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Resumo: O presente trabalho busca apresentar uma revisão bibliográfica 
sobre o processo de elaboração de textos didáticos (conteúdos elaborados 
especificamente para serem usados em contextos de aprendizagem) voltados 
para Educação a Distância, focando apenas em artigos com relatos de experiência 
de profissionais envolvidos na implantação de textos didáticos para EaD. 
Tenta-se detectar os principais temas convergentes dos textos analisados, e são 
discutidas as necessidades de coerência do texto didático para EaD com o projeto 
pedagógico do curso (PPC), de treinamento dos autores dos textos didáticos 
para se adequarem aos padrões da EaD e de acompanhamento constante destes 
durante todo o processo de elaboração das obras.
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Didactic texts for Distance Education: 
experience reports

Filipi Andrade de Deus SILVEIRA

Abstract: This study aims at presenting a bibliographical review about the 
development process of didactic texts (contents specially designed to be used in 
learning environments) regarding Distance Education, focusing only on articles 
with experience reports of professionals involved in the establishment of didactic 
texts for Distance Education. We tried to detect the main convergent themes of 
the analyzed texts. Also, we discussed the need for coherence with the Political 
and Pedagogical Project of the course; training for the authors so that they meet 
the standards of Distance Education; as well as constant monitoring of them 
during the whole development process of the works.

Keywords: Distance Education. Didactic Text. Experience Report.



113

Educação a Distância, Batatais, v. 7, n. 2, p. 111-125, jul./dez. 2017

1. INTRODUÇÃO

A Educação a Distância, modalidade em crescimento franco 
no Brasil e no mundo, pode ser definida como:

[...] modalidade educativa, cuja mediação didático-peda-
gógica, nos processos de ensino e aprendizagem, efetiva-
-se por meio da utilização de meios e tecnologias de infor-
mação e comunicação, envolvendo estudantes, professores 
e tutores, que desenvolvem atividades educativas em luga-
res e/ou tempos diversos (BRASIL, 2016, p. 19).

Pressupondo, em sua definição, o uso de tecnologias de infor-
mação e comunicação, é intrínseca à EaD uma constante reflexão 
sobre seus meios de difusão, sobre a forma como o conhecimen-
to é transmitido e sobre como o processo de aprendizado se dá. A 
cada ano, novas possibilidades se descortinam, e é preciso repensar 
quais ferramentas podem ser utilizadas de forma didática e como 
adequar os conteúdos a novos formatos.

Isso faz do profissional atuante na EaD um constante experi-
mentador, um investigador de possibilidades de ensino e aprendi-
zagem. É uma área em constante inovação e que, por isso, demanda 
maior planejamento e versatilidade para implementar diferentes 
projetos.

Nesse contexto altamente mutável da EaD, o texto didático se 
encontra entre os protagonistas, pois é ferramenta fundamental na 
superação da distância espaçotemporal inerente a essa modalidade. 
Neder (2003 apud OLIVEIRA et al., 2004, [s.p.]) afirma:

A educação a distância é uma modalidade de ensino que, 
paradoxalmente, por prescindir da relação face a face, 
exige um processo de interlocução permanente e próprio. 
Na educação a distância, o aluno não vai estar fisicamen-
te presente em todos os momentos da relação ideológica. 
Mas, apesar da distância física, não pode deixar de existir 
o diálogo permanente. O material didático é o instrumento 
para esse diálogo. Ele deve ser pensado e concebido no 
interior de um projeto pedagógico e de uma proposta cur-
ricular definidos claramente.
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Possoli e Cury (2009, p. 3453), por sua vez, explicitam a im-
portância do texto didático na EaD numa comparação com o papel 
deste na Educação Presencial:

Os objetivos e a maneira como os materiais são elaborados 
e utilizados estabelece a principal diferença entre eles nas 
duas modalidades. Enquanto no ensino presencial os ma-
teriais didáticos complementam a fala e a ação direta do 
professor, na EAD a integração e complementaridade dos 
materiais utilizados estabelecem a eficácia da vinculação 
do aluno com o conhecimento. Na EAD, os materiais didá-
ticos não substituem os professores, que continuam exis-
tindo e atuando de forma expressiva. Porém, é por meio 
das mídias que o professor se comunica com os alunos.

Alves (2013, p. 13) reafirma a centralidade do texto didático, 
afirmando que:

O texto didático mediacional é um dos elementos essen-
ciais da modalidade EaD. Ele constitui uma das portas 
de entrada para o ensino e aprendizagem pela mediação 
humana (professor-aluno(s)/aluno(s)-aluno(s)/aluno-texto 
didático) e tecnológica (telefone, fax, correio, internet, 
Ambiente Virtual de Aprendizagem). É por meio dessa 
mediação que o professor e o estudante, ou os estudantes, 
interagem, estabelecendo entre si uma vinculação inte-
rativa e colaborativa, indispensável para a construção do 
conhecimento de modo participativo. Pode-se afirmar que 
no texto didático mediacional está apoiado todo o processo 
de ensino e aprendizagem de cursos de educação formal na 
modalidade a distância.

Agências reguladoras do governo brasileiro se somam aos es-
tudiosos ao afirmar a posição de destaque do texto didático na EaD. 
No Parecer CNE/CES n. 564/2015, é afirmado que “[...] na modali-
dade de Educação a Distância, toda a relação de ensino e aprendiza-
gem requer o uso de material pedagógico” (BRASIL, 2016, p. 27).

Antes de prosseguirmos com nosso raciocínio, cabe definir o 
que entendemos como texto didático. Adotaremos aqui o conceito 
de Alves (2013, p. 14), por ser mais preciso em sua definição:

Entendemos aqui por texto didático mediacional um con-
teúdo que sirva de recurso mediador e facilitador de apren-
dizagem em cursos de educação a distância e que para tal 
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finalidade foi construído, independentemente do suporte 
em que ele seja veiculado (suporte impresso ou digital ou 
mediado por tecnologias) ou o seu formato (livro-texto, 
apostila, CD-Rom, conteúdos hipertextualizados).

Alves também opera uma distinção entre texto didático (liga-
do mais ao conteúdo) e material didático (dotado de certa ambigui-
dade, podendo significar também o veículo pelo qual o conteúdo é 
transmitido), que será adotada por nós para deixar claro que nossa 
discussão será voltada ao conteúdo, e não ao suporte.

Com o papel central do texto didático na EaD, definir como 
e sob que bases se deve implantá-lo é uma tarefa tão central quanto 
complexa. Segundo o Parecer CNE/CES n. 564/2015, sua concep-
ção deve apresentar coerência com a missão e o projeto pedagógico 
do curso a que está ligado, bem como com a realidade do públi-
co-alvo da Instituição de Ensino Superior – IES (BRASIL, 2016,  
p. 22-26).

Sendo subordinado a diversos fatores – a natureza do curso 
ofertado, os valores educacionais da IES, a situação socioeconô-
mica e cultural do público-alvo, as tecnologias disponíveis no mo-
mento – e não havendo determinação oficial de um modelo de texto 
didático, “[...] cada Instituição acaba adotando o modelo que mais 
lhe convém” (ALVES, 2013, p. 7).

Em última instância, isso criou uma pluralidade de formatos 
de textos didáticos possíveis, o que deixa o profissional responsá-
vel por implantá-lo diante de um mar de possibilidades, o que mui-
tas vezes pode ser bastante confuso e induzir a erros no processo de 
concepção e adoção do texto didático.

Há diversos textos proeminentes que explicam critérios gerais 
para elaborar textos didáticos para EaD, mas não há tanto destaque 
aos textos voltados a relatar experiências práticas de implantação, o 
que, considerando a complexidade de elementos-chave que é preci-
so considerar, é um problema. A infinidade de modelos pode render 
discussões interessantes que sirvam de exemplo a futuros pesqui-
sadores, autores e implantadores de textos didáticos para EaD. Por 
meio de relatos de experiência, ficam mais claros o real ganho de 
certas atitudes e a profundidade do impacto de certos problemas.
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Este trabalho se propõe a reunir os argumentos de alguns dos 
textos voltados a analisar experiências práticas de implantação de 
material didático. O interesse para isso é reunir, num só espaço, as 
ideias e análises presentes nos artigos, visando perceber padrões, o 
que pode ser útil para futuros estudiosos e autores.

Muitos trabalhos de relato de experiência, vinculados à me-
todologia da pesquisa-ação, focam excessivamente a sua realida-
de, o que pode levar a uma carência de abstração dos resultados, 
diminuindo o poder de sua contribuição à comunidade científica 
(ANDRÉ, 2001).

Nesse sentido, um trabalho de revisão bibliográfica de textos 
voltados à prática pode oferecer, pela junção e análise de estudos 
de caso diferentes, uma noção mais geral do todo do processo. Sen-
do a implantação de textos didáticos em EaD um ato que envolve 
análises tão amplas, é enriquecedor conhecer a maior quantidade de 
pontos de vista possível.

2. METODOLOGIA

O método escolhido para a realização deste trabalho, como 
já afirmado, é o da pesquisa bibliográfica. Na concepção deste tra-
balho, o objetivo era reunir a maior quantidade possível de textos 
voltados a discutir os textos didáticos na EaD e suas peculiaridades, 
visando criar uma obra que pudesse fornecer um valioso guia a um 
pesquisador interessado em se pôr à par das discussões da área.

Entretanto, conforme o trabalho prosseguiu, ficou claro que 
o escopo seria grande demais para o tempo e o espaço disponíveis 
para realizá-lo. Sendo assim, preferiu-se um projeto com corpus 
menor, mas que fosse menos discutido e que tivesse um maior po-
tencial de utilidade, visto que muitos dos relatos de experiência não 
se encontram em destaque na fortuna crítica, como foi afirmado. 
Sendo assim, este trabalho poderia, se não servir ao pesquisador 
que quer conhecer a maioria dos temas em discussão na área, ao 
menos oferecer um panorama de um lado mais obscuro do campo.
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Pelo acesso a portais on-line (SciELO, Google Acadêmi-
co), realizou-se uma busca de artigos que discutissem a produção 
de texto didático para EaD por meio de relatos de experiências. 
O corpus final compreende as seguintes obras: “Material didáti-
co impresso na EaD: experiências e lições apre(e)ndidas” (PRETI, 
2009); “A construção do material didático em EaD: uma experi-
ência de aprender fazendo, através da ação, do conhecimento e da 
afetividade” (OLIVEIRA et al., 2004); “Produção de material didá-
tico para cursos EaD: os desafios do acompanhamento pedagógico 
na produção de cursos EaD em larga escala no Senac/SC” (FER-
NANDES; MAFRA; MARTINELI, 2015); “Produção de material 
didático a distância para cursos de Licenciatura em Matemática” 
(FARIAS; RÊGO, 2011).

Após a seleção de textos, passou-se à leitura detida de cada 
um deles, tentando-se depreender seus principais argumentos e 
contribuições para o debate. Em seguida à fase de leitura, foram 
realizadas uma sistematização e uma comparação das informações 
obtidas, visando encontrar consensos e discordâncias entre as in-
formações.

Objetivando estruturar este trabalho de modo a deixar claros 
os motivos recorrentes dos relatos, escolheu-se criar subdivisões 
temáticas, destacando como cada autor (ou grupo de autores) traba-
lhou determinado problema durante a implantação do texto didáti-
co na EaD.

3. DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, discutiremos os temas recorrentes nos artigos 
reunidos, partindo daquele que encontra maior recorrência nos tex-
tos e seguindo até aquele que se encontra no menor número de re-
latos ou com o tratamento mais breve.
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Necessidade de coerência do texto didático com o projeto peda-
gógico do curso

Alves (2013, p. 45, grifo do autor) afirma que o texto didáti-
co:

Deve estar imbuído dos valores preconizados pela Institui-
ção. Ou seja, deve se inspirar nos princípios educativos, di-
dáticos e práticas educativas que fundamentam a educação 
na Instituição. Não se trata de uma instituição “qualquer” 
que produz um conteúdo instrucional “qualquer”, mas de 
uma Instituição que pensa a educação dentro de princípios 
epistemológicos sólidos e postulados educativos bem fun-
damentados.

É necessário que a missão, os valores e as concepções episte-
mológicas da IES estejam representados no texto didático adotado 
por ela. E é no projeto pedagógico do curso (PPC) que que esses 
ficam mais claramente explícitos, bem como sua articulação com a 
natureza do curso e suas ferramentas.

É bastante frequente, nos textos analisados, a menção à ne-
cessidade de se articular o texto ao projeto pedagógico do curso. 
Oliveira et al. (2004, [n.p.]) afirmam que:

[...] o material precisa estar bem situado nos projetos peda-
gógicos de EaD, assim como deve manter uma coerência 
interna com os pressupostos pedagógicos e as respectivas 
plataformas curriculares.

Mais do que isso, as autoras veem o texto didático como par-
te de uma hierarquia do planejamento estratégico, em que existem 
três níveis interdependentes: o primeiro “define a concepção e os 
pressupostos fundamentais de estruturação logística e pedagógica 
do curso”; o segundo, a que pertence o texto didático, “refere-se à 
abordagem pedagógica do material a ser utilizado pelos alunos”; e 
o último “refere-se à avaliação da aprendizagem do aluno” (OLI-
VEIRA et al., 2004, [n.p.]).

Já Fernandes, Mafra e Martineli (2015, p. 7) afirmam que:
[...] a produção de material didático a distância tem suas 
particularidades em cada instituição ou organização. No 
Senac/SC a aposta é de que cada projeto exige uma estraté-
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gia pedagógica diferenciada, isto porque o imprescindível 
é atender ao Plano de Curso, que se constitui como docu-
mento que baliza toda a produção.

Pretti, por sua vez, ao relatar a experiência de elaboração dos 
guias de estudo do ProFormação, afirma que o primeiro passo, após 
selecionar os autores que elaborariam as obras, era levá-los a “co-
nhecer o projeto pedagógico do curso, as bases epistemológicas e a 
organização curricular” (PRETTI, 2009, p. 5).

Já Farias e Rêgo (2011, p. 6-8) relatam, por meio de entre-
vistas, uma experiência oposta, em que os autores não podiam ter 
conhecimento do projeto pedagógico do curso, ou mesmo de quem 
era o público-alvo, o que impediu a elaboração de materiais coesos, 
pois eles não sabiam que conhecimentos deveriam trabalhar com os 
alunos. Com isso, os autores revelaram frustração e desorientação 
na composição das obras, um erro de organização e clareza da IES.

O relato de tais experiências, então, revela o valor de um cui-
dado grande na construção de uma obra coerente com o curso, re-
fletido no apego ao projeto pedagógico. Os relatos que mencionam 
essa atitude são histórias de sucesso, enquanto a experiência des-
provida desse cuidado incutiu frustração nos envolvidos.

Necessidade de treinamento dos autores

Elaborar um texto didático para EaD não é fácil, seja pela 
infinitude de informações que é preciso selecionar de forma que 
sejam passíveis de ressignificação pelo aluno, seja pelo caráter 
mediacional e dialógico que é preciso imprimir às obras para que 
cumpram o seu caráter de servir como mediador do processo de 
aprendizagem na EaD (ALVES, 2013).

O que os relatos selecionados revelam é que uma parcela sig-
nificativa dos autores não é integrada ao processo de elaboração 
de textos didáticos já sabendo como converter seu conhecimento 
acadêmico ou do Ensino Presencial a um modelo adequado à EaD, 
cabendo aos organizadores a tarefa de treiná-los para esse novo for-
mato.
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Tratando de uma instituição formada por docentes com vasta 
experiência no mundo profissional, Fernandes, Mafra e Martineli 
(2015, p. 7) afirmam que “[...] nem sempre os autores que atendem 
às exigências do curso que se pretende produzir possuem experiên-
cia docente”, o que faz necessário treiná-los e oferecer ferramentas 
que os guiem durante o processo de elaboração do texto didático.

Pretti (2009, p. 15), relatando os problemas recorrentes que 
encontrou em suas experiências, narra:

Houve casos de autores que simplesmente encaminha-
ram sua tese ou uma coletânea de seus artigos publica-
dos, deixando a cargo do revisor didático a árdua tarefa 
de transformá-lo em texto adequado para a modalidade a 
distância. O grande desafio do autor de texto didático é 
aproximar o discurso científico (escrito) às condições do 
discurso narrativo (oral).

No caso, há uma dificuldade de adaptação do professor, que 
não está escrevendo no registro adequado a um texto didático para 
EaD. Pretti ainda relata o extremo oposto: autores que resvalam 
demais para o contexto da sala de aula, que é diferente da realidade 
da EaD, mesmo levando em consideração sua dialogicidade:

O texto didático se diferencia de outros tipos de texto agre-
gados a posteriori no ensino (textos literários, científicos) 
porque ele se coloca a priori com a função de ensinar. 
Portanto, imprime marcas específicas na sua organização. 
Não pode ser pensado com a mesma lógica da sala de aula. 
Por isso, não compreendemos a compilação de textos didá-
ticos no formato de aulas, buscando demarcar o tempo e 
ritmo de leitura do estudante. Esta postura vai de encontro 
ao que defendem as teorias da aprendizagem de base cons-
trutivista (PRETTI, 2009, p. 16).

Para Pretti (2009, p. 17, grifos do autor), é preciso encontrar 
um meio-termo:

[...] o professor não pode ser um “conteudista” – como se 
ouve muito por aí na EaD –, alguém especialista em “des-
pejar conteúdo”, e sim um autor, um professor que ensina e 
aprende dialogando com o estudante.

Oliveira et al. (2004, [n.p.]), por sua vez, relatam uma ex-
periência em que os autores, muito motivados para escrever um 



121

Educação a Distância, Batatais, v. 7, n. 2, p. 111-125, jul./dez. 2017

texto didático de qualidade para EaD, foram submetidos a treinos 
diversos para se adequarem plenamente a cada uma das partes do 
processo que compõem a aprendizagem a distância. A citação a se-
guir demonstra o exaustivo processo de capacitação dos autores:

A formação do formador em EAD passou por diversas fa-
ses. Inicialmente os coordenadores dos cursos, que foram 
os primeiros a se iniciarem no processo de formação, reali-
zaram as orientações prévias, visando aproximar os educa-
dores de uma performance de produção que apresentasse 
as características que gostaríamos que estivessem impres-
sas no nosso estilo de material didático. Nesse sentido, ba-
seados no projeto pedagógico construído por professores 
especialistas em cada área, os coordenadores trabalharam 
as orientações iniciais para produção do material, cada um 
com sua equipe de professores.

A segunda fase se constitui em um encontro coletivo entre 
professores e o único membro da equipe de revisão de ma-
terial da fase inicial do trabalho. O objetivo desse encontro 
era agregar a equipe e discutir com os professores quais se-
riam as características importantes a serem consideradas e 
valorizadas nessa modalidade de educação, porém sempre 
deixando em aberto as aceitáveis e esperadas inovações 
que certamente emergiriam. A qualidade do trabalho, o 
tipo de linguagem a ser utilizada, a estética, a aproximação 
do contexto, o uso de exemplos cotidianos e, entre outros, 
a utilização de imagens eram temas fundamentais nesses 
encontros.

Após essa etapa, os professores passaram por orientações 
individuais, cada um expondo suas dúvidas, opiniões e di-
ficuldades para a equipe responsável pela revisão e orien-
tação prévia aos professores. Foi um processo bastante 
dinâmico, no qual observamos como, gradativamente, os 
estilos de produção iam sendo modificados. De uma lin-
guagem bastante acadêmica, para uma linguagem mais 
coloquial e dialogada, sempre buscando um convite à re-
flexão, sem, no entanto, desconsiderar a necessidade e im-
portância de explanação dos conteúdos.

[...]

O grupo de professores participou de um curso sobre o 
ambiente virtual que seria utilizado, da mesma forma que 
os estudantes participariam, ou seja, utilizando o ambiente 
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virtual de aprendizagem, para que eles pudessem expe-
rienciar o ambiente em que seria veiculado o conteúdo que 
estavam produzindo. Todas as fases eram avaliadas, com 
o objetivo de identificar se os objetivos propostos tinham 
sido alcançados.

A esse extenso e intenso treinamento oferecido pela equipe 
de Oliveira et al., realizado com professores motivados e dispostos 
a superar a barreira que uma modalidade inovadora pode oferecer 
aos autores, opõe-se a experiência narrada por Farias e Rêgo (2011, 
p. 7): professores foram selecionados para elaborar materiais, mas 
sem o devido treinamento para se adaptarem à EaD, e ainda com a 
responsabilidade de trabalhar conteúdos que nunca tinham leciona-
do antes, ou com os quais não tinham contato há muitos anos.

Novamente, fica clara a diferença entre os processos que 
resultaram em sucesso na implantação do texto didático e aquele 
que gerou frustração para os autores envolvidos: os primeiros de-
monstram cuidado e vontade de investir na capacitação dos autores, 
enquanto o último deixou os professores à própria sorte para se 
adaptarem.

Necessidade de acompanhamento constante dos autores

Um elemento importante dos relatos é que, a despeito de trei-
namento inicial, é preciso constante avaliação e retorno na elabora-
ção dos textos didáticos, o que envolve uma organização saudável 
e uma equipe ampla e motivada.

Oliveira et al. (2004, [n.p.]) detalham as diversas ferramentas 
para acompanhar todo o processo de elaboração do texto didático, 
incluindo encontros de sensibilização, visando a um maior contato 
dos autores com as ferramentas das tecnologias da informação e da 
comunicação; oficinas de produção de material; oficinas e cursos 
promovidos pela equipe de revisão, nos quais:

[...] eram realizadas as avaliações, sugeriam-se as revisões 
necessárias, e, observando as características que valori-
zavam o material, criávamos um banco de dados, que se 
constituía em um conjunto de sugestões e dicas para a pre-
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paração de conteúdos didáticos a serem disponibilizados 
na Web e em mídia impressa.

As autoras resumem o espírito de seus esforços da seguinte 
forma:

Para organizar, planejar e produzir materiais didáticos 
inovadores e de qualidade para EAD, é preciso priorizar 
e investir na capacitação dos professores, com vistas ao 
desenvolvimento de competências para a constituição de 
um material que possibilite a aprendizagem significativa 
dos alunos (OLIVEIRA et al., 2004, [n.p.]).

Pretti (2009, p. 4-5) também relata experiências bem-sucedi-
das, com riqueza de treinamento e acompanhamento que se seguia 
durante toda a elaboração do trabalho:

O texto produzido era lido e avaliado pela equipe pedagó-
gica, por professores da área e revisto pelos autores. Em 
seguida, era realizado o pré-teste com os orientadores aca-
dêmicos, que avaliavam a linguagem, a coerência e coesão 
textual, o nível de dificuldades na leitura do texto, a ade-
quação das ilustrações e das atividades de aprendizagem, 
o tempo mínimo necessário para leitura compreensiva.

O material avaliado como não adequado a estudantes de 
um curso a distância era rejeitado. Outros autores eram 
convidados, como foi o caso dos fascículos de Filosofia e 
de Psicologia. Todos os fascículos foram elaborados por 
equipes de professores da área e não individualmente, o 
que demandou tempo e cuidados especiais para dar uni-
dade ao texto.

Finalmente, o fascículo passava pela avaliação dos estu-
dantes do curso. Pois, ao finalizar a leitura do fascículo, 
no momento dos Seminários Temáticos, respondiam a um 
questionário, avaliando o material lido. Essa avaliação era 
analisada pela equipe pedagógica e, em seguida, encami-
nhada aos autores para fazerem as adequações para uma 
próxima edição do fascículo.

Em outro relato, em contrapartida, o autor deixa claro o de-
trimento decorrente de uma produção sem muito acompanhamento 
constante. Em um projeto sem supervisão constante da equipe de 
EaD,
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[...] ficou a cargo de cada coordenação de curso o processo 
de produção do material didático. O que ocorreu foi uma 
espécie de “fazejamento” – de ir fazendo e avaliando o 
realizado. A coordenação do curso assumia a responsa-
bilidade de selecionar os professores-autores, de oferecer 
orientações gerais sobre o texto didático a ser redigido, de 
avaliar o texto produzido e de encaminhá-lo ao revisor de 
linguagem. Após essa etapa, muitas vezes marcada pelo 
não cumprimento dos prazos pelo autor – a disciplina pres-
tes a ser oferecida no curso –, o texto era encaminhado 
para o diagramador que, com a coordenação, foi desenhan-
do o projeto gráfico do material.

[...]

O resultado foi preocupante. Ficou evidente que, sem equi-
pe para acompanhar a produção do material em todas as 
suas fases, o produto final nem sempre é o mais adequado 
para um estudante de um curso a distância. A partir dessa 
avaliação preliminar dos orientadores, os coordenadores 
procuraram redefinir o projeto gráfico, estabelecer alguns 
critérios de qualidade e envolver outros leitores para ava-
liar o texto dos autores (PRETTI, 2009, p. 8-9).

Fica claro, nesse relato, que é preciso constante observação 
e correção para que os textos tenham resultados adequados para 
a EaD e mantenham o padrão necessário para se conseguir uma 
aprendizagem coesa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alves (2013, p. 43) afirma que “[...] é concebendo, plane-
jando e produzindo conteúdos instrucionais que se adquire certa 
compreensão dos processos”. Foi com essa concepção em mente 
que este trabalho foi feito: buscou-se oferecer um conjunto de pon-
tos de vista de profissionais envolvidos na implantação de textos 
didáticos para EaD, visando demonstrar a complexidade e alguns 
dos desafios envolvidos nesse processo. A prática de elaborar essas 
obras demanda esforços, tropeços e muito engajamento, e cada si-
tuação relatada aqui demonstra lições a serem aprendidas e erros a 
serem evitados.
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Considerando que o número de instituições e cursos volta-
dos à EaD tem crescido ao longo do tempo, é de se esperar que 
mais pontos de vista sejam publicados, o que só pode enriquecer a 
comunidade científica – debruçada sobre o interessante fenômeno 
da educação em diferentes modalidades, com diversas ferramentas 
tecnológicas, espaços geográficos e públicos-alvo – e ajudar futu-
ros profissionais dedicados a expandir a educação neste país.
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