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RESUMO  
 
Ensino a distância é uma modalidade de educação que está se fazendo muito presente no 
nosso cotidiano. São muitos os que recorrem a esse tipo de educação para fazer cursos 
técnicos, graduação, pós-graduação, dentre outras especializações. E os motivos citados para a 
opção dessa modalidade de ensino são os mais variados como: agilidade, comodidade, ou 
mesmo a própria distância. O presente artigo foi elaborado visando investigar como está 
sendo desenvolvida a elaboração e distribuição dos materiais didáticos no Centro de Educação 
Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe. Para tanto o trabalho foi dividido 
em cinco partes fundamentais, todas ligadas ao material didático na Educação a Distância: 
Legislação; O processo de mediação; Potencialidades das mídias na produção do material 
didático para EaD; Elementos para a preparação; O material didático do CESAD.  
Palavras-chave  
Material didático; Educação a Distância; CESAD.   
 
ABSTRACT  
Distance learning is a form of education that is doing very present in our everyday lives. They 
are many who resort to this type of education to do technical courses, undergraduate, 
graduate, among other specializations. And the reasons cited for choosing this mode of 
education are varied as: speed, convenience, or even the distance. This article was prepared in 
order to investigate how it is being developed the preparation and distribution of educational 
materials at the Center for Higher Distance Education, Federal University of Sergipe. For 
both the work was divided into five main parts, all linked to the didactic material in Distance 
Education: Legislation, Mediation process; potential of media in the production of didactic 
material for distance education; Elements for the preparation, the teaching material of 
CESAD. 
Keywords 
Courseware; distance education; CESAD. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para a consolidação da educação a distância (EaD) como uma nova modalidade de 

ensino, elementos como o material didático é de fundamental importância, pois faz parte de 

um dos processos responsáveis pela concretização de um ensino satisfatório a distância. 

 A elaboração de um material condizente com uma proposta educativa que atenda as 

exigências e necessidades de ensino, adequadas às novas situações de aprendizagem devem 

ser levadas em consideração na construção do material didático à distância. Ter em mente o 

tipo de público que irá consumir o material didático é essencial para haver uma estratégia de 

comunicação adequada a suas demandas. Assim,  

 para poder estabelecer como e o que se escreve, é necessário 
saber para quem se escreve. Definir quais são os destinatários de um 
projeto em particular e quais seus interesses, suas preocupações, suas 
dificuldades é especialmente relevante no momento de refletir sobre 
quais são as capacidades ou os conhecimentos que se espera 
desenvolver [...] (LITWIN, p.78)  

 Entretanto, ao elaborar o material, deve-se ter cautela, pois ao criar um perfil 

abundantemente distorcido do estudante pode-se cometer o erro de ignorar a heterogeneidade 

e diversidade do publico consumidor do material didático, pois embora os conteúdos sejam os 

mesmos do presencial, a abordagem didática deve ser diferenciada, visto que o público e as 

situações de ensino–aprendizagem são diferentes.   Dessa forma, a importância estar, 

essencialmente, em propor situações de ensino que possam identificar diversos contextos 

problemáticos.    

Um dos aspectos que não se pode perder de vista na elaboração do material, é 

existência da distância física-temporal entre professores e alunos, o que exige na elaboração 

do material a construção de uma proximidade dialógica. Assim, uma linguagem clara, direta e 

expressiva na comunicação estabelecida entre professor e aluno no processo educativo a 

distancia através do material didático, transmite ao aluno uma segurança no processo de 

ensino – aprendizagem, de modo que ambos (professor e aluno) constroem juntos o 

conhecimento, pois 
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nesse diálogo, o docente demonstra não perder de vista que o 
aluno está trabalhando sozinho e que necessita de orientações 
adicionais, já que  não pode contar com o professor que der 
explicações complementares ou alternativas, como ocorre no sistema 
presencial. Dessa maneira, a linguagem permite expressar as intenções 
e as preocupações de quem ensina por meio dos processos de quem 
aprende. Ao mesmo tempo, o aluno pode perceber que é o docente 
quem lhe apresenta a proposta e lhe sugere uma seqüência de ensino, 
tornando mais explícita a ideia de construção orientada dos 
conhecimentos. (LITWIN, p.79)  

Dessa forma, a proposta pedagógica que sustenta o ensino a distância, o perfil de aluno 

a que esse material didático estar sendo direcionado, a linguagem e os objetivos almejados no 

processo de ensino a distância são peças fundamentas na construção do material didático. 

Nessa perspectiva, com intuito de observar mais de perto o funcionamento de uma 

instituição a distância, no que diz respeito à elaboração do material didático, foi realizada uma 

pesquisa através do núcleo de Produção de Material Didático do CESAD coordenado pelo 

prof. Hermeson Alves de Menezes. Foi feita uma análise como o material didático é 

elaborado, por quem, quais os tipos de materiais didáticos utilizados (impresso, virtual), como 

é feita sua distribuição e acesso, sua legislação, enfim, tudo que diz respeito a estrutura e 

organização do material elaborado pelo CESAD. Para responder tais questões será feita uma 

entrevista com o principal responsável, o coordenador Hermerson Alves de Menezes, 

juntamente com a análise de todo material didático disponibilizado pelo mesmo.    

 

1. LEGISLAÇÃO: o material didático na Educação a Distância 
 
 

Segundo o MEC o material didático da Educação a Distância (EaD) deve ser um 

objeto de mediação entre professor e aluno já que estes não possuem o contato direto, dessa 

maneira este tipo de modalidade educacional e seu material didático devem ser um 

instrumento facilitador da construção do conhecimento. Logo, o material deve conter uma 

linguagem que estabeleça uma comunicação com o aluno, possibilitando a este a 

compreensão mais fluente do assunto estudado. 

A construção do ensino a distância deve ser baseada na proposta pedagógica da instituição 

em seus princípios epistemológicos, metodológicos e políticos. É de grande importância que 

as instituições de EaD elaborem o seu material, buscando interagir as diferentes mídias, 

integrando todos os tipos de materiais didáticos que possam ser utilizados pela EAD, tanto os 
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impressos, radiofônicos, televisivos, informática, as tele e videoconferências, assim 

favorecendo a relação e embasando as propostas de ensino. 

  O material didático do curso superior a distância deve conter um guia que possibilite 

ao aluno informações gerais do curso, tanto as ementas, a grade curricular, os docentes, 

direitos e deveres. Sendo assim, a pesquisa do presente artigo foi realizada no Centro de 

Educação Superior a Distância (CESAD) da UFS, na qual se busca a comprovação da 

legislação no tocante ao material didático, verificando assim se a mesma é cumprida. 

São presentes também no sistema do CESAD, outros aspectos explicitados na 

legislação que é o uso de mídias diversas. Podemos verificar isto no acesso às plataformas 

disponíveis aos alunos do CESAD, onde podem ser encontrados textos, vídeos e materiais que 

podem ser impressos estes disponibilizados pelos docentes e tutores. 

 
 
2. O processo de mediação e o material didático 

 

 A EaD enquanto modalidade de ensino que traz  novas possibilidades de ensino-

aprendizagem em ambientes diferenciados precisa ter um  bom suporte mediador que sustente 

a sua prática. Dessa forma, o material didático exerce grande importância no processo 

educativo à distância, visto que este é um dos principais interlocutores entre alunos e 

professores. Assim, se faz necessário ter bastante cautela na elaboração de instrumentos, 

como o material didático, que fazem parte do processo de mediação do ensino e 

desempenham um papel de extrema importância na condução da aprendizagem do aluno.  

 Sendo o material didático um recurso essencial na consolidação do ensino é preciso 

que este estabeleça uma relação dialógica entre professor e aluno, possibilitando que este 

consiga desenvolver uma aprendizagem autônoma, colaborativa e crítica, permitindo a 

interação, a interlocução e a reflexão do aluno no processo educativo. Todas essas 

competências devem ser levadas em consideração quando se elabora o material didático, pois 

o grande desafio da EaD é justamente “produzir um material didático capaz de provocar ou 

garantir a necessária interatividade do processo ensino-aprendizagem” (BELISÁRIO, 2003, 

p.137). 

Nesse sentido, a elaboração do material didático precisa estar apoiado numa 

concepção pedagógica condizente que atenda as exigências e necessidades da proposta da 

EaD  no processo de  ensino- aprendizagem, dando suporte para construção de uma 

aprendizagem autônoma e dialógica  com o auxílio do material  didático Assim, a elaboração 
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de uma proposta pedagógica interfere na qualidade e na eficácia do material didático enquanto 

mediador do conhecimento, visto que, a falta de clareza no ato de sua produção pode levar a 

construção de uma proposta de ensino fragmentada.  Dessa forma,  

Não existem modelos predefinidos para se produzir material didático 
de qualidade para EAD. Sua produção é, antes de tudo, um ato de 
criação, no qual a criatividade crítica é elemento fundante, ao lado de 
uma concepção de EAD e uma proposta pedagógica que considerem a 
primazia da dialogicidade, da criticidade e da autonomia como 
princípios fundamentais da EAD (SALES, 2006, p.121). 

A organização do material didático tem como objetivo a construção do conhecimento 

através de um conjunto de atividades sugeridas que precisam estar harmonicamente 

seqüenciadas e dialogicamente argumentadas, pois na ausência do professor, precisam fazer 

sentido para o aluno. Daí surge a preocupação com uma linguagem acessível, sem deixar de 

lado a linguagem técnica dos conteúdos, estabelecendo um diálogo entre professor e aluno 

capaz de desenvolver um estudo leve e motivador.  

Independente da mídia, não se pode perder de vista que o material didático, além de 

mediador, é um facilitador da aprendizagem, possibilitando condições favoráveis de 

interatividade, com uma sequenciação de idéias e conteúdos, estabelecendo juntamente  uma 

relação da teoria com a prática, que permita a auto-avaliação, de maneira clara e concisa. 

Dessa forma, o material didático, enquanto mediador do conhecimento na EaD, 

precisa estabelecer relações significativas  que proporcione um diálogo constante entre 

conhecimento/aluno/professor/mundo. 

 

3. Potencialidades das mídias na produção do material didático para EAD 

 

Atualmente estamos vivendo um momento no qual muitos denominam da “Era das 

tecnologias”, estas, todavia, têm gerado mudanças marcantes na esfera cultural, social e 

econômica da sociedade. E na prática educativa não seria diferente, tendo em vista que os 

processos pedagógicos têm bastante relevância na sociedade. E se tratando da EaD, o papel da 

tecnologia torna-se um fator essencial, pois, as “novas” tecnologias proporcionam uma maior 

potencialidade nas estratégias educativas, possibilitando transformações para o contexto da 

EaD. 
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Desde o seu início, a educação a distância foi marcada por práticas que apenas 

repetiam os mesmos modelos e as mesmas concepções pedagógicas tradicionais, com o 

avanço das tecnologias, espera-se um contexto com uma estrutura diferenciada, espera-se um 

ambiente enriquecedor, com uma maior interação entre professor e alunos, aonde ambos 

possam construir conhecimentos juntos. 

Se o educador ainda está focado em uma concepção tradicional de educação, aonde o 

que prevalece é a transmissão de conteúdo, a distribuição e a assimilação das informações, o 

material didático para a EaD será uma mera reprodução desta metodologia. Assim, para o 

aluno, o ambiente virtual de aprendizagem, os emails, os chats, não terão o mesmo valor 

pedagógico, que terá para o professor, que poderá utilizar estes meios para passar 

informações, conteúdos e tarefas apenas. 

Pensando em um novo contexto para a educação à distância, o processo de produção 

do material didático para a EaD, deve potencializar as mídias que viabilizem um canal de 

comunicação entre professor e aluno. Para isso, na produção do material didático na educação 

à distância, seja qual for à mídia, é necessário que os profissionais trabalhem em equipe e que 

a produção seja coletiva, crítica e reflexiva e que busque proporcionar uma maior 

interatividade e colaboração para garantir uma melhor qualidade na aprendizagem dos alunos. 

Tendo como base esses paradigmas para a construção do material didático, a 

tecnologia mostra toda sua potencialidade para o desenvolvimento de uma aprendizagem 

construtiva, que vise à interatividade. Dessa forma, o trabalho com a dinâmica das cores, 

formas, movimentos, imagens, demonstra o grau de potencialidade que o “mundo digital” traz 

para a EaD. 

Com relação ao material didático impresso, este é bastante utilizado no ensino 

presencial, bem como na educação à distância e deve continuar sendo elaborado para atender 

algumas necessidades que envolvem aspectos de ordem econômica, como por exemplo, “a 

exclusão digital da maioria da população brasileira”, bem como a facilidade de manipulação 

desse tipo de material. Portanto, o material didático impresso vai continuar sendo utilizado na 

EaD, mas é necessário que o impresso seja produzido com uma linguagem que proporcione o 

diálogo com o leitor, que possua uma linguagem clara e objetiva.  
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4. Elementos para a preparação do material didático para EAD  
 
 

O material didático da educação a distância pode ser utilizado por professores e alunos 

e apresenta-se como elemento de conhecimento para a aprendizagem no ensino à distância. Já 

que não terá a presença física do professor, o material serve como um instrumento facilitador 

para conhecimento do aluno. È através do material didático que o aluno tem uma série de 

informações que possibilita seu aprendizado, pois o sucesso do curso dependerá da qualidade 

do material didático distribuído ao aluno e da comunicação que o mesmo tem com a 

instituição de ensino que oferece o curso a distância.  

Em relação ao professor, o material didático se associa a uma proposta didática, que 

busca através do conhecimento pedagógico desenvolver e orientar possíveis informações 

sobre os conteúdos ministrados, facilitando assim seu trabalho. Já em relação ao aluno, o 

material didático, deve possibilitar a construção de seu conhecimento a partir de uma proposta 

pedagógica que promova um novo aprendizado. 

O material impresso é a principal ferramenta de utilização na educação à distância, 

pois além de facilitar a aprendizagem do aluno, pode ser utilizado a qualquer momento, já que 

o mesmo cumpre o papel do professor em sala de aula. Dessa forma,  

“o material impresso é obrigado a assumir a quase totalidade das 
funções do professor em aula; a oferecer a totalidade da informação, 
sem a presença estimulante, clarificadora do professor; a motivar e 
captar a atenção, como o professor procura fazer, no início e no 
decorrer da aula; a dialogar ou suscitar o diálogo interior mediante 
perguntas que obriguem o aluno a reconsiderar o estudado; a incitar a 
formular de um modo pessoal tudo o que se vai aprendendo em um 
permanente exercício de aprendizagem. Deve controlar o aprendizado, 
saber qual é o ponto de partida e o de chegada, no começo e no final 
de cada aula ou unidade de aprendizagem. Há de tornar possível o 
aprendizado inteligente, em casa, fora do centro docente, sozinho ou, 
no melhor dos casos, na companhia de alguns amigos que se 
encontram em situação semelhante”.(Ibánez, 1996). 

Produzir material didático impresso para a educação a distancia não é uma tarefa fácil, 

pois tem que atender algumas exigências que facilite o aprendizado do aluno. Por isso sua 

linguagem tem que ser coerente com o objetivo proposto permitindo assim a construção de 

novos conhecimentos. 
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Através de algumas informações importantes é possível definir como será produzido o 

material didático proposto pela educação à distância. 

Utilizar uma linguagem clara que facilite ao aluno uma comunicação como se 

estivesse presente no momento da elaboração do material. Como diz Ibanez, (...) “as 

perguntas são um elemento dinamizador importante, podendo agilizar a colocação das 

questões e, sobretudo, estimular o aluno a formulá-las constantemente, a deter-se na marcha 

da aprendizagem, a estabelecer um momento de reflexão e a decidir-se pela via que parece 

mais promissora, como se fizesse um exame de consciência”. 

As fotos, desenhos, gráficos, tabelas, também são importantes na construção do 

material didático, desde que sejam utilizados adequadamente no texto, auxiliando-os em sua 

compreensão e contribuindo para o aprendizado do aluno. 

 
 
5. O material didático do CESAD  

 

A metodologia utilizada para obtenção de informações a respeito do material didático 

do CESAD foi através de entrevistas semi-estruturadas. Quem concedeu a entrevista foi o 

coordenador responsável pelo mesmo material, Hermeson Menezes, o qual foi muito solicito 

para o presente estudo, mostrando-se disposto a fornecer informações sempre que fosse 

necessário. Então a elaboração desse trecho do artigo foi obtida através das informações 

concedidas pelo coordenador.  

O material didático do CESAD é produzido em etapas. Na primeira etapa é definido 

que um determinado pólo vai prover o curso e então entram em contato com os coordenadores 

de curso do presencial, que geralmente são os mesmo coordenadores de curso do ensino a 

distância, e estes indicam um professor para elaborar o material. Quem geralmente é indicado 

a elaborar tal material é o professor que ministra a disciplina no presencial. Ele não 

concordando ou tendo algum outro problema que o impossibilite de realizar esse trabalho, é 

indicado, então, um outro professor pelo coordenador do curso. Este professor faz o seu 

cadastro no CESAD e tem até 60 dias para a elaboração do material, e revisão ortográfica do 

mesmo. Ele tem também a responsabilidade de entregar o material já digitalizado no formato 

Word, e pode mandar as figuras a serem utilizadas no texto. Mas caso não as mande, estas são 

inclusas no material didático por uma equipe de profissionais responsáveis por tal.  Ele 

produz 10 aulas, as quais são feitas no formato determinado pelo CESAD. O professor que 

elabora o material recebe uma bolsa para tal.  
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Depois que o material é entregue ao CESAD começa a segunda etapa do processo que 

é a diagramação. O material é diagramado no formato de livro, seguindo o modelo pré-

estabelecido pelo CESAD, e passa por uma última revisão para reparar problemas de estética, 

ou mesmo ortográficos que tenham passado despercebidos pelo autor do mesmo. O livro 

então é gerado em PDF, o qual é disponibilizado no site do CESAD em formato eletrônico e é 

levado para a gráfica para a impressão.  

Os materiais utilizados pelo CESAD são os impressos (caderno com 10 aulas) e os 

digitais: o próprio livro em formato PDF, objetos virtuais de aprendizagem, tais como vídeos-

aula, PowerPoint, documentários, partes de filmes, animações e flashes, ou qualquer material 

que seja digital. As indicações de leitura podem ser feitas no próprio livro de aulas: em 

determinado momento (no meio da aula, ou no fim da mesma) o professor indica uma leitura 

complementar para o aluno. Existem animações e vídeos que são gravados no próprio 

CESAD: vídeo-aula com o professor apresentando a disciplina, por exemplo. E também 

afirma Hermerson que o CESAD é a única ou uma das poucas instituições de EaD que fazem 

a distribuição gratuita de todo o material, tanto impresso como o virtual, para o aluno.  

A linguagem do material didático é diferente da linguagem dos livros didáticos 

convencionais, posto que a dinâmica dele seja pensada para o aluno utilizar sozinho em seu 

computador. A linguagem é de diálogo com aluno, mas isso não significa que vulgariza 

aquela. São usados muitos termos técnicos das disciplinas, só não pode fazer um 

rebuscamento de linguagem, pois esta tem que manter uma proximidade com o educando. 

Logo, não deve haver plurais, nem indicações temporais nesses textos dialogados. 

Existe uma idéia de o CESAD fazer um programa de rádio, pois esta possibilidade é 

tida através de espaço na rádio da UFS. Mas primeiro se faz necessário a Acessoria de 

Comunicação dessa instituição de EaD definir qual será o formato de tais programações: 

entrevistas, rádio aula, por exemplo.  

Quanto à disponibilização do material para o aluno, este já possui o acesso em PDF 

desde o primeiro dia de aula, através da Plataforma Virtual. Como existe o processo de envio 

para a gráfica para a impressão do material, nesta a entrega pode ser realizada com atraso. 

Depois há o processo de devolução do material já impresso para o CESAD para separar e 

organizar, e assim serem repassados para os pólos. Com isso, o material demora de 15 a 20 

dias para chegar às mãos dos alunos, quando não há problemas mais graves devido à gráfica. 

Por existirem 14 pólos com cerca de 4 mil alunos em cada um desses, sendo que cada aluno 

pega cerca de 5 disciplinas, a quantidade de livros a serem disponibilizados é grande, isso 
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gera uma certa complicação na distribuição. Porém há um grande esforço do CESAD para que 

o material impresso esteja disponibilizado desde o primeiro dia.  

O material é organizado de acordo com a identificação dos 4 centros em que são 

distribuídos os cursos no CESAD. Então é atrelada a disciplina ao departamento. Antes as 

disciplinas eram separadas por curso, mas existem disciplinas que também pertencem à grade 

de outros cursos. Na capa vem o nome do departamento e o centro, e dentro é identificado o 

nome da disciplina, podendo assim o material ser usado em qualquer curso. Logo, um 

material produzido para determinada disciplina é utilizado por todo e qualquer curso, desde 

que seja ofertada a mesma disciplina.  

Ainda segundo o coordenador Hermeson, o programa no ensino a distância é igual ao 

presencial: a duração do curso é a mesma, o vestibular dispõe do mesmo processo. O curso a 

distância também oferece a mesma oferta que é feita para o presencial de disciplinas. A 

mudança que pode ocorrer é: não se conseguiu um professor para produzir o material que iria 

ser colocado em uma disciplina naquele período, então esta é adiada para o próximo período, 

até se conseguir um professor para tal. Mas geralmente ela acompanha passo a passo a oferta 

do período presencial. Cada disciplina é entregue a um professor, eles produzem o material 

para 10 aulas, seguindo a ementa normal da disciplina do presencial. Então, o que muda no 

ensino a distância é o ambiente.  

Em relação aos conteúdos trabalhados pelas disciplinas, um aluno da EaD tem a 

mesma formação do curso presencial. O que vai variar é o interesse do aluno como em 

qualquer outro curso. A grade é a mesma, os professores que produzem, geralmente são os 

próprios professores quem ministram as disciplinas no presencial.  

Para um bom funcionamento da EaD, porém, faz-se necessário a existência de 

laboratórios que dêem possibilidade de acesso as informações obtidas exclusivamente através 

de computadores  aos alunos que não possuem tal aparelho eletrônico em suas residências. 

Contudo, esses laboratórios encontram dificuldades para serem implantados, posto que não 

seja uma ação direta da UFS. A UaB é uma parceria entre governo federal, UFS, governo 

estadual e municípios. Os prédios dos laboratórios dos pólos, por exemplo, são 

responsabilidade dos prefeitos. Quando não possuem os laboratórios nos pólos, os professores 

têm a disponibilidade de utilizar os laboratórios da UFS São Cristóvão. 
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6. Considerações Finais 
 
 

Diante do exposto concluímos que o material didático é de fundamental importância 

no ensino a distância (EaD) pois,  serve como mediação entre professor e aluno, além de 

facilitador da construção do conhecimento. 

Os tipos de materiais utilizados são: os impressos (caderno de aula com 10 aulas), que 

devido ao processo de envio à gráfica para sua impressão, pode ser entregue  com atraso e os 

digitais que são os mesmos livros em formato PDF, objetos virtuais de aprendizagem, tais 

como vídeos-aula, PowerPoint, documentários, partes de filmes, animações e flashes, ou 

qualquer material que seja digital, este já disponibilizado com  o acesso no primeiro dia de 

aula.  

Sendo assim o processo de produção do material didático para a EaD, deve 

potencializar as mídias viabilizando um canal de comunicação entre professor e aluno, numa 

uma linguagem clara, como se este estivesse presente no momento da sua elaboração. 
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