o uso das tecno-
logias da informação e comunicação; oferta de cursos a distância 
em variadas áreas do conhecimento, inclusive com grades cur-
riculares “abertas” (com possibilidade de mobilidade acadêmica 
entre distintas áreas do conhecimento); sistemas informatizados 
online para registro acadêmico e matrícula; AVA adequadamente 
constituído para atividades de EaD; disponibilização de serviços 
e direitos institucionais. 

É a UFBA inovando em seus processos educacionais, baseado no 
uso ativo e responsável das tecnologias cada vez mais essenciais à 
dinâmica da sociedade.
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Atendendo à chamada do Edital No 1, de 16 de dezem-
bro de 2005, do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), da extinta Secretaria de Educação a Distância 
do Ministério de Educação (SEED/MEC), atualmen-

te vinculado à Diretoria de Educação a Distância (DED/Capes/
MEC), a Universidade Federal da Bahia (UFBA) encaminhou, 
em maio de 2006, o Projeto do Curso de Licenciatura em Ma-
temática a Distância, fruto de uma iniciativa conjunta das Pró-
-reitorias de Graduação e de Planejamento e Administração, e do 
Instituto de Matemática.

A 1ª turma do curso teve início em abril/2009, oferecendo 50 va-
gas para cada um dos seguintes 10 Polos de Apoio Presencial: 
Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Ipupiara, Itamaraju, Itapicuru, 
Jacaraci, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Paratinga e Simões Fi-
lho, com 444 alunos matriculados, sendo finalizada em novem-
bro/2013, formando 134 novos professores de Matemática – nú-
mero equivalente a quatro anos de formaturas do nosso curso de 
Licenciatura em Matemática na modalidade presencial. 

Relato de experiências

Curso de Licenciatura em Matemática 
a Distância (MATEAD)
Prof. Marco Antonio Nogueira Fernandes
Coordenador MATEAD

Ilustração: Letícia Rodrigues 
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Em novembro/2014, o curso passou pelo processo de Avaliação 
para Reconhecimento de Curso de Graduação, do INEP/MEC, 
obtendo conceito 4 (Muito Bom). A 2ª turma do curso iniciou-se 
em maio/2015, com 383 alunos matriculados distribuídos pelos 
seguintes 10 Polos de Apoio Presencial: Camaçari, Cristópolis, 
Esplanada, Ilhéus, Ipupiara, Itamaraju, Itapetinga, Jacaraci, Jua-
zeiro e Mundo Novo. Atualmente desenvolvemos o 3º semestre 
letivo (2016.1). Sua estrutura curricular conta com 2.190 horas 
de disciplinas obrigatórias, 272 horas de disciplinas optativas, 400 
horas de estágio supervisionado e 200 horas de atividades com-
plementares, totalizando 3.064 horas de curso, distribuídas em 08 
semestres letivos. 

A metodologia em EaD utilizada conta com 3 pilares básicos: 

1. AVA – plataforma Moodle desenvolvida pela equipe Moodle 
do STI; 

2. material didático (livros textos, textos, aulas gravadas, etc.) 
disponibilizado no AVA, mas com exemplar impresso para 
todos os alunos; 

3. tutoria na sede e nos polos. 

No presente momento trabalhamos para tornar MATEAD uma 
oferta contínua, dentro do processo seletivo anual da UFBA. Para 
isso necessitamos que a EaD seja definitivamente institucionali-
zada, cumprindo o principal papel para este objetivo: a incorpo-
ração do encargo didático dos professores (responsável por dis-
ciplina e/ou tutor) pelas Unidades Universitárias/Departamento, 
além da restruturação dos registros acadêmicos do CARE, para 
atendimento pleno dos cursos na modalidade EaD, dentre outras 
ações.

 



Esse curso teve início em agosto de 2014 em 6 polos dis-
tintos, sendo eles: São Francisco do Conde, Santo Es-
tevão, Juazeiro, Paulo Afonso, Pintadas e Mundo Novo. 
Dentre os alunos encontravam-se em sua grande maio-

ria professores do Ensino Médio e outros profissionais, oriundos 
de muitas partes do interior da Bahia como também da capital. 
Ao total iniciaram o curso cerca de 140 alunos, todos muito inte-
ressados em entender um pouco mais da sociologia.  

O curso foi ministrado por professores de alto gabarito, quase 
todos pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFBA, um programa com mestrado e doutorado com 
nota máxima, ou seja, 5 na CAPES. Da mesma forma, como tuto-
res foram selecionados alunos de mestrado e doutorado do mes-
mo programa. Em virtude disso, o nível de exigência tornou-se 
bastante elevado, sendo que em algumas disciplinas foi exigida 
a leitura de cerca de 5 livros por semana. Isso assustava alguns 
alunos, uma vez que esse tipo de atitude não era conhecido. Tam-
bém nos chamou a atenção dificuldades na escrita por parte de 
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muitos alunos, muitos dos quais professores do Ensino Médio. 
Da mesma forma, ficou muito evidente a dificuldade de entender 
que a sociologia não apenas trabalha com problemas sociais, mas 
também com relações sociais. 

Uma grande dificuldade encontrada foi a falta de aulas presen-
ciais nos polos. Havia uma previsão de várias idas aos polos, jus-
tamente com o objetivo de dirimir dúvidas surgidas nas aulas 
teóricas. Isso acabou não acontecendo devido ao corte de gastos 
do Governo Federal, o que possivelmente contribuiu para a desis-
tência de muitos alunos, uma vez que as disciplinas do curso de 
sociologia não são de fácil compreensão. 

Ao final do curso, exigimos dos alunos a escrita de um trabalho 
de conclusão de curso, mais popularmente conhecida como mo-
nografia, com bancas sendo realizadas na UFBA, em Salvador. As 
dificuldades foram muitas, especialmente em virtude da necessi-
dade de se combinar teoria com empiria, uma questão das mais 
importantes nas teorias sociológicas contemporâneas, a exem-
plo do clássico estudo da distinção, do sociólogo francês Pierre 
Bourdieu. Mesmo assim, a grande maioria dos alunos conseguiu 
elaborar uma monografia com uma abordagem empírica, cujos 
temas abrangeram um amplo espectro. Entretanto, grande par-
te do alunado acabou refletindo sobre a educação, especialmente 
seu contexto escolar.

Dentre os trabalhos realizados, a experiência e o estudo de Cleusa 
Oliveira Rodrigues, do polo de Santo Estevão, professora em Cas-
tro Alves, chamou-me muito a atenção. Cleusa nos relatou que 
teve muitas dificuldades com o uso do celular em sala de aula. Ela 
chegou a proibir seu uso, mas sofreu muita pressão por parte dos 
alunos, tendo que responder por essa sua atitude frente à direto-
ria da escola, sendo que ao final ela teve que trocar de escola. Em 
virtude disso, Cleusa procurou refletir em sua monografia sobre 
o uso do celular em sala de aula. Na verdade, sua reflexão não 
visava pensar sobre a proibição do uso do mesmo, mas formas de 
utilizar o aparelho de forma criativa. 

A banca de monografia questionou Cleusa por não ter refletido 
sobre o não uso do celular em sala de aula. A resposta da aluna 
foi de que quase não existem estudos sobre esse tema e que ela 
mesma não conseguiria realizar uma pesquisa dessa magnitude. 
Entretanto, o tema elaborado por Cleusa gerou muita reflexão, 
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sendo que posteriormente fomos buscar estudos em outros países 
que nos ajudassem a entender melhor essa questão. Na Alemanha 
fez-se um estudo comparativo que demostrou que alunos que es-
tudam em escolas em que é proibido o uso do celular em sala de 
aula têm desempenho superior aos alunos das escolas onde o uso 
do celular é permitido.

Ao final, os alunos avaliaram que o curso de especialização em 
Ensino de Sociologia no Ensino Médio foi bastante proveitoso, 
tanto pelas reflexões proporcionadas nas disciplinas como pela 
realização de um estudo sociológico através de uma monografia, 
sem contar a facilidade de acesso para alunos de lugares distantes 
da capital.  O trabalho final acabou tendo um grau de exigência 
elevado por nossos professores, estressando a vida dos alunos. 
Contudo, os mesmos avaliaram que esse trabalho proporcionou 
um melhor entendimento do que é a sociologia e de como reali-
zar pesquisas nessa área, além de auxiliar no ensino de sociologia 
nas escolas.
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O Curso de Especialização em Gestão Pública Munici-
pal foi realizado com a finalidade de dar oportuni-
dade aos servidores públicos municipais, estaduais e 
federais, dos municípios da Bahia, de terem uma ca-

pacitação avançada em nível de pós-graduação lato sensu. Nes-
se sentido, o curso objetivou preencher uma grande lacuna no 
que se refere à gestão pública municipal brasileira. Neste contex-
to, inscreverem-se para o processo seletivo realizado em 26 de 
agosto de 2014, 600 candidatos. Após a realização do processo 
seletivo, foram matriculados 200 alunos, sendo em sua maioria 
servidores públicos municipais, seguido de servidores estaduais 
e uma pequena parcela de servidores federais. Foram ofertados 
16 componentes curriculares num período de 18 (dezoito) me-
ses. Do total de matriculados inicialmente, apenas 39% conclu-
íram o curso. O curso foi oferecido em 4 polos: de Mata de São 
João, Dias d’Ávila, Sítio do Quinto e  Ibicuí. Para atender às ne-
cessidades acadêmicas e administrativas dos discentes, contamos 
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com uma equipe de coordenação composta por: 1 Coordenador 
Geral; 1 Coordenadora Pedagógica e de Tutoria, 1 Secretária e 1 
profissional responsável pelo AVA/Moodle. Foram selecionados 
por meio de chamada pública oito tutores e foram envolvidos 11 
professores conteudistas, todos da Escola de Administração da 
UFBA. O curso teve uma carga horária de 420 horas. 

Desafios e Aprendizagem

O Curso de Gestão Pública Municipal foi desenvolvido na pla-
taforma Moodle. Para tanto, inicialmente proporcionamos ao 
aluno acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) uti-
lizando a plataforma Moodle, da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Com o objetivo de orientar o aluno no uso da plataforma 
foi gravado um vídeo de orientação com todas as orientações de 
acesso, bem como um texto contendo essas orientações. Além de 
disponibilizar espaços de interação no AVA, tais como “Fale com 
a Coordenação” e “Fale com seu tutor”, semanalmente os tutores 
realizavam chats com os alunos, objetivando esclarecimentos de 
dúvidas, estimulando o aprendizado e o diálogo, estabelecendo 
uma relação de proximidade com os cursistas.

Alguns obstáculos foram identificados no decorrer do curso 
relacionadas ao processo de aprendizagem na EaD,  tais como:  
dificuldades no uso da ferramenta de EaD; problemas de acesso 
a computadores, pois alguns alunos não possuíam PC próprio; 
problemas de conexão rápida, pois no interior da Bahia a cone-
xão muitas vezes não é eficaz, a cobertura da rede é irregular e o 
manuseio das ferramentas para muitos alunos é desconhecido. 
Verificamos ainda contratempos para o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, sendo que a maioria dos cursistas relatava a sobre-
carga de atividades, a multiplicidade de papéis desempenhados 
durante a realização do curso, e, por fim, a dificuldade de adap-
tação à EaD, reforçando a valorização da modalidade presencial. 
Percebe-se, portanto, que há muito para a universidade avançar e 
muitos paradigmas a serem vencidos. 

No que tange à gestão pública municipal, a modalidade proposta 
apresenta uma das melhoras formas de acesso ao conhecimento, 
pois possibilitou a troca de experiências, com a promoção de dis-
cussões das melhores práticas realizadas nos municípios, permi-
tindo aos cursistas estabelecer relação entre a teoria e a prática.
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Perspectivas

Com a finalidade de transformar os paradigmas de ensino na 
modalidade EaD, percebemos que a oferta do curso e o suporte 
no ambiente de aprendizagem  não bastam. É importante a pre-
sença física nas aulas presenciais, bem como nas orientações do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para qualificar significa-
tivamente  o servidor público no seu lócus. 

Faz-se necessário requerer de nós, enquanto instituição, bem 
como dos educadores, consciência da sua função social, ressig-
nificando suas práticas, ressaltando-se aqui a importância de 
conhecer os alunos e sua realidade, estimulando-os a essa nova 
prática de ensino. 

 
Considerações finais

A realização de um curso desta natureza permitiu que os servido-
res contemplados tivessem oportunidade de acesso a uma capa-
citação avançada superior no nível de especialização em Gestão 
Pública, possibilitado aplicação deste conhecimento à região em 
que vive, qualificado seu processo de trabalho. 

Ressaltamos a necessidade de ampliação de parceria para oferta 
do curso de especialização, envolvendo outros entes públicos, e 
assim atingindo um maior número de gestores públicos.
A despeito da evasão, supomos que parte dos que evadiram ti-
nham acesso a diversas outras oportunidades de formação, so-
bretudo para os gestores que têm vínculo com a rede municipal, 
estadual ou federal. Estes, portanto, não veem o curso do mesmo 
modo que aqueles que não têm a mesma oportunidade. Alguns 
cursistas alegaram evadir por conta do excesso de trabalho.

Podemos afirmar que a 1ª edição do curso teve êxito e objetivos 
alcançados, sendo que 39% dos cursistas matriculados concluí-
ram o curso, com a gestão democrática presente na prática dos 
gestores através de uma formação exclusivamente voltada para a 
prática da gestão pública e totalmente antenada ao contexto atu-
al, ou seja, as novas tecnologias e a educação, o que possibilitou 
abertura para outras possibilidades de atuação e práticas educa-
cionais. 
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Cabe ainda sinalizar que, nas observações realizadas pelos tuto-
res, nos diálogos junto a cursistas, bem como nas observações 
dos professores conteudistas, ficou nítido que o material e conte-
údos acessados durante o curso, além de serem de uma qualidade 
alta, tiveram durante a estruturação e aplicabilidade pedagógica 
uma preocupação da equipe em aplicar cada diálogo, debate e 
ação a situações que envolveram diretamente a área de interven-
ção profissional de cada cursista.

Essa aplicabilidade rompeu de forma significativa com a dicoto-
mia teoria/prática, instrumentalizando cada cursista a partir de 
suas realidades e alicerçando, a luz de renomados profissionais e 
autores, suas ações, dando ao curso mais que um papel formativo 
estrutural, mas uma característica política instrumental dialoga-
da. 
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O Curso de Especialização em Gestão Escolar é inte-
grado ao Programa Nacional Escola de Gestores da 
Educação Básica, desenvolvido pelo Departamento 
de Articulação de Sistemas de Ensino da Secretaria 

de Educação Básica (SEB)/ Ministério da Educação (MEC), por 
meio da Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento dos 
Sistemas de Ensino. Seu objetivo geral é formar, em nível de espe-
cialização (pós-graduação lato sensu), diretores e vice-diretores 
efetivos das redes públicas de ensino da educação básica, com 
o objetivo maior de contribuir com a qualificação acadêmica e 
técnica dos profissionais da educação, na perspectiva da gestão 
democrática e da efetivação do direito à educação escolar básica 
com qualidade social. Com exceção da 1ª edição do curso, que foi 
um piloto, a partir da 2ª até a 4ª edição, o curso teve o formato 
lato sensu. E, assim, atingiu o seguinte resultado: a 2ª edição teve 
247 municípios beneficiados, a 3ª teve 158 e a 4ª teve 149. Em 
relação ao quantitativo de cursistas, a 2ª edição teve um total de 
1.012 concluintes (1.280 matriculados), a 3ª edição com 299 (358 
matriculados) e a 4ª com 179 (426 matriculados).  

Os desafios enfrentados foram da ordem da articulação institu-
cional Secretaria de Educação da Bahia (SEC/BA), Instituto Aní-
sio Teixeira (IAT) União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
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Educação (UNDIME) nos seguintes aspectos: dificuldade com os 
prazos, por conta das diferenças de calendário, o que dificulta as 
ações referentes a orçamento, organização administrativa e peda-
gógica; os diversos documentos a serem preenchidos e os trâmites 
burocráticos dos mesmos (projeto pedagógico de curso; Plano de 
Trabalho Anual (PTA); relatórios MEC – parcial e final; relatório 
UFBA; documentação de cursista para matrícula e certificação, 
etc.), direcionados à abertura e fechamento do curso; a impossi-
bilidade do acúmulo de bolsa bem como os valores das mesmas, 
o que dificulta encontrar profissionais competentes para atuar no 
curso mantendo a qualidade técnico-pedagógica; a dificuldade 
na gestão orçamentária do financiamento devido à conformida-
de entre a liberação dos recursos e o calendário pedagógico; os 
processos eleitorais (municipal, estadual, etc.), que interferem no 
cotidiano da escola e do município; greves de funcionários, es-
tadual, municipal e federal, que altera toda a dinâmica do curso, 
pelo envolvimento em todos os tramites do mesmo; e, por fim, a 
dificuldade na compreensão e na prática da aprendizagem cola-
borativa, do compromisso e responsabilidade que a EaD exige. 

A aprendizagem se deu no que diz respeito ao processo genuíno 
que é a EaD, ou seja, a colaboração presente tanto por parte da 
atuação da equipe técnico-pedagógica como por parte do cor-
po discente, e também nas relações institucionais entre UFBA, 
MEC, UNIDIME e SEC/IAT. Também podemos destacar, como 
grande aprendizagem, a participação em eventos científicos, as 
publicações de livros, artigos e as pesquisas de mestrado e dou-
torado, todos contemplando a temática do curso em questão, da 
escola de gestores, da gestão educacional e/ou das políticas públi-
cas em educação.  

As perspectivas atuais foram apenas sinalizadas pelo MEC em 
workshop de encerramento da 4ª edição do curso, em que foi 
informado que não apenas o formato, mas também a forma de 
execução, serão ambos alterados. Por outro lado, a maior expec-
tativa é do lançamento do livro, pela EDUFBA, que consta de 12 
artigos e 6 relatos de experiência, todos oriundos das experiên-
cias e aprendizagens vividas e refletidas na 4ª edição. Assim, acre-
ditamos que esta experiência foi importante para a educação a 
distância na Faculdade de Educação (FACED) e na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).  
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O Curso de Especialização em Educação Ambiental a 
Distância é uma iniciativa da Rede Nacional de For-
mação Continuada dos Profissionais do Magistério 
da Educação Básica Pública, mediante parceria entre 

o Ministério da Educação, o Sistema da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB)/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA).   

O processo formativo tem duração 16 meses (maio/2015 a agos-
to/2016), com carga horária de 425 horas, distribuídas em 46 ho-
ras presenciais e 379 horas na modalidade a distância. Destina-se 
a professores(as) da educação básica e técnicos(as) das áreas de 
educação e meio ambiente, tendo sido ofertadas 100 vagas, dis-
tribuídas em quatro polos: Camaçari, Feira de Santana, Itaberaba 
e  Salvador. 

O conteúdo da formação está organizado em sete módulos dis-
poníveis na plataforma Moodle e em volumes impressos: 1. Edu-
cação a distância e ambiente virtual de aprendizagem, 2. Educa-
ção Ambiental, sujeitos e identidades, 3. Panorama da Educação 
Ambiental no Brasil, 4. Temas geradores e mudanças ambientais 
globais, 5. Instrumentação para a Educação Ambiental e a prática 
interdisciplinar, 6. Escolas e sociedades sustentáveis e 7. Projetos 
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de pesquisa/intervenção e seminários temáticos. Além desses, o 
oitavo módulo destina-se à apresentação do Trabalho de Conclu-
são (TCC) e avaliação do curso, em modalidade presencial. 

A avaliação processual contempla as dimensões quantitativas e 
qualitativas do processo de aprendizagem, incluindo a auto ava-
liação por parte dos cursistas. Os resultados preliminares eviden-
ciam um baixo índice de evasão (17%) e a participação ativa dos 
cursistas no processo de construção do conhecimento, apontando 
como perspectiva a elaboração de trabalhos de conclusão do cur-
so contextualizados, o que contribuirá para transformar a escola 
em espaço educador sustentável, em comunidade de aprendiza-
gem viva e atuante na resolução dos problemas socioambientais, 
oportunizando o exercício de uma cidadania ativa. 

Esses resultados demonstram o papel da universidade na forma-
ção continuada de professores(as),  potencializando o engaja-
mento da escola na melhoria da qualidade de vida da sociedade a 
partir do princípio da sustentabilidade e a necessidade de interlo-
cução entre as instituições no sentido de reduzir o distanciamen-
to entre a produção do conhecimento científico e a formulação 
de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades e 
demandas da sociedade contemporânea.
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Quem já atuou como tutor, ou até mesmo como aluno, 
sabe que a principal imagem que se tem dos partici-
pantes de qualquer curso EaD é um avatar no perfil 
do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Uma foto, uma imagem estática, que representa, num primeiro 
momento, ou até o final do curso, a identidade de cada um. Tex-
tos também compõem os perfis, no entanto, a foto e o nome pre-
valecem como as referências principais.

Evidentemente, estas informações são poucas e, por isso, preci-
sam ser complementadas através de intensas interações no AVA 
com os chats, as mensagens e os fóruns de discussão para ser pos-
sível conhecer, de alguma forma, cada participante. E tais intera-
ções revelam, muitas vezes, perfis um tanto quanto pitorescos. 

Por exemplo, aquela pessoa que, geralmente, é tímida, discreta em 
sala de aula presencial, apresenta-se de forma efusiva no fórum 
de apresentação, abusa das exclamações e emojis, ri ou gargalha 
com inúmeros “k”, responde, prontamente a todas as mensagens 
dos colegas e tutores. Ou seja, cria uma outra persona, um perfil 
distinto ou um alterego de si no ambiente online como se vivesse 
numa realidade paralela, num universo onírico ou coisa parecida.
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É engraçado interagir com estas pessoas online, imaginá-las de 
uma forma e, depois, em algum encontro presencial se deparar 
com perfis bem diferentes daqueles do ambiente virtual. Aquele 
“Oi!!!” constante e entusiasmado ou aquele “Bom dia!!!” cheio de 
figurinhas fofas dão lugar a saudações envergonhadas como se 
todas as interações anteriores, em AVA, não tivessem ocorrido ou 
não fizessem parte da “realidade”. 

Obviamente, que tem aqueles sujeitos que são exatamente iguais 
aos perfis que apresentam em espaço virtual, ou até mesmo são 
mais efusivos presencialmente. No entanto, os tipos mais exage-
rados no ambiente virtual que têm posturas opostas pessoalmen-
te chamam mais a atenção porque dão a entender que os avatares 
podem esconder, podem sublimar a timidez e, assim, revelar ou-
tros modos de ser que também fazem parte dessas pessoas. 

Os tutores, naturalmente, podem descrever bem esses perfis. Fui 
tutora muitas vezes e sempre me diverti com essas pessoas. Acor-
dava com suas mensagens me desejando um “Bom dia!”, e elas 
eram sempre as primeiras a interagir nos fóruns de discussão, às 
vezes, apenas, com uma saudação entusiasmada sobre o prazer de 
estudar o assunto abordado. No entanto, nos encontros presen-
ciais “entravam mudas e saiam caladas”. Inclusive, já tentei uma 
vez provocar comportamento semelhante ao do espaço virtual 
pessoalmente, mas o que provoquei mesmo foi um rubor na face 
do estudante tímido. E o mais interessante é que, no dia seguin-
te, no ambiente virtual, ele estava lá, da mesma forma efusiva de 
antes. 

Penso que ser somente um avatar no AVA, que não ruboriza, 
transpira, sente sob o olhar do outro, faz emergir esses alteregos 
desinibidos e interativos. O distanciamento físico de certa forma 
liberta e proporciona comportamentos que dificilmente seriam 
possíveis em sala de aula presencial. Para o contexto da EaD, é 
notório que estes comportamentos divergentes são interessantes, 
pois, à vontade, o aluno pode se comunicar mais, compartilhar 
seus pensamentos, ideias, estudos e, consequentemente, cons-
truir conhecimento de forma coletiva. Ações que, numa sala de 
aula, poderiam não ocorrer simplesmente por vergonha. Sem dú-
vida, uma grande vantagem da educação online. E para os tuto-
res, como eu, que têm a oportunidade de conhecer tais personas, 
têm-se a vantagem de interagir com alunos desinibidos e atuantes, 
além do prazer, da diversão de conhecer os seus alteregos virtuais. 
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No contexto contemporâneo, a evolução das Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação (TIC) tem am-
pliado as possibilidades das atividades desenvolvidas 
na modalidade a distância. Aliado a isso, a busca 

de expansão do ensino a nível nacional, em especial buscando 
sua necessária capilaridade nas regiões mais distantes, vem fo-
mentando processos formativos através da Educação a Distância 
(EAD) em todo o país. As instituições federais de ensino têm sido 
incentivadas a desenvolver atividades a distância, em especial 
com a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
em 2005, pelo Ministério da Educação. Outras instâncias gover-
namentais, como o Ministério da Saúde, por exemplo, também 
fomentam os processos formativos a distância através de editais e 
programas específicos para esta modalidade.

Desta forma, a modalidade a distância passa, cada dia mais, a fa-
zer parte do cotidiano das universidades federais. Na UFBA, o 
desenvolvimento de atividades a distância vem crescendo sorra-
teiramente e de forma desarticulada, já que até meados de 2013 
não existia uma instância na estrutura da universidade que fosse 
responsável por gestar estas atividades. Com a criação da Supe-
rintendência de EAD, a necessidade de sistematização de infor-
mações sobre as atividades na modalidade a distância na UFBA 
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torna-se mais explícita e premente.  A partir dessa necessidade, 
foi elaborado o “Panorama da EAD e da utilização do ambiente 
Moodle na UFBA”,  do qual trazemos um pequeno recorte neste 
texto.

Falar da história da EAD na UFBA é retornar à década de 1990, 
época em que foram localizadas as primeiras iniciativas de im-
plementação de atividades a distância na instituição. Ainda numa 
época de grande preconceito com a modalidade e também quan-
do não se tinha como fortes aliadas as, hoje famosas, TIC. Con-
siderando-se alguns marcos da EAD na UFBA, pode-se observar 
essa história a partir da divisão em quatro períodos.

O primeiro período: as primeiras tentativas (até 2003)

No primeiro período, diversas iniciativas isoladas foram desen-
volvidas, com a utilização de distintos suportes (impresso, sites 
online, ambientes virtuais externos à UFBA), de forma que a dis-
persão das atividades era bastante perceptível.  Vale destacar a 
primeira experiência da UFBA na oferta de cursos a distância que 
se tem registro: foi na Faculdade de Educação (FACED), na dé-
cada de 1990, com um curso de especialização em alfabetização 
para professores do interior do estado da Bahia, usando material 
impresso. Na mesma época, também foi oferecida uma disciplina 
optativa sobre educação a distância na FACED. 

Durante este período, entre 1999 e 2002, se deu a primeira tenta-
tiva de institucionalização da EAD através do Projeto UFBANET, 
sob a liderança da administração central da UFBA, na pessoa do 
professor Othon Jambeiro, vice-reitor à época. O UFBANET pre-
tendia incorporar o uso das TIC na educação presencial e implan-
tar cursos na modalidade a distância na UFBA; no contexto do 
UFBANET foi elaborado o primeiro projeto do curso de licencia-
tura em matemática a distância. O UFBANET foi descontinuado 
em 2002, com a mudança do reitorado. Destaca-se, também, um 
projeto pioneiro desenvolvido pela Faculdade de Comunicação 
(FACOM), o Projeto Sala de Aula, no qual eram oferecidos cursos 
online em uma sala de aula virtual com conteúdos hipertextuais; 
o projeto durou de 1997 a 2002. Neste primeiro período, foram 
oferecidos apenas seis cursos na modalidade a distância: dois na 
Faculdade de Educação (FACED), um no Instituto de saúde Co-
letiva (ISC), um no Instituto de Matemática (IM), um na Escola 
de Música (EMUS). 

1.   O “Panorama da EaD e da utilização do 
ambiente Moodle na UFBA” está disponível 
no Repositório Institucional da UFBA.
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O segundo período: a chegada dos ambientes virtuais e a 
instalação do Moodle na UFBA (2004 a 2005)

Em 2004, iniciou-se a instalação e uso de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA) na UFBA. Sob demanda da FACED, que 
iniciou as experimentações com os AVA, foram instalados no 
então Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFBA os 
ambientes Teleduc e Moodle. Neste mesmo período, teve início 
o Programa de Formação Continuada para Gestores da Educa-
ção Básica (PROGED), que visava promover cursos de formação 
continuada para gestores educacionais, nas modalidades a dis-
tância e semipresenciais. O PROGED era financiado pelo MEC e 
coordenado pelo então Centro de Estudos Interdisciplinares para 
o Setor Público (ISP), e demandou uma nova instalação do Moo-
dle na UFBA que foi utilizada exclusivamente para o programa 
durante o primeiro ano. No final de 2005, os espaços do PRO-
GED foram migrados para o Moodle da FACED que passou a ser 
utilizado por toda a UFBA, passando a ser chamado de Mood-
le UFBA. A partir desse momento, os investimentos em termos 
de equipamentos começaram a ser feitos para a manutenção do 
Moodle no CPD da UFBA. Neste período, aparecem as unidades 
FACED, ISC, ISP, Instituto de Letras e Escola Politécnica com a 
oferta de oito cursos no total.

O terceiro período: a implantação da UAB na UFBA 
(2006 a 2012)

O início do terceiro período é marcado pela criação da Comissão 
Institucional de EAD (CEAD), que vigoraria de 2006 a 2008. A 
CEAD atuou, dentre outras atividades, na organização do I Se-
minário Interno de EAD da UFBA e na construção de uma pro-
posta de estrutura de núcleo de EAD para a instituição, que foi 

Ilustração: Letícia Rodrigues 
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encaminhada para as instâncias superiores. Também neste pe-
ríodo foi implantada a coordenação da UAB na UFBA, em ou-
tubro de 2006, e teve início o planejamento da Licenciatura em 
Matemática a distância, cuja primeira oferta começou em 2009. 
Com a coordenação da UAB instalada (ainda que precariamente) 
na UFBA, novos projetos de cursos de especialização e extensão 
são iniciados, fomentados pelo financiamento da UAB. Além dos 
cursos vinculados à UAB, outros cursos com financiamentos di-
versos foram desenvolvidos nesse período. A EAD parece ganhar 
fôlego e mais adeptos na UFBA, apesar de carecer de uma es-
trutura institucional que fortalecesse os grupos que apostavam 
na modalidade e que desse o rumo necessário à EAD da UFBA. 
Neste terceiro período, percebe-se o grande destaque do ISC, res-
saltando-se ainda que os cursos oferecidos pelo ISC não são vin-
culados ao Sistema UAB, mas sim financiados pelo Ministério da 
Saúde. Isso demonstra um fomento à oferta de cursos a distância 
independente da UAB e de seu foco na formação de professores. 
Foi ofertado um total de 91 cursos, sendo 29 do ISC, onze da 
FACED, nove da Superintendência de Tecnologia da Informação 
(STI), oito na Faculdade de Ciências Contábeis, sete na Escola de 
Administração e 27 das demais unidades

O quarto período: as mudanças na estrutura formal 
(a partir de 2013)

Em setembro de 2013, a UFBA aprova o novo Regimento Inter-
no da Reitoria e, finalmente, cria a Superintendência de Educa-
ção a Distância, formalizando a estrutura que seria responsável 
por gerir e apoiar o desenvolvimento de atividades a distância 
na instituição. No início da existência da SEAD, a Coordenação 
da UAB parece dominar o cenário da EAD na UFBA, já que esta 
dispunha de recursos financeiros através da CAPES, enquanto a 
SEAD não possuía o mínimo necessário de estrutura nem de pes-

Ilustração: Letícia Rodrigues 
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soal para desenvolver suas atividades. Somente a partir do segun-
do semestre de 2015 a SEAD começa a tomar corpo e a assumir 
a sua real posição, tendo a Coordenação da UAB como uma de 
suas ações. A partir de então, a SEAD vem desenvolvendo ações 
que contribuem para fomentar e dar visibilidade às atividades a 
distância na UFBA, além de buscar garantir uma estrutura física e 
de pessoal que possibilite seu pleno funcionamento. Com a apro-
vação do novo Regimento Interno da Reitoria, também foi criada 
a Superintendência de Tecnologia da Informação, que substituiu 
o antigo CPD. Dentro da estrutura da STI, foi criado o Núcleo de 
Ensino a Distância e Tecnologias de Educação (NEAD), que vem 
atuando na administração do ambiente Moodle da UFBA, além 
de diversas ações pontuais de EAD em parceria com unidades 
de ensino e outras unidades organizacionais da UFBA, em espe-
cial a SEAD. O NEAD vem formalizar uma estrutura já existente 
no CPD desde 2007, quando se iniciou o chamado Projeto EAD 
Moodle UFBA, que vinha atuando na formação da comunidade 
UFBA para a EAD utilizando o ambiente Moodle, além do apoio 
à comunidade UFBA para o uso deste ambiente. Neste quarto pe-
ríodo, foi identificado um total de 63 cursos oferecidos. 

Um olhar sobre o Panorama da EAD na UFBA até 2015 possibi-
lita a identificação de seus períodos, seus momentos mais frutífe-
ros, suas unidades mais envolvidas com a EAD e a diversidade de 
ações já desenvolvidas na instituição. O crescimento da oferta de 
cursos a distância no decorrer do tempo é claramente perceptível, 
o que parece indicar uma tendência de reconhecimento da EAD, 
pela comunidade UFBA, como uma estratégia possível para de-
senvolver a atividade de ensino na universidade. A ausência, du-
rante décadas, de uma estrutura institucional de apoio/suporte/
gestão da EAD na UFBA certamente contribuiu para o cresci-
mento desordenado, irregular e reduzido da oferta de atividades 
a distância, em especial de cursos a distância. As tentativas de 
institucionalização da EAD foram praticamente infrutíferas até o 
ano de 2015, quando se inicia um conjunto de ações que buscam 
visivelmente um resultado mais efetivo para esta institucionali-
zação. A SEAD e o NEAD-STI trabalham juntos neste processo, 
tentando superar a grande deficiência de pessoal e estrutura ain-
da existentes, e buscando contribuir com a ampliação e a qualifi-
cação da oferta de cursos a distância na UFBA.
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RESENHAS



A obra coletiva organizada pelas professoras Maria Ligia 
Rangel-S, Nicia Cristina Rocha Riccio (Universidade 
Federal da Bahia) e Jane Mary de Medeiros Guimarães 
(Universidade Federal do Sul da Bahia) é de grande 

atualidade, pertinência e inovação no nível pedagógico, comuni-
cacional e da saúde. 

A Educação a Distância (EAD) tem se afirmado nas últimas déca-
das como uma modalidade educativa que tem vindo a promover, 
a diversificar e a flexibilizar a oferta pedagógica e formativa, di-
minuindo as fronteiras espaciais, educativas e do conhecimento, 
alargando o acesso à educação e formação em regiões isoladas 
e remotas do planeta e favorecendo a inclusão social através do 
recurso a novas metodologias e instrumentos tecnológicos, co-
municacionais e pedagógicos.

Através de uma abordagem interdisciplinar e integrativa, a obra 
oferece para leitura, análise crítica e discussão temáticas, experi-
ências e questões fundamentais na educação e formação da socie-
dade contemporânea, as quais colocam numerosos desafios aos 

Resenha do livro

EaD em Saúde Coletiva: 
interfaces na formação profissional

Natália Ramos.
Universidade Aberta - Lisboa, Portugal

Foto: pixabay
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modelos, recursos, estratégias e práticas educativas e pedagógicas 
tradicionais, bem como às novas perspetivas, processos e tecno-
logias educacionais e aos novos artefatos comunicacionais e tec-
nológicos utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, em 
particular no domínio da saúde coletiva. 

As tecnologias digitais de informação e comunicação e a globali-
zação constituem símbolos da contemporaneidade, influenciam 
as relações comunicacionais, educacionais, sociais e intercultu-
rais de hoje, marcam profundamente a educação e as modalida-
des de ensino e aprendizagem e exigem recursos, políticas públi-
cas, novas competências e formação adequada dos profissionais.
Na sociedade digital e em rede contemporânea, estas novas tec-
nologias vieram desenvolver novos dispositivos conceituais, teó-
ricos, pedagógicos e práticos ao serviço da educação, da comuni-
cação, da investigação e da intervenção, e estabelecer conexões e 
diálogos entre o global e o local, a unidade e a diversidade, que 
influenciam nos processos de ensino-aprendizagem e no acesso 
ao conhecimento e à equidade educacional. 

Com efeito, a internet e o desenvolvimento das tecnologias digi-
tais de informação e comunicação vieram contribuir para a socie-
dade do conhecimento, a sociedade digital, a sociedade em rede, 
possibilitando novos espaços educativos e interativos de infor-
mação, de comunicação, de sociabilidades e de contatos intercul-
turais e transnacionais, promovendo novos modos de apropria-
ção de conhecimentos, valores e culturas e novas abordagens e 
modelos pedagógicos. Vieram igualmente contribuir para novos 
paradigmas, onde se destaca a pedagogia online, através da qual 
o ambiente digital colaborativo e participativo favorece o conhe-
cimento e as trocas pedagógicas e culturais, redefine o papel do 
professor e do estudante, promove atitudes de autoaprendizagem 
e é onde a educação desempenha um catalisador desse processo 
de mudança e inovação ao nível teórico, metodológico e das com-
petências neste âmbito.

Na sociedade tecnológica e digital, ainda que o uso das TICs faça 
cada vez mais parte da prática cotidiana, sobretudo no nível do 
ensino-aprendizagem, é fundamental reforçar a formação neste 
âmbito, pois existe ainda muito desconhecimento e falta de com-
petências para o uso pedagógico, educativo e crítico das mesmas. 
Esta obra vem dar uma contribuição valiosa neste âmbito e de-
safiar as instituições de ensino a repensarem o seu papel na pro-
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dução do conhecimento, nas estratégias e políticas educativas e 
na formação profissional, particularmente no domínio da saúde.  
A coletânea Educação a Distância em Saúde Coletiva: Interfaces 
na Formação Profissional caracteriza-se por um conjunto diver-
sificado e rico de temas em torno da educação a distância aplica-
da à formação em saúde coletiva, organizado em nove capítulos. 
Conta ainda com o prefácio de Naomar de Almeida Filho, ex-
-reitor da Universidade Federal da Bahia e do Instituto de Saúde 
Coletiva e atual reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, 
que apresenta uma análise e discussão de abordagens e conceitos 
sobre Educação a Distância, ambiente virtual de aprendizagem, 
metapresencialidade: revisão de conceitos, dando especial ênfase 
ao conceito de “metapresencialidade”.

O 1º capítulo, de autoria de Maria Lígia Rangel-S, Jane Mary de 
Medeiros Guimarães e Marcele Carneiro Paim, é subordinado ao 
tema Educação a Distância em saúde colectiva. O mesmo incide, 
sobretudo, na utilização da EAD como estratégia educacional em 
saúde coletiva no ensino superior no Brasil, nomeadamente no 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e na tendência para a in-
clusão da EAD como estratégia federal da política de educação 
permanente em saúde.

O 2º capítulo, intitulado A Educação a Distância numa perspetiva 
cibercultural: a proposta pedagógica dos cursos da Net-Escola, é 
da autoria de Joseilda Sampaio de Souza, Nicia Cristina Rocha 
Riccio e Maria Lígia Rangel-S. O mesmo discute e reflete sobre as 
propostas pedagógicas adotadas pelo projeto Net-Escola, as quais 
têm como suporte a perspetiva cibercultural e as pedagogias de 
EAD na promoção da aprendizagem através da educação online.

O 3º capítulo, Gestão de cursos na modalidade a distância: ex-
periência da Net-Escola da UFBA, de autoria de Maria Lígia 
Rangel-S, Alcione Brasileiro Oliveira Cunha, Gabriela Lamego, 
Adroaldo de Jesus Belens, Litza Andrade Cunha e Maria Dorali-
ce de Sousa, descreve e analisa a experiência e as especificidades 
de gestão dos cursos de especialização na modalidade de EAD 
realizados desde 2004 pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, 
através da Net-Escola de Saúde Coletiva. 

No capítulo 4, as autoras Maria Lígia Rangel-S, Jane Mary de Me-
deiros Guimarães, Rita de Cássia de Sousa Nascimento e Joseil-
da Sampaio de Souza analisam e refletem sobre as estratégias em 
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EAD e práticas pedagógicas utilizadas no Desenvolvimento de 
competências de instrutores para o treinamento em sala de va-
cinação no contexto do SUS, mediante curso na modalidade a 
distância.

O capítulo 5, intitulado Avaliação do Curso de Especialização em 
Saúde Coletiva, com concentração em Gestão de Atenção Básica, 
da autoria de Alcione Brasileiro Oliveira Cunha, Catharina Leite 
Matos Soares e Adna Reale dos Reis, apresenta e analisa a experi-
ência deste curso realizado em EAD e desenvolvido no âmbito da 
Net-Escola/ISC/UFBA.

Já o capítulo 6 é subordinado ao tema Indicadores de monitora-
mento e avaliação da mediação da aprendizagem: instrumentos 
de gestão pedagógica de cursos na modalidade EAD em saúde 
coletiva. Os autores têm como objetivo analisar a experiência e os 
desafios relacionados com a gestão e processos de aprendizagem 
desenvolvidos no II Curso de Aperfeiçoamento de Instrutores/
Multiplicadores do Treinamento de Pessoal da Sala de Vacinação 
(Jane Mary de Medeiros Guimarães, Adroaldo de Jesus Belens, 
Tatiana Gordilho Britto, Florisneide Rodrigues Barreto, Martha 
Suely Itaparica & Barbara Teixeira Pereira).

O capítulo 7, Autonomia e aprendizagem colaborativa em Edu-
cação a Distância na perspetiva do estudante-médico em curso 
de saúde coletiva, da autoria de Maria Lígia Rangel-S, Jane Mary 
de Medeiros Guimarães, Adroaldo de Jesus Belens e Gabriela 
Lamego, analisa as perceções de estudantes-médicos referentes 
à aprendizagem colaborativa e à autonomia através da utilização 
das TICs no Curso de Especialização em Saúde Coletiva, da Net-
-Escola, no contexto do PROVAB.

No capítulo 8, Nicia Cristina Rocha Riccio, Joseilda Sampaio de 
Souza, Jane Mary de Medeiros Guimarães e Márcia de Freitas 
Cordeiro descrevem e analisam A trajetória dos cursos de forma-
ção de tutores para educação a distância na Net-Escola de Saúde 
Coletiva, no período de 2008 a 2013.

O último capítulo (capítulo 9), de autoria de Maria Lígia Rangel-
-S, Ana de Oliveira Barbosa, Catharina Leite Matos Soares, Yara 
Oyram Ramos Lima, Ivone Conceição Cerqueira e Andréa Li-
zabeth Costa Gomes, é dedicado aos Desafios da orientação dos 
trabalhos de conclusão de curso de especialização em saúde cole-
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RANGEL-S, Maria Lígia; RICCIO, Nicia Cristi-
na Rocha; GUIMARÃES, Jane Mary de Medeiros 
(Orgs.). Educação a Distância em Saúde Coletiva: 
Interfaces na Formação Profissional. Salvador: 
EDUFBA, 2015, 204 pp.

tiva na modalidade a distância, apresentando a avaliação de tra-
balhos de conclusão de curso de três cursos de pós-graduação na 
modalidade de EAD, pela Net-Escola de Saúde Coletiva, a qual 
foi considerada satisfatória e adequada aos objetivos pedagógicos 
dos referidos cursos.

Resta felicitar as organizadoras, os diferentes autores e a UFBA 
pela atualidade, qualidade, importância e riqueza do trabalho que 
disponibilizam ao público e pelas suas contribuições pertinentes 
para repensar práticas, estratégias e políticas públicas educacio-
nais na formação profissional, sobretudo no domínio da saúde, 
em particular da saúde coletiva. 
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O artigo de Daniel Mill e Glauber Santiago apresenta 
uma discussão importante para o campo de estudos 
e pesquisas em EaD, considerando-se a significativa 
expansão da Educação a Distância, o que gerou mais 

possibilidades pedagógicas de formação de brasileiros desfavore-
cidos de acesso ao conhecimento até recentemente concentrado 
nos grandes centros de pesquisas científicas. Somando-se a isso, 
vale ressaltar o crescente interesse da comunidade acadêmica 
pelo tema, bem como a escassez de material na literatura cientí-
fica sobre o assunto, embora a modalidade tenha obtido grande 
avanço do ponto de vista legal e de regulamentação.

Este artigo faz uma análise da produção científica sobre EaD, pu-
blicada no Brasil, indicando os temas mais pesquisados e as lacu-
nas nas investigações brasileiras, o que contribui para que pesqui-
sadores invistam em temas pouco explorados, ampliando, assim, 
as fontes de pesquisa na área da Educação a Distância. Os autores 
analisaram dois blocos de produções: a) livros que circulam entre 
pesquisadores e educadores brasileiros envolvidos com a moda-
lidade; e b) teses de doutorado defendidas na área de Educação 
no Brasil.

Resenha do artigo

A educação a distância na literatura científica: 
uma reflexão sobre temas saturados e silenciados

Renata Monteiro
Consultora da SEAD
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Para analisar a literatura no contexto da EaD, os autores fazem 
uma breve introdução sobre a compreensão da modalidade em 
si, discutindo a confusão e profusão terminológica a respeito do 
tema. Para tanto, apresentam uma noção plausível sobre EaD, 
além de diferentes denominações para atividades semelhantes, 
que se pretendem “educação a distância”. Mill e Santiago escla-
recem, ainda, que em diversos casos, esses são termos adotados 
como sinônimos, mas efetivamente denominam coisas distintas. 
Afirmam, portanto, que o termo EaD, com a letra “a” em minús-
culo, deve ser entendido como “Educação a Distância”.

Apresentando referências a Moore e Kearskey (2008) e Simonson 
et al. (2009), Mill e Santiago definem como característica funda-
mental da EaD a separação física (espaço-temporal) entre aluno 
e professor, bem como a intensificação do uso de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) como mediadoras da relação 
ensino-aprendizagem. 

Os autores citam a teoria de Moore e Kearskey (2008), segundo 
a qual o entendimento da Educação a Distância passa por quatro 
aspectos elementares na instalação e compreensão de programas 
de educação a distância:

•	 O estudo na EaD é um estudo com “aprendizado e ensino” e, 
como destacamos anteriormente, nisso reside o equívoco de 
tratar EaD apenas como ensino a distância ou como e-lear-
ning (aprendizagem a distância);

•	 O estudo na EaD é um estudo no qual “aprendizado que é 
planejado e não acidental”;

•	 O estudo na EaD é um estudo onde “o local central de apren-
dizado normalmente está em um lugar diferente do local ori-
ginal de ensino”; e

•	 O estudo na EaD é um estudo com “comunicação realizada 
por meio de diversas tecnologias”.

Mill e Santiago categorizaram as produções bibliográficas em tor-
no da modalidade de EaD, fazendo uma breve revisão de litera-
tura, buscando identificar quais são os assuntos mais tratados em 
livros para interessados em EaD e quais temas têm sido omitidos 
(não publicados). O objetivo dos autores foi fomentar uma refle-
xão sobre temas (recorrentes ou não) em estudos e divulgação do 
conhecimento sobre EaD.
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Observaram, de imediato, a quantidade de livros publicados 
como coletâneas no campo da EaD e, ao término da análise dos 
livros, chegaram a quatro categorias que consideram básicas: foco 
no estudante, foco no docente, foco nas tecnologias de mediação 
sujeito-conhecimento e foco nos processos de gestão da EaD.

As observações mais importantes dessa análise apontam que:

1. Em termos qualiquantitativos, a literatura técnico-científica 
na área da EaD está adiantada;

2. Há autores e pesquisadores interessados nos mais diferentes 
aspectos da EaD;

3. A produção em EaD está concentrada, majoritariamente, na 
última década;

4. A maioria das obras analisadas centram esforço de análise na 
docência (formação, prática, dilemas, saberes etc.) e nas tec-
nologias de suporte ao ensino-aprendizagem pela EaD.

 A análise bibliométrica em teses de doutorado foi feita em uma 
base de dados do Grupo Horizonte, constituída por 3.468 teses de 
doutorado em Educação, defendidas entre 2002 e 2012. Analisa-
ram e sistematizaram todas as teses catalogadas na Base do Gru-
po Horizonte e, pelas estratégias da bibliometria, identificaram 
83 produções (5,65% das 3.468 teses catalogadas na base) fruto 
de investigações sobre Educação a Distância. 

Nas observações dessa análise, os autores destacam que os termos 
mais recorrentes nas teses são, em ordem decrescente: educação a 
distância; ensino a distância; formação de professores; ambiente 
virtual de aprendizagem; tecnologia educacional; professor-for-
mação; professor; educação on-line; ensino superior e política 
educacional. Ressaltam, ainda, a quantidade de teses que tratam 
de docência/educador, somando-se os termos relacionados a 
professor/docência/tutoria ou ao fazer docente.

Mill e Santiago concluem o artigo citando Rudestam e Schoe-
nholtz-Read (2002), que argumentam que ainda carecemos de 
estudos mais densos sobre muitos aspectos da Educação a Dis-
tância, e afirmam que ainda é tímida a aproximação entre EaD 
e pesquisa. Os autores argumentam que, tanto as produções pu-
blicadas em livros quanto as pesquisas em teses de doutorado já 
abarcam, com menor ou maior intensidade, questões da docên-
cia/ensino, discência/aprendizagem, tecnologias/materiais didá-
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ticos e gestão/administração do sistema de Educação a Distância. 

no que diz respeito à quantidade e qualidade das publicações, os 
estudos sobre Educação a Distância têm crescido e avançado em 
termos de aprofundamento. Os autores acreditam na sugestão de 
Simonson et al. (2009), segundo a qual, a agenda de pesquisas 
em EaD caminha articulada com a evolução da própria área de 
estudo, ou seja, a quantidade de teses sobre EaD tem aumentado 
nos últimos anos, em consonância com a recente expansão da 
própria área de EaD.

MILL, Daniel; SANTIAGO, Glauber. A EDUCAÇÃO A DISTÂN-
CIA NA LITERATURA CIENTÍFICA:
saturados e silenciados. 

Veja o artigo na integra na página 76

 70  |  EaD UFBA em Revista, Salvador, Volume 1 Número 1  2016   | 



NORMAS PARA PUBLICAÇÃO



 Volume 1 Número 1  2016

Uma publicação:

EaD UFBAEaD UFBA
em rev is ta

Envie sua
contribuição

A EaD UFBA em Revista é uma publicação institucio-
nal da Superintendência de Educação a Distância da 
Universidade Federal da Bahia. Com periodicidade 
semestral, a revista publica textos inéditos de conteú-

dos predominantemente interpretativos, de interesse permanen-
te e diversidade temática, dirigida à comunidade universitária e 
demais interessados pelos temas Educação a Distância (EaD) e 
Tecnologias Educacionais. Não é uma revista científica. Assim, o 
texto deve combinar profundidade reflexiva e simplicidade expo-
sitiva na abordagem do tema.

A EaD UFBA em Revista está composta pelas seguintes seções:

ARTIGOS - Publica textos inéditos sobre o tema Ead, Tecnolo-
gias educacionais e áreas afins que contribuam para a reflexão 
acerca desses temas.

ENTREVISTAS – Publica entrevistas com pessoas que atuam na 
área da EaD, Tecnologias Educacionais e áreas afins.

DEBATE – Publica debates sobre temas importantes, polêmicos 
e de interesse para a área da EAD, Tecnologias Educacionais e 
áreas afins.

Normas para publicação

Instruções aos colaboradores 
Comitê editorial

Selected by freepik
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REPORTAGENS – Publica reportagens sobre eventos ou aconte-
cimentos relativos à EaD, Tecnologias Educacionais e áreas afins.

RELATOS – Publica relatos de experiências em EaD e Tecnolo-
gias Educacionais de pessoas ou instituições que trabalham com 
essa modalidade de ensino-aprendizagem ou desenvolvem Tec-
nologias Educacionais.

RESENHAS – Publica resenhas de livros e/ou artigos científicos 
sobre o tema EAD, Tecnologias Educacionais e áreas afins.

Normas editoriais

Os textos encaminhados à EaD UFBA em Revista serão submeti-
dos à aprovação do Conselho Editorial. Após aprovação, os textos 
serão encaminhados para a revisão e novamente encaminhado 
aos autores para ajustes finais.

Normas para apresentação de originais 

Os originais deverão ser encaminhados para o e-mail: 
eadufbaemrevista@ufba.br 
obedecendo as seguintes normas:

•	 Arquivo: Word

•	 Formato: A4

•	 Fonte: Times New Roman 12;

•	 Espaçamento: 1,5;

•	 Alinhamento: Justificado;

•	 Margens: acima e abaixo - 2,54, à direita e à esquerda - 3,17;

•	 Título - até 80 caracteres com espaço;

•	 A qualificação do autor: até 100 caracteres;

•	 Introdução - até 180 palavras;

•	 Texto principal: entre 400 e 1200 palavras (duas laudas);

•	 Notas de rodapé: utilizar uma lista numerada para as notas 
de rodapé e/ou uma lista não numerada em caso de incluir 
bibliografia recomendada;

•	 Pé de página: deve ser utilizado preferentemente para notas 
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explicativas, endereços, aditamentos ao texto, mas não para 
referências bibliográficas (a não ser que o autor opte pelo sis-
tema numérico de citação);

•	 Sistema de citação recomendado: autor-data (NBR 
10520/2002);

•	 Citações literais: além da indicação do autor e ano da publi-
cação, é indispensável indicar a(s) página(s) de onde foram 
retiradas; evitar que sejam numerosas e extensas;

•	 Citações traduzidas de língua estrangeira:devem ser seguidas 
da expressão “tradução nossa” entre parênteses; caso a citação 
seja em língua estrangeira, sua tradução deve vir no pé da 
página, com igual identificação entre parênteses;

•	 Referências bibliográficas: A Lista ordenada dos documentos 
efetivamente citados no texto deve seguir a NBR 6023/2002.

•	 Ilustração principal: de 80 a 150 ppi;

•	 Ilustrações adicionais: de 80 a 150 ppi;

•	 Vídeos: 100 Mb;

•	 Gráficos e tabelas: formato PNG; 80 a 150 ppi; posicionados 
e legendados no arquivo do word, porém os arquivos PNG 
também devem ser enviados separados do texto como ane-
xos.
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ENCARTE ESPECIAL



A agenda de pesquisas em determinada área caminha articulada com a evolução da 
própria área de estudo. Com esse pressuposto, este artigo apresenta uma análise 
da produção científica sobre EaD, publicada no Brasil, buscando indicar os temas 
mais pesquisados e as lacunas nas investigações brasileiras. Para a reflexão, foram 

analisados dois blocos de produções: a) livros que circulam entre pesquisadores e educadores 
brasileiros envolvidos com a modalidade; e b) teses de doutorado defendidas na área de Edu-
cação no Brasil. Como resultado, tem-se uma categorização dos livros e das teses, com pos-
terior análise das temáticas tratadas. Foram identificados trabalhos sobre docência, aprendi-
zagem, gestão, tecnologias e outros temas mais genéricos tangentes ao processo educacional, 
tais como currículo, avaliação, fundamentos da modalidade etc. Enfim, observou-se que a 
aproximação entre EaD e pesquisa ainda é tímida, mas foram encontrados indícios de que 
o cenário está mudando nos últimos anos. A modalidade de Educação a Distância (EaD) 
tornou-se um fértil terreno para investigações, especialmente depois da sua recente expan-
são, decorrente do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.

Palavras-chave: Educação a Distância; pesquisa; publicações; bibliometria.
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A educação a distância na literatura científica: 
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1 Considerações iniciais: uma introdução à literatura científica sobre 
a Educação a Distância 

Assim como sugerem Simonson et al. (2009), entendemos que, neste começo de século XXI, 
as pesquisas sobre Educação a Distância (EaD) e a própria modalidade passam por redefi-
nições, indicando aproximações entre a agenda de pesquisas sobre a EaD e a própria área de 
estudo. Esse é também o argumento apresentado por Moore (2007).

Nas últimas décadas, a Educação a Distância passou por significativa expansão e ganho de vi-
sibilidade. Tornou-se visivelmente uma rica possibilidade pedagógica de formação de brasi-
leiros desfavorecidos de acesso ao conhecimento até recentemente concentrado nos grandes 
centros de pesquisas científicas (as universidades públicas, em especial). Mais recentemente, 
a modalidade obteve grande avanço do ponto de vista legal e de regulamentação, o que con-
tribuiu para maior visibilidade do ponto de vista científico e pedagógico. A instalação do 
vultuoso Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)1  e a entrada da grande maioria das 
universidades públicas brasileiras na oferta de cursos de graduação pela Educação a Distân-
cia foram grandes forças motrizes para o crescimento qualiquantitativo da modalidade. Por 
outro lado, não estamos seguros em afirmar que as produções científicas sobre as particula-
ridades da EaD expandiram na mesma proporção.

Numa análise mais geral da literatura contemporânea sobre Educação a Distância, parece 
evidente que ainda existem lacunas nos estudos sobre o assunto, voltados à realidade brasi-
leira. Parecem poucas as análises e reflexões sobre a prática da gestão educacional, o ensino-
-aprendizagem, os sujeitos envolvidos, as tecnologias, a avaliação, o currículo, os processos 
comunicacionais e interações em experiências de Educação a Distância para as condições do 
Brasil. Assim, consultas às produções científicas no campo da EaD indicam carências de di-
versos tipos e em várias searas da modalidade. Por outro lado, é perceptível que estudos e in-
vestigações sobre os vários elementos típicos da EaD são cada vez mais fartos e consistentes, 
mas já podemos dizer que são suficientes para compreender a modalidade como um todo? 

Que produção científica já temos publicada, envolvendo a Educação a Distância? Ainda exis-
tem lacunas por investigar/divulgar? Qual o tema mais pesquisado e divulgado? Perguntas 
dessa natureza indicam uma preocupação importante sobre determinada área do conheci-
mento, seja do ponto de vista da profundidade dos estudos ou da quantidade de investigações 
realizadas sobre o tema. Tal preocupação é legítima quando queremos analisar a atenção dada 
à área do conhecimento em questão e desejamos classificar os focos já saturados ou lacunares 
das pesquisas tangentes ao tema. Assim, nos propomos neste texto a fazer um levantamento 
da produção sobre Educação a Distância em dois movimentos: a) categorizar publicações 
(científicas) em livros sobre EaD que circulam pelo Brasil e b) identificar investigações sobre 
a modalidade realizadas na forma de teses de doutorado em Educação no Brasil.

1 Com o programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB) amplia-se significativamente a oferta de vagas à população e 
permite-se o acesso ao ensino público e gratuito, estimulando a discussão sobre os processos de garantia de qualidade na 
EaD. Para saber mais sobre a Universidade Aberta do Brasil, acesse www.uab.capes.gov.br.

 |  EaD UFBA em Revista, Salvador, Volume 1 Número 1  2016   |   77



Antes de tratar dessas questões, entendemos que a análise da literatura no contexto da EaD 
passa pela compreensão da modalidade em si (o que se entende por Educação a Distância?). 
Quem se envolve com investigações ou prática pedagógica na Educação a Distância no Brasil 
percebe facilmente a confusão e profusão terminológica sobre o tema. Talvez pela riqueza, 
imaturidade e complexidade da área, temos dificuldades para definir a própria modalidade, a 
docência na EaD, as tecnologias, etc. Por isso, primeiro apresentaremos uma noção plausível 
sobre EaD.

2 Entender a Educação a Distância: uma breve definição

Existem diferentes denominações para atividades semelhantes, que se pretendem “educa-
ção a distância”. É muito comum encontrarmos na literatura, ou em experiências de EaD, o 
uso de termos como: ensino semipresencial, ensino a distância, aprendizagem a distância, 
e-learning, m-learning, b-learning, u-learning, educação online, educação virtual, ensino a 
distância, educação aberta e diversos outras nomenclaturas. Em diversos casos, esses são ter-
mos adotados como sinônimos, mas efetivamente denominam coisas distintas. A diferença 
essencial entre eles está no tipo de ensino-aprendizagem a que se propõem, seja em termos 
de tecnologias adotadas, propostas metodológicas ou em termos de relações entre educador-
-educandos-educandos-conteúdos-educador. São configurações diferentes para o processo 
de ensino-aprendizagem na Educação a Distância.

Embora pareça de definição simples, a sigla EaD tem sido tomada indistintamente como 
representação dos termos “educação a distância”, “ensino a distância” ou ainda como “apren-
dizagem a distância” (e-learning) tanto na literatura sobre EaD, na prática cotidiana dos edu-
cadores de EaD, e também entre os pesquisadores desta área do conhecimento. Pelos motivos 
já destacados em outros trabalhos (MILL, 2010; 2012), acreditamos que o termo EaD, com a 
letra “a” em minúsculo, deve ser entendido como “Educação a Distância”.

Em geral, a EaD caracteriza-se fundamentalmente pela separação física (espaço-temporal) 
entre aluno e professor, bem como pela intensificação do uso de tecnologias de informação 
e comunicação (TIC) como mediadoras da relação ensino-aprendizagem. Trata-se de uma 
modalidade que apresenta como característica essencial a proposta de ensinar e aprender 
sem que professores e alunos precisem estar no mesmo local, ao mesmo tempo. Para que a 
aprendizagem ocorra, são utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas. Atualmente pode-
mos listar: programas computacionais, livros impressos e digitais, CD/DVD/BD, computa-
dores, tablets, smarthphones, smart TV, recursos da internet, incluindo ambientes virtuais 
de aprendizagem (AVA), redes sociais, recursos de compartilhamento de arquivos, recursos 
de criação colaborativa, etc. A interlocução é possibilitada tanto por suportes tecnológicos 
para comunicação síncrona (como em webconferências, salas de bate-papo, aplicativos como 
o Snapchat,  etc.), quanto para comunicação assíncrona (a exemplo de fóruns, ferramentas 
para edição de textos web e e-mails). Em suma, podemos dizer que a Educação a Distância é 
uma modalidade educacional que faz uso intensivo de tecnologias telemáticas (baseadas nas 
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telecomunicações e na informática) e tem grande potencial para atender a pessoas em con-
dições desfavoráveis ou diferenciadas para participação de cursos de graduação presenciais.

Do ponto de vista da terminologia da Educação a Distância e da sua definição, concordamos 
com a acepção de Moore e Kearskey (2008), que tratam a área em suas multidimensões.
 

Educação a Distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar 
diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instru-
ção, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e admi-
nistrativas especiais. (MOORE; KEARSLEY, 2008, p.2)

Para os autores, o entendimento da Educação a Distância passa por quatro aspectos elemen-
tares, quais sejam:

•	 O estudo na EaD é um estudo com “aprendizado e ensino” ― e, como destacamos an-
teriormente, nisso reside o equívoco de tratar EaD apenas como ensino a distância ou 
como e-learning (aprendizagem a distância);

•	 O estudo na EaD é um estudo no qual “aprendizado é planejado e não acidental”;
•	 O estudo na EaD é um estudo onde “o local central de aprendizado normalmente está em 

um lugar diferente do local original de ensino”; e
•	 O estudo na EaD é um estudo com “comunicação realizada por meio de diversas tecno-

logias”.

Entendemos que são quatro aspectos fundamentais na instalação e compreensão de progra-
mas de Educação a Distância. Geralmente, a EaD é tomada como um sistema estruturado em 
subsistemas: sistema de aprendizagem, sistema de tutoria ou docente, sistema de materiais 
didáticos e conteúdos, sistemas de gestão, etc. De acordo com Sá (2008, p.65), cada (sub)
sistema de EaD apresenta qualidades e propriedades próprias, que só aparecem quando o 
sistema se constitui num processo dinâmico de interação e interdependência entre as partes. 
Para a autora, essas qualidades e propriedades que emergem do todo, do sistema, retroagem 
sobre as partes. 

Segundo Sousa (2012, p. 102), a visão sistêmica da EaD é preponderante na literatura sobre 
o assunto e os elementos que compõem a modalidade se dividem em subsistemas que inte-
ragem entre si, sempre conservando certo grau de independência. Por seu turno, os estudos 
de Moore e Kearsley (2008) indicam que o modelo sistêmico é composto por conteúdo, de-
senho instrucional, comunicação, interação, ambiente de aprendizagem e gestão. Por isso, os 
autores ressaltam a pertinência em adotar uma visão sistêmica e macroscópica para a com-
preensão da EaD como um campo de estudo e definem um sistema de EaD como um con-
junto formado por “todos os processos componentes que resultam na educação a distância, 
incluindo aprendizado, ensino, comunicação, criação e gerenciamento.” (MOORE; KEARS-
LEY, 2008, p.353) No mesmo sentido, Sá (2008, p. 27) entende a Educação a Distância como 
“fruto de uma trama, de uma teia de inter-relações e interdependências, as quais demandam 
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um entendimento das relações entre as partes e delas em relação ao todo”. Guardando boa 
dose de complexidade e relações dialéticas entre as partes, observa-se que cada sistema de 
EaD é composto por subsistemas que interagem e se tornam, dinamicamente, partes de um 
sistema maior, não sendo possível conhecer os subsistemas sem o todo, nem conhecer o sis-
tema sem suas partes. (YAMAGUSHI; MILL, 2015) Portanto, a análise da EaD pressupõe o 
entendimento de cada um dos subsistemas (em si e entre si) que compõe o modelo de EaD 
em questão; isto é, pressupõe entender a modalidade como um todo e a gestão da EaD, em 
particular, numa perspectiva macroscópica. É dessa visão macroscópica, integrada e sistêmi-
ca que as investigações e produções científicas deveriam dar conta, averiguando cada detalhe 
da modalidade em suas especificidades.

Como forma didática de compreender a modalidade de EaD numa perspectiva ampla, apre-
sentamos um mapa conceitual simplificado2.  (MILL, 2012) A Figura 1 representa alguns dos 
elementos que deveriam ser abarcados por produções científicas. Por isso, a análise da litera-
tura como nos propomos aqui deveria considerar essas (sub)temáticas.

 Figura 1 Mapa (simplificado) de conceitos envolvidos na dinâmica de Educação a Distância 
(EaD). Fonte: Mill (2012).
2 Como indica o autor, esse mapa conceitual simplificado é apenas um primeiro exercício feito para organizar os conceitos 
tangentes à EaD e, certamente, outros tantos elementos apareceriam em um mapa conceitual mais bem elaborado e mais 
fiel à dinâmica da modalidade.
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Enfim, consideramos essencial que a literatura abranja esses diversos aspectos da modali-
dade, pois isso facilitará a implementação de melhores processos nas atividades dos cursos 
a distância e também para aperfeiçoar as atividades em desenvolvimento, buscando corrigir 
falhas e redirecionar esforços em função dos objetivos do grupo de educadores/gestores in-
teressados na implementação de propostas de formação de melhor qualidade. São elementos 
essenciais para a composição de um bom sistema de Educação a Distância, pois afetam a 
qualidade no processo de ensino-aprendizagem na EaD. Nesse sentido, apresentamos nas 
próximas duas seções uma análise de livros e teses, como meio de produção e divulgação de 
conhecimentos sobre a Educação a Distância. Esperamos que ajude interessados a compre-
ender melhor a área. 

3 Categorizando a bibliografia sobre EaD publicada em livros

Em relação aos livros foi preciso estabelecer uma estratégia para averiguar as temáticas tra-
tadas por autores na divulgação de conhecimentos e pesquisas na área de EaD. Um grande 
número de produções bibliográficas tem sido produzido em torno da modalidade de EaD e 
uma breve revisão de literatura nos possibilita categorizar essas produções. O dilema maior 
foi eleger as obras para análise; mas não foi menos fácil a categorização das mesmas. Para 
viabilizar a reflexão proposta, determinamos os seguintes procedimentos: escolhemos ale-
atoriamente 100 livros sobre EaD e buscamos agrupá-los segundo algumas características 
típicas da modalidade e do contexto em que a EaD tem se desenvolvido. Assim, buscamos 
identificar quais são os assuntos mais tratados em livros para interessados em EaD e quais 
temas têm sido omitidos (não publicados).

Vale a ressalva que, apesar de considerarmos importante mapear os temas que a literatura tem 
indicado como mais recorrentes ou lacunares na área, destaca-se que não temos a intenção 
de realizar um estudo sobre o estado da arte da área, e também não há a pretensão de levan-
tar absolutamente todos os livros publicados sobre a temática. Detivemo-nos nos livros que 
comumente circulam pelo Brasil, principalmente na língua portuguesa, considerando nossas 
condições limitadas de acesso a outras obras que, porventura, também guardam sua impor-
tância. O exercício feito aqui foi apenas para fomentar uma reflexão sobre temas (recorrentes 
ou não) em estudos e na divulgação do conhecimento sobre EaD. Podemos dizer que, entre 
quem pensa e faz EaD no Brasil atualmente, algumas das muitas obras aqui consideradas são 
constantemente utilizadas como fundamento ou base para discussões e pesquisas diversas. 
Enfim, embora sejam obras escolhidas aleatoriamente, são livros que circulam no dia a dia de 
educadores/pesquisadores envolvidos com EaD. 

Logo no começo do nosso exercício, percebemos o desafio que seria categorizar as principais 
obras publicadas em livros pelo Brasil. O primeiro ponto relevante foi a quantidade de livros 
publicados como coletâneas no campo da EaD. Temos a hipótese de que isso não é exclusivo 
desta área, e sim algo comum entre outras. Acreditamos ainda que esse tipo de produção 
tenha sido estimulado por dois aspectos, que não consideramos necessariamente negativos: 
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a) interesses mercadológicos (financeiros ou profissionais), que têm dupla face: busca por 
lucros por parte das editoras e opção pela facilidade de produção por parte dos autores; e 

b) facilidade (em grande parte decorrente das tecnologias digitais de informação e comuni-
cação) de constituição de redes de colaboração entre pesquisadores e autores.

Importa aqui ressaltar o desafio para categorizar obras em coletâneas, pois geralmente abar-
cam múltiplos temas, que deveriam ser categorizados em blocos distintos numa organização 
das obras. De todo modo, optamos por dar uma importância transversal às coletâneas, en-
tendendo a existência de anseios, que por sua vez vêm carregados de certa angústia, de aten-
der às diversas lacunas ainda existentes nos estudos no âmbito da EaD. Assim, as coletâneas 
merecem ser (e foram) aqui tratadas como produções científicas agrupáveis tanto numa das 
categorias básicas por nós definidas e indicadas adiante (estudante, docente, tecnologias e 
gestão), quanto nas duas categorias especiais ou transversais, posteriormente indicadas nos 
blocos “E” e “F”.

Outro desafio neste movimento de categorização das obras sobre EaD refere-se ao tipo de 
produção divulgado. Alguns trabalhos relatam experiências com a EaD e outros veiculam 
reflexões teóricas (ou mesmo opinião/percepção no formato de ensaios teóricos). Ressalta-
-se, ademais, que a maioria dos textos é resultado direto ou indireto de investigações e refle-
xões em espaços coletivos, como grupos de pesquisa ou eventos científicos. Essa diversidade 
de tipos de trabalhos foi identificada tanto em coletâneas, livros de autoria ou nos manuais 
(handbooks) mais genéricos. Pretendíamos tratar desses tipos de produção, analisando al-
guns elementos dos textos, mas isso se tornou inviável para o escopo deste texto. Assim, des-
consideraremos se as produções são relatos de experiências, fruto de investigação ou ensaios 
teóricos. 

Dito isto, de posse de uma centena de livros que tratam da temática EaD, passemos à breve 
categorização de produções técnico-científicas voltadas para a EaD, com particular atenção 
às produções divulgadas em livros. Pelo agrupamento, indicaremos que alguns focos têm sido 
dados à divulgação científica na área e, mesmo por isso, outros temas acabam silenciados.
Ao término da análise dos livros, chegamos a quatro categorias que consideramos básicas: 
foco no estudante, foco no docente, foco nas tecnologias de mediação sujeito-conhecimento 
e foco nos processos de gestão da EaD. Em seguida, agrupamos obras em duas outras catego-
rias, que consideramos mais genéricas ou transversais aos quatro grupos anteriores. Abaixo, 
seguem agrupamentos dos trabalhos: 

a) Há uma grande quantidade de obras versando sobre o fazer docente na EaD, seja em ter-
mos de formação e prática do educador/professor/tutor na Educação a Distância ou sobre a 
docência em geral, em seus dilemas e estratégias de ensino e didática. Nessa categoria, agre-
gamos os trabalhos3  de Peters (1999), Palloff e Pratt (2002), Dias e Gomes (2004), Gonzalez 
(2005), Vermeersch (2006), Duran e Vidal (2007), Neder (2009), Kearsley (2011), Mattar 
3 Observa-se que os trabalhos estão aqui dispostos por ano de publicação da versão consultada e não por ordem de impor-
tância ou outra.
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(2012), Mill (2012), Silva (2012), Alonso (2013), Mill et al. (2014), entre outros.

b) Em menor quantidade, identificamos obras voltadas para o estudante da EaD, com foco 
no seu perfil, na aprendizagem, nos estilos de aprendizagem e na organização dos estudos. 
Dentre os livros que tratam do assunto, temos os trabalhos de Fiorentini e Moraes (2003), 
Palloff e Pratt (2004), Vermeersch (2006), Preti (2009), Kearsley (2011), Valadares (2011), 
Barros (2013), Mill e Maciel (2013), entre outros.

c) No terceiro bloco, agrupamos trabalhos sobre gestão da EaD, seja em termos de plane-
jamento, organização, legislação, avaliação, qualidade, concepção de modelos pedagógicos 
(híbridos, flexíveis, abertos, etc.), desafios e estratégias. Entre os mais significativos, há Car-
mo (1997), Litwin (2001), Belloni (2003), Peters (2003), Rumble (2003), Trindade (2004), 
Shelton e Saltsman (2005), Silva (2006), Correa (2007), Rosemberg (2008), Behar (2009), 
Simonson et al. (2009), Mill e Pimentel (2010), Preti (2010a), Mill e Maciel (2013), Reali e 
Mill (2014), entre outros.

d) Também agrupamos trabalhos sobre as tecnologias utilizadas na EaD, que incorporam 
discussões sobre materiais didáticos, multimídias, mobilidade, ubiquidade, tipos (e vieses) 
de produção de materiais e questões sobre objetivação do conhecimento docente em mídias. 
Nesse bloco, merece destaque a importância dada às TDIC e, particularmente, aos ambien-
tes virtuais de aprendizagem (AVA). Percebemos certo interesse na inovação e redundância 
das mídias de suporte ao ensino-aprendizagem da EaD, bem como em questões de direitos 
autorais. Entre os trabalhos desta categoria, temos Belloni (2001), Jambeiro e Ramos (2002), 
Kenski (2003; 2008), Preti (2010b), Tori (2010), Saccol (2011), Maciel (2013), Klein et al. 
(2013), Mill (2013), Maciel (2013), entre outros.

Percebemos que algumas obras não tratam diretamente do docente, estudante, materiais 
didáticos ou especificamente da concepção/gestão dos processos de ensino-aprendizagem. 
Esse interesse mais amplo foi aqui interpretado como transversal ou de suporte às discussões 
gerais sobre a educação como um todo. Como categorias especiais ou transversais aos tópicos 
acima, temos as seguintes:

e) Muito frequente foi a preocupação com questões curriculares, convergências de modalida-
des, avaliação, mídias e sujeitos, reconfiguração da universidade a partir da incorporação da 
EaD (em modelos híbridos), desenho pedagógico, pedagogias emergentes, democratização 
do conhecimento e temas correlatos. Esses aspectos estão nos trabalhos de Palloff e Pratt 
(2002), Kenski (2003; 2013), Peters (2003), Preti (2005), Silva e Santos (2006), Vermeersch 
(2006), Evans et al. (2008), Filatro (2007), Behar (2009), Chaves Filho (2009), Litto e Formiga 
(2009; 2012), Souza et al. (2009), Costa (2013), Reali e Mill (2014), entre outros.
 
f) Alguns trabalhos contribuem para questões mais gerais da EaD, indo desde a definição e 
caracterização da modalidade, passando pela sua tipificação e historicização em gerações, e 
chegando a proposições de formas de estruturação da modalidade EaD, sua função social e 
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configurações possíveis em casos da sua institucionalização. Nesse bloco, temos trabalhos de 
Carmo (1997), Niskier (1999), Peters (1999; 2003), Preti (2000; 2005), Trindade (2000; 2004), 
Litwin (2001), Barros (2003), Belloni (2003), Rumble (2003), Shelton e Saltsman (2005), Silva 
(2006), Moore (2007), Evans et al. (2008), Moore e Kearsley (2008), Rosenberg (2008), Borba 
et al. (2009), Litto e Formiga (2009; 2012), Simonson et al. (2009), Souza et al. (2009), Mill e 
Pimentel (2010), Mattar (2011), Valadares (2011), Costa (2013), Mill e Maciel (2013), entre 
outros muitos.

Se analisados em detalhes, perceberemos que vários trabalhos poderiam ser agrupados em 
mais de uma categoria. Fizemos um esforço para identificar o principal foco dos trabalhos, 
mesmo quando se tratavam de coletâneas e, por isso, criamos estas duas últimas categorias, 
mais genéricas, transversais. Trabalhos como os manuais (handbooks) ou estado da arte, a 
exemplo de Moore (2007), Evans et al. (2008), Simonson et al. (2009) ou Litto e Formiga 
(2009; 2012), tendem, naturalmente, a tratar de temáticas diversas e abarcariam todos os 
quatro blocos iniciais (gestão, aprendizagem, docência e tecnologias). Por isso, algumas obras 
foram também categorizados como obras transversais e/ou contempladas em mais de um 
grupo.

Enfim, após análise e agrupamento das obras, quatro observações são possíveis e necessárias:

•	 Não são poucas as produções já publicadas no Brasil sob a forma de livros. Em termos 
qualiquantitativos, a literatura técnico-científica na área da EaD está adiantada. Certa-
mente, como em várias outras áreas do conhecimento, há ainda muitas lacunas por co-
brir, por meio de estudos e pesquisas. Considerando a complexidade e dinamicidade da 
EaD, ainda há muito por estudar e produzir sobre a modalidade, seja pela sua fase em-
brionária, pela necessidade de inovação/evolução ou pelo silenciamento de certos temas 
tangentes. Todavia, há que registrar a existência e diversidade de produções sobre os mais 
diferentes aspectos da EaD.

•	 Percebemos que há autores e pesquisadores interessados nos mais diferentes aspectos da 
EaD, seja em termos de temática ou de tipos de produção do conhecimento. Como indi-
cam as categorias descritas acima, quase todos os elementos do ensino-aprendizagem na 
EaD são contemplados em algum dos livros consultados. Quanto ao tipo de produção, 
observamos que há resultados de pesquisas, relatos de experiências, pesquisas aplicadas 
e prospectivas, reflexões e ensaios teóricos. Juntos, compõem um acervo com diferentes 
olhares e enfoques sobre a EaD como objeto de estudo. 

•	 O terceiro ponto que merece destaque é que a produção em EaD está concentrada, majo-
ritariamente, na última década. Especialmente a produção brasileira, quase todos os livros 
analisados datam deste século. Claro que isto se explica pelo súbito e recente crescimento 
da EaD, pelo amadurecimento recente da área, pela recente emergência e popularização 
das tecnologias digitais de informação e comunicação, pelos incentivos governamentais e 
pela ampla legislação sobre o assunto.

•	 Como quarto e último destaque, observamos que a maioria das obras analisadas centram 
esforços de análise na docência (formação, prática, dilemas, saberes, etc.) e nas tecnolo-

 84  |  EaD UFBA em Revista, Salvador, Volume 1 Número 1  2016   | 



gias de suporte ao ensino-aprendizagem pela EaD (ambiente virtual de aprendizagem, 
tecnologias digitais, materiais didáticos, mídias, etc.).

Essas observações são importantes para o segundo movimento do nosso texto: analisar bi-
bliometricamente teses de doutorado defendidas nos últimos anos no Brasil. Faremos isso na 
próxima seção e, em seguida, articularemos com as obras acima analisadas.

4 Aproximações entre pesquisa e a Educação a Distância: uma análise 
bibliométrica em teses de doutorado4 

Recentemente, a Educação a Distância mostrou-se uma temática importante e central em 
pesquisas acadêmicas. Seja em função da sua súbita expansão ou das diferenciadas propostas 
pedagógicas e organizacionais implementadas pelo país, a EaD tornou-se um fértil terreno 
para investigações.
 

Analisando essa evolução sobre pesquisa educacional ocorrida nas últimas décadas, po-
demos sugerir que a pesquisa em EaD também está vivendo seu momento de amadure-
cimento agora, nesse início do século XXI. Como observam Simonson et al. (2009), as 
investigações sobre EaD passam por redefinições, do mesmo modo que é redefinida a 
própria modalidade, indicando que a agenda de pesquisas na área da EaD também cami-
nha articulada com a evolução da própria área de estudo. A maturidade das pesquisas em 
EaD coincide também com a expansão da modalidade e a emergência das TDIC. (MILL; 
OLIVEIRA, 2014, p. 18)

Ainda há muito por compreender sobre esta modalidade, especialmente pelas novas con-
dições, demandas e desafios postos pelos mais recentes avanços das tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC). Embora a importância da pesquisa em EaD seja bem 
reconhecida, pode-se dizer que ainda estamos tateando entre as limitações das questões per-
tinentes a esse campo: tipo de pesquisa, temas recorrentes ou silenciados, cuidados teórico-
-metodológicos, modelos e quadros teóricos, etc. 

Num esforço para compreender, sob diferentes perspectivas, os processos pedagógicos me-
diados pelas tecnologias digitais – com particular atenção àquelas tecnologias incorporadas 
pela EaD de tipo virtual, o Grupo Horizonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação 
em Educação, Tecnologias e Linguagens) tem realizado estudos bibliométricos5  pela análise 
de teses de doutorado e artigos científicos. Uma das preocupações do grupo é acompanhar 
tipos e tendências de conhecimentos produzidos e disseminados nessa área.
Para este estudo, analisamos uma base de dados do Grupo Horizonte constituída por 3.468 

4 Esse estudo bibliométrico foi publicado, numa reflexão mais detalhada sobre a relação entre a pesquisa e a EaD, em Mill 
e Oliveira (2014).
5 Bibliometria baseia-se em análises qualiquantitativas em bases de dados constituídas por produções científicas da área, tais 
como teses, livros, periódicos, anais de eventos etc. Saiba mais em Mill et al. (2016).
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teses6  de doutorado em Educação, defendidas entre 2002 e 2012. Analisamos e sistematiza-
mos todas as teses catalogadas na Base do Grupo Horizonte e, pelas estratégias da bibliome-

-
gações sobre Educação a Distância. 

Depois, essas teses foram categorizadas para análise conforme interesse deste texto. Depois 

recorrentes nas teses são, em ordem decrescente: “educação a distância”; “ensino a distância”; 
“formação de professores”; “ambiente virtual de aprendizagem”; “tecnologia educacional”; 
“professor-formação”; “professor”; “educação online”; “ensino superior”; e “política educacio-
nal”. Como era esperado, os termos “educação a distância” e “ensino a distância” foram os que 
mais apareceram: respectivamente, em 40 e 23 teses, das 83 produções. 

Em seguida, analisamos atentamente os títulos, os resumos e o conjunto dos termos-chave 

relação resultante (Figura 2), observamos que os quatro temas mais pesquisados entre as 
teses sobre EaD são, em ordem decrescente, ambiente virtual de aprendizagem (12 teses); 
docência (10 teses); formação de professores (9 teses); e tutoria (6 teses). Outros três temas 
(avaliação da aprendizagem; gestão; e políticas públicas) apareceram cinco (5) vezes cada, 
e outros quatro temas (educação superior; ensino-aprendizagem; licenciatura; e tecnologia 
educacional) surgiram quatro (4) vezes cada. Todos os outros assuntos apareceram em ape-
nas uma ou duas teses. 

 
Figura 2. Diagrama de distribuição dos descritores atribuídos às 83 teses sobre Educação a 
Distância, com base em análise dos seus títulos, resumos e termos-chave. Fonte: Compilação 
própria, a partir da Base de Teses do Grupo Horizonte-UFSCar.

6 Para saber mais sobre a constituição desta Base de Teses do Grupo Horizonte, consultar Mill e Oliveira (2014).
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Merece destaque a quantidade de teses que tratam de docência/educador: somando-se os 
termos relacionados a professor/docência/tutoria ou ao fazer docente (formação de profes-
sor, professor, formação continuada, docência online, feedback do tutor, aprendizagem da 
docência, prática docente, tutor a distância, etc.), temos 51 trabalhos: o que equivale a mais 
de 60% das teses sobre EaD. Desta forma, assim como observamos na análise dos livros, os 
dados indicam que os temas mais estudados nas teses são: a docência (somando-se os termos 
correlatos) e as tecnologias digitais de informação e comunicação, com particular destaque 
para os ambientes virtuais de aprendizagem. Observamos ainda que certas temáticas ficam 
silenciadas nas pesquisas sobre a modalidade em teses de doutorado, tais como evasão; ges-
tão da EaD; financiamento; institucionalização, etc. Esses dados indicam um cenário da pro-
dução científica acadêmica, representada pelas teses de doutorado. De qualquer forma, assim 
como dissemos em relação aos livros analisados, os dados das teses merecem tratamento 
mais acurado para melhor entendimento do fenômeno educacional. 

Todavia, acreditamos que foi atendido o propósito deste texto: fomentar reflexões sobre as 
temáticas mais recorrentes na produção e divulgação do conhecimento em torno da modali-
dade de Educação a Distância. Fica o convite a outros pesquisadores interessados no assunto 
para aprofundamento das reflexões e pesquisas. Certamente, há muito por desvelar.

5. Para não concluir... Outras considerações sobre o tema

Rudestam e Schoenholtz-Read (2002) argumentam que ainda carecemos de estudos mais 
densos sobre muitos aspectos da Educação a Distância. Isso é reforçado por Mill e Oliveira 
(2014), que afirmam que ainda é tímida a aproximação entre EaD e pesquisa. Todavia, obser-
vamos que a literatura abrange diversos aspectos da modalidade de Educação a Distância, o 
que tem facilitado a implementação de melhores processos nas atividades didático-pedagó-
gicas e administrativas na área. À medida que os estudos sobre a EaD se aprofundam, aper-
feiçoamos as atividades de desenvolvimento e corrigimos falhas do processo, redirecionando 
esforços em função dos objetivos do grupo de educadores/gestores interessados na imple-
mentação de propostas de formação de melhor qualidade. As pesquisas da área têm indicado 
elementos essenciais para a composição de um bom sistema de Educação a Distância, pois 
afetam a qualidade no processo de ensino-aprendizagem na EaD. 

Observamos que tanto as produções publicadas em livros quanto as pesquisas em teses de 
doutorado já abarcam, com menor ou maior intensidade, questões da docência/ensino, dis-
cência/aprendizagem, tecnologias/materiais didáticos e gestão/administração do sistema de 
Educação a Distância. Há também produções sobre temas transversalizados aos acima in-
dicados, tais como currículo, avaliação, evasão, etc. Assim, se a literatura se mostra ainda 
carente em termos de quantidade e qualidade das publicações, podemos dizer que já não são 
poucos os estudos sobre a Educação a Distância. Além disso, percebeu-se também que os 
estudos da área passaram por progressivo aprofundamento. Nesse sentido, acreditamos que, 
assim como sugerem Simonson et al. (2009), a agenda de pesquisas em EaD caminha articu-
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lada com a evolução da própria área de estudo: observamos que a quantidade de teses sobre 
EaD tem aumentado nos últimos anos, em consonância com a recente expansão da própria 
área de EaD.
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“Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades
para a sua própria produção
ou a sua construção.”

Paulo Freire
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