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O texto didático na EaD: vantagens da 
elaboração dedicada

Dandara Louise Vieira MATAVELLI1

Resumo: O presente artigo faz uma reflexão sobre a elaboração dedicada de 
materiais didáticos, especificamente do texto didático. Como se sabe, o texto 
didático desempenha um papel de extrema importância no processo de ensino-
-aprendizagem do aluno da modalidade a distância. Assim, busca-se aqui 
comprovar tamanha vantagem e importância da utilização de um texto didático 
elaborado especificamente para o perfil do aluno, focando em sua aprendizagem 
efetiva. Pode-se considerar que a elaboração dedicada de materiais didáticos 
é muito mais do que a simples reunião de conteúdos e textos avulsos; existe 
todo um trabalho especializado por trás de um material didático de qualidade, 
justamente por seu compromisso em transmitir conteúdo e contribuir para a 
construção de conhecimento de seus alunos, prezando sempre por uma educação 
de qualidade no país. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Material Didático. Texto Didático. 
Produção Dedicada.

1 Dandara Louise Vieira Matavelli. Especializanda em Design Instrucional pelo Senac. Especialista 
em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão e em Ensino de Português, Literatura e 
Redação, ambas pelo Claretiano – Centro Universitário. Graduada em Letras – Português/Inglês pela 
mesma Instituição. Integrante do Grupo de Estudos Concepção e Desenvolvimento de Material Didático do 
Claretiano – Centro Universitário. E-mail: <dandaralvieira@gmail.com>.



24

Educação a Distância, Batatais, v. 7, n. 2, p. 23-35, jul./dez. 2017

Didactic text in Distance Education: 
advantages of dedicated elaboration

Dandara Louise Vieira MATAVELLI

Abstract: This article makes a reflection about the dedicated elaboration of 
didactic materials, specially the didactic text. As we know, the didactic text is 
extremely important in the student’s on-line teaching-learning process. Thus, we 
aim to prove the advantages and importance of a didactic text specially developed 
to the student profile, focusing on his effective learning. We consider the dedicated 
elaboration of didactic materials more than a simple group of contents and single 
texts. There is a whole specialized work behind a good didactic material. The 
material focuses on transmitting the content and contributing to the development 
of the student’s knowledge, always aiming at the quality of education.

Keywords: Distance Education. Didactic Material. Didactic Text. Dedicated 
Production.
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1. INTRODUÇÃO

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino na qual 
professor e aluno estão fisicamente separados, ou seja, estão pre-
sentes no mesmo ambiente de aprendizagem, porém separados es-
pacial e geograficamente. E para que, nessa modalidade, o proces-
so de ensino-aprendizagem ocorra, é preciso que aluno e professor 
permaneçam conectados por meio de vários recursos tecnológicos.

Conforme o decreto-lei n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 
o Ministério da Educação define a Educação a Distância:

[...] como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendi-
zagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tem-
pos diversos.

A partir das considerações feitas nessa lei, é importante res-
saltar que o termo “distância” se aplica apenas à modalidade de 
ensino e não à distância física entre aluno e professor, pois, nessa 
modalidade, como dito anteriormente, existe a mediação didático-
-pedagógica do professor por meio das tecnologias de informação 
e comunicação.  

No Brasil, a Educação a Distância é uma modalidade de ensi-
no que está em plena ascensão. O Anuário Brasileiro Estatístico de 
Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD, 2008) concluiu que o 
Brasil, em 2008, teve pelo menos 2,5 milhões de pessoas estudan-
do à distância. Em 2010, segundo os dados exibidos pelo Censo 
da Educação Superior do Ministério Público (INEP, 2011), dos 6,7 
milhões de brasileiros, 14,7% estavam matriculados em cursos a 
distância. 

Esses são os dados estatísticos disponíveis até o momento, 
porém, se verificado atualmente, provavelmente o crescimento da 
Educação a Distância tenha duplicado ou até triplicado se compa-
rado a tais dados.

Além da crescente procura pelos cursos a distância, pelo fácil 
acesso à educação ou talvez pela atual popularidade desse método 
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de ensino, segundo os censos realizados pelo INEP referentes ao 
Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes (ENADE) de 
2008 e 2010, o rendimento dos alunos que fizeram cursos a distân-
cia foi semelhante ou melhor do que o dos alunos matriculados nos 
mesmos cursos na modalidade presencial. Tal comprovação, da boa 
qualidade do ensino na modalidade a distância, contribuiu para que 
muitas pessoas aceitassem a intervenção tecnológica no processo 
de ensino-aprendizagem.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são as 
responsáveis por facilitar o processo de educação na Educação a 
Distância, contribuindo para a mudança de paradigmas cultural, so-
cial e profissional.

Apesar do uso de tantas inovações tecnológicas, tais como 
aprendizagem em rede, ambientes virtuais de aprendizagem, víde-
os, videoconferências, chats etc., pode-se dizer que a Educação a 
Distância é respaldada constantemente por um “velho” instrumento 
de aprendizagem: o texto didático, popularmente conhecido como 
material didático.

Neste momento, é preciso distinguir as definições de material 
didático. Na Educação a Distância, todo e qualquer instrumento de 
aprendizagem é considerado material didático, sendo ele um livro 
ou um fórum discutido em ambiente virtual. Desse modo, no pre-
sente trabalho, o “material didático” (livro, apostila, caderno de re-
ferência de conteúdo etc.) será denominado “texto didático”.

O trabalho que será aqui desenvolvido, a partir de revisão 
bibliográfica, teve como base as concepções de renomados autores, 
como Litto e Formiga (2012), bem como os diversos referenciais 
do Ministério da Educação. 

Para algumas instituições de ensino, o texto didático desem-
penha um papel de extrema importância na condução da aprendi-
zagem do aluno. Assim, este trabalho pretende comprovar tamanha 
vantagem e importância da utilização de um texto didático elabo-
rado especificamente para o perfil do aluno (produção dedicada da 
instituição), focando em sua aprendizagem efetiva. 



27

Educação a Distância, Batatais, v. 7, n. 2, p. 23-35, jul./dez. 2017

2. DESENVOLVIMENTO

Para introduzir o desenvolvimento deste trabalho, é preciso, 
antes, analisar as determinações do Ministério da Educação. Os Re-
ferenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, do 
Ministério da Educação, especificamente sobre o material didático, 
determina que: 

O material didático, tanto do ponto de vista da abordagem 
do conteúdo, quanto da forma, deve estar concebido de 
acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos 
e políticos explicitados no projeto pedagógico, de modo 
a facilitar a construção do conhecimento e mediar a in-
terlocução entre estudante e professor, devendo passar por 
rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem), com 
o objetivo de identificar necessidades de ajustes, visando 
ao seu aperfeiçoamento.

Em consonância com o projeto pedagógico do curso, o 
material didático deve desenvolver habilidades e compe-
tências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias 
compatível com a proposta e com o contexto socioeconô-
mico do público-alvo (BRASIL, 2007, p. 13). 

Como é possível notar no excerto do documento citado, é pre-
ciso que o material didático esteja em concordância com o projeto 
pedagógico do curso, visando desenvolver habilidades e competên-
cias específicas para atender ao público-alvo, os alunos dos cursos 
a distância. Melhor dizendo, é preciso que o material didático seja 
adequado ao perfil do aluno a distância; além disso, deve levar em 
consideração o acesso às mídias e o contexto socioeconômico em 
que os alunos se encontram.

De acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação 
Superior a Distância (BRASIL, 2007, p. 13), “[...] é recomendá-
vel que as instituições elaborem seus materiais para uso a distân-
cia buscando integrar as diferentes mídias”, sejam eles materiais 
impressos, materiais digitais, videoaulas etc., a fim de favorecer a 
interação entre os múltiplos instrumentos de ensino.  

Ainda segundo o documento citado, a instituição deverá de-
dicar rigorosa atenção para a construção do material didático, ga-
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rantindo a qualidade dos conteúdos trabalhados e proporcionando 
interação entre os diferentes sujeitos envolvidos:

• com especial atenção, cobrir de forma sistemática e 
organizada o conteúdo preconizado pelas diretrizes 
pedagógicas, segundo documentação do MEC, para 
cada área do conhecimento, com atualização perma-
nente;

• ser estruturado em linguagem dialógica, de modo a 
promover a autonomia do estudante, desenvolvendo 
sua capacidade para aprender e controlar o próprio 
desenvolvimento;

• prever, como já adiantado antes em outro ponto deste 
documento, um módulo introdutório – obrigatório ou 
facultativo – que leve ao domínio de conhecimentos e 
habilidades básicos referentes à tecnologia utilizada, 
e que também forneça para o estudante uma visão 
geral da metodologia em educação a distância a ser 
utilizada no curso, tendo em vista ajudar seu planeja-
mento inicial de estudos e favorecer a construção de 
sua autonomia;

• detalhar que competências cognitivas, habilidades e 
atitudes o estudante deverá alcançar ao fim de cada 
unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportu-
nidades sistemáticas de autoavaliação;

• dispor de esquemas alternativos para atendimento de 
estudantes com deficiência;

• indicar bibliografia e sites complementares, de manei-
ra a incentivar o aprofundamento e a complementação 
da aprendizagem (BRASIL, 2007, p. 15-16).

Seguindo tais requisitos, a instituição deverá especificar cla-
ramente qual(is) tipo(s) de material didático será(ão) utilizado(s) 
durante o curso e apresentar sua equipe multidisciplinar, aquela que 
será responsável por todo o processo de estruturação e construção 
do material didático. Ou seja, a instituição deverá estabelecer uma 
equipe multidisciplinar, com profissionais da área pedagógica e 
técnica, como: professores conteudistas, designers instrucionais, 
equipe de revisores, equipe de vídeo, web designers, desenhistas 
gráficos, ilustradores etc.  
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As vantagens de uma produção dedicada

Atualmente na EaD, é possível se deparar com diversos ma-
teriais didáticos, principalmente aqueles cujos recursos são digitais. 
No entanto, o material didático impresso, em forma textual, ainda é 
o mais usado. Além de apresentar maior custo-benefício para a ins-
tituição, continua sendo o mais fácil meio de comunicação (SAN-
TOS et al., 2006).

Embora o material didático também esteja disponível em 
versão digital, como no caso de arquivos PDF disponibilizados na 
plataforma de ensino (Sala de Aula Virtual), o material didático im-
presso continua sendo a escolha dos alunos. Trata-se de um material 
que pode ser utilizado em qualquer lugar e que todos sabem usar. 
Com isso, pode-se crer que o “fim do livro” está longe de acontecer.

Como dito anteriormente, o foco da análise deste trabalho 
é voltado ao material didático, especificamente, seu suporte mais 
conhecido, a forma escrita, seja ela disponibilizada em formato im-
presso ou digital.

Na EaD, o texto didático desenvolve um papel de extrema 
importância, pois, é por meio dele, que ocorre a mediação no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, com o conhecimento sendo trans-
mitido ao aluno de forma dialogada e interativa. Portanto, sendo a 
base do processo de mediação, é necessário extremo cuidado em 
sua elaboração, pois trata-se do agente principal na efetivação da 
aprendizagem.

O material didático em EAD é um elemento mediador que 
traz em seu bojo a concepção pedagógica que norteia o 
ensino-aprendizagem. Consciente ou inconscientemente, 
o planejamento e a constituição do material didático es-
tão intimamente relacionados com a proposta pedagógica 
da instituição e com a concepção de educação do produ-
tor desse material. Logo, devemos estar atentos à revisão 
dos processos formativos do professor para atuar em 
EAD, pois o material didático deve responder a um dos 
princípios básicos da EAD, estudo autônomo orientado, já 
que o material é responsável por algo mais que a simples 
informação: é corresponsável pelo processo de mediação 
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pedagógica que constitui o processo de ensino-aprendiza-
gem em EAD (SALES; NONATO, 2007, p. 4).

O principal diferencial desse tipo de texto didático é sua ca-
racterística mediacional, pois a linguagem utilizada é estruturada 
de modo a enfatizar as necessidades cognitivas do aluno. 

Diferente de uma obra científica, apesar de seu caráter tam-
bém científico, o texto didático tem uma preocupação maior em 
explanar seus conteúdos de forma clara e objetiva, introduzindo o 
aluno a buscar seus próprios conhecimentos.

O texto didático não é eficaz por si só, é preciso que haja tam-
bém as interações aluno-texto didático, aluno-professor e aluno-
-aluno. Sem esse “diálogo” entre os agentes, não há aprendizagem 
e o texto didático torna-se uma mera “apostila”.

Quando a instituição opta pela elaboração própria de mate-
riais didáticos (produção dedicada), transmite aos alunos e ao meio 
acadêmico certa credibilidade. Essa atitude demonstra a idoneidade 
da instituição em oferecer a seus alunos materiais específicos para a 
modalidade a distância, bem como um material adequado ao perfil 
do aluno. 

Analisando superficialmente a realidade das instituições edu-
cacionais na EaD, muitos dos materiais didáticos oferecidos são 
compostos por obras complexas (obras originais), recortes de obras 
sem identificação (descumprimento das leis de direitos autorais), 
agrupamentos de conteúdos fragmentados (até mesmo apresenta-
ções em PowerPoint) etc. 

Litto (apud ABRAED, 2008, p. 10) confirma tal constatação 
na abertura do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e 
a Distância do ano de 2008:

O Anuário Estatístico em 2008 não examina duas questões 
preocupantes no universo brasileiro de EAD: a primeira 
se refere ao fato de que, nos países mais tradicionais no 
uso de EAD, costuma-se usar livros-texto convencionais 
em cursos a distância; mesmo em cursos realizados pela 
web – o aluno recebe um pacote de livros, cada um com 
150 páginas ou mais, para serem lidos durante o curso. 
[...] No Brasil, porém, é prática comum o aluno receber, 
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para cada curso, apenas uma única apostila, de 50 ou 60 
páginas, composta de trechos surrupiados de livros ver-
dadeiros (uma fuga ao pagamento de direitos aos autores 
e editoras), caracterizando uma “redução” na disponibili-
zação do conhecimento; em casos mais extremos, o aluno 
recebe, como único recurso informacional além do contato 
com o docente ou tutor, páginas com slides em PowerPoint 
usados pelo docente – a redução de uma redução. É pos-
sível imaginar como será a qualidade dos profissionais 
brasileiros nas próximas décadas se a maioria estuda por 
meio de sinopses.

Assim, se o aluno levar em consideração a qualidade dos ma-
teriais oferecidos, obviamente irá optar pela instituição que oferece 
material de produção própria, caso este que, muitas vezes, realmen-
te ocorre. A oferta de um material próprio pode ser considerada 
como requisito final para que o aluno escolha estudar na instituição.

Para que a instituição possua um material de boa qualidade, 
é preciso que haja planejamento didático-pedagógico antes de sua 
elaboração, definição dos conteúdos que serão abordados e autoria 
especializada (em texto didático para a modalidade a distância). 

Dessa forma, para que a instituição possa ter condições de 
elaborar e oferecer seus próprios materiais didáticos, é necessária 
a construção de uma equipe editorial composta por profissionais 
capacitados.

Entre os diversos componentes do sistema de EaD, sem-
pre foi considerado de importância fundamental o mate-
rial didático, produzido especificamente para quem estuda 
sem contar com o apoio presencial de um professor. Por 
isso, a equipe de produção de material didático assume 
papel único e específico no processo de ensinar (PRETI, 
2010, p. 13-14).

A equipe editorial, conhecida como equipe multidisciplinar, 
será a responsável pela mediação com o autor durante a elaboração 
do texto didático e também pelos demais processos, como: valida-
ção dos conteúdos, revisão, diagramação, ilustração etc.

Ao primeiro olhar, obviamente, criar uma equipe multidis-
ciplinar não parece ser interessante para a instituição. Porém, se 
analisada atentamente, a elaboração de seu próprio material didá-
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tico (em todos os modelos) é uma estratégia sustentável a médio e 
longo prazo.

Com a produção dedicada, a instituição não irá ter de one-
rar seu orçamento com a compra e distribuição de obras, talvez, 
diversas delas, para todos seus alunos. O material didático, após 
alguns meses, irá suprir essa necessidade onerosa, bem como pre-
parar melhor seus alunos, pois possui uma linguagem diferenciada 
que facilita a aprendizagem a distância.

A produção dedicada é uma estratégia de alto custo-benefí-
cio, pois, uma vez sendo o material didático elaborado pela própria 
instituição, sua adequação e atualização, quando necessárias, são 
de fácil realização, por se tratar de um material próprio. 

Infrações acadêmicas

Elaborar e manter um material didático próprio envolve vá-
rios processos, pois, afinal, ele é o principal agente de aprendiza-
gem na EaD.

Como dito anteriormente, é comum que instituições educa-
cionais “facilitem” o processo de produção de materiais didáticos, 
aumentando seus lucros ou diminuindo seus gastos.

Litto (apud LITTO; FORMIGA, 2012, p. 368, grifos dos 
autores) aponta alguns dos principais acontecimentos a respeito do 
material didático: 

• Versões abreviadas de livros-texto distribuídas aos 
alunos (por exemplo, se o livro apropriado para a ma-
téria, em uma instituição de renome, consiste de 150 
páginas, a instituição infratora reduz o conteúdo a 
apenas 50 páginas); em sua defesa, a instituição alega 
que “os alunos não gostam de ler”.

• Redução do nível intelectual do material didático ofe-
recido ao aluno (excessiva simplificação de lingua-
gem, pouca “densidade” de conhecimento); equivoca-
damente, a instituição argumenta que “os alunos não 
compreendem textos complicados”.
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• material impresso (enviado ao aluno para estudo) é ti-
rado de fontes suspeitas, como o manual de instruções 
de uma calculadora ou outro documento precário pre-
parado para finalidade diferente. 

Além do que ressalta Litto (2012), é possível também encon-
trar entre essas instituições materiais didáticos de péssima qualida-
de, sem fundamentação teórica, porém “mascarados” por layouts 
bem elaborados e chamativos. Ou seja, usam de má-fé, atraindo 
alunos por meio de um material didático “bonito”, porém sem qua-
lidade alguma. 

Obviamente são atitudes absurdas, porém comuns entre as 
instituições de ensino que atuam na Educação a Distância. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O texto didático não pode ser considerado como instrumento 
único de conhecimento, ele é simplesmente o “introdutor”, sendo 
responsabilidade do aluno autônomo construir seu próprio conhe-
cimento. 

As mediações constantes no texto didático, juntamente com 
a mediação de professores, complementam o real objetivo do texto 
didático elaborado pela instituição, que é oferecer a seus alunos um 
material didático de ótima qualidade, que proporcione a transmis-
são e a construção de conhecimento, resultando em um processo de 
ensino-aprendizagem eficaz.

São muitos os argumentos sobre os benefícios da elabora-
ção dedicada de material didático. Levando em consideração a re-
alidade das instituições educacionais quanto à oferta de materiais 
didáticos, pode-se dizer que a instituição que produz seus próprios 
materiais didáticos se destaca entre as outras, pois revela possuir 
planejamento pedagógico, preocupação e cuidado em oferecer a 
seus alunos um material didático de qualidade, pensando sempre 
na melhor forma de ensinar e não apenas em conseguir aumentar a 
quantidade de alunos.
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A elaboração dedicada do material didático é muito mais do 
que a simples reunião de conteúdos e textos avulsos; existe todo um 
trabalho editorial por trás para que a qualidade possa ser garantida.

Dessa forma, formar docentes para a produção de mate-
rial didático para EAD não deve ser uma tarefa secundária 
para as instituições que se dedicam a essa modalidade. A 
formação de profissionais capazes de produzir materiais 
didáticos qualificados em EAD é um investimento na qua-
lidade de uma parte considerável da estrutura de um curso 
a distância (SALES; NONATO, 2007, p. 6).

E para que se possa conservar a originalidade e a criatividade 
durante a elaboração dedicada, é preciso contar com o apoio de 
uma equipe especializada:

A produção de material impresso, vídeos, programas tele-
visivos e radiofônicos, videoconferências, CD-ROM, pági-
nas web, objetos de aprendizagem e outros, para uso a dis-
tância, atende a diferentes lógicas de concepção, produção, 
linguagem, estudo e controle de tempo. Para atingir es-
ses objetivos, é necessário que os docentes responsáveis 
pela produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma 
equipe multidisciplinar contendo profissionais especial-
istas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, 
desenvolvimento de páginas web, entre outros (BRASIL, 
2007, p. 13-14).

Possuir uma equipe multidisciplinar capaz de elaborar um 
material didático de qualidade e que atenda aos requisitos do Mi-
nistério da Educação não é para qualquer instituição de ensino: é 
somente para aquelas que possuem em seu projeto institucional o 
compromisso de oferecer uma educação de qualidade no país e de 
prezar por ela.
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