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RESUMO 

 

O presente estudo se propôs a analisar a produção científica acadêmica nacional de teses e 

dissertações na área de Educação a Distância (EaD) no período de 2015 a 2017. Os dados foram 

extraídos do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) que reúne as principais informações das dissertações e teses 

defendidas nos programas de pós-graduação (stricto sensu) do país. Os dados revelaram que a 

evolução das pesquisas tem acompanhado a evolução da EaD no Brasil, porém com uma 

concentração da produção na região sudeste e sul do Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O progresso e a evolução da ciência ao longo dos séculos têm se sustentado por meio 

do método científico e também pelos processos de orientação e ensino. O desenvolvimento 

científico, a formação e evolução de novos pesquisadores devem-se, principalmente, a 

atividades de orientação acadêmica, nas quais pesquisadores orientadores inserem novos 
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pesquisadores, que contribuem para que novos estudos sejam realizados em diversas áreas do 

conhecimento.  

No Brasil, as universidades, sobretudo as públicas, historicamente sempre foram as 

principais responsáveis pela formação de pesquisadores e pela realização de pesquisas, 

especialmente no âmbito dos cursos de pós-graduação. As agências de fomento a pesquisas 

federais e estaduais têm sido as principais e quase únicas fontes financiadoras das atividades 

desse setor. Neste processo de financiamento, está sempre implícito o mecanismo de avaliação. 

Este mecanismo envolve a avaliação da excelência de um pesquisador, utilizando como critério 

a quantidade de publicação e, mais recentemente, a qualidade desta publicação. Nessa 

perspectiva, os indicadores de produção científica vêm ganhando importância crescente como 

instrumento para análise da atividade científica e suas relações com o desenvolvimento 

econômico e social (CAVALCANTI, et. al., 2000).  

Os estudos que objetivam mapear a produção científica de uma nação, de um país, de 

uma área de conhecimento, entre outros, tem cada vez mais ganhado destaque no meio 

científico. Esses estudos fornecem subsídios informacionais que contribuem para a formulação 

de indicadores científicos que norteiam as políticas de fomentos às pesquisas científicas de um 

país. Além disso, os indicadores gerados nesses estudos possibilitam a avaliação dessas 

políticas de fomento contribuindo assim de forma clara para o desenvolvimento da ciência de 

forma geral (SILVA; HAYASHI; HAYASHI, 2011; SACARDO, 2012). 

Diante disso, este estudo objetivou analisar a produção científica acadêmica na área de 

Educação a Distância (EaD) no período de 2015 a 2017. Para tanto, estabeleceu os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar a produção de teses e dissertações presente no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) no período analisado; b) classificar e quantificar os trabalhos recuperados por nível 

(M – Mestrado; D – Doutorado e P – Profissionalizante); c) identificar as principais instituições 

que desenvolvem pesquisas na área; d) identificar a natureza administrativa das instituições 

que possuem trabalhos na área; e) identificar os principais programas de pós-graduação / áreas 

de concentrações dos trabalhos recuperados. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Considerando os objetivos anteriormente propostos, priorizou-se o estudo de natureza 

exploratória através de uma abordagem quantitativa que utilizou teses e dissertações como 

fonte material. O aspecto qualitativo justifica-se pela investigação e interpretação dos dados 

que foram organizados por meios quantitativos, procurando assegurar exatidão no plano dos 

resultados (SEVERINO, 2008).  

Do ponto de vista teórico, concordamos com Kobashi, Santos e Carvalho (2006, p. 2) 

que caracterizam este tipo de pesquisa inserida “(...) no campo dos estudos sociais da ciência, 

tendo como objetos empíricos bases de dados referenciais de dissertações e teses, cuja 

exploração se faz por meio de métodos bibliométricos avançados, os quais fornecem estruturas 

e representações para a análise e representação”.  

Do ponto de vista metodológico, foi utilizada a análise bibliométrica, que consiste em 

analisar a atividade científica ou técnica através de estudos quantitativos das publicações. Para 

Hayashi et al. (2007), a análise bibliométrica tem sido utilizada por diversas áreas do 

conhecimento como uma maneira metodológica de avaliar a produção científica, bem como de 

permitir visualizar a bibliografia de um determinado campo temático. Ainda para esses autores, 

o princípio da bibliometria consiste em analisar a atividade científica pelo estudo quantitativo 

das publicações com objetivo de desenvolver indicadores cada vez mais confiáveis.  

O procedimento metodológico dessa pesquisa consistiu em, inicialmente, escolher a 

base de dados para seleção das teses e dissertações sobre educação a distância no Brasil. Desta 

forma, priorizou o uso de base de dados que possibilitasse o acesso aos dados das teses e 

dissertações defendidas em todo território nacional e que fosse de acesso livre e disponível na 

internet. Assim, utilizou-se, como fonte informação, o Catálogo de Teses e Dissertações 

disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

que se constitui em um catálogo referencial nacional de teses e dissertações provenientes dos 

programas de pós-graduação (stricto sensu) do país.  

Para a recuperação dos documentos no banco de dados, foi utilizado a expressão 

“educação a distância” e “ead” e “ensino a distância” e “e-learning” no campo de busca do 

catálogo de teses e dissertações disponível no seguinte endereço eletrônico: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>.  

Foram recuperados 1032 documentos que foram tratados para posterior análise e 

geração dos indicadores científicos sobre a produção de conhecimento na área de educação a 

distância no Brasil. Após a preparação dos dados, o software VantagePoint foi usado para fazer 
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o tratamento bibliométrico, que resultou na criação de listas de frequência, matrizes de 

relacionamentos e mapas. Por fim, o software Microsoft Excel foi utilizado para importar os 

dados obtidos com o VantagePoint e representar graficamente os indicadores bibliométricos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa revelaram que a expansão da EaD no Brasil, nos últimos 

anos, foi seguida também pela expansão da produção de teses e dissertações. A produção 

acadêmica nacional na área de educação a distância presente no banco de teses da Capes 

corresponde a um total de 1032 trabalhos, no período de 2015 a 2017, sendo defendidos 472 

trabalhos em 2015, 491 trabalhos em 2016 e 69 trabalhos em 2017. Desses, 530 (51,35%) são 

provenientes de cursos de mestrado acadêmico, 262 (25,38%) são provenientes de cursos de 

doutorado e 240 (23,25%), de cursos de mestrado profissional.  

Com relação às instituições produtoras, os dados revelaram que os trabalhos defendidos 

na área de EaD são provenientes de 173 instituições distintas. Entre as instituições mais 

produtoras destacam-se a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (56 trabalhos), 

Universidade Federal de Santa Catarina (41 trabalhos), Universidade de Brasília (33 trabalhos), 

Universidade de São Paulo (29 trabalhos) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (23 

trabalhos).  

A grande maioria dos trabalhos são provenientes de programas de pós-graduação na 

área de Educação (160 trabalhos), seguido por trabalhos provenientes da área de Ciência da 

Computação (38 trabalhos) e Sociais e Humanidades (29 trabalhos). Verificou-se também que 

há uma concentração da produção de teses e dissertações na região sudeste e sul, em especial, 

em instituições do estado de São Paulo (213 trabalhos), Rio Grande do Sul (126 trabalhos), 

Minas Gerais (98 trabalhos), Rio de Janeiro (89 trabalhos) e Paraná (35 trabalhos). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo se propôs a gerar indicadores da produção científica acadêmica nacional na 

área de Educação a Distância (EaD) no período de 2015 a 2017. Através da análise 

bibliométrica, foram identificadas as teses e dissertações na área de educação a distância, que 

foram quantificadas e classificadas, conforme nível de especialização.  
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Além disso, identificou-se as principais instituições (públicas / privadas) que 

desenvolvem pesquisas na área de EaD e os principais programas / áreas de concentração dos 

trabalhos analisados.  

Por fim, observou-se que a evolução das pesquisas tem acompanhado a evolução da 

EaD no Brasil, e isso mostra que, possivelmente, muitas serão as contribuições que virão, uma 

vez que muitos projetos e experiências em EaD estão sendo concluídos e, certamente, 

propiciará a produção de novos trabalhos acadêmicos com diferentes tipos de resultados, 

contribuindo, assim, para o enriquecimento e disseminação da EaD no Brasil. 

REFERÊNCIAS 

 

CAVALCANTI, I.G.M. et al. Análise comparativa da produção científica entre as áreas 

sociais e tecnológicas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS, 10, Florianópolis, SC. Anais... CDROM, 2000. 

 

HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini; HAYASHI, Carlos Roberto Massao; 

SILVA, Márcia Regina da. Análise bibliométrica e cientométrica: desafios para especialistas 

que atuam no campo. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p.110-129, jan. 2011. 

Semestral. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42337>. Acesso 

em: 19 abr. 2018. 

 

KOBASHI, N. Y; SANTOS, R. N. M.; CARVALHO, J. O. F. Cartografia de dissertações e 

teses: uma aplicação à área de ciência da informação. IN. Anais, 14 . Seminário Nacional 

de Bibliotecas Universitárias, 2006, salvador. Disponível em: < 

http://www.snbu2006.ufba.br/soac/viewpaper.php?id=185 >.  Acesso em: 20 abr. 2018. 

 

SACARDO, Michele Silva. Estudo bibliométrico e epistemológico da produção científica 

em educação física na Região Centro-Oeste do Brasil. 2012. 255 f. Tese (Doutorado) - 

Curso de Educação, Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 2012. Disponível em: 

<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2288/4778.pdf?sequence=1&isAllowed

=y>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

SEVERINO, A. J.  Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

HAYASHI, M.C.P.I.; HAYASHI, C.R.M.; SILVA, M.R.; LIMA, M.Y. Um estudo 

bibliométrico da produção científica sobre a educação jesuítica no Brasil colonial.Biblios, 

v.8, n.27, p.1-17, 2007. Disponível: < http://www.redalyc.org/pdf/161/16102702.pdf >. 

Acesso em: 25 abr. 2018. 


