
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

1 
 

AVALIAÇÃO DE ASPECTOS HIPERMIDIÁTICOS NOS MATERIAIS 
DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM REDE 

  
 
 
MESQUITA, O. A. de  
(Universidade Federal do Ceará, e-mail: ofs@virtual.ufc.br)1 
 
PONTES, R. L. J.  
(Universidade Federal do Ceará, e-mail: renata@virtual.ufc.br)2 
 
CASTRO FILHO, J.A. 
(Universidade Federal do Ceará, e-mail: aires@virtual.ufc.br)3   

 
 
 
 

Resumo.  
Este artigo propõe avaliar a elaboração dos materiais didáticos para EaD em rede, visando 
sugerir novas possibilidades ao seu desenvolvimento. Constitui pesquisa de caráter 
qualitativo, que se vale da análise de conteúdo como método e de checklist como instrumento. 
Os dados se revelam a partir de duas aulas, das disciplinas de Física e Literatura, constituídas 
pelo Centro de Produção, do Instituto UFC Virtual. O checklist foi aplicado considerando a 
hipertextualidade, a intertextualiade, a hibridização das linguagens e a liberdade presentes nos 
materiais hipermidiáticos. Como resultado observou-se que pelas unidades de aprendizagem 
há que se ter parâmetros mais claros para elaboração das aulas, que considerem os aspectos 
técnicos presentes nos ambientes virtuais e os didáticos comunicacionais.   
Palavras-chave: Materiais didáticos; EaD; hipermídia. 
 

 

Abstract.  
This article proposes to assess the development of teaching material for distance education 
network in order to suggest new possibilities for its development. Constitutes qualitative 
research, which uses content analysis as a method and checklist as a tool. The data show that 
from two classes, the physics and literature, formed by the Production Center, of the Institute 
UFC Virtual. The checklist was applied considering the hypertextuality the intertextualiade, 
the hybridization of language and freedom in the material hypermedia. As a result it was 
observed that the units of learning there is to have clearer criteria for preparing classes, they 
consider the technical aspects present in virtual environments and educational 
communication. 
Keywords: Instructional materials, distance education, hypermedia. 
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1. Introdução 
 

 A educação a distância – (EaD) é uma modalidade educativa que para se efetivar 

requer a incorporação de mídias. Alunos e professores geograficamente distantes utilizam 

aparatos técnicos a fim de enviar e receber materiais didáticos e, dependendo do meio usado, 

estabelecer contato e interação. “Os meios clássicos se iniciam com a imprensa de Gutemberg 

e tiveram seu apogeu entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século 

XX com os periódicos, a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão”. (SILVA, 2003, p.582) 

Hoje é  possível, através da EaD em rede, integrar mídias e, por conseguinte, as 

linguagens inerentes a cada meio. Têm-se agora, os computadores com características 

hipermidiáticas, ou seja, baseados em linguagens que convergem para um novo formato, o 

texto escrito, o audiovisual e informática, disseminadas graças às telecomunicações das redes 

eletrônicas e a tecnologia digital das informações (SANTAELLA, 2007). Ganha feição mais 

dinâmica e menos linear por meio de conexões e redes, nas quais os aprendizes participam de 

forma ativa de um processo comunicativo e interdiscursivo. 

Para Kenski (2003), o que denominamos como materiais didáticos apropriados para a 

EaD na virtualidade é um campo que pode ser considerado como a extensão do livro 

impresso, pois traz: textos para leitura, fontes de pesquisa, atividades e imagens, dentre outros 

recursos. Estes são caracterizados como materiais capazes de agregar linguagens distintas, por 

meio de recursos diversos, de maneira interativa e em uma única mídia. Destinam-se aos 

alunos fisicamente distantes que, fazendo uso de tecnologias de comunicação e informação 

para têm acesso aos conteúdos produzidos para este fim.  

Assim, a proposta deste estudo foi avaliar os materiais didáticos para a educação a 

distância em rede, tendo como elemento de análise sua condição hipermidiática. Com vistas a 

este fim as subcategorias eleitas para avaliar tais materiais foram: sua hipertextualidade, sua 

intertextualidade, a hibridização de suas linguagens, sua simetria e a liberdade que este 

propicia. Para Rocha e Baranauskas (2003) a  avaliação tem como proposta conhecer o que os 

usuários querem, no nosso caso, através da projeção sobre as expectativas dos aprendizes e as 

dificuldades que eles possam passar, pois quanto mais se sabe, mais bem pensados serão tanto 

o curso, como os materiais.  

Este artigo apresenta, na Seção 2, aspectos envolvidos nos materiais didáticos com feições 

hipermidiáticas e seus vínculos com a EaD. A Seção 3 expõe alguns aspectos avaliativos relativos 

a esses materiais. A Seção 4 descreve o método de pesquisa e o estudo de caso implementado. E a 

Seção 5 apresenta as considerações finais. 
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2. Materiais didáticos hipermidiáticos e a EaD 
  
 As hipermídias são a conjugação de meios de comunicação, através do computador 

conectado à Internet, que possibilitam o acesso a múltiplas linguagens, novos formatos e 

novas representações dos fenômenos. Nós de informação, intitulados também de molduras, 

dizem respeito normalmente àquilo que cabe no espaço de um monitor, na tela do 

computador. Gradualmente, os hiperdocumentos são formados cada vez menos por textos 

escritos. Utilizam-se de tecnologias que possibilitam desenvolver e veicular sons, imagem 

fixa e em movimento e suas derivações. Desta forma, os nós se apresentam em formato de 

texto, desenhos, histórias animadas, fotografias ou junção deles. A proposta de nó, por tal 

razão, não é uma idéia de limite, mas de canal, dependendo da realidade e das intenções 

projetados (SANTAELLA, 2007). Neste estudo, as hipermídias presentes nos materiais 

didáticos para a EaD em rede, associam-se aos elos que ligam pontos distintos, no caso, a 

diversidade de linguagens presentes nessas mídias e suas representações para os materiais. 

Podem ser comparados ao que Correia e Antony (2003) definem como novas 

perspectivas para a construção do saber, a partir de formas para representá-los, diferentes e 

variadas, baseadas nas linguagens midiáticas. Como ressaltam Neder e Possari (2001), a 

hipermídia desencadeia a interação do aprendiz com o texto e  mais, viabiliza modificações 

considerando o intuito de cada um. Forma-se a partir de combinações, permutas e 

incorporação de mídias, em que textos, sons e imagens que estão ligados entre si por vínculos 

mutáveis, redefinidas pelos aprendizes, de maneira a construir possibilidades de criação 

incomensuráveis.  

Para Plaza (apud Nova e Alves, 2006), o conceito de hipermídia remete a uma 

configuração associativa e interativa da multimídia, na qual a realização das leituras se dá 

pelo símbolo da “navegação” a partir de rotas de textos polifônicos que se juntam, se separam 

e se vinculam entre eles. A flexibilidade, a interdependência e a casualidade são alguns 

princípios relacionados à hipermídia. Ao considerar que é possível ao usuário interagir com o 

texto de maneira particular, há a chance de que ele crie sua própria rede de ligações, 

alcançando a construção de idéias multidisciplinares. 

A hipermídia disponibiliza linguagens diversas conjugadas à navegação em rede e faz 

com que os materiais tenham outra proposta estética e pedagógica, já que cabe ao aprendiz a 

ordem da escolha sobre o que ler ou como aprender. Nesta situação, não deve haver uma 

superposição da linguagem escrita se comparada às demais, pois é possível, e recomendável, a 
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integração dessas linguagens, considerando para este fim as condições de infra-estrutura 

tecnológica para a veiculação dos materiais. 

Fiorentini (2003) salienta que tais possibilidades de comunicação permitem um uso 

criativo e integrado de diferentes tecnologias, meios, linguagens e suportes de informação e 

de comunicação, o que requer conhecer suas características para imprimir maior qualidade aos 

programas, materiais e processos de trabalho e, conseqüentemente, à construção do 

conhecimento. Em se tratando da EaD em rede, os recursos pedagógicos concentram em si a 

condição de apropriação das linguagens e conteúdos. Esses meios, contudo, só poderão ser 

mediadores do processo cognitivo pela participação efetiva dos aprendizes, como recriadores 

críticos do que lhes foi comunicado.  

Há  a condição, a partir das mídias, que os conteúdos desenvolvidos para a EaD 

ganhem uma dimensão além de uma forma expositivo-descritiva. Isto só será possível ao se 

configurarem como hipermidiáticos, ou seja, quando integrarem as potencialidades 

discursivas das linguagens nelas presentes. Quando ainda, ganharem feição mais dinâmica e 

menos linear por meio de conexões e redes, nas quais os aprendizes possam participar de 

forma ativa de um processo comunicativo dialógico e interdiscursivo. Esta perspectiva se 

volta para uma utilização interativa dos materiais, orientada para o processo de exploração, 

procura e construção que o aprendiz neles exerce, sobrepondo-se assim aos modelos de 

apresentação convencionais, anteriormente difundidos. Neste contexto, os aprendizes acessam 

materiais multidimensionais com perspectivas de uso mais flexíveis e essas características 

estabelecem ligação no corpo das próprias unidades de aprendizagem.   

Assim, a EaD em rede se consolida também nos materiais didáticos, pois esses podem 

revelar uma integração de informações, em diferentes formatos, mas articulados a uma 

proposta didática que considere, efetivamente, a construção do conhecimento como ação 

compromissada entre docentes e discentes. Nesta situação da EaD em rede, é válido destacar 

que a comunicação hipermidiática, base dos materiais, provenha de diretrizes didáticas, como 

recursos verbais, visuais e audiovisuais, que possibilitem alcance às unidades de 

aprendizagem, pelo intercâmbio de experiência, pela efetivação da co-autoria e pela 

experimentação sensorial. Na seção que segue discutiremos alguns aspectos avaliativos 

concernentes aos materiais didáticos com feições hipermidiáticas. 

3. Aspectos avaliativos dos materiais hipermidiáticos 
  
 Avaliar é uma ação detalhada, difícil e com fundamentos subjetivos. Diz respeito a um 

processo de exame valorativo, de discernimento, de ponderação entre o afirmativo e o 
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negativo, amparado em análises de julgamento. Desta forma, a avaliação é percebida como 

um conjunto de meios investigativos que revelam o domínio, tanto teórico como prático, das 

atitudes humanas frente aos fenômenos naturais e sociais, proporcionando bases informativas 

para compreendê-los e dimensionar as próprias formas de valoração. 

Depresbiteris (2000) sumariza que os processos avaliativos no campo educativo hoje 

são realizados a partir de variados modelos e abordagens, com propósitos por vezes também 

distintos, mas que não os fazem opositores, ao contrário, geralmente os tornam 

complementares. Em similar situação, estão os métodos qualitativos e quantitativos, já que 

podem alcançar possibilidades conjugadas, mesmo partindo de formas de atuação diferentes. 

Explica também que a avaliação se destina à orientação educacional e não a padronizações ou 

julgamentos de valor estanques em si mesmos. Por fim, esclarece que os processos avaliativos 

podem partir de objetivos previamente definidos com foco em um resultado esperado ou 

ainda, se iniciar pelos resultados em uma revisão do que era pretendido alcançar.  

Gadotti (1999, p.1) afirma que “avaliar consiste em fazer um julgamento de valor a 

respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um dos componentes com o objetivo de ajudar 

na tomada de decisões”. É importante considerar que as formas de avaliar são também frutos 

de uma época, dos procedimentos em voga e, por vezes, de uma adequação do que já foi 

construído. “Podemos afirmar que seu sentido construtivo, assume características 

socioculturais e contextuais, da mesma maneira que suas características pedagógicas sofrem 

influência daquilo que predomina na sociedade.” (FIORENTINI, 2006,  p.127). 

O caráter hipemidiático se constituiu em categoria de análise por ser uma realidade 

pretendida para os materiais didáticos voltados para a EaD em rede. Isto porque a presença de 

mídias diferenciadas e integradas na tela do computador traz uma dinamicidade nas 

abordagens pela potencialiazação de linguagens múltiplas e pela diversidade de didáticas para 

elaborar o material.  É do interesse desta avaliação perscrutar como as potencialidades das 

hipermídias foram contempladas nas diferentes ou como suas ausências se manifestaram nos 

materiais.  

1 - Hipertextualidade: avalia a presença de hipertexto nos materiais didáticos, ou seja,  links 

que remetem a: outros textos, imagens, vídeos, gráficos, fotografias etc. Como revelam 

Correia e Antony (2003) no contexto educacional, a prática predominante de texto e de leitura 

é linear, defendem por tal motivo o uso do hipertexto eletrônico, que desenvolveria  avanços 

significativos se comparado ao texto impresso, pois a concepção da página de forma  alguma,  

levaria à linearidade. Para Silva (2005) um texto não-linear na tela do computador se organiza 

por em indexações, ligações entre pontos de vistas e conceitos vinculados através de links. 
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Estes justapõem informações provenientes de linguagens e mídias variadas, tais como 

palavras, páginas, imagens, animações, gráficos, sons, clipes de vídeos, etc.  

2 - Intertextualidade: avalia se o material faz ligação entre textos, evidenciando o vínculo do 

que está sendo apresentado com outros conhecimentos previamente construídos, denotando 

uma unidade temática. As leituras complementares são bons exemplos de intertextualidade. 

Marcuschi (2001) defende que a intertextualidade diz respeito à presença de textos variados, 

citações, notas.    

3- Simetria: Para este item da avaliação buscar-se-á constatar a inserção similar ao longo do 

material do texto escrito, de recursos de som, de imagens fixas e em movimento, tendo em 

conta, a natureza da temática abordada. Dondis (1997) entende simetria como o equilíbrio 

entre os aspectos gráficos e textuais, visando uma melhor apresentação do conteúdo. 

4 - Hibridização de linguagens: constata a conjugação de várias mídias, ou seja, no material 

não prevalece o texto escrito, mas são apresentados também vídeos, músicas, desenhos, dentre 

outras. Os aprendizes são instigados por novas formas de ler trazidas pelo hipertexto e pela 

hipermídia, onde, as informações são entrelaçadas através de uma rede de nós, compostos por 

linguagens múltiplas, acessados considerando a liberdade de ação do sujeito (RAMAL, 2002). 

5- Liberdade: observa se os recursos hipermidiáticos apresentam estratégias de uso para que o 

aprendiz possa utilizá-lo sem as determinações prévias dos programadores, ou seja, no 

decorrer de animação, por exemplo, se há a possibilidade de recomeçar, de adiantar, ou 

mesmo, de parar a execução da mídia. Tal conceito é proposto por Santaella (2007) como a 

faculdade do usuário de seguir uma seqüência navegacional estabelecida por ele mesmo e não 

pela ordem linear de programações, ou seja, ele define a informação a ser buscada, em que 

trajeto isto ocorrerá e o tempo que necessitará para fazê-lo. 

Assim, nosso estudo avaliou o modo como os materiais didáticos para a EaD em rede 

são elaborados, tendo como elementos de análise tanto o seu processo de organização e 

efetivação, como suas realidades de uso, pedagógico e comunicacionais, mediante três 

categorias que denominamos: usabilidade, teias pedagógicas e nós hipermidiáticos. Afinal, 

como desenvolvê-los com base nas das especificidades da EaD em rede?  Como avaliar os 

aspectos hipermidiáticos dos referidos materiais? 

 Apesar da escassez de pesquisa que se detenham na elaboração de materiais didáticos 

voltados para a EaD via WEB algumas experiências (BEHLING, 2006; MALLMAN, 2008; 

SOUZA, 2002) trazem reflexões sobre os encaminhamentos e percepções emergentes 

voltados para um melhor entendimento desta realidade. Contudo, o caráter multidisciplinar do 
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objeto em foco, faz com que o estado da questão pretendida, não o evidencie em sua 

amplitude, pois o que foi identificado foram nuanças do tema em discussão. 

Behling (idem) identificou como a comunicação e a linguagem aconteciam em cursos 

de EaD virtuais, tomando como espaço de pesquisa uma disciplina sobre comunidades 

virtuais e estratégias pedagógicas do curso de Metodologia em EaD , do Programa  de 

Educação a Distância da Unisul Virtual. Para tal fim elegeu as interações realizadas no AVA 

como foco de observação. Essas interações foram categorizadas em função do recurso onde 

ocorriam, como: chat, fóruns e listas de discussão. Concluiu que há uma tendência de 

customizar os recursos hipermidiáticos nos cursos virtuais, ou seja, de padronizar os seus usos 

minimizando as suas potencialidades interativas. Ainda assim existe uma forte tendência de 

interação nesses cursos, graças as formas diferenciadas de se desenvolver novas linguagens e 

promover uma comunicação mais fluida entre educadores e aprendizes. 

Também na perspectiva da linguagem na EaD, Sousa (2006) se reportou de maneira 

mais próxima aos materiais didáticos, quando em seus estudos versou a respeito da linguagem 

instrucional a distância, analisando-a em função da usabilidade desses materiais em um curso 

on line de leitura em inglês. A usabilidade segundo Sousa (idem) refere-se como o usuário 

utiliza os materiais, tendo como parâmetro de apropriação os seus respectivos designs e 

textos.   

Os materiais didáticos na visão da pesquisadora têm por função solucionar dúvidas, 

proporcionando ao aprendiz um maior entendimento dos temas em estudo. Por tal razão 

devem ser claros e auto-suficientes. Nesta situação houve uma similitude com a nossa 

pesquisa quando em ambas se tratou sobre aspectos da usabilidade presentes nos materiais 

didáticos, apesar dos conceitos definidos para efetivar a análise das informações tenham sido 

diferentes. Isto demonstra a preocupação atual em aprofundar conhecimentos acerca dos 

materiais didáticos para a EaD virtual, a partir de suas especificidades.  

Para a realização desta pesquisa foram escolhidos dois cursos a distância de inglês, 

desenvolvidos pela Universidade Federal do Pará e o outro pela Universidade Católica de 

Minas Gerais. Foi realizada pesquisa qualitativa com bases no paradigma interpretativo. As 

questões a serem elucidadas se voltaram para a caracterização da usabilidade pedagógica nos 

referidos cursos, tendo como universo os próprios materiais e como categorias de análise as 

instruções de navegação, as instruções de tarefas e as instruções sobre os recursos. Com este 

estudo Souza (idem) conclui que nos cursos pesquisados há uma boa estrutura de usabilidade 

pedagógica, pois os materiais se adequam às situações de ensino, apesar de haver observados 

alguns problemas nos enunciados das tarefas. 
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As lacunas identificadas nos dois trabalhos disseram respeito a um maior 

esclarecimento sobre como os recursos hipermidiáticos e interativos contribuem para o 

desenvolvimento dos materiais didáticos e os aspectos materiais e humanos para o 

desenvolvimento de materiais com tais especificidades. 

4. Método 
 A presente proposta de pesquisa teve como objeto de estudo a avaliação do processo 

de elaboração dos materiais didáticos para a educação a distância em rede, levando em conta, 

para essa elaboração, sua realidade de efetivação, isto é, os processos inerentes a tal ação. 

Com este intuito, escolhemos uma técnica de pesquisa baseada no paradigma qualitativo. A 

elaboração do check list levou em conta os critérios de avaliação de usabilidade propostos por 

Nielsen (2000), mas não se restringiu a eles, já que outras categorias e parâmetros foram 

contemplados, visando uma aproximação com a realidade, não somente dos sistemas 

computacionais, mas, principalmente, de materiais didáticos voltados para os espaços virtuais. 

Constituiu-se universo deste trabalho os materiais didáticos desenvolvidos pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), através do Instituto UFC Virtual, em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) para cursos a distância dessa instituição. Participaram 

da pesquisa os professores autores responsáveis pelo material didático de duas disciplinas 

(Física III e Literatura Brasileira I) de dois cursos de graduação semipresencial ofertados pela 

UFC/UAB (Licenciatura em Física e Licenciatura em Letras – Português) e o grupo da equipe 

multidisciplinar que trabalha diretamente na concretização de tais materiais. A avaliação das 

aulas ocorreu em três momentos de sua elaboração. A verificação através do check list foi 

feita percorrendo-se a interface pelo menos duas vezes, tendo como base os parâmetros de 

análise escolhidos. Tais parâmetros são regras gerais que tem por fim descrever situações 

comuns presentes nas interfaces. (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003). 

A avaliação dos materiais se deu a partir dos arquivos digitalizados nas três etapas do 

processo de produção, a versão inicial entregue pelo professor-autor, versão da transição 

didática e a versão final, publicada no ambiente virtual de aprendizagem Solar. No caso, 

vincularam-se à ação dos sujeitos quando das fases distintas de elaboração dos materiais 

didáticos da UFC Virtual, nesta situação, a aula em versão original desenvolvida pelo 

professor-autor, a aula alterada pelo profissional da transição didática e, por fim, a aula 

publicada em sua versão final no formato WEB. A partir destes critérios procuramos avaliar 

as aulas não somente pela descrição de propriedades consideradas importantes para os 

materiais hipermidiáticos desenvolvidos para a EaD via rede, mas pela relação existente entre 

essas propriedades e a suas realidades de elaboração. Na análise quantitativa de todas as 
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subcategorias foram consideradas as mesmas categorias que compuseram o check list. Cada 

conceito foi associado a um número: de completamente inadequado = 1 a completamente 

adequado = 5. 

4.1 Avaliação das evoluções 

4.1.1 Avaliação dos aspectos hipermidiáticos na aula de Física 

4.1.1.1 Original 
 Em alguns tópicos da aula, na apresentação das imagens, ocorreu acentuada 

proximidade entre elas e assim, mesmo fazendo parte do assunto em questão esse nível de 

aproximação promoveu um ruído visual. Houve predominância da linguagem escrita, sendo 

que em algumas situações, além disto, o texto se encontrou excessivamente longo. As duas 

realidades dificultaram a simetria entre a linguagem escrita, com a sonora e visual. Esta 

subcategoria alcançou média 2,17. Parte das imagens teve condição estática, mesmo que, para 

o melhor entendimento do tema, as imagens em movimento, como nas simulações e vídeos, 

possivelmente, desenvolveriam uma aprendizagem mais elaborada. Do ponto de vista visual, 

em boa parte das situações, as imagens parecem diferentes, ou seja, não guardam coerência 

visual. 

A intertextualidade foi demonstrada por meio de exemplos e leituras complementares, 

contudo o volume dos arquivos adicionais agregados à extensão do material principal, fez 

com que elas perdessem um tanto de suas potencialidades didáticas. Ainda assim, este item 

foi considerado adequado, com valor de 3,17.  

 As imagens apresentadas foram estáticas em sua maioria. A repetição destas 

minimizou as potencialidades hipermidiáticas dos materiais didáticos, voltadas para a mídia 

computador interligado em rede. Naturalmente que as animações e simulações estão 

relacionadas à própria natureza dos conhecimentos em construção, neste caso possibilitariam 

uma maior aproximação e experimentação do usuário frente ao conteúdo, o que tornaria a 

leitura mais fluída e atrativa. Foram exatamente estas subcategorias (simetria, hibridização de 

linguagens, hipertextualidade e liberdade) que neste momento de elaboração do material 

didático o levaram para um parâmetro pouco adequado, tendo como média final 2,50. Os 

dados seguintes dizem respeito a etapa de elaboração relativa a aula desenvolvida pelo 

professor-autor. 
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Tabela 1- Resultado da avaliação da aula original de Física 

ORIGINAL 

         

TÓPICO  

    1        2        3        4        5     6 MÉDIA 

1 4 2 2 3 2 3 2,67 

2 4 3 3 3 3 3 3,17 

3 2 2 2 3 2 2 2,17 

4 4 2 3 2 2 2 2,50 Q
U
E
S
T
Ã
O
 

5 2 2 2 2 2 2 2,00 

MÉDIA 3,20 2,20 2,40 2,60 2,20 2,40 2,50 

 

4.1.1.2 Transição didática 

 Outro fator a ser considerado na avaliação do processo de elaboração dos materiais 

didáticos, com as singularidades aqui propostas, diz respeito ao nível de autonomia da 

transição didática. Autonomia esta vinculada a uma troca contínua do profissional da área 

com o professor-autor, ao perceber alguma inadequação como, por exemplo, conteúdo longo, 

linguagem academicista, atividades que reforçam uma centralidade no conteúdo, minimizando 

o alcance dos recursos hipermidiáticos. 

Na realidade aqui pesquisada não foram diferenciadas as categorias para o trabalho de 

todos os profissionais envolvidos na elaboração, pois as três parecem constitutivas de uma 

mesma realidade. Desta forma, a categoria relativa às feições hipermidiáticas nos pareceu 

pouco consideradas pela transição didática, fazendo com que a atuação do profissional desta 

etapa tenha sido determinante para que a aula permanecesse pouco adequada. Determinante 

porque é esperado que haja um nível de intervenção significativo, a fim de que o professor-

autor tenha um interlocutor com conhecimentos prévios sobre material didático para EaD em 

rede. Ainda que a aula original possa definir parte deste processo, há neste intercâmbio entre 

os sujeitos a possibilidade de propor e definir mudanças. 

Desta forma, o professor-autor apresentou uma aula com poucas alterações a serem 

sugeridas, o trabalho de transição didática foi subestimado. Ainda que esta tenha apresentado 

inadequações no que se referiram as subcategorias hipertextualidade, simetria, hibridização de 

linguagens e liberdade.  

Ainda assim, ocorreram mudanças tímidas nessas subcategorias, como, por exemplo, 

em hipertextualidade que passou de 2,267 para 2,83; hibridização da linguagem de 2,50 para 

2,67 e liberdade, de 2,00 para 2,17 se comparada com a aula original. Ocorrência atribuída, 

principalmente, a duas sugestões em substituir um texto retrátil por Tabela interativa, a qual 

deu um caráter mais hipertextual ao material, como ainda permitiu uma navegação menos 

rígida e previsível neste recurso. A outra de se promover uma animação que explica 
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visualmente um torque sobre um dipolo. Isto pode ter ocorrido ou por iniciativa do 

responsável pela transição ou pelo professor-autor, ao longo dos entendimentos naturais e 

necessários para esta etapa de construção dos materiais didáticos. É apresentada a seguir a 

tabela referente à transição didática. 

Tabela 2- Resultado da avaliação da transição didática de Física 

TRANSIÇÃO DIDÁTICA 

         

TÓPICO  

         1        2        3         4         5        6 MÉDIA 

1 4 2 2 3 3 3 2,83 

2 4 3 3 3 3 3 3,17 

3 2 2 2 3 2 2 2,17 

4 4 2 3 2 3 2 2,67 Q
U
E
S
T
Ã
O
 

5 2 2 2 2 3 2 2,17 

MÉDIA 3,20 2,20 2,40 2,60 2,80 2,40 2,60 

 

4.1.1.3 Publicada na WEB 

Houve uma fixidez tanto da leitura do texto escrito, como das imagens o que dificultou 

a hipertextualidade com o que estava sendo apresentado, fazendo com que esta subcategoria 

tivesse avaliação decrescida, pois saiu de 2,67 e 2,83, na aula original e na transição didática, 

para 2,50 nessa etapa da elaboração. Assim, quando existe uma limitação no fluxo desses 

textos justapostos e se opta pela tradição do texto em uma sequência linear, tais quais os 

impressos, se reduz as potencialidades da mídia, das linguagens que ela conjuga e, por 

extensão, das condições múltiplas do aprendiz interagir com o conhecimento.  

A apresentação de alguns conceitos mudou em razão da realidade de se ver o material 

já concretizado no espaço virtual. Ou seja, a idealização do que foi pensado pelo professor-

autor, como também pela transição didática, pode não alcançar os objetivos didáticos e 

comunicacionais previstos, sofrendo quebra da proposta inicial, para a final. Isto ocorre que 

ocorreu na subcategoria hipertextualidade. Interessante é que haja o acompanhamento dessas 

diferenças e, por conseguinte, suas eventuais revisões. Parte das imagens que promoveriam 

uma dimensão mais híbrida das linguagens possíveis em uma aula para EaD em rede, foram 

“escondidas” por recursos de navegação, que tem por fim diminuir o uso da barra de rolagem. 

Tal fato trouxe ponderações sobre a necessidade de se dimensionar a relevância da navegação 

se comparada às outras categorias sugeridas para uma aula, nestas condições, como a inclusão 

de múltiplas linguagens a partir também de recursos de áudio e vídeo, por exemplo. 

A supervalorização dos aspectos navegacionais dificultou o trabalho equilibrado entre 

as categorias, já que houve a inclusão de imagens fixas, mas elas estiveram subestimadas em 

textos retráteis, o que acarretou um declínio nas subcategorias hipertextualidade e liberdade, 
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passando para 2,50 e 2,0, quando estavam em 2,67 e 2,0 na aula original e 2,83 e 2,17 na 

transição didática. Essas definições ocorreram, neste caso, quando da construção da aula pelo 

professor-autor. 

Porém, algumas imagens foram disponibilizadas na tela principal da aula, e ocorreu a 

inclusão de uma animação em um texto retrátil. Isto possibilitou um aumento no valor 

simetria que passou de 2,17 para 2,33. Isto se deveu ao impacto positivo das imagens no 

monitor, como também das simulações se associadas de forma ampla ao todo que compôs 

tanto a aula, como o ambiente virtual onde ela se encontrou. Contudo, estas diferenças só 

poderiam ser de fato observadas, se todas as fases do processo fossem percebidas em sua 

abrangência, ou seja, momento a momento.  

Ressaltamos, ainda, que mesmo com as alterações descritas, o tamanho da aula, a 

dificuldade em equilibrar texto escrito com os demais recursos possíveis de serem 

contemplados, os usos dos hipertextos como elementos que a aumentariam em conteúdo, a 

pequena liberdade do aprendiz, em escolher os caminhos trilhados em sua navegação fizeram 

com que ela se classificasse como pouco adequada.  

As mudanças nas três fases demonstraram que a intervenção da transição didática, 

ainda que em nível mínimo, se manifestou na categoria nós hipermidiáticos, pois o que foi 

sugerido modificou a versão original. Contudo, ao serem projetadas no espaço virtual tais 

propostas, mesmo tímidas não alcançaram uma aproximação com o que se pretende como 

adequado para esta realidade. Os dados que seguem se vinculam aos resultados da aula WEB. 

Tabela 3- Resultado da avaliação da aula WEB de Literatura 

AULA NA WEB 

         

TÓPICO  

     1         2        3        4        5    6 MÉDIA 

1 2 2 2 3 3 3 2,50 

2 5 3 3 3 3 3 3,33 

3 2 2 2 3 3 2 2,33 

4 4 2 3 2 3 2 2,67 Q
U
E
S
T
Ã
O
 

5 2 2 2 2 2 2 2,00 

MÉDIA 3,00 2,20 2,40 2,60 2,80 2,40 2,57 

 

4.1.2. Avaliação da aula em todas as fases 

No nível inicial da aula, as subcategorias estiveram entre pouco adequadas e 

adequadas, tendo a média de todas aferidas ao nível de pouca adequação. Tal realidade foi 

definida, sobretudo, pelo baixo valor das que se vincularam a simetria, hibridização de 

linguagens e liberdade, sobretudo o último item. 
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Na transição didática houve mudanças positivas no tópico 5, relativas as subcategorias  

hipertextualidade, hibridização de linguagens e liberdade, que passaram de 2 para 3 em todos 

os itens citados. Tais resultados aumentaram a média final desta etapa que ficou em 2,60, se 

comparado aos 2,50 da aula original. Já na aula WEB ocorreu uma queda na avaliação no 

cruzamento da subcategoria hipertextualidade com o tópico 1, de muito adequado para pouco 

adequado, situação esta ocasionada pelo excesso de uso da barra de rolagem. Tal realidade fez 

com que o nível final da aula se distanciasse do considerado como adequado. 

A tabela abaixo mostra, de forma condensada, a evolução das aulas de Física e 

Literatura de acordo com a avaliação procedida, considerando desde o momento em que o 

professor autor a entrega a equipe especializada, como também o trabalho didático para 

redesenhá-la para o formato web que chamamos de transição didática até a sua publicação no 

espaço virtual. 

Tabela 1: Síntese avaliativa das aulas de Física e Literatura 
 Original TD WEB 
 Física 
Aspectos 
hipermidiáticos 

2,50 2,60 2,57 

 Literatura 
Aspectos 
hipermidiáticos 

1,35 2,70 2,85 

Fonte: Elaboração própria 

Ao compararmos os resultados das duas aulas no cruzamento das categorias com os 

momentos foi possível observar alguns pontos: 

- Na aula de Física, não há diferença significativa entre o começo, o meio e o término do 

processo de elaboração. Isto ocorreu por dois motivos: um pela forma como a aula original foi 

apresentada e a outra pela pouca interveniência da transição didática. No entanto, na de 

Literatura, há uma melhora acentuada na avaliação, quando da passagem da fase original para 

a transição didática, nas três categorias. Nesta segunda situação, comparando com a aula de 

Física, a realidade se inverte, já que a aula original apresentou inadequações que foram sendo 

minimizadas pela transição didática; 

- Na categoria teias pedagógicas, a aula de Física foi bem avaliada já na fase original, não 

tendo ocorrido influência representativa das outras fases, o que representou uma preocupação 

maior por parte do professor-autor e dos demais integrantes do grupo de elaboração dos 

materiais, com os aspectos didáticos, em detrimento das condições de usabilidade e 

hipermidiáticas dessa unidade de aprendizagem; 

- Não encontramos nenhuma relação, minimamente clara, entre as aulas que pudesse sugerir o 

estabelecimento de um padrão. Resultado tanto da baixa representatividade das aulas, já que 
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avaliamos somente uma aula de cada disciplina, como também das diferenças intrínsecas às 

áreas do conhecimento abordadas pelos materiais.A relevância deste trabalho residiu, 

principalmente, na escassez da produção científica disponibilizada sobre o tema. No cenário 

acadêmico brasileiro, pouco tem sido pesquisado sobre os materiais didáticos para a educação 

a distância. A revisão dos trabalhos publicados revelou que, apesar da produção sobre EaD vir 

aumentando substancialmente ano a ano, esta realidade ainda não alcançou o objeto materiais 

didáticos, ainda em menor porte se encontram as pesquisas que abordam sobre as matérias. 

5. Considerações Finais 
 
 Atualmente, quando se organizam projetos em EaD, um dos pontos centrais são os 

materiais didáticos, ou seja, que papel  lhes é atribuído a fim de que possam contribuir para o 

ensino e a aprendizagem. Na presente pesquisa avaliamos os materiais didáticos para a EaD 

em rede. Partimos do pressuposto, de que esses materiais incorporam formas produtivas 

singulares no que tange ao processo didático e técnico como um todo, ou seja, o aprendiz 

poderá ter nestes além dos conteúdos, uma proposta educativa pautada na interação, na 

mediação, na autonomia do aprendiz e na condição hipermidiática a eles agregada. A partir 

das informações categorizadas procuramos responder às questões que balizaram esta pesquisa, 

que foram: 

Como este universo de construção dos materiais para a EaD que faz uso das TIC, 

ainda é um campo novo,  sua composição teórica e empírica é esparsa. Isto porque ele 

apresenta uma realidade que está em andamento, representa um tempo de mudança, quando os 

conteúdos ganham outra dimensão educativa mais dinâmica e remissiva. Existe, desta forma, 

necessidade de maturação das experiências a fim de que se possa avaliar o significado dessas 

mudanças, dos recursos, das propostas e das aprendizagens, principalmente. Como 

desenvolver os referidos materiais considerando sua condição hipermidiática?  

Por esta pesquisa foi constatado que na elaboração dos materiais didáticos do ponto de 

vista hipemidiático que as subcategorias eleitas não se excluem como, pois há conceitos, em 

cada uma delas que podem transitar de uma para outra sem o comprometimento de sua 

ontologia, pois fazem parte de uma realidade sistêmica. Como exemplo, podemos citar a 

hipertextualidade. Assim, na avaliação dos materiais didáticos esse conceito se aproxima da 

hipertextualidade e da hibridização de linguagens. Porém, pelas unidades de aprendizagem 

analisadas foi possível constatar que há que se ter parâmetros para elaboração das aulas, que 

considerem os aspectos técnicos presentes nos ambientes virtuais e os didáticos 
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comunicacionais. Isto de forma que não haja a predominância de um enfoque em relação aos 

outros, mas que sejam construídos de maneira conjugada. 
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