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RESUMO 

O presente artigo relata experiências do Centro de Educação a Distância do 
Instituto Federal do Espírito Santo (Cead/Ifes) na concepção de dois materiais 
didáticos impressos (MDI), os quais tiveram como foco atender aos objetivos e  
características do nível do curso, assim como serem materiais de qualidade 
didática, educacional e gráfica para os alunos. 
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1. Introdução 

Em relação à modalidade de Educação a Distância (EaD), para que o 

processo de ensinar alcance o seu objetivo e o processo de aprender aconteça 

com os alunos, é necessário, além do envolvimento e atuação de vários 

sujeitos, o desenvolvimento de diversos recursos. Dentre estes recursos, um 

que possui importância fundamental é o material didático. 

O material didático corresponde a diversos objetos que são usados 

como ferramentas de aprendizagem, como por exemplo: animação, jogos, 

vídeos, tutoriais, ilustrações, webconferências, videoaula, ambiente virtual de 

aprendizagem e o material didático impresso (MDI), propriamente dito.  

O MDI assume há muitos anos um papel de grande importante dentro da 

educação. Inclusive, “Podemos afirmar que a história dos sistemas escolares 

com redes institucionalizadas de ensino é paralela à história do material 

impresso de ensino.”[1] 

Contudo, é patente que a produção de recursos didáticos para a 

modalidade EaD exige um direcionamento próprio para esta categoria de 

ensino, e é sobre este direcionamento que iremos apresentar a experiência e a 

produção, pelo Centro de Educação a Distância (Cead) do Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes), de dois projetos pedagógicos e gráficos de MDI. 

 
 
2. Contextualização 

O Cead foi criado no ano de 2006 e atualmente conta com 8 cursos na 

modalidade EaD: 1 de nível técnico (Técnico em Informática), vinculado à Rede 

E-tec; 3 de nível de Graduação (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas - TADS; Licenciatura em Informática;  Licenciatura em Letras-

Português); e 4 de nível de Pós-Graduação (Gestão Pública Municipal; 

Informática na Educação; Educação Profissional e Tecnológica; Educação 

Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos - PROEJA), todos vinculados ao Programa Universidade 

Aberta do Brasil (UaB).  

A oferta de cursos de nível de graduação e pós-graduação exigiu do 

Cead o desenvolvimento de um MDI que atendesse às necessidades da 

modalidade EaD e, principalmente, do público alvo de cada um desses cursos. 
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As produções destes materiais ocorreram em período diferentes, a saber:  em 

um primeiro momento, foi produzido o projeto dos cursos de nível de 

Graduação; em um segundo momento, os de Pós-Graduação. 

  
 
3. Problema 

A produção da proposta pedagógica e gráfica destes dois materiais, 

mesmo que executada em períodos diferentes, teve como base o mesmo 

enfoque: ser um material que atendesse aos objetivos e às características do 

nível do curso, assim como ser de qualidade didática, educacional e gráfica 

para os alunos. 

O MDI tem como base uma tecnologia tradicional, mas Averbug é 

categórico em afirmar que: 

 Sendo fruto da criatividade dos seus elaboradores, o material 
didático impresso pode e deve estar sempre se renovando, buscando 
novas possibilidades. O MDI utiliza uma tecnologia que não é nova, 
mas sua modelagem e seu conteúdo podem ser atuais e, em alguns 
casos, inovadores. O MDI deve refletir uma proposta pedagógica que 
rompa com fórmulas prontas e crie desafios cognitivos para os 
alunos. É preciso ousar e buscar novas possibilidades para o MDI, 
desenhando cursos onde o uso dos materiais não ocorre de forma 
linear, que sejam inovadores desde a sua estrutura, passando pela 
proposta de atividades, pela linguagem utilizada e pelas formas de 
avaliação da aprendizagem proporcionadas. [2]  

 

Para melhor visualizar as diferenças entre estes dois níveis de forma a 

facilitar o entendimento do problema, apresenta-se na Tabela 1 uma 

comparação. 

 

 

Tópicos Graduação Pós-Graduação 
Duração do curso De 3 a 4 anos 1 ano e 6 meses 

Idade média dos alunos Entre 18 e 35 anos Entre 25 e 60 anos 
Carga horária das disciplinas 30, 45, 60 e 90 horas 20, 30 e 40 horas 

Foco do curso Dois são de Licenciaturas e 
um de Bacharel Formação Lato Sensu 

Duração de uma disciplina De 8 a 18 semanas De 3 a 6 semanas 

Número de disciplinas 43 a 47 13 a 15 

 Tabela 1- Comparações básicas entre os níveis de curso. 
Fonte: Cead/Ifes 
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Para o desenvolvimento da proposta gráfica e metodológica do material, 

foram levados em consideração conceitos e ideias de Landim[3], Almeida[4] e 

Furtado[5], que buscam apresentar características pedagógicas importantes 

para o MDI na EaD, tais como: a flexibilidade espacial, a possibilidade de ser 

usado à medida, a possibilidade de manipulação, a capacidade de despertar a 

atenção e motivação dos alunos, de apresentar objetivos instrucionais, de 

relacionar o conteúdo novo com o conhecimento anterior e os interesses do 

aluno, de apresentar os estímulos inerentes à aprendizagem, de orientar e 

estruturar a aprendizagem, de ativar e propiciar retroalimentação, de promover 

as disposições para a transferibilidade e, também,  de assegurar a retenção do 

conhecimento. 

Diante do exposto apresentar-se-á, separadamente, como ocorreu o 

desenvolvimento e o resultado deste desafio em relação aos níveis de 

graduação e Pós-Graduação, respectivamente. 

 
 
4. MDI dos cursos de nível de Graduação 
 Os cursos de nível de graduação do Cead têm como foco a formação 

superior de profissionais que atuem tanto na área de docência quanto em 

bacharelado. Percebe-se que, devido a isso, esses cursos possuem um grande 

volume de disciplinas, assim como de carga horária distribuída por elas. Assim, 

diante destas primeiras características, definiu-se o tipo de MDI que seria 

utilizado para este público. Segundo Oreste [1] existem diversas denominações 

para o MDI, dentre as quais se tem: caderno - faz relação com a ideia de 

“material de estudante” e remete a um curso de curta duração; módulo - traz 

um sentido de “elementos ou um conjunto de elementos inter-relacionados”, o 

qual cria uma relação com do MDI por área de conhecimento e não por 

disciplina; fascículo - originado do latim faixe, dá a ideia de reunir os 

conteúdos em unidades temáticas  que se interligam e formam um todo. O 

fascículo apresenta e discute temáticas sem a necessidade de dependência de 

outro fascículo (tema); apostila - originado do latim post Illa (após aquelas 

palavras, postscriptum/pós-escrito), remete a um material que foi desenvolvido 

para que o aluno acompanhe a explanação do professor. 
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 Dentre as denominações apresentadas considera-se fascículo como a 

mais apropriada para as propostas pedagógicas e organizacionais do curso 

 O próximo passo foi relacionar a quantidade máxima de páginas com a 

carga horária da disciplina, de forma a orientar o professor durante o 

desenvolvimento do seu material e manter um volume de conteúdo sempre 

proporcional à carga horária da mesma. Diante de uma análise a partir de 

outros materiais produzidos, ficou estabelecida a relação entre o número de 

páginas e a carga horária de cada disciplina, apresentada na Tabela 2 e 

definindo-se que, para uma carga horária diferente das apresentadas, deveria 

ser feita  uma regra de três simples. 

Carga Horária Número de Páginas 
40h 60 

60h 90 

80h 120 

Tabela 2- Relação de carga horária com número de páginas do MDI. 
Fonte: Cead/Ifes 

 
O passo seguinte foi a definição da organização do fascículo dentro de 

uma estrutura padronizada, de forma a facilitar a sua produção por parte do 

professor e o avanço da leitura por parte do aluno. A Figura 1 apresenta a 

organização do fascículo.  

 
Figura 1- Organização do MDI da Graduação. 

Fonte: Cead/Ifes   
 

Esta estrutura apresentada foi desenvolvida com o objetivo de o aluno 

seguir uma linha de conhecimento, primeiramente passando pela informação 

da identificação da disciplina, do professor autor, da equipe multidisciplinar do 

curso, assim como da instituição de ensino e demais informações editoriais. 

Posteriormente, são apresentadas informações sobre o curso, as iconografias 

usadas, o professor da disciplina e o sumário do fascículo finalizando, assim, 
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as informações pré-textuais. Depois deste grupo de informações introdutórias, 

o aluno terá acesso a todo o conteúdo preparado pelo professor para aquela 

disciplina. E, fechando o fascículo, tem-se as referências e anexos, que fazem  

parte do conteúdo pós-textual. 

Após o fechamento destas informações mais organizacionais do 

material, parte-se para o desenvolvimento de recursos com diretrizes mais 

pedagógicas. A primeira diretriz destacada está relacionada à escrita. Nesta, o 

professor é orientado a escrever um texto didático, ou seja, um texto que deve 

ser produzido com a intenção de ensinar, sempre dialogado com o aluno, e não 

com o intuito somente de passar uma informação. Oreste [1] aponta algumas 

funções importantes que o texto didático deve contemplar, diferenciando-o dos 

textos científicos. São elas: favorecer o desenvolvimento de habilidades, 

competências e atitudes; antecipar possíveis dificuldades, dúvidas, equívocos e 

erros; relacionar conhecimentos novos com os anteriores; integrar a teoria com 

a prática; provocar questionamentos reconstrutivos e a capacidade de estudo 

autônomo; propiciar conexão com outros meios didáticos para ampliar e 

aprofundar o conteúdo, indicando pistas para novas fontes; exemplificar 

diversas aplicações do conhecimento; propor analogias, problemas e questões; 

propor experiências e apresentar atividades de aprendizagem, questões ou 

problemas de autoavaliação; possibilitar ao estudante avaliação de sua 

aprendizagem; propiciar leitura agradável e compreensiva; manter diálogo com 

o estudante; motivar e servir de material de consulta permanente. 

O segundo recurso desenvolvido de forma a auxiliar os professores no 

desenvolvimento do seu texto e propiciar uma maior interação e aproximação 

do professor com o aluno está relacionado às iconografias. No total, foram 

elaboradas 7 iconografias, apresentadas a seguir  na Tabela 3. 

Nome da Iconografia Função Pedagógica 
Usado obrigatoriamente no início de cada capítulo para 
que o professor possa apresentar para o aluno o que 
será estudado naquela unidade. Mas seu uso no 
decorrer do capítulo também é interessante para fazer 
uma pausa e dialogar com o aluno. 

 

Usado quando o professor apresentar um conceito 
importante dentro do conteúdo, possibilitando fazer um 
recorte e destacar esta informação para o aluno.  
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Tabela 3 - Iconografias e seu uso pedagógico. 
Fonte: Cead/Ifes 

 

 Em relação a disposições técnicas do material, foi definido o projeto 

gráfico do MDI partindo do padrão visual de comunicação (indicações de 

capítulo, numeração de página, mancha de texto, informações de cabeçalho e 

rodapé, indicações de figuras, capa, etc.), seguido pela tipografia e cor. De 

maneira ampla, buscou-se nesta etapa criar um padrão gráfico de comunicação 

e relacioná-lo ao Ifes, fortalecendo a relação do aluno com esta instituição. Na 

Figura 2, são apresentadas algumas imagens das páginas do projeto gráfico 

desenvolvido. 

 
Figura 2 - Imagens do MDI dos cursos de nível de graduação 

Fonte: Cead/Ifes 

 

 

No decorrer do MDI, o professor irá propor atividades 
de fixação da aprendizagem, sejam elas avaliativas ou 
não, e usará este recurso para identificá-las. 

 

O material impresso para a EaD não tem o objetivo de 
esgotar todo o conteúdo, e sim apresentar os principais 
conceitos e conhecimentos chave da disciplina. Diante 
disso, é importante, no decorrer do material, que o 
professor faça indicações de leituras, vídeos, filmes, 
sites, etc., que complementem o assunto.  

 

Usado para indicar a parte do conteúdo que merece 
uma atenção especial do aluno a fim de que a 
aprendizagem ocorra de forma satisfatória. 

 

Tem o objetivo de levar ao aluno um momento de 
reflexão sobre algo relacionado ao conteúdo, seja esta 
uma reflexão relacionada ao mercado de trabalho, à 
utilização do conteúdo em sua vida pessoal, ao impacto 
deste na vida social ou, até mesmo, aos vários 
conceitos estudados. 

Espaço no qual o aluno poderá fazer suas próprias 
anotações sobre o conteúdo. 
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5. MDI dos cursos de nível de Pós-Graduação 
Os cursos de níveis de pós-graduação Lato Sensu têm como foco a 

formação especializada de docentes ou gestores da educação em determinada 

área. Como se pôde observar na Tabela 1, esses são cursos de curta duração 

e com uma quantidade bem reduzida de disciplinas e de carga horária, 

comparados aos da graduação. Isso deve-se ao fato de que os cursos de pós-

graduação não têm como foco em suas disciplinas propor um extenso volume 

de conteúdo, o objetivo é, sim, fornecer os pontos importantes dentro dos 

temas propostos e levá-los à discussão e reflexão por meio dos alunos. Diante 

disso, percebeu-se que, para este tipo de curso, o fascículo não seria o melhor 

tipo de MDI. Então, partindo do objeto final do curso, que é a construção do 

trabalho de conclusão do curso (TCC), sendo este em formato de artigo, 

decidiu-se que o MDI seria um artigo produzido pelo professor sobre o assunto, 

e, para complementar as discussões, outros artigos, de outros autores, seriam 

apresentados aos alunos no decorrer da disciplina. Desta forma, o curso iria 

aproximar o aluno da leitura deste tipo de construção textual, facilitando, ao 

final, a produção do próprio aluno. 

Diante desta proposta, foi iniciado o desenvolvimento da parte mais 

técnica deste material, sendo definido que cada artigo teria entre 15 a 20 

páginas. Devido a este número reduzido de páginas, optou-se por produzir um 

único livro que contivesse todos os artigos, ou seja, fosse uma coletânea dos 

artigo escritos por eles, assim cada aluno receberia um único livro que teria o 

conteúdo de todo o curso. 

A organização do livro seguiu uma estrutura padrão de livros, como a 

apresentada na Figura 5. As diretrizes com relação à escrita foram de que o 

texto produzido deveria manter o seu objetivo didático principal que é ensinar, 

isto é, ele não poderia ser meramente um expositor de ideias.  Mas, por se 

tratar de um artigo, algo que carrega, por si só, um peso de maior seriedade e 

que já possui uma ideia de formatação grossamente definida, não se optou 

pelo uso de iconografias dentro deste MDI. 



9 

 
Figura 5 - Organização do MDI da Pós-Graduação 

Fonte: Cead/Ifes 
 

Diante deste contexto, foi produzido o projeto gráfico do material, com: 

indicações de capítulos, numeração de páginas, mancha de texto, informações 

de cabeçalho e rodapé, indicações de figuras, currículo do autor, definição da 

tipografia, capa, etc. Buscou-se, nesta etapa, criar um padrão gráfico de 

comunicação, o qual pode ser visualizado nas Figuras 6 e 7 em que são 

apresentadas algumas imagens das páginas do projeto gráfico desenvolvido. 

 
Figura 6 - Imagens do MDI dos cursos de nível de Pós-Graduação 

Fonte: Cead/Ifes 
 

 
 

Figura 7 - Capas do MDI dos cursos de Pós-Graduação 
Fonte: Cead/Ifes 
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6. Conclusão 

Diante da experiência exposta neste artigo, tentou-se mostrar a 

importância e a necessidade de produção de um MDI que seja focado no tipo 

de público e na proposta organizacional e pedagógica do curso. Isso pois, para 

que se possa proporcionar uma educação de qualidade, seja presencial ou a 

distância, todos os componentes envolvidos no processo de aprendizagem do 

aluno têm que dialogar e caminhar juntos.  

De maneira informal, os dois materiais do Cead/Ifes obtiveram um 

diagnóstico positivo por parte dos alunos e da equipe multidisciplinar dos 

cursos, sendo que atualmente o Cead está em processo de produção de quatro 

livros (um de cada curso) com os melhores artigos de TCC dos alunos de Pós-

Graduação, seguindo o mesmo padrão de MDI apresentado neste artigo.  
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