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RESUMO 

No presente artigo são abordadas algumas conceituações acerca de ensino a distância, materiais 
didáticos, bem como possibilidades que uma equipe multidisciplinar dispõe para estabelecer, a-
companhar e conduzir racionalmente atividades e fluxos da produção de materiais didáticos para 
EaD. Verifica-se que tal conjunto de atividades, aqui denominado como gestão, pode otimizar o 
tempo, espaço, infra-estrutura, recursos financeiros, recursos humanos e são regras ou possibili-
dades que, combinadas entre si, podem transformar os materiais produzidos pelos professores 
pesquisadores em materiais instrucionais, conforme a necessidade de cada instituição ou equipe 
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multidisciplinar. Para tal procedimento, neste artigo são abordadas questões de cunho pragmático 
no processo de produção de materiais didáticos, dividido em fases e etapas para melhor acompa-
nhar a produção, controle, acompanhamento, prazos, particularidades, encerramento e melhorias 
no processo, sempre observando uma sincronia entre professores pesquisadores e equipe de 
produção de materiais, pois a pesquisa de um, deve desafiar e instigar a produção do outro. 

Palavras-chave: produção de materiais didáticos, gestão de produção, produção gráfica. 
 
 
ABSTRACT 

In the present article are discussed some concepts about distance learning, learning materials, as 
well as possibilities that a multidisciplinary team has to establish, monitor and rationally conduct 
activities flows in the production of materials for distance education. It appears that this set of activi-
ties, here termed as management, can optimize the time, space, infrastructure, financial resources, 
human resources, and are standard procedures or possibilities that, combined together, can trans-
form the materials produced by faculty researchers in instructional materials, according to the needs 
of each institution or multidisciplinary team. For this procedure, the issues addressed in this article 
are of pragmatic nature in the production process of educacional materials, divided into phases and 
steps to better monitor the production, control, monitoring, timing, features, closure and process 
improvements, always observing a synchrony between researcher teachers and materials produc-
tion team, because ones research must challenge and instigate the production of the other. 
 
Key-words: production of educational materials, production management, graphic production. 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As Revoluções Industriais, ao longo dos últimos séculos, transformaram e ainda 

transformam os cenários, as ruas, as casas, modos de viver, de se comunicar, de sentar, 

se deslocar, descansar, trabalhar e consequentemente, os sistemas de ensino-

aprendizagem. Com as transformações e mudanças nos paradigmas, especificamente os 

brasileiros, novas estruturas sociais, econômicas, trabalhistas, culturais e educacionais 

foram surgindo e se modificando ao longo das décadas vivenciadas pela democracia que, 

além de possibilitar, oferece suporte para essas inúmeras mudanças no cenário brasileiro. 

Tais consequências, bem como a mudança de valores pessoais, que hoje conside-

ravelmente divergem dos de outrora, ascenderam e expandiram o saber e o agir local pa-

ra um saber global, ultrapassando fronteiras sociais e geográficas por meio das tecnologi-

as, mais especificamente das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Essa considerável ascensão ao conhecimento, que levou muitos autores denomina-

rem o século XX e XXI como era do conhecimento, fez com que novas oportunidades de 

ensino-aprendizado se transformassem em grandes oportunidades. O advento das tecno-
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logias da informação e comunicação, bem como da Internet, possibilitou que um grande 

número de pessoas se tornassem agentes do ensino por meio do auto-aprendizado. 

Na busca pelo conhecimento, por perspectivas de ensino – superior ou não –, opor-

tunidades foram surgindo e se adaptando ao longo das últimas décadas, entre elas o En-

sino a Distância (EaD) que cresceu, prosperou e existe promessa de serem colhidos mui-

tos frutos nos pomares espalhados em forma de pólos nas mais diversas regiões do Brasil 

na expectativa de expandir e interiorizar o ensino superior. 

Porém, salienta-se que para a expansão e solidificação desta modalidade de ensi-

no, uma considerável estrutura organizacional é imprescindível para que os objetivos do 

curso sejam atingidos de forma satisfatória. 

Uma estrutura organizacional EaD é ampla, com diversas questões a serem pensa-

das, analisadas, ponderadas, bem como decisões importantes devem ser tomadas. Apenas 

por conhecimento, nela existe o setor financeiro, pedagógico, equipe multidisciplinar, siste-

ma de logística, segurança, controle de alunos, departamento tecnológico, entre outros. 

No presente artigo será explanada uma estrutura organizacional do fluxo de produ-

ção de materiais didáticos para EaD, pontuando questões importantes no processo de 

produção desses materiais – da entrega do material didático na equipe multidisciplinar à 

finalização deste material – bem como o acompanhamento de cada disciplina dentro de 

todo o fluxo de trabalho, sendo assim apresentada uma estrutura a fim de auxiliar profes-

sores e demais constituintes de grupos multidisciplinares na produção de material didático 

para EaD, um dos objetivos deste Curso. 

De cunho mais pragmático, aqui não serão discutidas questões de cunho pedagó-

gico. Partir-se-á do ponto em que todos os conteúdos dos materiais didáticos para EaD 

foram elaborados por professores especializados em suas áreas de conhecimento, revi-

sados e aprovados por toda a equipe de acompanhamento pedagógico. 

Prosseguindo e inicializando a revisão teórica, alguns conceitos serão devidamente 

realizados para que terminologias sejam devidamente compreendidas. 

 

 

1.1. Conceitualizações 

Para iniciar este sub-capítulo, será explanado o conceito acerca de educação a 

distância, por Moran (2002): 
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Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecno-
logias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. 
É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos, 
fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principal-
mente as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser utilizados o cor-
reio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias se-
melhantes. 
 

Juridicamente essa modalidade de ensino tem suporte na Lei nº 9.394, de 20 de De-

zembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

que, conforme seu próprio nome estabelece, rege as diretrizes da educação nacional. 

No Artigo 80º da LDB consta que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e 

a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996). Para regulamentar este artigo, em 19 

de Dezembro de 2005, a Presidência do Brasil lançou o Decreto nº 5622: 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de in-
formação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo ativida-
des educativas em lugares ou tempos diversos. 
 

Verifica-se dessa forma, uma conformidade entre a teoria de José Moran, que três 

anos antes do decreto já havia conceituado sobre essa modalidade de ensino. 

Prosseguindo com as devidas conceituações, em EaD, um dos principais mediado-

res da relação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem é o material 

didático. Segundo Cordenonsi et al. (2010), o desafio dos professores nessa modalidade, 

ao elaborarem materiais didáticos, são de integrar as possibilidades tecnológicas para po-

tencializar a interação e a interatividade no processo ensino-aprendizagem. Já o desafio da 

equipe multidisciplinar, mais especificamente da equipe da produção de material didático é 

providenciar para que essas possibilidades de aprendizado cheguem da melhor forma aos 

estudantes dessa modalidade de ensino. Neste caso, apresentar as informações com a 

maior clareza possível e na “linguagem” que o estudante está habituado em seu dia-a-dia é 

uma questão complexa, levando em consideração a heterogeneidade dos estudantes. 

 

O material didático em EaD é um elemento mediador que traz em seu bojo a con-
cepção pedagógica que norteia o ensino aprendizagem. Consciente ou inconsci-
entemente, o planejamento e a constituição do material didático que mediará situ-
ações de ensino e aprendizagem, está intimamente relacionado com a concepção 
pedagógica do produtor deste material. E, só para pontuar, devemos estar atentos 
a revisão dos processos formativos do professor para atuar em educação a dis-
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tância, pois o material didático deve responder um dos princípios básicos da EAD 
– estudo autônomo (SALES, 2005, p. 3). 
 

Matté (2009) salienta que na elaboração do material didático é preciso relacionar 

necessidades, objetivos, conteúdos, exercícios, avaliações e feedback’s de forma siste-

mática e planejada, para que esse material se configure adequadamente como um mate-

rial instrucional. 

Conforme Barbosa (2005, p.8 apud MALLMANN; CATAPAN, 2007, p.68): 

 

É comum que no contexto de um sistema de Educação a Distância o material di-
dático seja um dos aspectos mais discutidos e que exigem mais ações de plane-
jamento das equipes pedagógicas (gestores, professores-conteudistas, pedago-
gos, desenhista instrucional, entre outros) e de produção (produtores gráficos e in-
fográficos, produtores de vídeo, animações e simulações, programadores, reviso-
res ortográficos, entre outros). Isso não acontece por acaso, pois em se tratando 
de EaD, o material didático assume o papel de mediador principal, senão o único, 
das interações dos alunos com os conteúdos. 
 

Como pode-se observar, materiais didáticos são, de forma geral, todos os materiais 

impressos ou digitais disponibilizados pelos professores, que se moldam aos fins destina-

dos para determinado curso, disciplina, atividade ou conteúdo específico.  

 

Atualmente, o desenvolvimento de qualquer tipo de material didático para EaD en-
volve, necessariamente, uma equipe multidisciplinar composta de diversos pro-
fissionais com competências distintas, trabalhando em conjunto para obter os me-
lhores resultados. A tradição da produção isolada e individual de cada professor 
está sendo substituída pelo trabalho sistemático em equipe (MATTÉ, 2009, 
p.105)[grifo nosso]. 
 

Belisário (2003 apud MALLMANN; CATAPAN, 2007) comenta que as atribuições 

de uma equipe multidisciplinar de apoio ao EaD voltam-se, entre outros aspectos, para a 

produção de um material didático que tenha um conteúdo próprio e que é necessário uma 

diferenciação entre os textos tradicionais, com linguagens extremamente acadêmicas e 

rebuscadas ou de livros didáticos utilizados na modalidade presencial. 

Frente a toda uma produção de materiais didáticos, que, conforme a instituição, cur-

sos e demanda, podem ser dezenas de materiais sendo produzidos concomitantemente, 

uma estrutura organizacional para dar suporte ao fluxo de processos estabelecidos é ex-

tremamente necessária. Para tal, questões administrativas são muito válidas e proveitosas: 
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Gestão 

Gestão ou administração ou ainda gerenciamento, segundo Chiavenato (2000 apud 

MARTINS, 2004, p.38) “é a condução racional das atividades de uma organização, sendo 

imprescindível para sua existência, sobrevivência e sucesso... Cada organização requer a 

tomada de decisões, a coordenação de múltiplas atividades, a condução de pessoas...” 

que são funções administrativas básicas. 

Para tais direcionamentos, integrantes da equipe, necessariamente deverão estar 

conectados e interligados ao planejamento, organização, direção e controle de todas as 

partes envolvidas no processo de produção de materiais didáticos. 

 

A gestão aparece com condição para potencializar melhor elementos como o tem-
po, espaço, infra-estrutura, financiamentos e tecnologias, garantindo a aprendiza-
gem num movimento contínuo e dinâmico. Essa dimensão de organização, con-
gruente, é o que configura o plano de gestão. 
Em EaD o conceito de Gestão assume força central e singular no processo de e-
laboração dos materiais que contemplam todas as possibilidades didático-
pedagógicas do curso (MALLMANN; CAPATAN, 2007). 
 

Para finalizar este item, as autoras ainda citam Abu-Dohou (2002) afirmando que: 

 

a gestão de educação é mais que uma simples eficiência administrativa, pois nela 
está contido também o exercício do poder e do desenvolvimento das estruturas. A 
gestão da educação testa as regras de engajamento entre os grupos de interesse, 
definindo as hierarquias e as regras de procedimento. No fundo ela cria um novo 
sistema organizacional (p.24-5). 
 

 

Produção Material Didático – noções de produção gráfica 

Pode-se dizer que produção gráfica é o conjunto de etapas necessárias à realiza-

ção ou materialização de qualquer projeto gráfico – que pode ou não vir a ser impresso, 

pois com o advento do computador, muitos materiais não são mais impressos, mantendo-

se apenas na virtualidade dos processos tecnológicos. 

Partindo do ponto de vista que é recomendável todo o material didático passar por 

um processo de normatização de apresentação – etapa importante para delinear uma i-

dentidade visual para que todos os materiais produzidos por determinado curso ou institu-

ição –, pois se cada professor ou em cada disciplina os materiais forem apresentados de 

forma diferente poderá confundir o estudante. É importante salientar que este, ao verificar 
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os materiais visualmente uniformizados, terá a certeza que aquele é um material seguro, 

certificado qualitativamente pela instituição que está cursando.  

Sales (2005, p.4) afirma que: 

 
Para produção do material didático em EaD em qualquer que seja a mídia, para 
potencialização desse recurso é necessário que profissionais qualificados nas di-
versas áreas façam parte de uma equipe de trabalho, onde a produção seja, efeti-
vamente, coletiva, crítica e reflexiva, objetivando proporcionar o desenvolvimento 
da interatividade, interação e colaboração, garantindo a qualidade da aprendiza-
gem dos alunos. 
 
 

A equipe EaD da Universidade Federal da Bahia – UFBA disponibiliza em seu am-

biente Moodle – aberto para todos os visitantes – conteúdos importantes acerca de mate-

riais didáticos para EaD, que segundo a instituição, “configura-se como um conjunto de 

mídias (impresso, audiovisual e informáticos), no qual os conteúdos apresentam-se de 

forma dialógica e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem significativa”. 

A instituição ainda salienta que o projeto político-pedagógico dos cursos, entre outros 

aspectos, deve orientar possibilidades, estratégias e escolhas pertinentes relacionadas aos 

recursos e materiais educacionais para alcançar os objetivos por ele propostos. Entre ele-

mentos importantes a serem considerados na escolha dos materiais didáticos estão: 

 O perfil do público-afim, ou seja, o estudo da realidade dos estudantes. 

 Infra-estrutura dos pólos. 

 Verificação das mídias mais apropriadas para os materiais e disponibilidades tec-

nológica dos estudantes e dos pólos. 

 Definições claras dos objetivos orientadores da aprendizagem. 

 Possibilidade de conservação, reprodução e livre utilização. 

 Integração de diversas mídias, buscando a complementaridade. 

 Custo. 

 

Assim, segundo Alessi, Lafetá e Candido (2004 apud MATTÉ, 2009, p.118), 

 

Seja na escolha da tipografia, nas cores, ou na interface gráfica, a distância tran-
sacional deve ser vencida através da elaboração dos materiais didáticos, de forma 
que transmitam os conteúdos de forma simples, prática e objetiva conseguindo 
assim maior interação entre aluno e conteúdo proposto. 
 

Por fim, cita-se Sales (2004) quando afirma que o processo de produção do mate-

rial didático para EaD deve potencializar as mídias escolhidas como canal de comunica-
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ção entre professor/objeto/aluno, isso porque ela será responsável, em média, por grande 

parte do sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

2. A GESTÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

A partir deste capítulo serão abordadas questões voltadas à prática administrativa 

de controle, explanando acerca de algumas ações que envolvem o processo projetual – 

que pode ser denominado como um mapeamento do processo – com o fluxo das informa-

ções pertinentes para um bom atendimento das pessoas envolvidas, como adequações, 

verificação de restrições e particularidades de cada material didático. 

Para tal gerenciamento e controle, o processo será divido em três fases: 

 Pré-produção 

 Produção  

 Pós-produção 

 

Cabe ressaltar que nas fases de Pré-produção e Pós-produção será observada a 

pluralidade nas palavras, enquanto na Produção, haverá a singularidade no trato com os 

materiais. Explica-se que, naquelas fases, o processo exige pensamentos, raciocínios e 

atuação de forma generalizada, sempre com o foco voltado para todo o processo e para 

todas as disciplinas ao mesmo tempo. Já nesta fase, o processo está voltado para a indivi-

dualização, referindo-se a uma disciplina – uma pequena parcela de todo o processo. 

 

 

2.1. Pré-produção 

Nesta fase de pré-produção, muitos professores pesquisadores ainda não iniciaram 

a elaboração dos materiais didáticos, porém, a equipe multidisciplinar necessita manter 

um planejamento rigoroso das possibilidades, necessidades e particularidades acerca do 

ano, semestre ou bimestre vindouro – conforme cada instituição adota em suas diretrizes 

e calendários acadêmicos. Para efeito deste artigo, será utilizado, de modo ilustrativo, a 

base semestral para a elaboração e produção de materiais didáticos. 

Torna-se imprescindível o planejamento e raciocínio de todas as possíveis ativida-

des que poderão vir a acontecer no decorrer da produção de materiais e é nesta fase que 

essas possibilidades devem ser analisadas e se possíveis, previstas. 
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Entre questões importantes que devem ser pensadas e planejadas para iniciar um 

semestre letivo a distância, bem como para que os materiais didáticos estejam concluídos 

e revisados, em conformidade com o projeto político pedagógico do curso, cita-se: 

 Número de cursos a serem ofertados e estimativa do volume de materiais didáticos: 

por consequência, quanto maior o número de materiais didáticos, maior deverá ser 

o prazo para sua execução e também maior deve ser a equipe envolvida. 

 Estabelecimento de prazos: com a estimativa de cursos e disciplinas a serem ofer-

tadas num semestre, pode-se estabelecer os prazos para a entrega dos materiais 

didáticos, bem como de devolução aos professores que elaboraram os materiais 

para revisão e possíveis alterações quando necessário for. 

 Restrições e particularidades: determinados cursos ou disciplinas exigem um pla-

nejamento muito detalhado e criterioso na sua elaboração, exigindo maior tempo 

de produção, como costumeiramente são disciplinas de matemática, física, quími-

ca, entre outras. 

 Normatização do modo de entrega: deve-se estabelecer uma norma para entrega 

dos materiais, seja via e-mail, entrega em CD ou via Ambiente Virtual de Aprendi-

zagem – sempre verificando os prazos previstos. 

 Equipe de trabalho: dentro das estimativas, prazos e particularidades, deve-se ques-

tionar se a atual equipe de trabalho está devidamente capacitada para atender aos 

requisitos pré-planejados. Por exemplo, caso seja necessário a produção de uma 

disciplina para o ensino de Libras – linguagem de sinais utilizada por portadores de 

deficiência fônica e auditiva – com gravação de vídeos, há uma pessoa da equipe 

habilitada para produzir, editar, inserir legendas, entre outros requisitos? 

Além disso, é importante verificar se há designers gráficos, designers instrucio-

nais, ilustradores, estagiários, operadores de áudio e vídeo entre outros recursos 

humanos suficientes para todo o processo de produção dos materiais didáticos no 

prazo previsto. 

 Equipamentos técnicos: é necessário conferir todos os possíveis equipamentos que 

serão utilizados na produção dos materiais didáticos: desde folhas rascunho para 

desenho, lápis, computadores, softwares, máquinas fotográficas, filmadoras, mesas 

digitalizadoras, entre outros. 

 Armazenamento de arquivos: locais adequados para armazenamento de arquivos 

são imprescindíveis – tanto impressos, arquivados em pastas adequadas, quanto 
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digitais, onde servidores para armazenamento são ideais no trabalho com materiais 

didáticos, possibilitando a todos membros da equipe acessar os arquivos de sua 

estação de trabalho. 

 Definir e avaliar: possíveis fatores críticos que envolvem ou poderão envolver a pro-

dução de materiais, pontos fortes e pontos fracos da equipe, definir e controlar o cro-

nograma de atividades, pesquisar e avaliar recursos necessários, definir prioridades, 

definir e avaliar padrões de qualidade para os materiais didáticos, entre outros. 

 

Cabe ressaltar e relembrar que no presente artigo não serão abordadas questões de 

cunho pedagógico, apenas referentes aos processos de produção dos materiais didáticos. 

Todas as possibilidades, das mais óbvias às mais céticas (incluindo algum eventual 

pedido de desligamento dos integrantes da equipe) podem ser importantes na tomada de 

decisões e planejamento da produção dos materiais, pois para uma organização ou pro-

cesso projetual sobreviver e prosperar no decorrer da produção, suas partes funcionais 

precisam estar perfeitamente alinhadas, afinadas e trabalhando em sincronia para alcan-

çar as metas previstas. 

Em termos práticos, um resultado tangível dessas análises e planejamentos, bem 

como definições e avaliações do processo, é um fluxograma com datas estabelecendo 

prazos, atividades, modo de contato, pessoal responsável por receber e encaminhar e-

mail’s, telefonemas, etc. É importante salientar que a devida instrução dos recursos hu-

manos envolvidos em cada etapa do processo de produção é muito importante para a 

organização e bom andamento da produção dos materiais, uma vez que numa equipe 

multidisciplinar, cada pessoa necessita da ajuda e do know-how de todos os envolvidos. 

Para que isso ocorra de forma satisfatória, é imprescindível um constante diálogo entre 

todos os integrantes da equipe. 

Abaixo é exemplificado como pode ser planejado um fluxo da produção de materi-

ais didáticos, utilizando hipoteticamente o primeiro semestre letivo de 2012. 
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Figura 1. Exemplificação de fluxograma da produção de materiais didáticos 

 

Esse fluxograma seria apenas uma pequena parte de todo um processo de elabora-

ção de materiais didáticos. No Anexo I deste artigo, consta um fluxograma completo da 

Equipe Multidisciplinar UAB/UFSM para os materiais didáticos do segundo semestre letivo 

de 2011, disponível no guia de Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação: Recursos Edu-

cacionais, Tecnologias Educacionais e Atividades a Distância – 1º semestre de 2011. 

 

 

2.2. Produção 

A produção ou a diagramação do material didático é costumeiramente uma das 

últimas etapas do processo de elaboração e produção de materiais didáticos. Inicia-se 

somente após a revisão e aprovação final do material pela equipe multidisciplinar – 
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que geralmente são revisores e técnicos em assuntos educacionais que tratam desta 

área de atuação – e, sem dúvida, do(s) professor(es) pesquisadores que elaboraram o 

material didático. 

A fase de produção pode ainda ser subdividida em quatro etapas: 

 Informacional 

 Ilustrações 

 Diagramação 

 Finalização 

 

É importante salientar, antes de teorizar e pormenorizar cada uma dessas etapas, que 

o controle tanto individual, quanto coletivo de todas as disciplinas é imprescindível. Seja por 

meio de um quadro, seja por meio de uma tabela, o mapeamento do processo de produção, 

desde a chegada do material, com anotações das etapas pelas quais tenha já tenham sido 

concluídas, até a anotação de pequenas observações (referente a cores, tabelas, imagens, 

etc.) são muito importantes para o controle do fluxo de produção, pois cada etapa, costumei-

ramente, fica a cargo de um profissional específico e a anotação dessas observações facili-

tam muito a compreensão de determinadas questões sem a necessidade de retrabalhar a 

disciplina quando o professor pesquisador a conferir posteriormente. 
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Figura 2. Exemplificação de controle a ser realizada em uma disciplina. 

Os dados utilizados são apenas hipotéticos. 
 

Além desse processo de controle, ressalta-se a necessidade de nomenclaturas 

próprias e compreensíveis por toda a equipe de produção de materiais. Por meio do que 

se pode chamar de “gestão de arquivos” – previamente organizada, planejada e estrutu-

rada – todos deverão ter conhecimento de como arquivar, nomear, salvar em pastas cada 

arquivo de cada fase e etapa de cada curso e disciplina em processo de produção de ma-

terial didático da equipe multidisciplinar. Dessa forma, arquivos recebidos dos professores 

ficam em determinada pasta, com sua nomenclatura específica; ilustrações possuem pas-

tas com imagens em vetor, finalizadas e para determinados programas de desenho. I-
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gualmente as diagramações e o(s) arquivo(s) finalizado(s), pronto para ser disponibilizado 

aos estudantes, em ambientes virtuais de aprendizagem ou repositórios educacionais. 

 

2.2.1. Informacional 

O objetivo dessa etapa é reunir o maior número de informações, requisitos, restri-

ções, possibilidades, entre outros aspectos relevantes para a produção ou diagramação 

do material didático. Tanto quantitativa, quanto qualitativamente, as observações feitas a 

partir de uma minuciosa análise do arquivo disponibilizado pelo professor pesquisador 

pode reduzir custos, tempo de produção e, por consequência, dinamizar a operacionaliza-

ção da produção com a eficiência esperada da equipe. 

Alguns itens que podem ser analisados nessa etapa da produção: 

 Data do recebimento do arquivo 

 Adequação do arquivo digital: o arquivo digital dever estar compatível com os re-

quisitos exigidos – devem ser essencialmente arquivos editáveis. 

 Particularidades: o professor exige que se utilize um quadro ou uma caixa de texto 

sempre que aparecer o título “Curiosidade”, por exemplo. 

 Ilustrações: há necessidade? É preciso numerá-las, verificar a melhor possibilidade 

de fazê-las, verificando melhor técnica e melhor ilustrador, conforme o grau de exi-

gência, dificuldade e complexidade. 

 Forma de diagramação: conforme as potencialidades e limitações de cada disciplina 

é preciso verificar a melhor forma de apresentar este material. Por exemplo, uma 

disciplina de física ou matemática que apresenta inúmeras fórmulas, exigir-se-ia 

muito tempo para diagramá-la em HTML (arquivo de Internet com possibilidades hi-

permidiáticas e aberto para modificações). Sendo assim, opta-se por diagramar em 

outros programas e disponibilizar os arquivos em PDF (conhecido como arquivo de 

impressão e visualização, com restritas possibilidades de posteriores modificações). 

 Hierarquia de diagramação: uma ordem sequencial de diagramação deve ser esta-

belecida conforme critérios de toda a equipe multidisciplinar, pois teoricamente um 

professor que cumpriu todos os prazos deve ter prioridade na produção do seu ma-

terial didático a outro que entregou seu material em atraso. 
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2.2.2 Ilustrações  

Segundo o Guia de Elaboração de Recursos Educacionais (2010), as imagens têm 

um papel fundamental no processo ensino-aprendizagem, principalmente em EaD face às 

possibilidades oportunizadas pelas TIC. O guia ainda complementa, afirmando que nessa 

modalidade, imagens tornam-se uma necessidade, pois “o estudante precisa destes ele-

mentos para conceber e compreender conceitos” (p.35). Ampliando-se ainda mais esta 

visão, complementa-se que não somente imagens estáticas são aqui mencionadas, pois 

além de ilustrações e infográficos, vídeos, animações, jogos, objetos de aprendizagem, 

entre outros são igualmente importante na verificação da necessidade de produção. 

Portanto, não somente os recursos visuais, mas também se pode destacar que vi-

nhetas, jingles, marcas, identidades visuais próprias e ícones animados são itens essenci-

ais para estabelecer uma proximidade e manter o estudante concentrado no estudo. 

Contudo, é preciso atentar para questões de direitos autorais – de imagem e pro-

priedade intelectual –, principalmente no caso de fotografias em que pessoas são plena-

mente identificáveis. 

Em todas as imagens que não forem produzidas pela equipe multidisciplinar de-

verá constar o nome do autor da imagem, bem como deverá existir uma autorização por 

escrito do autor que determinada imagem pode ser utilizada no referido material didático 

pela instituição de ensino. 

É importante ressaltar que a Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 atualiza e 

consolida a legislação sobre direitos autorais e em seu Art. 22 consta que “pertencem ao 

autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.” Já no Art. 24, deixa claro 

que é um direito do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da sua obra. Portanto, é 

preciso muita delicadeza no trato com imagens criadas e projetadas por outras pessoas 

para não haver futuras complicações nesse aspecto. 

Alguns professores acreditam que podem utilizar e se apropriar de imagens que es-

tão na Internet em seus materiais didáticos – o que nem sempre é possível. O fato de ha-

ver milhões de imagens na Internet e estarem disponíveis a um “clic” através do seu com-

putador, não quer dizer que o professor possa se apropriar dessas e colocá-las no seu 

material didático. Compartilhar a visualização de imagens é muito diferente de comparti-

lhar a livre utilização de imagens. 
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2.2.3 Diagramação 

Ao realizar a diagramação do material didático para EaD é importante utilizar o 

bom senso e perceber que diversas serão as realidades sócio-culturais, bem como fi-

nanceiras dos estudantes que utilizarão esses materiais. Muitos possuem computadores 

modernos, com excelente qualidade de Internet, enquanto outros, que residem afasta-

dos dos centros urbanos, possuem dificuldades tanto no acesso à Internet, quanto ao 

acesso de um computador. 

Utilizar arquivos, leiautes e folhas de estilo com identidades visuais próprias para 

cada situação, de fácil reconhecimento, com capas, fontes e cores padronizadas em to-

dos os materiais didáticos para determinado curso, área de conhecimento ou instituição 

faz com que haja consistência nesses materiais, fazendo com que o estudante se concen-

tre com maior facilidade. 

Matté (2009 p. 118) diz que: 

 

O trabalho do designer editorial pode permitir que o material didático se torne um 
instrumento de estímulo à curiosidade, a afetividade e transmita confiança ao seu 
leitor. Para isso, podem ser trabalhadas questões de não-linearidade de leitura, 
textos complementares, linguagem diversificada, entre outros, buscando motivar o 
aluno. Podem ainda ser utilizados diversos recursos, que vão desde o formato e 
diagramação da página, passando pela escolha da tipografia, da disposição das 
imagens, da proposição de elementos gráficos inovadores, e em certos casos, re-
cursos especiais de acabamento gráfico, como recortes, dobras, colagens, etc. 
 

Evidente que, frente às colocações deste autor, ao produzir materiais didáticos pa-

ra EaD, muitas possibilidades acabam sendo repensadas por questões de acessibilidade 

tecnológica e também financeira. Além disso, é preciso planejar o acesso multiplataforma, 

ou seja, que este material possa ser acessado, com o mínimo de alteração em sua dia-

gramação ou configurações em diversas plataformas computacionais – Linux, Windows e 

Macintosh (Mac), por exemplo, além de dispositivos móveis, como celulares e tablet’s que 

a cada dia ganha mais adeptos. 

Além da diagramação e suas possibilidades, nesta etapa é preciso verificar e dis-

ponibilizar uma versão para impressão do material, pois algumas vezes somente a versão 

HTML – para web – é planejada e disponibilizada aos alunos. Verifica-se a pertinência de 

uma versão para download e impressão para que o aluno possa estudar em locais e no 

tempo que for de sua conveniência – conectado à Internet ou não –, que é uma das ca-

racterísticas marcantes e importantes do ensino a distância: o estudo e a interação assín-

crona com colegas, tutores e professores, além do material didático. 
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Finalizada e conferida essa etapa de diagramação pelo responsável da produção 

de materiais, é necessário verificar se as ilustrações estão todas corretas, conferir as par-

ticularidades, links de acesso à Internet, vídeos, entre outros. Então, o material é encami-

nhado ao professor pesquisador para conferir se todas as questões por ele pautadas fo-

ram atendidas e se alguns pequenos ajustes feitos pela equipe de diagramação não so-

freram alterações no processo de ensino-aprendizagem – esses pequenos ajustes muitas 

vezes são necessários visto que diversas são as variáveis (algumas acima comentadas) – 

quando se trabalha a importância do acesso multiplataforma, de recursos hipermidiáticos 

e muitas vezes o que o professor imaginou ou exigiu que fosse apresentado graficamente 

pode não satisfazer plenamente sua imaginação ou gostos pessoais. 

 

2.2.4 Finalização 

Com a revisão e aprovação do professor pesquisador pode-se encerrar e finalizar 

definitivamente o processo de diagramação e produção do material didático, pois, com 

essas quatro etapas da produção, deve-se atentar para o prazo previsto, custo de opera-

cionalização, eficácia dos membros da equipe de produção, aceitação do professor e dos 

alunos e adaptações à normas e legislações acerca de determinado tema. 

Em termos operacionais, é importante adicionar um marcador – seja na pasta de 

armazenamento do arquivo, seja no próprio arquivo finalizado, bem como no fluxo de con-

troles – que indique a finalização e a aprovação daquele material pelo professor e pela 

equipe de diagramação. Além disso, deve-se reunir e arquivar adequadamente todos os 

arquivos relativos àquele material didático para evitar confusões e extravios indesejados.  

 

 

2.3. Pós-produção 

A pós-produção de materiais didáticos efetua-se quando todos os materiais de de-

terminado ano, semestre, bimestre, etc. – conforme foi planejado na pré-produção – esti-

verem finalizados e à disposição de estudantes e professores. 

Nesta etapa faz-se importante a reunião, arquivamento e catalogação – quando 

necessário – de todos os materiais didáticos. Ainda é essencial realizar cópia de seguran-

ça ou backup de todos os arquivos em CD, DVD, HD’s externos ou qualquer outra mídia 

que a equipe multidisciplinar disponha. 
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O encaminhamento dos materiais para repositórios específicos de materiais didáti-

cos também podem ser feitos nesta etapa. 

Além disso, é preciso avaliar o processo de produção de materiais didáticos: por 

mais detalhada que foi a fase de pré-produção, sempre ocorrem particularidades, erros no 

processo e questões que devem ser pensadas e respondidas às pressas por não terem 

sido planejadas anteriormente. É um fato comum em produção, pois com um ambiente 

externo globalizado, sujeito a rápidas mudanças e transformações, nem tudo pode ser 

previsto com antecedência. Assim, reunir essas informações, reunir os erros do processo 

e do planejamento para mudanças na próxima produção de materiais é muito importante, 

uma vez que pode vir a minimizar alguns erros e melhorar a eficiência do processo de 

produção dos materiais didáticos para serem utilizados em EaD. 

Cabe ressaltar que este processo projetual – processo de produção – não é um 

modelo fixo, talvez nem um modelo possa ser considerado, pois cada instituição, cada 

equipe multidisciplinar precisa verificar e avaliar suas necessidades e principalmente veri-

ficar a realidade dos alunos de cada curso que disponibilizam à sua comunidade. 

Além da breve explanação acima exposta, ainda podem ser citadas, como partes im-

portantes do projeto que aqui não foram pormenorizadas, os testes de pleno funcionamento 

em multiplataformas e com Internet de baixa qualidade, com estudantes de diversos semes-

tres e realidades sócio-culturais, adequação dos materiais às realidades dos alunos – caso 

estejam em divergência com sua realidade –, produção de ficha catalográfica, encaminha-

mento para obtenção do ISBN – International Standart Book Number –, entre outras ques-

tões pertinentes que variam conforme suas realidades e necessidades. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face o novo cenário político-social brasileiro propiciado pelas novas tecnologias 

de informação e comunicação, novas estruturas foram – e estão sendo – planejadas para 

dar suporte técnico e especializado com setores específicos, como financeiros, pedagógi-

cos, logísticos, segurança, controle de alunos, equipes multidisciplinares, bem como para 

elaboração e produção de materiais didáticos. 

Especificamente neste artigo, foram expostos e explanados conceitos e modos de 

operacionalização da produção de materiais didáticos, do acompanhamento da produção 
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desses materiais, visando auxiliar professores e demais constituintes de grupos multidis-

ciplinares nesse processo detalhista. 

Aqui não se descarta a relevância de outros assuntos, principalmente de questões 

pedagógicas envolvendo conteúdos, pois especialistas comentam que para verificar um 

bom material didático, é preciso constar uma perfeita associação entre professores e e-

quipe de produção, bem como do conteúdo e da forma com que serão apresentados gra-

ficamente, pois a pesquisa de um, desafia e instiga o trabalho do outro. 

Nesse aspecto acredita-se que o presente artigo contemplou de forma positiva seu 

objetivo de abordar e até exemplificar o processo de produção de materiais didáticos para 

EaD, bem como auxiliar professores e demais constituintes de grupos ou equipes multidis-

ciplinares na produção de tais materiais, pois aos poucos vai-se construindo, colaborativa-

mente por meio de diversos profissionais, uma imagem e uma identidade para o ensino a 

distância e, com a participação de todos os envolvidos com segurança, eficiência, respon-

sabilidade e criatividade, constroi-se um referencial didático que potencializa os processos 

educacionais a distância que é o aprendizado baseado na autonomia e flexibilidade. 
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ANEXO I – Fluxograma dos Recursos Educacionais completo da Equipe Multidisciplinar 
da UAB/UFSM, disponível no guia Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação: Recursos 
Educacionais, Tecnologias Educacionais e Atividades a Distância – 1º semestre 2011. 

 


