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RESUMO

Na modalidade de Ensino a Distância, a comunicação é peça fundamental do processo de
ensino-aprendizagem. Nesse âmbito, a linguagem pode ser classificada como o maior elo entre alunos e
tutores e a interação realizada através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s) confirma essa
teoria. O papel social da linguagem na referida modalidade de ensino deve ser levado em consideração,
visto que o material didático elaborado para tal deve favorecer a participação e a interação dos envolvidos,
proporcionando a dialogicidade. Este estudo baseia-se na necessidade do professor-autor ou conteudista
dedicar atenção especial ao aspecto linguístico durante a elaboração do material didático utilizado na
modalidade de ensino em questão e como essa atitude pode favorecer a aprendizagem, permitindo a
obtenção de resultados cada vez mais satisfatórios.
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ABSTRACT

In Distance Education communication is a key part of the teaching and learning process. In this context,
the language can be classified as a major link between students and tutors directly influencing the
interaction performed through the Virtual Learning Environments (VLE&39;s) positively or negatively. The
social role of the Portuguese Language in this type of education should be taken into consideration. In
addition, the teaching material prepared for that should encourage the participation and interaction of
those involved in the process providing dialogicity. This study is based on the author’s need to devote
special attention to the linguistic aspect during the development of teaching materials used in distance
education aiming increasingly satisfactory results, with some considerations on its applicability in the
preparation of teaching materials.
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1 INTRODUÇÃO

A Educação a Distância – EAD – é uma modalidade de ensino em expansão, ou seja, que vem ganhando
cada vez mais espaço na sociedade contemporânea. A EAD é um processo de ensino aprendizagem
mediado por tecnologias, no qual tutores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. Essa
modalidade caracteriza-se por sua flexibilidade.

As propostas de ensino na Educação a Distância são mediatizadas através materiais, com destaque para o
material escrito, que requer atenção quanto a alguns aspectos da sua elaboração. As primeiras
manifestações de uso de material impresso em EAD ocorreram através do “ensino por correspondência”, o
qual foi responsável pela formação de uma grande quantidade de alunos em nosso país.

A agilidade e a rapidez na comunicação, mediadas pelas novas tecnologias, são cada vez maiores, a
exemplo da troca de e-mail, de chats via Internet, bem como a troca de mensagens por meio do telefone
celular, dentre outras opções. Tudo isso em decorrência da evolução das TIC’s, que mudaram as formas
de interação na nossa sociedade, com os vários sistemas eletrônicos de comunicação. Essa evolução
influenciou também o formato de diversos cursos a distância, pois, com o passar dos anos, os cursos por
correspondência foram cedendo espaço para os cursos online. Entretanto, destacamos que os cursos
online também utilizam textos que, na maioria das situações, são veiculados na forma impressa ou em
formatos possíveis de serem impressos.

Diante do exposto, este trabalho constitui-se num relato de experiência e tem como objetivo principal
ressaltar a importância da linguagem na modalidade de Ensino a Distância como forma essencial de
interação entre tutores e alunos e vice-versa, apresentando algumas considerações sobre a sua
aplicabilidade na elaboração de materiais didáticos (sejam eles virtuais ou impressos) utilizados no
processo de ensino-aprendizagem. O foco está centrado na interação aluno-conteúdo e aluno-professor
por meio do material didático, visto que, no contexto atual da EAD, essa dinâmica assume um papel
fundamental, pois se constata que a mesma não se reduz às informações fornecidas pelo professor ao
aluno por meio desse material. Hoje o processo de ensino-aprendizagem na Educação a Distância assume
proporções muito maiores, revelando-se, inclusive, nos feedbacks dados pelo tutor às atividades
produzidas pelos alunos, sendo que estas também são disponibilizadas nos fóruns ou através de correio
eletrônico (e-mail), ou ainda através dos chats educacionais.

O uso da linguagem também deve ser observado nessas formas de interação síncronas (chats) e
assíncronas (fóruns), no entanto é preciso observar a importância do material didático (virtual ou
impresso) fornecido aos alunos nos cursos de Educação a Distância, a fim de que estes sejam elaborados
de forma adequada às necessidades dos alunos que optam por essa modalidade de ensino.

2 PRODUÇÃO DE CURSO, ABORDAGEM PEDAGÓGICA E COMUNICAÇÃO

A preocupação com a comunicação deve estar presente no momento da elaboração do material e requer atenção desde
a fase de planejamento do curso. Ela também é influenciada pela abordagem pedagógica na qual o curso será baseado,
estando presente em todas as etapas do mesmo. A abordagem pedagógica respaldará a seleção das mídias e
tecnologias a serem utilizadas, a produção dos materiais instrucionais, a abordagem pedagógica e também subsidiará a
seleção das formas de interação que se processarão no curso, além de refletir nas estratégias pedagógicas, nos fatores
que permeiam o papel do professor, do aluno e dos materiais instrucionais.

A abordagem pedagógica deve levar em consideração os objetivos e as teorias de aprendizagem que lhe dão
sustentação. Neste sentido, para dar suporte teórico ao Processo de Planejamento e Produção de Cursos em EAD é
muito importante que se conheça as teorias de aprendizagem, uma vez que estas descrevem a forma pela qual uma
pessoa aprende.

No que diz respeito às concepções que caracterizam a Educação a Distância, Franco et al (2006) assinalam que, tendo
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se disseminado no Brasil com o desenvolvimento industrial do período pós-guerra, no qual havia a necessidade de
preparação de profissionais para trabalhar na reconstrução das cidades destruídas pelas guerras e nas indústrias, o que
ocasionou um ambiente propício para a adoção de uma educação com suporte em um material instrucional bem
preparado, uma vez que a afirmação da racionalidade suscitou uma considerável mudança no modo de encarar o
processo educativo. Configura-se, naquela época, a proposta de substituir a presença do professor por um material
instrucional. A esse respeito Franco et al assinalam: "Aos poucos, a experiência foi mostrando que, quando essa
transmissão não contava com a participação direta do professor, era necessário dar um tratamento especial à
linguagem, que vinculava essa transmissão. Surge, então, estudos para aperfeiçoamento do material didático
(chamado “material instrucional”)". (FRANCO ET AL, 2006, p. 03)

A educação tecnicista foi impulsionada pelo uso de tecnologias da informação e comunicação em EAD
como o rádio, a televisão e o computador. Ao mesmo tempo em que a educação instrucional se fortalece
surgem movimentos que são contrários a essa educação e defendem o aprender por si mesmo numa
perspectiva humanista, que tem o estudante como o foco, ou melhor, o centro do ensino. Esses
movimentos tinham como líder Carl Rogers. Sobre a concepção humanista Franco et al (2006, p. 5)
afirma:

Fazendo frente à acusação de que educação a distância é mero método de
instrução, que torna o aluno simplesmente um receptor de conteúdos, as
principais universidades a distância, criadas a partir do final da década de 1960,
passaram a incorporar no seu discurso uma concepção humanista.

2.1 Importância da Comunicação na Elaboração de Material para Cursos de Educação a
Distância

A comunicação é um dos elementos centrais na EAD, visto que a relação professor-aluno, que se dava face
a face, passou a se estabelecer através da mediação de textos, veiculados pelas tecnologias da informação
e da comunicação.

Nesse sentido, vale ressaltar que na EAD os processos de ensinar e de aprender não se dão de forma
simultânea, conforme assinala Soletic (2001). Com relação à elaboração de materiais escritos, as
preocupações não são as mesmas de alguns anos atrás, quando o foco estava na solução de problemas
decorrentes da relação entre docente e aluno, que se processava na ausência de uma relação face a face.
Atualmente as questões são outras. O referido autor destaca como novas questões, que devem ser
refletidas na produção de materiais:

[...] como facilitar a construção do conhecimento em um aluno Como conseguir
que através do processo de ensino ele possa desenvolver suas capacidades e
seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, dar conta da complexidade do conhecer
Como transmitir o modo de pensamento do professor, sua perspectiva particular
e a estrutura da disciplina [...] (SOLETIC, 2001, p.77)

Ainda com relação às citadas questões, o autor supracitado salienta que elas se referem a duas questões:
a primeira, diz respeito “à preocupação de encontrar maneiras originais de estabelecer comunicações
didáticas valiosas para a construção do conhecimento”; a outra é referente “a uma nova reflexão sobre
como gerar propostas que reconheçam o valor das interações mediatizadas na construção do
conhecimento” (SOLETIC, 2001, p.77).

A assimetria de tempos e espaços, nos quais têm lugar os processos de ensino e
de aprendizagem nos programas de educação a distância, obriga a pensar a

Pág.3/9



especificidade das propostas de ensino implícitas nos materiais escritos. A partir
de uma perspectiva de uma comunicação docente-aluno, a principal característica
do campo da educação a distância é a impossibilidade de estabelecer uma relação
direta e, com isso, de ter uma recepção imediata das preocupações, dificuldades
e perguntas que surgem nos alunos no momento de aprender. Isso quer dizer
que quem escreve não pode conhecer a resposta do leitor no momento da leitura,
nem perceber sua necessidade de formular perguntas ou levantar dúvidas, seu
desejo ou interesse de participar da construção de certos saberes ou de certas
habilidades, a forma como os conteúdos ensinados estão relacionados com seus
interesses ou com sua formação prévia (SOLETIC, 2001, p.77).

Na escritura do material impresso para EAD, uma das preocupações centrais deve ser o cuidado em
manter o foco na clientela a ser atendida. Soletic (2001, p. 78), diz que:

Nos programas de Educação a distância e em todos os níveis em que são
implementados, o problema de como garantir uma adequada comunicação entre
docentes e alunos obriga a prestar especial atenção à definição do perfil do
destinatário. Isso quer dizer que, para poder estabelecer como e o que se
escreve, é necessário saber para quem se escreve [...].

No Mapa Referencial para Construção de Material Didático do Programa e-Tec Brasil Molin et al (2008, p.
13), assinala: “Importa lembrar que, em Educação a Distância, o material didático assume o papel de ser
fio condutor, pois estende a mediação pedagógica e a dinâmica de todo o processo ensino-aprendizagem a
inúmeras situações de estudo oferecidas aos estudantes”.

De acordo com o referido Mapa considera o documento “Referências para elaboração de material didático
para a EaD na Educação Profissional Técnica”, do Programa e-Tec Brasil:

Em síntese o material didático precisa estar de acordo com os Referenciais
Curriculares Nacionais da área, o projeto pedagógico do curso, o perfil da
população-alvo e do egresso, bem como estar ancorado em princípios que
promovam: - interação; - cooperação; - autonomia na construção de novos
conhecimentos que favoreçam a realidade sócio-educativa-cultural; - inter e
transdiciplinaridade, - hipertextualidade (MOLIN ET AL, 2008, p. 13).

Diante do exposto, não há como falar em construção do conhecimento em EAD, sem levar em
consideração as abordagens feitas através do material didático disponibilizado para os alunos. Dentro
desse contexto, a linguagem exerce papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, de forma
particular em EAD. No material específico para essa modalidade de ensino, a linguagem é a
ferramenta-chave, que possibilita uma aprendizagem significativa, fazendo com que o aluno seja o
protagonista da própria aprendizagem, um construtor do conhecimento, e não um mero receptor de
informações.

Segundo Villardi et al (2006),

A necessidade do constante diálogo entre o leitor e material didático faz com que,
na elaboração deste, a linguagem tenha uma função de extrema importância na
EAD: a da comunicabilidade. Ou seja, a partir do momento em que o presencial é
substituído pelo virtual, o material didático deve ser capaz de provocar a
interação do aluno com o próprio material, com as ferramentas tecnológicas, com
os outros alunos e com o tutor, que, nesta modalidade de educação tem o papel
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de mediador de todo o processo interativo. (VILLARDI ET AL, 2006)

Aretio (1999) apud Possari; Neder (2009, p. 25) assinala algumas condições que devem ser observadas na
elaboração de qualquer material impresso, tendo em vista a importância da atração do aluno pelo material
desde o primeiro contato. Dessa forma, o referido autor destaca alguns cuidados imprescindíveis na
produção do texto impresso, a saber:

A apresentação do material – livro, revista, caderno, fascículos – deverá ser
motivadora; - deve haver esmero na encadernação; - deve haver sempre uma
apresentação, ou introdução, que situe o leitor; - o tipo de papel e a tipografia
devem facilitar a leitura; - é importante o formato de páginas, ilustrações, isto é,
definição de projeto gráfico que permita ao aluno ler produtivamente; - o material
deve apresentar qualidade científica máxima.

Como já mencionado, a comunicação é um dos elementos centrais na EAD, uma vez que a relação
professor-aluno atualmente se estabelece por meio de mediação de textos, veiculados pelas tecnologias da
informação e da comunicação. Neste sentido, referenciando Belloni (2001, p. 12), Possari; Neder (2009, p.
38) afirmam que a EAD “pode possibilitar, ainda, aquilo que Belloni denomina de ‘educação para as
mídias’, cujos objetivos dizem respeito à formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as
tecnologias de informação e comunicação”. Dessa forma, “ela deve ser pensada, pois, como um modo
privilegiado de ‘educar para a comunicação’”.

Educar para a comunicação é, segundo Costa (1993) apud Possari; Neder (2009, p. 39): “Orientar para
realizar análises mais coerentes, complexas-completas e, ao mesmo tempo, ajudar a expressar relações
mais ricas de sentido entre as pessoas. É uma educação que gera outras relações simbólicas e outras
expressões do ser social”.

2.2 A Importância da Análise do Discurso em EAD

Em se tratando da produção do material didático para EAD, diversos pontos devem ser analisados a fim de
que os objetivos sejam alcançados. A análise do discurso, referente ao tema abordado neste trabalho,
segundo Villardi et al (2006), deve passar por alguns pontos fundamentais, os quais são denominados
pilares de sustentação, são eles: a argumentação, a persuasão, a coesão, a coerência e a adequação ao
público-alvo.

A argumentação é o primeiro ponto em questão, pois se trata de um recurso linguístico utilizado para
explicitar a intenção comunicativa do emissor acerca da veracidade das informações. O texto do material
didático em EAD deve ser bem argumentado, sustentado em dados científicos concretos, bem
fundamentado, claro e objetivo, e deve ser elaborado no intuito de dar ao leitor a segurança acerca da
veracidade das informações adquiridas, citando, inclusive, as fontes de pesquisa utilizadas na elaboração
do material.

Para que ocorra a persuasão, é necessário que haja um equilíbrio entre o discurso científico (linguagem
formal) e o coloquial (linguagem informal), pois o vocabulário utilizado deve se adequar ao código
contextual, ou seja, o vocabulário utilizado deve estar de acordo com as necessidades dos alunos,
facilitando ao máximo a aprendizagem, visto que a EAD apresenta um público bastante diversificado e a
informação deve ser acessível a todos.

Segundo Tori (2010),
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Qualquer atividade de aprendizagem envolve comunicação [...] Até pouco tempo
atrás essa tarefa era relativamente simples, pois as tecnologias de comunicação
disponíveis eram poucas e estáveis [...] Além disso, a abordagem era em geral
broadcasting (um emissor e muitos receptores), com pouca atenção para as
diferenças individuais. Hoje há uma profusão de tecnologias e possibilidades de
composição de mídias. Há também maior atenção em relação às diferenças
cognitivas e às características individuais de aprendizagem dos alunos [...] (TORI,
2010, p. 38)

Ainda dentro desse contexto, a coesão possibilita a perfeita harmonia entre as partes, fazendo com que o
texto se torne um só corpo estrutural, o que, segundo Villardi et al (2006), ocorre através de ligações
referenciais, lexicais e sequenciais, da superfície sintática, textual e pragmática.

A coerência dá ao texto o sentido necessário ao entendimento do conteúdo abordado e possibilita ao aluno
fazer inferências sobre o mesmo, realizando, assim, um processo de informatividade e intertextualidade
que o tornam autor da própria aprendizagem.

Conforme Villardi et al (2006), a adequação ao público-alvo envolve o uso de uma linguagem clara e
compreensível, que elimina repetições excessivas e ambiguidades, provocando maior interesse no aluno,
pela articulação da compreensão textual a códigos não-verbais, como gráficos, diagramas e imagens.
Neste ponto, é retomado o fato de que a EAD possui público diversificado, portanto o material produzido
deve ser permeado de uma linguagem acessível e compreensível a todos.

3 METODOLOGIA

A dimensão interacional da Educação a Distância é de grande importância no processo de
ensino-aprendizagem. Por esse motivo, é de suma importância que os conteudistas levem em
consideração alguns pontos essenciais, como: possibilidade de estudos e realização das atividades sem o
auxílio do educador; grau de necessidade de orientação dos alunos quanto à realização das atividades, a
fim de que estas sejam respondidas de forma satisfatória; e frequência de orientação individual, ou seja,
necessidade de estabelecer comunicação direta com o tutor.

Redigir textos para materiais didáticos a distância não é uma tarefa simples, pois não se trata apenas da
transmissão de conteúdos. É preciso ainda levar em consideração outros fatores, como as mudanças
socioculturais observadas na sociedade e os novos paradigmas educacionais, que refletem diretamente no
sistema de ensino. Sendo assim, o conteúdo deixa de ser tão importante e entra em questão o
desenvolvimento de competências. Estas precisam ser trabalhadas a fim de que o material didático se
constitua em um componente facilitador da aprendizagem e não o centro dela, permitindo a interação
entre os agentes do processo educativo. Para que isso aconteça na prática, são necessários dois elementos
importantes: o planejamento e a orientação quanto ao uso da linguagem.

Para este estudo, foi observada a linguagem utilizada na elaboração de material didático para a EAD do
Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em Sergipe. Em 2012, os conteudistas (tutores)
participaram do treinamento “Projeto Instrucional para Educação a Distância”, o qual deu início ao
desenvolvimento de alguns cursos em EAD. Durante o curso, foram trabalhados diversos tópicos
importantes, dentre eles: Conceito e características da EAD; Tipos de educação online; Exemplos de
educação online no Brasil e no mundo; Vantagens e desvantagens; Tecnologias disponíveis; Os autores
dos cursos online; Demonstração de cursos online; Projeto instrucional para a educação a distancia; e
Atividades práticas. O treinamento foi realizado pela empresa TECNED – Tecnologias Educacionais, teve
uma carga horária total de 8 horas e constou de momentos teóricos e realização de alguns exercícios
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práticos.

Após a realização do treinamento, cada tutor ficou responsável pela produção de um curso online voltado à
sua área de formação/atuação. Um dos cursos elaborados a partir desse treinamento foi o de Comunicação
Escrita, voltado para a Redação Oficial. Este curso, que há muitos anos é ofertado pela instituição na
modalidade a distância, através de material impresso, ou seja, desvinculado da internet, seria ofertado
também na modalidade online, o que justifica a realização da capacitação. O projeto ainda não foi
finalizado, mas será feita uma análise do que foi produzido.

O curso foi organizado em cinco módulos, apresentando os seguintes temas: Comunicação escrita oficial;
O uso adequado dos pronomes de tratamento; Reduções ortográficas; Definições e modelos; e Materiais
de apoio. O público-alvo do curso são pessoas que trabalham na área de secretariado e em repartições
públicas e privadas, que no desempenho de suas atividades precisam redigir documentos, como: ofícios,
cartas comerciais, memorandos, requerimentos, declarações, atas, entre outros. Estes exemplos
constituem as correspondências denominadas oficiais, que são emitidas por órgãos públicos e privados.

As correspondências oficiais caracterizam-se pela impessoalidade, uso da norma culta, clareza, concisão,
formalidade e uniformidade. Objetivando tornar a aprendizagem mais produtiva, na elaboração do material
didático do curso, além da explicação das definições e objetivos de cada documento, são apresentados
modelos e exercícios que obedecem às normas de elaboração das correspondências oficiais, porém
tentando aproximá-las da realidade dos alunos, através de situações que comumente aparecem nos textos
em questão.

4 RESULTADOS

Dentre os resultados da realização do treinamento podemos destacar a aprendizagem de vários conceitos
relacionados à Educação a Distância, mais especificamente à construção de cursos nessa modalidade de
ensino-aprendizagem. O treinamento possibilitou também aos participantes terem um maior conhecimento
sobre tipos de cursos de educação online e exemplo de cursos online no Brasil e no mundo, bem como os
cuidados que se deve ter na elaboração dos conteúdos de um curso.

Durante a elaboração dos cursos os conteudistas tiveram a oportunidade de perceber na prática a
necessidade de adequação da linguagem no sentido de haver uma maior interatividade, observando
também aspectos relacionados à comunicação, de acordo com a abordagem na qual o curso se baseava.

Os tutores, ao elaborarem os cursos, por esses serem online, puderam perceber as peculiaridades
inerentes a essa modalidade e que a comunicação utilizada na elaboração de um material didático
impresso precisa de adequações para os cursos online. Neste sentido, como um dos cursos elaborados, já
era ofertado através de material impresso, o Curso de Comunicação Escrita, voltado para a Redação
Oficial, sua elaboração para oferta através do uso da internet, ou seja, para ser ofertado na forma online,
possibilitou à autora a verificação de que um mesmo curso em mídias distintas requer atenções
diversificadas no que se refere à comunicação.

Segundo Peters (2003),

No ambiente digital de aprendizagem, os estudantes podem, através de um
hipertexto preparado, inclusive interagir com hipermídia. Naturalmente, um texto
didático também pode ser oferecido do modo tradicional na tela do monitor. [...]
Mas também aqui existe uma objeção, pois, se usarmos o ambiente digital de
aprendizagem apenas dessa maneira, estaríamos novamente desprezando seu
potencial didático. Pois o PC não precisa satisfazer-se com a simples
apresentação da superfície de um livro. (PETERS, 2003, p. 235)
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De acordo com essas informações, constatamos que a linguagem adequada, aliada à interatividade,
constitui característica essencial dos materiais didáticos em EAD. Seguindo essa premissa, a título de
exemplo, no curso de Redação Oficial, no módulo 5 (Materiais de Apoio) foi incluído um link que remete ao
texto “30 dicas para escrever bem”, que traz algumas orientações, de forma bem humorada, a fim de
tornar a aprendizagem mais atraente. Algumas dicas são apresentadas a seguir:

“não esqueça as maiúsculas no início das frases”.

“Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra
vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a palavra foi repetida”.

“Evite o emprego de gírias, mesmo que pareça nice. Sacou Então valeu!”

“Conforme a AGOP, nunca use siglas desconhecidas”.

Em textos como esse, a ludicidade também é explorada, atraindo a atenção do aluno, facilitando, assim, a
aprendizagem, tornando-a dinâmica, levando o aluno a refletir sobre sua própria escrita e fazendo-o
observar os pontos nos quais precisa melhorar.

Outros resultados ainda estão sendo analisados, uma vez que a elaboração dos demais cursos ainda não
foi concluída.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva da produção de cursos, este trabalho possibilitou uma reflexão sobre a importância da
comunicação na elaboração de materiais para a Educação a Distância, focando aspectos que devem ser
levados em consideração na elaboração desses materiais.

Diante do exposto, não há como falar em construção do conhecimento em EAD, sem levar em
consideração as abordagens feitas através do material didático disponibilizado para os alunos. Dentro
desse contexto, a linguagem exerce papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, de forma
particular em EAD. No material específico para essa modalidade de ensino, a linguagem é a
ferramenta-chave, que possibilita uma aprendizagem significativa, fazendo com que o aluno seja o
protagonista da própria aprendizagem, um construtor do conhecimento, e não um mero receptor de
informações.
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