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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é desenvolver um manual de 
orientação à construção de material instrucional para educação a distância (EAD). 
Assim sendo, faz-se breve resgate histórico e estudam-se conceitos e características 
da educação não-presencial: processo de ensino-aprendizagem, teorias da 
aprendizagem – construtivismo, cognitivismo e comportamentalismo – e programas 
educacionais – Learning Management Systems, e, principalmente, softwares de 
autoria, dos quais se descrevem características e recursos. Menciona itens de 
qualidade para programas de educação a distância e coloca o e-learning como 
tendência. Para elaboração da proposta do estudo, seleciona-se o programa de 
autoria EClass.Builder, baseado nos critérios ‘tipo de distribuição’, ‘flexibilidade de 
uso’ e ‘recurso multimídia’, visando compor um tutorial. Além disso, identificam-se as 
atividades do professor conteudista no design instrucional, por meio da análise de 
três modelos, e sua necessidade de informação, através de avaliação de manuais, 
orientações e metodologias já utilizadas. Por fim, apresenta-se o manual, composto 
por: “Tutorial básico EAD, “Orientações para construção de conteúdos em EAD” e 
“Tutorial do software de autoria EClass.Builder”. Conclui-se que é preciso validá-lo. 
 
Palavras-chave: manual do professor conteudista; educação e tecnologia; 
educação a distância; programas educacionais. 
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1 PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

aumentou a disseminação de informações, impondo a necessidade de aprendizado 

contínuo como forma de atualização de profissionais e da sociedade em geral, em 

todas as áreas (OLIVEIRA, 2003, p. 351; MORAN, 2006a). 

Nesse contexto, esta tecnologia serve como âncora e alternativa de 

solução: empresas e universidades a adotaram como meio de distribuição de 

conteúdos, uma modalidade de educação a distância (EAD) denominada e-learning 

(OLIVEIRA, 2003, p. 351). 

A adoção da tecnologia na EAD possibilitou a rápida distribuição de 

conteúdos e ampliou o acesso às informações. Entretanto, para estimular o 

aprendizado contínuo por meio do e-learning, não é suficiente adquirir materiais, 

disponibilizá-los e avisar os usuários. A mera transposição de conteúdos utilizados 

no ensino presencial para uma mídia não é garantia de aprendizagem. 

Moran (2006a) menciona a complexidade da educação fora do espaço 

físico da sala de aula: é preciso organizar novos processos de ensino-aprendizagem 

e desenvolver recursos e soluções que contribuam para a adaptação do serviço de 

ensino ao aluno. 

Quem pesquisa na área já constata que programas de EAD devem ser 

projetados considerando dimensões tecnológicas e pedagógicas. Este conhecimento 

vem do design instrucional, que mostra as fases tradicionais de planejamento de 

novos programas: análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação 

(FILATRO, 2004, p. 66-67). Todas as fases são compostas por diversas atividades, 

todas igualmente importantes para concepção de sistemas para EAD. 

A fase do desenvolvimento inclui, entre outras atividades, a elaboração de 

materiais instrucionais. Mas, elaborá-los, não é tão simples como parece. Conforme 

Laaser (1997, p. 63), “há uma certa diferença entre escrever em geral e escrever 

para programas de educação a distância”. A comunicação, nesse âmbito, tem 
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“caráter de ‘conversação didática’” (LAASER, 1997, p. 64). A criação do objeto de 

aprendizagem na mídia escolhida também exige conhecimento, seja de seus 

recursos, forma de utilizá-los ou método de sistematização do conteúdo para 

produção final. 

Logo, a produção de materiais em EAD exige um profissional consciente 

das implicações da forma de distribuição, para não incorrer no risco de disponibilizar 

conteúdos sem preocupação pedagógica. Há uma carência de orientações sobre 

como elaborar materiais interativos, com estruturação e lógica, com redação e 

linguagem adequadas, e com foco no aluno. 

Da reflexão sobre o exposto, nasce o problema de pesquisa do presente 

estudo: como orientar professores conteudistas para criação de objetos de 

aprendizagem distribuídos eletronicamente? 
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2 JUSTIFICATIVA 

Na época atual, a educação a distância adota recursos da tecnologia de 

informação e comunicação para ampliar a capacidade de ensino e distribuição de 

conteúdos, visando atender às demandas crescentes da sociedade por informação e 

conhecimento. Mas essa inovação exige um olhar crítico com relação ao êxito da 

aprendizagem por meios tecnológicos. 

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, cujo 

objetivo era comprovar a eficácia do treinamento on-line nos modelos de formação 

Universidade Corporativa Datasul, permitiu afirmar que “a modalidade virtual atende 

a satisfação dos treinandos tanto quanto o mesmo treinamento na modalidade 

presencial” (CASTRO, SILVA e FREITAS, 2003, p. 31). A conclusão foi gerada a 

partir dos resultados da pesquisa, que comparou os dados coletados de 

participantes do ensino nas modalidades presencial e a distância. Em contrapartida, 

o estudo revela que o retorno do aprendiz só será igual nas duas modalidades se ele 

estiver motivado ao aprendizado (id.). 

Face ao exposto, se legitima a importância do material instrucional como 

mediador da comunicação em EAD. O aluno o tem como “elemento instigador de 

interação com os conteúdos veiculados” (GIORDANO, 2002). Conforme Flemming, 

Luz e Coelho (2002), a auto-aprendizagem só é possível por meio de materiais 

“suficientemente compreensíveis e atrativos”. 

Para alcançar o objetivo de aprendizagem, é preciso que autores de textos 

para EAD considerem as particularidades na elaboração dos mesmos. Nesse 

sentido, esta pesquisa justifica-se pela relevância do assunto, com vistas a 

proporcionar respostas ao problema proposto. 

Assim, as comunidades acadêmica e empresarial, interessadas no tema 

elaboração de materiais instrucionais para EAD, terão acesso aos pontos de 

conhecimentos relacionados à essa temática de forma sistematizada, os quais trarão 

uma visão geral das questões relevantes para criação de objetos de aprendizagem. 
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Da mesma forma, busca-se contribuir para reflexão sobre a necessidade 

de se adotar procedimentos geradores de melhores práticas, que otimizem a 

produção de objetos de aprendizagem em meio eletrônico. 

Por fim, a motivação pessoal para a pesquisa é o fato de a autora atuar 

como estagiária numa empresa interessada em distribuir conteúdos de treinamentos 

presenciais por meios eletrônicos, e sentir necessidade de referenciais teóricos para 

alicerçar o processo de transição dos mesmos para a mídia adotada. 
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3 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho dividem-se em geral e específicos. 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um manual de orientação à construção de material 

instrucional para educação a distância em software de autoria. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Pesquisar conceitos da área de educação a distância; 

b) Identificar e descrever recursos tecnológicos utilizados na educação 

a distância, priorizando programas de autoria; 

c) Identificar atividades do professor conteudista no design instrucional; 

d) Levantar necessidades informacionais do professor conteudista. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

A era da informação e do conhecimento teve como decorrência o 

surgimento de um novo paradigma educacional como resposta às mudanças 

econômicas, políticas e sociais: o ensino não presencial mediado por tecnologias 

(FILATRO, 2004, p. 25) e a incorporação da Internet como auxiliar nas atividades 

escolares (KALINKE, 2003, p. 41). 

Segundo Filatro (2004, p. 26), a educação é vista por especialistas como 

“ponto central da estratégia de sobrevivência” dos indivíduos na comunidade e no 

mercado de trabalho, das empresas e dos países na atual economia globalizada. 

Nesse contexto, nasceu o conceito de aprendizagem continuada e para vida, em 

que a busca independente pelo conhecimento e o auto-aprendizado é uma 

necessidade, e não uma escolha. Segundo a autora (ibid., p. 32), o desafio agora é 

descobrir como a tecnologia pode aperfeiçoar o “processo de desenvolvimento 

humano e social”. 

A tecnologia trouxe ferramentas para a educação, abrindo caminho para 

implantação de novos modelos de ensino, mediados ou auxiliados por computador, 

redes e programas educacionais. Conforme Pinheiro (2002, p. 34), o computador e a 

Internet impulsionaram a EAD, porque são tecnologias capazes de manipular e 

reproduzir diversas mídias, como vídeo, som e imagem. 

A Internet é um meio excelente para distribuição de informação, que 

disponibiliza ferramentas de localização e permite organizar textos de forma 

eficiente. Ela agrega valor ao processo de ensino-aprendizagem e abre caminhos 

para a educação continuada (FREITAS, 1999, p. 17). Tajra (apud KALINKE, 2003, p. 

41) afirma que o uso da Internet na educação pode trazer como ganhos 

pedagógicos a cultura de busca individual por informações, o desenvolvimento de 
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novas formas de comunicação e interação, o aprendizado individualizado e o 

desenvolvimento da autonomia. D’ Eça (apud KALINKE, 2003, p. 42) escreve que a 

implementação da tecnologia possibilita a ampliação dos horizontes do processo de 

ensino-aprendizagem, o aumento da quantidade de informações, a mudança do foco 

da aprendizagem – que era de aprendizagem passiva – para a construção ativa do 

conhecimento, além da condução do aluno para a educação continuada. 

Há consenso que os recursos tecnológicos geram ganhos pedagógicos na 

medida em que contribuem para criação da cultura de aprendizado constante, 

individualizado e independente. 

A combinação da Internet com os computadores traz como resultado a 

soma de suas capacidades de manipulação, reprodução de mídias, disponibilização 

de conteúdos hipermídia e arranjos tecnológicos (RAVERT e LAYTE apud 

KEMCZINSKI, 2005, p. 10), aumentando o leque de recursos disponíveis para uso 

no processo de ensino-aprendizagem na EAD. 

Se por um lado a tecnologia na educação mostra ganhos notórios, por 

outro, vê-se que há fenômenos inerentes que precisam ser considerados. 

Conforme Tramonte (apud FREITAS, 1999, p. 17), o papel da informática 

na educação não se limita a técnicas e materiais: a informática deve ser vista como 

uma ferramenta de auxílio à democratização do conhecimento. É necessário aplicar 

procedimentos teórico-pedagógicos adequados e preparar os recursos humanos, 

tendo em mente de que só a tecnologia não basta para efetividade na EAD. 

A incorporação da tecnologia à educação provocou mudanças na forma de 

pensar, construir e comunicar o conhecimento. É preciso refletir criticamente sobre 

seu papel na educação, visando minimizar aspectos negativos – excesso de 

informação, imprecisão informacional, problemas de ordem tecnológica, fácil 

dispersão durante a navegação – e impulsionar contribuições positivas – 

possibilidade de interação, facilidade de comunicação, publicação de materiais e 

acesso à informação (KALINKE, 2003, p. 42, 53; FILATRO, 2004, p. 36). 
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4.2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Este capítulo apresenta a pesquisa do tema. Busca fundamentar o estudo 

por meio da conceituação, histórico e características da educação a distância.      

4.2.1 Conceito de educação a distância 

Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem cuja principal 

característica é a distância espacial e temporal entre aluno e professor. Sendo 

assim, a comunicação entre eles se dá por meio de recursos de informação e 

comunicação – Internet, material impresso via correio, rádio, televisão, vídeo, CD-

ROM, videoconferência, teleconferência, e-mail, telefone, fax, etc. (TAROUCO et al., 

2003, p. 3; FILATRO, 2004, p. 47-48; MORAN, 2006b). 

As modalidades da educação são classificadas por Filatro (2004, p. 48) e 

Moran (2006b): 

 
QUADRO 1 – MODALIDADES DA EDUCAÇÃO 

Educação presencial Educação semi-presencial Educação a distância 

� Comunicação face a face; 
� Local físico para encontro 

de aluno e professor; 
� Trata-se do ensino 

convencional. 

� Parte das aulas é 
presencial e parte a 
distância; 

� Conhecida como blended 

learning; 
� Uso de diferentes mídias. 

� Tem ou não aulas 
presenciais; 

� Realizada principalmente 
por meio de recurso de 
informação e comunicação. 

FONTES: Adaptado de Filatro (2004, p. 48) e Moran (2006b). 

 

Na EAD, certas modalidades ou subdivisões são definidas pelo uso 

diferenciado das tecnologias: blended learning, electronic learning (e-learning) e 

educação on-line, por exemplo. O blended learning é o ensino semi-presencial 

conforme mencionado no QUADRO 1. O e-learning é o processo de ensino-

aprendizagem on-line ou off-line cujos meios são as tecnologias. A educação on-line 

é mediada pela conexão em rede (FILATRO, 2004, p. 47-48). 
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4.2.2 Breve histórico da educação a distância 

A evolução da educação a distância acompanhou o desenvolvimento da 

tecnologia. O QUADRO 2 traz exemplos de iniciativas no Brasil, classificadas de 

acordo com as gerações mencionadas por Franco (2006, p. 4-6). 

 
QUADRO 2 – EAD NO BRASIL  

Geração Forma de entrega Experiência de referência 

Material impresso 
O Jornal do Brasil anuncia curso 
profissionalizante de Datilografia 

Material impresso Instituto Técnico Monitor 

1ª – Textual (1890 – 1960) 
� Material impresso por 

correspondência; 
� Estudo individual; 
� Escassas interações entre 

aluno e professor. Material impresso Instituto Universal Brasileiro 

Rádio 

Escolas radiofônicas que originaram o 
Movimento de Educação de Base 
(Diocese de Natal – Rio Grande do 
Norte) 

Rádio 
Material impresso 

Fundação Educacional e Cultural 
Padre Landell de Moura 

Televisão TV Educativa 

2ª – Analógica (1960 – 1980) 
� Não centrado em materiais 

impressos; 
� Combina-os com 

veiculação de programas 
educativos por rádio e 
televisão; 

� Reuniões e encontros 
presenciais. Televisão 

Projeto Minerva, Ensino Supletivo pela 
TV, Projeto João da Silva, Curso de 
Qualificação de Professores não-
diplomados “Agora eu sei” (Projetos 
dos parceiros MEC, Fundação 
Anchieta, FEPLAM e Fundação 
Centro Brasileira de Televisão 
Educativa) 

Televisão 
Vídeo 

Telecurso 2000 (Projeto Fundação 
Roberto Marinho e Fiesp) 

3ª – Digital (1985 – 1995) 
� Uso das tecnologias de 

informação e recursos da 
Internet; 

� Utilização de recursos 
interativos para aproximar 
alunos e professores. 

Internet 
Fundação Vanzolini 
(Engenheiros 2000) 

Teleconferência 
LED (Universidade de Santa Catarina 
e parceiros) 

4ª – Rede de alta velocidade (1995 
– atualidade) 

� Amplo uso das tecnologias 
de informação e 
comunicação baseadas 
em redes de 
computadores; 

� Utilização de recursos 
interativos para aproximar 
alunos e professores. 

Internet UNIFESP Virtual 

FONTES: Adaptado de Freitas (1999), Alves (2006), Fundação Roberto Marinho (2006) e Franco 
(2006, p. 4-6). 
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As tecnologias adotadas na EAD contribuíram para mudança na forma de 

entrega dos conteúdos, permitindo a divisão em gerações. Isso não significa que 

novas formas de entrega substituíram totalmente aquelas utilizadas em gerações 

anteriores. A tecnologia e seus recursos aumentaram as opções resultantes da 

combinação forma de entrega X características do público-alvo. Com mais 

diversidade, há maior abertura e oportunidades de formação. 

Ainda que a quarta geração da EAD seja a presente, há recursos 

tecnológicos que não foram totalmente explorados em sua capacidade de 

contribuição; é caso da TV a cabo (ALVES, 2006). 

A EAD se tornou objeto de pesquisa dentro das universidades com o 

advento da Internet, que fez “ressurgir com novo ímpeto o interesse em educação a 

distância como mecanismo complementar, substitutiva ou integrante de ensino 

presencial” (SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO BRASIL, 2000, p. 46). O resultado 

disso é a existência de diversas instituições de ensino superior que trabalham em 

parte ou totalmente com EAD, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná – 

UFPR (http://www.nead.ufpr.br/), Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

(http://www.ead.ufsc.br), Universidade Virtual Brasileira – UVB (http://www.uvb.br) 

Fundação Getúlio Vargas – FGV (http://www2.fgv.br/fgvonline/), Universidade Virtual 

Pública do Brasil – UniRede (http://www.unirede.br), Facinter 

(http://www.facinter.br/), UniFAE (http://www.fae.edu/elearning) e Unisul 

(http://www.unisul.br), fato que torna extensivo (senão impossível) mencionar todos 

os trabalhos desenvolvidos na área a partir daí. 

4.2.3 Características da educação a distância 

As características da educação a distância contempladas por este estudo 

são: processo de ensino-aprendizagem, teorias da aprendizagem, programas 

educacionais e indicadores de qualidade. 
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4.2.3.1  Processo de ensino-aprendizagem 

O processo de ensino-aprendizagem a distância promove a construção de 

conhecimento de forma colaborativa (SILVA apud KEMCZINSKI, 2005, p. 9) e altera 

os conceitos de “presença” e “aula” (MORAN, 2006b). Nesse novo contexto, o papel 

do professor é instigar a curiosidade dos alunos, ser um educador capaz de emitir e 

receber informações num processo de troca, de cooperação e construção conjunta 

de novos conhecimentos. É ser facilitador, orientador, incentivador e acompanhante 

do aluno na busca por novos conhecimentos, procurando desenvolver nele a 

capacidade crítica e de autonomia. É papel do aluno posicionar-se ativamente para 

contribuir, colaborar e dirigir seu processo de aprendizagem. Diante disso, é preciso 

estabelecer formas de contato que viabilizem o desenvolvimento do ensinar e 

aprender dentro do processo de ensino-aprendizagem a distância, porque a 

interação entre professor-aluno e aluno-aluno é essencial (TAROUCO et al., 2003, p. 

5). 

Entretanto, o sucesso no processo de EAD não depende só do 

desempenho correto dos papéis do aluno e professor, mas do envolvimento ativo de 

supervisores pedagógicos, orientadores educacionais, bibliotecários, dirigentes do 

sistema educacional e outros coadjuvantes (TAROUCO et al., 2003, p. 5).  

4.2.3.2  Teorias da aprendizagem 

A EAD não desenvolveu uma teoria pedagógica própria, por isso, os 

conceitos já existentes das teorias de aprendizagem são adaptados para embasar a 

prática (LAASER, 1997, p. 24). Para o desenvolvimento deste trabalho, as teorias de 

interesse são a construtivista, a cognitivista e a comportamentalista. 

O enfoque construtivista está presente nas “teorias que geram preceitos e 

diretrizes para educação computadorizada” (SILVA, 2002, p. 34). Já a corrente 

cognitivista e a comportamentalista marcam o uso didático do computador (SILVA, 

2002, p. 37). 
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4.2.3.2.1  Teoria Construtivista 

Segundo a teoria construtivista, o conhecimento é temporário e está em 

constante desenvolvimento; a aprendizagem ocorre de forma auto-reguladora, em 

novas representações, e modelos da realidade são gerados a partir de conflitos 

entre os atuais modelos mentais e o novo (SANTOS, 2005). Nesse sentido, o 

ambiente de aprendizagem e o material didático de caráter construtivista deverão 

promover a interação entre sujeito e objeto, de modo que os modelos mentais do 

sujeito sejam perturbados e uma nova estrutura seja originada como resposta ao 

novo, num processo de adaptação e assimilação do objeto (KALINKE, 2003, p. 63-

64). A interação do aluno com o objeto é mais que simples escolhas de botões de 

navegação ou teclas; é a “integração do objeto de estudo à realidade do sujeito” 

(FERREIRA et al. apud KALINKE, 2003, p. 66); 

Na perspectiva construtivista, o processo educacional é centrado no aluno, 

cujo papel é de colaborar ativamente e gerenciar suas próprias tarefas (KALINKE, 

2003, p. 64). Essa concepção de aprendizagem exige uma nova abordagem de 

ensino que oportunize aos alunos “experiências concretas, contextualmente 

significativas, nas quais eles possam buscar padrões, levantar suas próprias 

perguntas e construir seus próprios modelos, conceitos e estratégicas” (SANTOS, 

2005), ou seja, uma abordagem com ênfase no pensamento crítico e no debate 

(KALINKE, 2003, p. 64). 

A sala de aula é vista como uma comunidade de aprendizes com objetivos 

de aprendizagem em comum (SANTOS, 2005), e o professor, como um mediador 

permanente (KALINKE, 2003, p. 65), um facilitador que instiga curiosidade, provoca 

debate e abre caminhos para o questionamento e exploração. No construtivismo, os 

erros são importantes fontes de aprendizagem, por isso, o tratamento dado a eles 

deve ser trabalhado nas avaliações (FERREIRA et al. apud KALINKE, 2003, p. 66). 

Os softwares desenvolvidos sob o enfoque desta teoria permitem maior 

controle do lado do usuário sobre o computador (DEPOVER apud SILVA, 2002, p. 

39). Como exemplos, têm-se os programas tipo simulação e micromundo, ambientes 
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que permitem a reflexão de conhecimentos, construção de objetos e aprendizagem 

por meio da exploração (SILVA, 2002, p. 41). 

4.2.3.2.2  Teoria Cognitivista 

Os postulados construtivistas de que a aprendizagem ocorre por meio da 

reestruturação de modelos mentais levam à compreensão mais consistente de como 

se constrói conhecimento na dimensão cognitiva. O desenvolvimento de uma criança 

ocorre de forma natural e assume níveis de complexidade desde o nascimento até a 

adolescência, passando por fases distintas caracterizadas por fatores como 

maturação, ambiente, experiência e equilibração (MACEDO, 2002). Em todo esse 

processo de desenvolvimento estão os modelos ou esquemas mentais, ênfase da 

teoria cognitivista (FILATRO, 2004, p. 81). 

As pesquisas cognitivistas buscaram compreender os mecanismos de 

representação do mundo exterior por meio dos esquemas e as estratégias de 

retenção de informações. Por isso, se voltaram para o estudo da memória 

(FILATRO, 2004, p. 81). 

Na concepção cognitivista se valoriza a experimentação, na qual o aluno 

pesquisa, investiga, soluciona os próprios problemas e aprende com os erros 

(MARTINS apud PINHEIRO, 2002, p. 39). Assim sendo, o processo de ensino deve 

ser planejado no sentido de estimular esses comportamentos e permitir que o aluno 

elabore suas próprias conclusões (MERGEL apud PINHEIRO, 2002, p. 39). 

Os programas educacionais baseados nos princípios do cognitivismo são 

eficazes se utilizados conscientemente, isto é, sabendo quais competências e 

objetivos a atingir, considerando que o controle é maior do lado do computador 

(DEPOVER apud SILVA, 2002, p. 39).   
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4.2.3.2.3  Teoria Comportamentalista 

A teoria comportamentalista explica que a aprendizagem humana acontece 

por meio de comportamentos observáveis e mensuráveis, resultado das relações 

estimuladas pelo meio externo. Assim, “o ser humano é produto das associações 

estabelecidas entre estímulos (meio) e respostas (manifestações comportamentais)” 

(MACEDO, 2002). 

O movimento comportamentalista de instrução programada estava 

fundamentado na definição dos objetivos, no desmembramento da instrução em 

passos menores e no respeito ao ritmo de aprendizagem para alcançar os padrões 

de comportamentos desejados, e feedback imediato (FILATRO, 2004, p. 78). 

Mesmo considerando a existência de correntes anti-comportamentalistas e 

seus argumentos, se observa que diversos pontos da abordagem podem contribuir 

para o design de ambientes de aprendizagem (FILATRO, 2004, p. 79). 

Os programas de ensino desenvolvidos sob o enfoque da corrente 

comportamentalista têm como característica “levar o aprendiz a um objetivo 

determinado” (SILVA, 2002, p. 38). Os programas tutoriais e os sistemas de ajuda 

on-line, por exemplo, são capazes de guiar o usuário e intervir nas atividades 

(SILVA, 2002, p. 42). 

4.2.3.2.4 Teorias da aprendizagem versus programas educacionais 

O crescimento da importância do ensino auxiliado por computador 

influenciou o desenvolvimento de programas educacionais baseados em uma ou 

mais correntes psicológicas (SILVA, 2002, p. 39). 

Mendelsohn (apud SILVA, 2002, p. 41) dividiu os programas em quatro 

grupos – aplicativos, micromundos, cursowares e tutoriais. Tal classificação 

considera a “evolução tecnológica e o desenvolvimento das teorias da 

aprendizagem”. Por exemplo, no grupo dos aplicativos, a aprendizagem ocorre por 

analogia e imitação de atividades; o grupo dos micromundos comporta os programas 

de simulações, os quais são ambientes construtivistas. 
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4.2.3.3  Programas educacionais 

Neitzel et al. (2006) asseguram que os recursos tecnológicos contribuem 

para a melhoria do ensino desde que permitam desenvolver a capacidade de 

pensar, criar, criticar e interagir dos alunos. Para tanto, a integração do software 

educacional ao processo de ensino-aprendizagem considera aspectos como visão 

de educação, concepção pedagógica e tipologias de software. 

Sancho (apud KEMCZINSKI, 2005, p. 11) define software educacional 

como “um conjunto de recursos informáticos projetados com a intenção de serem 

usados em contextos de ensino e de aprendizagem”. Gomes e Garcia (apud 

KEMCZINSKI, 2005, p. 11) concordam com essa definição quando entendem que 

softwares educativos são “classes de interfaces educativas”, cujo objetivo é servir 

como meio em atividades educativas. 

Os programas educacionais são distinguidos em três classes: a) softwares 

abertos e fechados, b) tipos de softwares segundo níveis de aprendizagem do aluno 

– seqüencial, relacional e criativa e c) e tipos segundo objetivos pedagógicos – 

tutoriais, aplicativos, programação, exercícios e prática, multimídia e Internet, 

simulação e jogos (LYRA et al. apud KEMCZINSKI, 2005, p. 12). Elementos dessa 

última classe coincidem com as categorias de programas educativos definidas por 

Neitzel et al. (2006): a) software de informação, b) software tutorial, c) software 

exercício e prática, d) jogos educacionais, e) simulação, f) solução de problemas, g) 

aplicativos, h) correio eletrônico, i) navegadores e j) software de autoria. 

Tori (2003) acrescenta os sistemas de gerenciamento de cursos (Learning 

Management System – LMS). 

4.2.3.3.1. Learning Management System (LMS) 

Ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas constituídos por 

softwares denominados Learning Management System – LMS (TORI, 2003). Sua 

finalidade é prestar suporte às atividades desenvolvidas no ambiente digital, 
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permitindo a integração de mídias, organização da informação e compartilhamento 

de objetos de aprendizagem (ALMEIDA apud KEMCZINSKI, 2005, p. 19). 

Em geral, os recursos existentes nos softwares LMS são: 
 
QUADRO 3 – RECURSOS DOS SOFTWARES LMS 

Recursos Elementos atividades 

Gerenciamento do curso 

Criação de  cursos e disciplinas; 
Registro de atividades e acessos ao sistema; 
Matrículas de alunos e atribuir-lhes senha; 
Publicação de notas; 

Gerenciamento de conteúdo 
Adição, exclusão, armazenamento e edição de 
conteúdos; 

Administrativo 

Avaliação 
Criação, aplicação e correção de avaliações; 
Controle automático de tempos de realização; 
Cálculo dos resultados e feedback automático; 

Disco virtual 
Espaço onde o aluno pode fazer downloads, 
uploads e acessar objetos de aprendizagem; 

Quadro de avisos Áreas para publicação de avisos em geral; 

Compartilhamento de recursos 
Compartilhamento de tela, documentos e outros 
recursos dos computadores; 

Curso 

Área de apresentação do aluno 
Disponibilização de recursos aos alunos que os 
permitem publicar conteúdos no ambiente; 

Correio eletrônico 
Serviço que permite contato com professor, 
alunos ou grupos de alunos através de e-mail 
convencional; 

Mensagem instantânea 
Serviço que permite o envio e recebimento de 
mensagens, bem como troca de materiais entre 
os usuários conectados ao sistema; 

Sala de bate-papo 
Serviço que permite a troca de mensagens de 
texto, voz e vídeo por meio de uma sala virtual; 

Fórum de discussão 
Recurso que permite organizar discussões por 
temas, disciplinas e turmas; 

Interação 

Lousa virtual 

Representação do quadro-negro, onde 
professores e alunos podem compartilhar uma 
tela na qual podem disponibilizar desenhos, 
textos e mídias diversas para visualização. 

FONTE: Adaptado de Tori (2003). 

 

Salienta-se que cada software possui características e recursos próprios,  e 

possibilitam a configuração do sistema conforme as necessidades do curso ou 

disciplina, bem como a reprogramação, em caso de códigos abertos. No QUADRO 4 

citam-se exemplos de LMS. 
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QUADRO 4 – EXEMPLOS DE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS 

LMS Distribuição Sitio de acesso 
AulaNet Comercial http://www.eduweb.com.br/portugues/elearning_tecnologia.asp 
a-LMS Livre http://a-lms.sourceforge.net/  
ATutor Livre http://www.atutor.ca/  
Dtcom Comercial http://www.dtcom.com.br/paginas/page.asp?setor=lms 
ForeL Livre http://sourceforge.net/  
ILIAS Livre http://www.ilias.de/ios/index-e.html  
Moodle Livre http://moodle.org/  

MPLS2 Comercial 
http://www.micropower.com.br/v3/pt/corporativo/lms/mpls2lms/i
ndex.asp 

OLAT Livre http://www.olat.org 

SumTotal Comercial 
http://www.micropower.com.br/v3/pt/corporativo/lms/sumtotal/i
ndex.asp 

WBTServer Comercial http://www.wbtexpress.com/ 
WebAula Comercial http://solucoes.webaula.com.br/produtos_lms.aspx?sm=lms 
FONTE: Pesquisa da autora (2006). 

 

Disponibilizar aos alunos um ambiente de aprendizagem não é garantia de 

que a aprendizagem ocorra; o ambiente é a condição necessária, mas depende da 

atividade do aluno durante o processo (FREITAS, 1999, p. 32). É preciso que haja 

interação, que seja provocada a reflexão de modo a encaminhar o aluno em direção 

à construção do conhecimento (LUCIANO e VIEIRA, apud KEMCZINSKI, 2005, p. 

20). 

4.2.3.3.2. Software de autoria 

Softwares ou ferramentas de autoria são programas que permitem a 

criação de apresentações, aulas, e outros materiais, com recursos multimídia. 

(NEITZEL et al., 2006). Essa ferramenta produz mídias com o apoio de editores de 

imagem, vídeo e áudio (TORI, 2003). 

De acordo com Canto e Lobo Netto (2006, p. 3), as ferramentas de autoria 

facilitam o desenvolvimento de sistemas multimídia, porque não exigem 

conhecimento de linguagens de programação. 

Todo conteúdo criado em um programa de autoria é denominado objeto de 

aprendizagem. 

Os objetos de aprendizagem (learning objects) são definidos como uma 
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entidade, digital ou não, passível de ser utilizada e reutilizada em ambientes 

computacionais para aprendizagem e treinamento. Incluem conteúdo multimídia, 

conteúdo instrucional, software instrucional, pessoas, organizações, etc. 

(INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS/ LEARNING 

TECHNOLOGY STANDARDS COMMITTEE – IEEE/ LTSC, 2006). Seu principal 

objetivo é “facilitar a decomposição de sistemas educacionais em módulos 

relativamente pequenos e potencialmente reutilizáveis” (TORI, 2003). Do ponto de 

vista instrucional, os objetos de aprendizagem são “pequenos segmentos de estudo” 

que “devem estar atrelados a um ou mais objetivos de aprendizagem específicos”. O 

conjunto de objetos de aprendizagem, como parte de uma estratégia instrucional, 

forma um curso completo (PINHEIRO, 2002, p. 47). 

Silva (2006) ressalta a importância da padronização dos objetos de 

aprendizagem segundo especificações e padrões técnicos para possibilitar o 

intercâmbio entre instituições e a reutilização dos mesmos. Exemplos de grupos de 

estudo para padronização: Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution 

Networks for Europe (ARIADNE), Dublin Core Metadata Initiative (Dublin Core), 

Institute of Electrical and Electronics Engineers - Learning Technology Standards 

Committee (IEEE – LTSC), Aviation Industry CBT – Computer-based Training 

Committee (AICC) e Advanced Distributed Learning Initiative (ADL). Este último 

pesquisa o modelo de referência conhecido como Sharable Content Object 

Reference Model (SCORM). 

Entre as ferramentas disponíveis no mercado, identifica-se: Imagine, 

Everest, Toolbook, Illuminatus, Knowledge Presenter, Macromedia Director MX, 

Macromedia Authorware, Visual Class, EClass.Builder, WBTExpress FREE, 

MaxMedia Light e TurboDemo. O QUADRO 5 apresenta o tipo do produto, seu 

fabricante e link de referência. 
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QUADRO 5 – EXEMPLOS DE SOFTWARES DE AUTORIA 

Produto Fabricante Referência 
Authorware Adobe http://www.adobe.com 
Director MX Adobe http://www.adobe.com 
EClass.Builder Tulane University http://www.eclass.net/ 
Everest Complex Informática Ltda. http://www.geracaobyte.com.br/EverTec.html 

Illuminatus Digital Workshop 
http://www.softlookup.com/display.asp?ID=490
8 

Imagine CNOTINFOR BRASIL. http://www.imagine.etc.br/imagine/autoria.htm 
Knowledge 
Presenter 

Kookaburra Studios Pty Ltd http://www.knowledgepresenter.com/ 

MaxMedia Light ML Softwares & Services 
http://www.maxmediapro.com.br/maxmedia_br
a.htm 

ToolBook Asymetrix http://www.toolbook.com/ 
TurboDemo Bernard D&G http://www.turbodemo.com/spa 
Visual Class Class Informática Ltda http://www.classinformatica.com.br 
WBTExpress FREE 4system http://www.wbtexpress.com/ 
FONTE: Pesquisa da autora (2006). 

 

Os softwares de autoria são em sua maioria comerciais, exceção ao 

MaxMedia Light, WBTExpress FREE e EClass.Builder (QUADRO 5). 

O MaxMedia Light e o WBTExpress FREE são versões grátis de softwares 

comerciais (versão MaxMedia PRO e WBTExpress PRO) de seus respectivos 

fabricantes. Sendo assim, seus recursos e funções são limitados. Já o 

EClass.Builder é um software livre. 

O QUADRO 6 lista os recursos disponíveis nos softwares de autoria, entre 

eles: multimídia, animação, interação, gestão, necessidade de uso de linguagem de 

programação, recursos especiais e integração. 
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QUADRO 6 – RECURSOS DOS SOFTWARES DE AUTORIA continua 
 Tipo de distribuição do software 
  Comercial Livre Freeware 

  

Tipo do recurso Funções especiais A
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Texto x x x x x x  x x x x x 
Vídeo x x  x x x  x  x x x 
Áudio x  x x x x  x  x x x 

Multimídia 

Imagem x x x x x x  x x x x x 
Edição de ícones e cursores   x     x     
Mostrar/ esconder objetos   x     x    x 
Botões invisíveis   x          
Rótulos   x      x x  x 

Animação 

Animações (geral)   x x    x x  x  
Modelagem     x        
Arrastar e soltar objetos     x  x  x    
Placares   x          
Simulações      x x      
Editor de questões   x   x x  x x  x 
Botões com ações   x x     x   x 
Demonstrações      x       

Interação 

Ambientes 2D e 3D  x           
Sorteio automático de questões         x    

Gestão 
Correção automática de testes         x  x  

 LOGO     x        
Javascript  x x           
Lingo  x           

Linguagem de 
programação 

Nenhuma      x x x x x x  
Especial Linguagem de MaxScript           x  
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QUADRO 6 – RECURSOS DOS SOFTWARES DE AUTORIA conclusão 
 Tipo de distribuição do software 
  Comercial Livre Freeware 

  

Tipo do recurso Funções especiais A
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Logomotion     x        
Especial KP Learner Manager System, 

Simulator, Photo, Capture 
     x       

ToolBook Instructor       x      
Integração 

Produtos MX da Macromedia  x           
Projetos colaborativos     x        
Controle e manipulação de dados     x        
Gerenciamento de telas encadeadas   x          
Função “Autonarrate”    x         
Aplicações em redes incorporadas x            
Certificação AICC x            
Formato streaming        x     
Comandos de robótica e sensores          x    
Interface de reconhecimento de voz          x    
Não necessita de plugin        x     
Sistemas de entrada e saída de voz     x        

Outros 

Envia e recebe dados 
Executa comandos em rede 

    x        

FONTE: Pesquisa da autora (2006). 
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Os recursos dos softwares de autoria presentes no QUADRO 6 são dados 

coletados das fichas técnicas, disponíveis nos links do campo referência do 

QUADRO 5. Por esse motivo, nos casos em que o recurso não está marcado como 

presente, entenda-se que não está descrito na ficha técnica. 

Vê-se que o recurso tipo multimídia está presente na maioria dos 

softwares: Authorware, EClass.Builder, Illuminatus, Imagine, Knowledge Presenter, 

MaxMedia Light, TurboDemo, e WBTExpress FREE. Nos outros, Director MX, 

Everest, ToolBook e Visual Class, este recurso não se encontra especificado. 

Observa-se que os recursos de animação e interação descritos nas fichas 

técnicas se concentram nos produtos Everest e Visual Class. Este último, 

juntamente com o MaxMedia Light, descrevem seus recursos de gestão. 

O QUADRO 7 descreve os recursos presentes nos softwares de autoria 

que possibilitam a importação, geração e leitura de arquivos de aplicativos, geração 

de arquivo executável, tipo texto, imagem, animação, áudio e vídeo. 
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QUADRO 7 – CAPACIDADE DE IMPORTAÇÃO, LEITURA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS continua 
   Tipo de distribuição do software 
   Comercial Livre Freeware 

Tipos de arquivos 
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Importados Aplicativo PowerPoint x     x       

Executável EXE     x        
TXT    x x        
Rich Text     x    x    
HTML     x    x x x  
RTF    x      x   
SWF          x   
PPT          x   

Texto 

DOC    x     x x   
BMP  x  x x    x x x  
WMF    x x    x  x  
ICO     x    x  x  
JPG  x  x x    x x  x 
JPEG           x  
GIF  x  x x    x x  x 
PX             
CGM    x         
CDR    x         
EMF    x         
PCD    x         
PNG  x  x      x   
PhotoCD    x         
LGW     x        

Lidos 

Imagem 

LGL     x        
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QUADRO 7 – CAPACIDADE DE IMPORTAÇÃO, LEITURA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS continuação 
   Tipo de distribuição do software 
   Comercial Livre Freeware 

Tipos de arquivos 
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PCX    x x    x    
TGA    x         
TIF    x x    x    
WPG             

Imagem 

PSD  x           
GIF animado    x x    x    
LGL animado             
SWF (Flash) x x       x x x x 

Animação 

Formato próprio     x    x    
WAV  x x x x   x x x x  
MIDI   x x x    x  x  
MP3 x x x  x    x x x  
AIF  x        x   
WMA          x x  
RAM          x   
RM          x   
ASF          x   

Áudio 

RealAudio  x           
AVI  x  x x    x x x  
MPEG    x x    x x x  
MOV    x x    x x   
ASX           x  
ASF          x x  

Lidos 

Vídeo 

RAM          x   
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QUADRO 7 – CAPACIDADE DE IMPORTAÇÃO, LEITURA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS continuação 

   Tipo de distribuição do software 
   Comercial Livre Freeware 

Tipos de arquivos 
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WMV          x x  
WMX           x  
RM          x   
SWF           x  
Apple QuickTime  x           
DVD-Vídeo  x           

 Vídeo 

DVD x            
Formato próprio   x  x x   x x   
SCORM x     x x      
AICC       x      
Flash   x     x     
EXE x x  x x  x x x x x x 
Java/ HTML        x     
XML x            
HTML  x x x x x x  x x x x 
PDF        x  x   
Scenario            x 
IMP     x        
DOC        x     
TXT        x     

Objetos 

Rich Text     x        
GIF animado   x  x   x     

Gerados 

Animação 
LGL animado     x        
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QUADRO 7 – CAPACIDADE DE IMPORTAÇÃO, LEITURA E GERAÇÃO DE ARQUIVOS conclusão 
   Tipo de distribuição do software 
   Comercial Livre Freeware 

Tipos de arquivos 
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BMP   x  x   x     
WMF   x  x        
ICO     x        
JPG   x  x        
JPEG        x     
GIF     x   x     
PX     x        
LGL     x        
DIB   x          
PCX   x          
TGA   x          
TIF   x     x     

Imagem 

WPG   x          
AVI   x     x     
MPEG   x          
MOV   x          

Vídeo 

SWF   x          

Gerados 

Áudio Formato próprio     x        
FONTE: Pesquisa da autora (2006). 
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O QUADRO 7 foi elaborado com dados coletados das fichas técnicas, 

disponíveis nos links do campo referência do QUADRO 5. Por esse motivo, nos 

casos em que o recurso não está marcado como presente, entenda-se que não está 

descrito na ficha técnica. 

Assim sendo, observa-se que os softwares que trabalham com importação 

de arquivos em formato PowerPoint são o Authorware e o Knowledge Presenter, e o 

que lê arquivos executáveis é o Imagine. O EClass.Builder é o que lê o maior 

número de arquivos tipo texto, em variadas extensões. Para leitura de imagens, 

estão à frente Illuminatus e Imagine, e para animação, Imagine e Visual Class. 

Na leitura de tipos de áudio e vídeo se destaca o software EClass.Builder, 

e para vídeo, o MaxMedia Light. 

Entre os tipos de arquivos mais comuns gerados pelos softwares descritos  

estão o EXE e HTML. As fichas técnicas dos softwares Everest e Knowledge 

Presenter não especificam a geração de arquivo EXE, e do Authorware e do 

TurboDemo, não especificam a geração de HTML. Com relação aos outros tipos de 

arquivos gerados (animação, imagem, vídeo e áudio), as fichas técnicas que 

apresentam os itens são dos softwares Everest, Imagine e TurboDemo. 

Os programas que geram objetos de aprendizagem nos padrões 

internacionais são: Authorware (SCORM), Knowledge Presenter (SCORM) e 

TollBook (AICC e SCORM). 

Observa-se no QUADRO 8 que, em relação aos requisitos de sistema, os 

softwares Authorware, EClass.Builder, Illuminatus, Imagine, Knowledge Presenter, 

MaxMedia Light e Visual Class  rodam no ambiente Windows em várias versões. 

O Authorware e Director MX rodam em Machintosh, e o EClass.Builder 

roda em Linux e Mac OS. 
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QUADRO 8 – REQUISITOS DE SISTEMA 
      Tipo de distribuição do software 
      Comercial Livre Freeware 

Plataforma 
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95   x x x x   x    
98 x   x x x   x x x  
XP x x   x x   x x x  
NT    x x x   x x x  
2000 x x  x x x   x x x  
Me    x x    x  x  

Windows 

2003           x  
Linux           x   
Machintosh  x x           
Mac OS           x   
FONTE: Pesquisa da autora (2006). 

4.2.3.4  Indicadores de qualidade 

De acordo com Moran (2006c), os fatores de qualidade de um curso a 

distância são comuns aos cursos presenciais: bons professores, alunos curiosos e 

motivados e administradores abertos que contribuam para o desenvolvimento de 

ambientes inovadores e interativos. Os cursos a distância precisam de ambientes de 

aprendizagem que disponibilizem conteúdos de leitura, incentivem e dêem meios de 

desenvolver pesquisas, produzir colaborativamente e trocar informações. Os 

próprios materiais devem ser mais bem elaborados do que aqueles utilizados no 

ensino presencial, pois as dimensões de qualidade são pedagógicas e tecnológicas; 

também é essencial o planejamento, mas sem chegar à inflexibilidade, que pode 

inibir a criatividade e interação dos alunos (id.). 

Quanto à questão da qualidade das interfaces, estas deverão ser bem 

projetadas para facilitar a interação homem-computador. Conforme Souza (2006), 

isso é feito por meio do uso de metáforas para construir ambientes virtuais mais 

intuitivos, possibilitando maior aproveitamento do sistema. 
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A seguir estão listados os itens básicos que conferem qualidade aos cursos 

a distância; outros serão acrescentados conforme as particularidades da 

organização que avalia ou faz o projeto de EAD (NEVES, 2006, p. 4-15): 

 
 
QUADRO 9 – ITENS DE QUALIDADE PARA CURSOS A DISTÂNCIA continua 
Item de qualidade Subitem 

Responsabilidade 

���� compromisso dos gestores; 
���� investimento em infra-estrutura; 
���� compromisso legal perante Conselhos Nacional e Estadual de 

Ensino; 
���� desenho do projeto de curso; 
���� recursos educacionais em concordância com proposta pedagógica; 
���� recursos interativos; 
���� materiais instrucionais com critérios de avaliação; 
���� transparência nas informações; 

Sustentabilidade 
���� sustentabilidade financeira; 
���� convênios e parcerias para compartilhamento de recursos; 

Infra-estrutura 
���� infra-estrutura de apoio (equipamentos eletrônicos, serviços 

telefônicos 0800 e outros, dependendo da proposta do curso); 

Qualidade de ensino 
���� equipe profissional multidisciplinar; 
���� comunicação/interação entre professor e aluno; 
���� avaliação contínua e abrangente. 

FONTE: Adaptado de Neves (2006, p. 4-15). 

4.2.3.5  Análise 

Observa-se que os itens de qualidade em cursos a distância contemplam 

dimensões pedagógicas e tecnológicas. 

Por meio dos dados levantados sobre os programas educacionais, 

compreende-se que o uso de determinado software em detrimento de outro, limita o 

alcance dos objetivos de aprendizagem, bem como a gerência do sistema de EAD.  

Com relação à escolha do LMS, por exemplo, existe a questão da 

necessidade de uso e manutenção. 

Para o gerenciamento do curso, o LMS deve ser estável, ter sistema capaz 

de suportar a demanda de registro de cursos e disciplinas em seu banco de dados, 

suportar centenas de acessos e erros simultâneos de usuários. É preciso pensar em 

como será feita a matrícula dos alunos: o professor fará manualmente ou o próprio 
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usuário remotamente? Como e quem fará o controle dos pedidos de matrículas?  

A manutenção da tecnologia também é algo a se pensar. Softwares livres, 

por exemplo, possibilitam customização de recursos e atualização grátis. Já um 

programa comercial exigirá investimento para atender tais necessidades. Da mesma 

forma, são preferíveis padrões abertos de arquivos, que não implicam em direitos 

autorais, para reduzir custos e evitar processos judiciais. 

Para seleção de recursos de gerenciamento de conteúdo do LMS, devem-

se analisar as necessidades metodológicas através de questionamentos. Qual é a 

necessidade do programa? Quais tipos de arquivos (DOC, EXE, SCORM, AICC, 

PDF, WMA, MOV, etc.) serão carregados e utilizados? 

Se o programa de EAD quiser utilizar a ferramenta de autoria para geração 

de objetos de aprendizagem, é essencial combinar a capacidade do LMS com seus 

recursos. Por exemplo, porque adquirir um programa de autoria mais caro, que gere 

objetos de aprendizagem no padrão SCORM ou AICC, se o LMS não suporta tal tipo 

de arquivo? 

O planejamento de programas de educação a distância exige pesquisa e 

avaliação de recursos tecnológicos a serem utilizados, pois as decisões refletem em 

sua gerência e na forma de produção de materiais instrucionais. 

4.3 TENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A perspectiva para o e-learning é o crescimento do mercado e o aumento 

significativo da aceitação dessa modalidade de ensino pelas corporações (MORAN, 

2006a). Para Finn (2002), o e-learning se tornará “uma força dirigente nos negócios 

e na educação” – serão implementados projetos visando melhorar as competências 

organizacionais por meio do treinamento técnico e não técnico de funcionários, feito 

através de programas de aprendizado combinado (blended learning), auto 

aprendizado por meio de ambientes virtuais, comunidades de aprendizagem e 

colaboração on-line. 
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Para Kaplan-Leiserson (apud SIMONSON et al., 2006, p. 232), e-learning é 

um extenso grupo de aplicações e processos, como web-based learning e computer-

based learning, por exemplo, incluindo entrega de conteúdo via Internet, Intranet, 

Extranet, CD-ROM e outras mídias. 

Simonson et al. (2006, p. 232, 233) utilizam o termo e-learning como 

sinônimo de Distributed Learning, Internet-based distance education e Online 

learning, justificando que existem apenas diferenças sutis: no Distributed Learning, 

instrutor e aluno não estão necessariamente geograficamente distantes; o Online 

learning nem sempre envolve interação pela Internet, pois os materiais podem estar 

em um servidor local. Entretanto, em todos os casos, descrevem o mesmo processo. 

No e-learning se usa o modelo instrucional centrado no aluno, filosofia de 

educação na qual é promovido o auto-aprendizado, a colaboração e o controle do 

processo de aprendizagem pelo próprio aluno, com várias características 

contrapostas ao antigo modelo, centrado no professor (SIMONSON et al., 2006, p. 

230). 

O ambiente e-learning é formado pelos seguintes componentes: 

 
QUADRO 10 – COMPONENTES DE AMBIENTE E-LEARNING 
   
FOCO � Aprendizagem do aluno  

Classe Componente Função no ambiente 
Professor Prover conteúdos e avaliações; 
Tutor Auxiliar o professor no processo de ensino; 

Monitor 
Apoio na aplicação de atividades e operação de 
equipamentos; 

Suporte técnico 
Apoio para operação e manutenção de equipamentos, 
softwares e elaboração de materiais didáticos nos 
aspectos relativos à programação, projeto visual, etc.; 

Administradores Gerenciar o sistema; 

Pessoas 

Suporte administrativo Apoio nas atividades administrativas; 
Sistema de gerenciamento 
de aprendizagem 

Gerenciar matrículas, controlar acessos aos cursos, 
suporte à comunicação e administração de conteúdos; Tecnologias 

Mídias Meios de distribuição de conteúdos; 

Conteúdo Conteúdo pedagógico 
Objetos de aprendizagem para formação dos 
estudantes. 

FONTE: Adaptado de Webschool (apud KEMCZINSKI, 2005, p. 25-26). 
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Diante do exposto, o e-learning é visto neste trabalho como uma 

modalidade de EAD que se utiliza da tecnologia para distribuição de conteúdos, seja 

pela Internet, por Intranet, Extranet, CD ROM e DVD, possibilitando aprendizagem 

on-line e off-line. 

Para formar este sistema de e-learning, o ambiente inclui os elementos 

aprendizagem do aluno, professor, tutor, monitor, suporte técnico, sistema de 

gerenciamento de aprendizagem, mídias, conteúdo pedagógico, administradores e 

suporte administrativo – vale lembrar que a presença/ ausência de alguns elementos 

depende do projeto do programa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

atingir o objetivo desta pesquisa: desenvolver um manual de orientação à 

construção de material instrucional para EAD em software de autoria. 

O trabalho foi desenvolvido em dois momentos distintos: revisão da 

literatura e avaliação de manuais de cursos disponíveis no mercado para elaboração 

do manual desta proposta. 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A vertente metodológica à qual se enquadra esta pesquisa é de natureza 

bibliográfica, pois a mesma desenvolveu-se a partir de materiais existentes (GIL, 

1991, p. 48), como teses, dissertações, livros, artigos científicos e sites, com o intuito 

de conhecer as contribuições teórico-científicas existentes sobre o tema. 

5.2 REVISÃO DE LITERATURA 

A base referencial desta pesquisa engloba a educação a distância e suas 

características, que contemplam o processo de ensino-aprendizagem, teorias da 

aprendizagem, programas educacionais, indicadores de qualidade, e tendências. 

Os procedimentos metodológicos se iniciaram com uma revisão 

bibliográfica, buscando conhecer a origem, evolução e estado da arte da educação a 

distância. 

A identificação de recursos tecnológicos utilizados na EAD se deu por 

revisão de literatura, apresentando a relação das teorias de aprendizagem com a 

tecnologia e educação. Vencida a etapa de identificação de recursos, partiu-se em 

busca de informações para descrevê-los, priorizando programas de autoria pela 

necessidade de escolha de um software para fazer o tutorial da proposta. 
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Assim, o resultado alcançado é um resumo de assunto, realizado no 

capítulo 4. 

5.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO SOFTWARE DE AUTORIA 

Para elaboração da proposta deste trabalho, fez-se necessário selecionar 

um software de autoria. 

Esta etapa da metodologia exigiu busca na Internet por programas de 

autoria e suas respectivas fichas técnicas. Num primeiro momento, a busca não 

considerou a forma de distribuição – comercial, livre ou freeware. Depois, decidiu-se 

incluir programas gratuitos, e partiu-se em busca dos mesmos para complementar a 

relação. A identificação dos recursos foi baseada nos dados disponíveis nas fichas 

técnicas. Os campos em branco indicam a ausência do dado especificado. Portanto, 

não significa que não haja determinado recurso no software. 

Os dados foram sistematizados para facilitar a comparação de recursos 

presentes em cada um dos programas. Esta sistematização tornou possível elaborar 

os critérios de seleção e escolher o programa de autoria. 

Os critérios são: tipo de distribuição, flexibilidade de uso e recurso 

multimídia. 

 

a) Tipo de distribuição 

O quesito que mais pesou na escolha do software de autoria é o tipo de 

distribuição. Os programas do tipo freeware não disponibilizam o código fonte para 

modificação, embora sua redistribuição seja gratuita. Já os softwares livres 

possibilitam a modificação do código fonte, o uso, a cópia e a redistribuição, na 

forma original ou modificada, com ou sem custos (HEXSEL, 2006). 

Por este critério, foram selecionados os programas EClass.Builder (livre), 

MaxMedia Light (freeware) e WBTExpress FREE (freeware). 
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b) Flexibilidade de uso 

Ao testar os programas, observou-se que os dois últimos – freewares – 

contêm um número limitado de temas e figuras para utilização, apesar de 

disponibilizarem várias ferramentas. Na publicação de objetos de aprendizagem 

construídos com seus recursos, é mantido um template padrão com logomarca do 

fabricante. Mesmo que desenvolvedores sejam capazes de mudar essas funções, 

essa ação não é permitida pelo tipo de licença (freeware). O uso do programa para 

geração de objetos de aprendizagem tira a identidade dos cursos e da própria 

instituição ofertante, por não permitir o uso de templates e design institucional. 

O critério flexibilidade de uso eliminou os softwares freeware (WBTExpress 

FREE e MaxMedia Light). 

 

c) Recurso multimídia 

O último critério de escolha do programa de autoria foi a presença de 

recurso multimídia, que consiste na capacidade do software em trabalhar com texto, 

vídeo, áudio e imagem. Estes tipos de arquivos são necessários para elaboração de 

objetos de aprendizagem multimídia. 

O programa EClass.Builder permite inserir texto, vídeo, áudio e imagem. 

Optou-se pelo programa EClass, que é livre, permite redistribuição e uso 

de forma gratuita, além de modificações em seu código fonte. Ao utilizar o 

EClass.Builder, é possível customizar de forma legal, seja por meio da criação/ 

instalação de novos plugins ou criação de novos temas. 

5.4 ATIVIDADES DO PROFESSOR CONTEUDISTA NO DESIGN INSTRUCIONAL 

Esta etapa do procedimento metodológico consistiu na pesquisa 

bibliográfica sobre design instrucional para identificar atividades do professor 

conteudista no processo. 

Após a conceituação do termo, usou-se três modelos de design instrucional 



  

 

36 

para compilar as atividades presentes/ ausentes em cada um. Com o resultado, fez-

se uma análise comparativa, cujo principal objetivo é identificar quais são as 

responsabilidades do professor conteudista (APÊNDICE A). Assim, busca-se 

esclarecer dentro dos modelos de design instrucional as várias atividades e os 

responsáveis – se professor ou gestores do programa. 

O passo seguinte consistiu na separação das tarefas do design instrucional 

de responsabilidade do professor conteudista e dos gestores do programa. 

Elaborou-se o QUADRO 11. 

 
QUADRO 11 – LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Responsável Fase Atividades do design instrucional 
Avaliação da necessidade do curso 
Caracterização dos alunos 
Identificação das necessidades de aprendizagem 
Definição dos objetivos do curso 
Identificação dos recursos disponíveis 

Gestores do 
programa 

Análise 

Avaliação da necessidade do curso 
Recursos humanos 
Conteúdo programático do curso 
Seleção de estratégias metodológicas e 
tecnológicas 

Gestores do 
programa 

Projeto 

Fixação de cronogramas 
Criação de esboço do conteúdo; 
Revisão de materiais existentes; 
Organização e desenvolvimento de conteúdo; 

Professor 
conteudista 

Desenvolvimento 
do conteúdo 

Definição dos objetivos mais restritos e 
específicos; 

Gestores do 
programa 

Implementação do 
curso 

Montagem e configuração de ambientes; 

Gestores do 
programa 

Gerenciamento Avaliação do projeto final. 

FONTE: Elaborado pela autora. Baseado em Neves (2006, p. 4-15), Filatro (2004,p. 66-69), Willis 
(apud PINHEIRO, 2002, p. 42) e Laaser (1997, p. 36-47). 

 

Sistematizadas as atividades e identificado o responsável pela execução, 

torna-se necessário levantar as necessidades de informação do professor 

conteudista para o desenvolvimento de conteúdos de EAD. 
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5.5 NECESSIDADES INFORMACIONAIS DO PROFESSOR CONTEUDISTA 

A quarta etapa do trabalho levantou as necessidades de informação do 

professor conteudista. Constou de uma avaliação de documentos de orientação para 

professores conteudistas e posterior compilação. Utilizou-se manuais e orientações 

para elaboração de conteúdos, artigos que descrevem a metodologia utilizada em 

determinado programa, os quais disponibilizam aos professores conteudistas 

informações que variam desde a conceito de EAD, explicação do modelo de curso 

da instituição, até a forma de publicação utilizada. 

Para levantar as informações mais comuns, resumiram-se as informações 

do “Manual do Professor Conteudista”, criado para orientar a elaboração do Curso 

de Educação Continuada à Distância do PRO-CREA (VIDOTTO, RIBEIRO e 

FREITAS, 2002), do artigo “Linguagem e arquitetura de conteúdos em educação a 

distância mediada por computador” (FREITAS, LOYOLLA e PRATES, 2002), que 

descreve o planejamento e implantação de um centro de educação a distância, cujo 

objetivo é dar suporte a programas de cursos profissionais de extensão utilizando a 

metodologia educação a distancia mediada por computador. Consta ainda o artigo 

“Desenvolvimento de curso em ambiente multimídia para formação profissional na 

construção civil” (FREITAS e BRINGHENTI, 1999), que descreve o desenvolvimento 

e aplicação de uma disciplina EAD em um curso de pós-graduação em Engenharia 

de Produção Civil, o “Manual de criação e elaboração de materiais para educação a 

distância” (LAASER, 1997) e, por fim, o documento “Orientações para o 

desenvolvimento de cursos mediados por computador”, da Unicamp (FRANCO, 

2006) (APÊNDICE B). 

Com base nestes materiais, identificaram-se as necessidades de 

informação do professor conteudista, as quais foram sistematizadas no QUADRO 

12. 



  

 

38 

 
QUADRO 12 – COMPILAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO DO PROFESSOR 

CONTEUDISTA 
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Geral Conceitos de EAD     x 
Método de aprendizagem adotado  x    
Metodologia para elaboração do curso na instituição  x x  x 
Informações sobre o curso (título, disciplinas, duração, etc.)   x x x 
Forma em que o curso é oferecido (mídias) x   x  
Como deve ser organizado o conteúdo x     
Número máximo de aulas para a disciplina x     
Como deverão ser planejadas as aulas x     
Responsabilidade do conteudista x     
Identificação do tutor responsável pela disciplina x     

Política da 
instituição 

Forma de avaliação priorizada pelo programa x  x   
Elaborar apresentação do curso x     
Elaborar mini-currículo x     
Elaborar plano de curso x     
Elaborar plano da disciplina   x x  
Elaborar roteiro do plano de aula x   x  
Selecionar o conteúdo do material instrucional   x   

Função do 
professor 

conteudista 

Elaborar material didático x  x   
Forma de organização do conteúdo x x   x 
Requisitos do material (estrutura) x x    
Redação x    x 
Uso de ilustrações x     
Uso de estratégias pedagógicas x  x  x 
Linguagem x x   x 
Tipos de avaliação x  x  x 
Idoneidade de fontes  x    
Tipos de exercícios de fixação x     

Orientações para 
elaboração do 

material didático 

Definição de padrões para formatação  x   x 
Gerenciamento de conteúdo  x    
Como é feito o gerenciamento do curso    x x Outros 
Implementação da comunicação     x 

FONTE: Elaborado pela autora. Baseado em Laaser (1997), Freitas e Bringhenti (1999), Freitas, 
Loyolla e Prates (2002), Vidotto, Ribeiro e Freitas (2002) e Franco (2006). 

 

Ao cruzar as informações disponibilizadas pelos manuais, orientações e 

descrição de metodologia, com as atividades de responsabilidade do professor do 
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QUADRO 11, vê-se que algumas se encaixam nas tarefas de responsabilidade dele, 

enquanto outras não. Assim, conforme o QUADRO 12, as informações dos assuntos 

“política da instituição”, “função do professor conteudista” e “outros”, são de 

responsabilidade do programa e da instituição que solicita o desenvolvimento de 

conteúdo ao professor, pois variam conforme projeto e estratégia do primeiro. Os 

assuntos da classe “geral” e “orientações para elaboração do material didático” são 

conhecimentos da área de EAD. É possível desenvolver material de conscientização 

do professor sobre o meio estrutural e pedagógico proposto pela EAD, e sistematizar 

uma série de orientações para elaboração de conteúdos. 

Uma vez levantada a necessidade informacional do professor conteudista, 

parte-se para a proposta geral desta pesquisa. 

5.6 METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

O dicionário Novo Aurélio Século XXI (1999, p. 1276) define manual como 

“livro que contém noções essenciais acerca de uma ciência, de uma técnica”. 

O manual desta proposta é classificado como didático, pois seu objetivo é 

auxiliar no desempenho de uma função (POPPER, 1981, p. 23). 

Para elaboração do mesmo, os itens de necessidade de informação do 

professor conteudista (QUADRO 12) foram considerados requisitos mínimos de 

informação. 

Inicialmente, refletiu-se sobre o objetivo de cada conjunto de orientações. 

Para compor o “Tutorial básico EAD”, utilizou-se o conteúdo deste trabalho. 

Outras informações acrescentadas pertencem às mesmas fontes utilizadas na 

fundamentação teórica. 

A maior parte dos itens de necessidade de informação do professor 

conteudista, abordados nas orientações para construção de conteúdos em EAD, 

está presente em mais de um documento usado como base referencial para o 

levantamento dessas necessidades. Assim, para elaboração da proposta foi 
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escolhida a fonte mais completa (considerando que as recomendações são 

praticamente as mesmas) e utilizado material mais específico para explicar outras 

recomendações. 

O “Tutorial do software de autoria EClass.Builder” foi elaborado a partir da 

leitura da documentação, e principalmente por meio de simulação de uso na criação 

de novos cursos, formatação e publicação. Deu-se preferência às necessidades de 

informação para elaboração de cursos em detrimento de informações de ordem 

técnica – para desenvolvedores. 

O desenvolvimento do conteúdo ocorreu na seqüência em que se 

apresenta no QUADRO 12 (ver assunto “Orientações para elaboração do material 

didático”), incluindo, ao final, o “Tutorial do software de autoria EClass.Builder”. 

Na construção da proposta, foram utilizadas as mesmas orientações nela 

descritas. Então, a primeira preocupação foi selecionar material de referência e 

elaborar o conteúdo usando redação e linguagem para EAD. 

Vencida esta etapa, utilizou-se o recurso de estruturação de material 

instrucional para organizar o conteúdo, momento em se dividiu em unidades e se 

atribuiu novos títulos para criar uma identidade. Também os itens foram numerados 

para organizá-los hierarquicamente (APÊNDICE C). 

Num segundo momento, transportou-se o conteúdo elaborado para a 

estrutura esquemática estabelecida, visando iniciar a preparação do conteúdo para a 

mídia. Tendo essa estruturação como definitiva, partiu-se para a construção de 

conteúdos de ligação entre as unidades (conteúdos de abertura e fechamento) e 

marcação de áudios e figuras. Simultaneamente realizou-se a revisão (APÊNDICE 

D). 

Por fim, construiu-se o “Manual de orientação ao professor conteudista 

para elaboração de material instrucional no programa de autoria EClass.Builder” no 

programa EClass, gerando um objeto de aprendizagem. 

Não se descreverá nesta metodologia a elaboração dos elementos de 

identificação do curso, como figuras e formatação do material, pois foge do escopo. 
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6 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

Ao levantar conceitos da área de educação a distância, observou-se que 

existem peculiaridades no processo de ensino-aprendizagem, também presentes na 

modalidade e-learning. É necessário que o professor conteudista não tenha apenas 

informações técnicas, como requisitos do material, mas esteja ciente do meio de 

ensino que a EAD traz. Propõe-se neste trabalho incluir informações sobre EAD, 

orientações para construção do conteúdo e um tutorial de programa de autoria. O 

objetivo é alcançar a independência total do professor, capacitando-o a entregar um 

objeto de aprendizagem pronto para publicação e acesso dos alunos. 

Dessa forma, a resultado deste trabalho é o conjunto de orientações para 

suprir necessidades informacionais do professor na construção de material didático 

para EAD. O conjunto é composto por: 

� Tutorial básico EAD; 

� Orientações para construção de conteúdo em EAD; 

� Tutorial do software de autoria EClass.Builder. 

6.1 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PROPOSTA 

Para nortear o desenvolvimento da proposta, foram formulados objetivos 

para cada unidade: “Tutorial básico EAD”, “Orientações para construção de 

conteúdo em EAD” e “Tutorial do software de autoria EClass.Builder”. 

6.1.1 Objetivo do tutorial básico EAD 

O “Tutorial básico EAD” tem como objetivo explicar o sistema de EAD ao 

professor, de modo que ele conheça o novo ambiente de trabalho, e compreenda a 

importância de seguir as orientações para elaboração dos materiais instrucionais da 

forma como são requeridos pela instituição. 
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6.1.2 Objetivos das orientações para construção de conteúdos em EAD 

As orientações para construção de conteúdo em EAD têm como finalidade 

fornecer ao professor conteudista informações acerca de como elaborar o conteúdo 

instrucional, de modo que seu trabalho seja feito de forma organizada e completa. 

6.1.3 Objetivo do tutorial do software de autoria EClass.Builder 

O “Tutorial do software de autoria EClass.Builder” serve para orientar o 

professor na construção do objeto de aprendizagem, visando publicar o conteúdo 

para acesso dos alunos. 

6.2 A PROPOSTA 

A FIGURA 1 representa a interface do objeto de aprendizagem manual, 

produzido no programa EClass. Em todas as páginas de navegação aparece o 

sumário, ao lado esquerdo, e botões “Back” e “Next”. Ao lado direito, aparecem as 

páginas, cujas figuras estão representadas a seguir. 

 
FIGURA 1 – INTERFACE DO OBJETO DE APRENDIZAGEM 
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PÁGINA 1 

 
Áudio 

Bem-vindo ao “Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de 
material instrucional no programa de autoria EClass.Builder”. 

 



  

 

44 

 
PÁGINA 2 
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PÁGINA 3 

 
Áudio 

Unidade I – Tutorial básico educação a distância do “Manual de orientação ao professor 
conteudista para elaboração de material instrucional no programa de autoria EClass.Builder”. 

Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre o mundo da educação a distância: 
conceito, subdivisões, características, vantagens e limitações. Também veremos como a tecnologia 
se insere nesse meio, bem como os recursos utilizados. 

Os objetivos são deste estudo são: 
� Explicar o sistema de educação a distância ao professor; 
� Fundamentar a importância de seguir as orientações para elaboração dos materiais instrucionais 

Tenha um bom estudo! 
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PÁGINA 4 

 
Áudio 

Vamos começar conhecendo um pouco sobre o mundo da educação a distância. A 
educação a distância é uma modalidade de educação, em que professor e aluno estão separados 
espacial e temporalmente. 

Devido a esta distância espacial e temporal, o processo de aprendizagem ocorre com 
auxilio dos recursos de informação e comunicação, como Internet, material impresso via correio, 
rádio, televisão, vídeo, CD-ROM, videoconferência, teleconferência, e-mail, telefone, fax, e outros. 
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PÁGINA 5 

 
Áudio 

A educação a distância, devido à forma de distribuição do material, foi subdividida. Por 
exemplo, temos o electronic learning, conhecido como e-learning, e a educação on-line: 

E-learning é o processo de ensino-aprendizagem por meio da tecnologia, tanto na forma 
on-line quanto off-line, ou seja, os materiais podem ser disponibilizados num site, distribuídos por CD-
ROM ou DVD. Já na educação on-line, como o próprio nome já diz, a distribuição de conteúdos é feita 
exclusivamente pela rede Internet; 

Dica: mesmo considerando definições e tipos de mídias usadas para distribuição de 
conteúdos, nada impede que um curso adote como metodologia de ensino um sistema de EAD misto, 
com distribuição de conteúdos pela Internet, por meio de materiais impressos via correio e CD-ROM, 
por exemplo. 

Vejamos agora as características da educação a distância. Clique em “Next”. 
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PÁGINA 6 

 
Áudio 

Entre as características da educação a distância, como o meio distribuição de conteúdos, 
temos o papel do professor e do aluno – os protagonistas. O papel do professor na educação a 
distância é instigar a curiosidade dos alunos, orienta-los e acompanhá-los na busca por novos 
conhecimentos. O aluno, por sua vez, deve se posicionar ativamente para colaborar e contribuir para 
a própria aprendizagem. Espera-se do aluno que ele “aprenda a aprender”, seja independente e 
gerencie o aprendizado no seu próprio ritmo. 

Um lembrete importante: não se deve esperar que o sucesso na EAD se dê apenas pelo 
cumprimento do papel do professor e do aluno. É preciso que supervisores pedagógicos, 
orientadores educacionais e outros coadjuvantes estejam trabalhando em prol do mesmo objetivo. 
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PÁGINA 7 

 
Áudio 

Mas, como você deve saber, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Na educação a 
distância, esse fenômeno não é diferente. Assim, entre as principais vantagens e limitações da EAD, 
temos: 
� Primeira vantagem: Abertura – a EAD aumenta as oportunidades de formação na medida em que 

permite maior acesso aos cursos; 
� Segunda vantagem: Flexibilidade – a EAD permite que o aluno escolha onde, quando e em qual 

ritmo prefere estudar; 
� Terceira vantagem: Economia – não se gasta com locomoção e infra-estrutura de apoio, pois não 

são necessários. 
� Quando às limitações, temos o empobrecimento das relações, visto que há pouca interação entre 

alunos entre si e professor; 
� A segunda limitação é com relação ao: Feedback – na EAD, as respostas dos alunos se tornam 

mais lentas; 
� Terceira limitação: Resultado das avaliações não confiáveis – na aplicação de testes na 

educação a distância, há oportunidades para fraudes e plágio. 
Você está achando que existem poucas vantagens e limitações? Na verdade, enumerei 

aqui algumas. Quero, agora, que você pense em outras, para complementar a nossa lista. Isso é 
importante para que você esteja consciente das implicações desse modelo de ensino, certo? 
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PÁGINA 8 

 
Áudio 

Agora, vamos refletir um pouco sobre a relação educação e tecnologia? Pois bem, a 
educação é vista por especialistas como “ponto central da estratégia de sobrevivência” dos indivíduos 
na comunidade e no mercado de trabalho, das empresas e dos países na atual economia 
globalizada. Conforme Filatro (2004, p. 26), nesse contexto, nasceu o conceito de aprendizagem 
continuada e para vida, em que a busca independente pelo conhecimento e o auto-aprendizado é 
uma necessidade, e não uma escolha. 

Como visto, é importante a busca independente pelo conhecimento. Estamos na praia da 
educação a distância, não é mesmo? Cada aluno escolhe como, quando e o que aprender. 

Sabendo da necessidade de aprendizado contínuo, a educação a distância evoluiu 
juntamente com a tecnologia, aproveitou seus recursos e abriu mais caminhos: trouxe à realidade 
dois fenômenos, mencionados respectivamente por Filatro (2004, p. 25) e Kalinke (2003, p. 41): o 
ensino não presencial mediado por tecnologias, também conhecido como e-learning e a incorporação 
da Internet como auxiliar nas atividades escolares. 
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PÁGINA 9 

 
Áudio 

Agora que você já sabe que a educação a distância adotou recursos tecnológicos para 
distribuição de conteúdos, vamos aprender quais são os meios utilizados. Mas lembrem-se, esses 
não são os únicos. 

Os recursos básicos para distribuição de conteúdo são: 
Internet – o que é internet? A Internet é uma rede que usa como linguagem o protocolo 

eletrônico TCP – IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) para compartilhar e trocar 
dados e informações entre computadores. 

Ambientes virtuais de aprendizagem – o que é um ambiente virtual de aprendizagem? 
São programas denominados Learning Management Systems (LMS), traduzindo, sistemas de 
gerenciamento de conteúdo, cujos principais recursos são gerenciamento de cursos e alunos, 
gerenciamento de conteúdos e comunicação. Exemplos: AulaNet, WebAula e Moodle. 

Programas de autoria – o que são programas de autoria? São softwares que permitem 
criar apresentações, conteúdos em HTML, arquivos executáveis para CD, entre outros materiais, com 
possibilidade de usar multimídia. Todo produto gerado por esses programas são denominados 
objetos de aprendizagem. 

Então, vamos repassar este conteúdo: a Internet possibilita a distribuição de conteúdos – 
distribuição dos objetos de aprendizagem criados em programas de autoria, os quais, por sua vez, 
são gerenciados através dos ambientes virtuais de aprendizagem. 
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PÁGINA 10 

 
Áudio 

Nesta unidade, conhecemos o mundo da educação a distância: aprendemos que a 
educação a distância é uma modalidade de educação, em que professor e aluno estão separados 
espacial e temporalmente. Assim, a aprendizagem e a comunicação acorrem com auxilio dos 
recursos de informação e comunicação. 

Também professor e aluno têm papeis específicos: o papel do professor é instigar a 
curiosidade dos alunos, orienta-los e acompanhá-los na busca por novos conhecimentos. Já o papel 
do aluno é agir como colaborador e contribuinte da própria aprendizagem. 

Mencionei também algumas vantagens e limitações, lista que você complementou. 
Vimos também como se dá a presença da tecnologia na educação por meio de seus 

recursos: Internet, que é a rede de compartilhamento de dados e informações, ambientes virtuais de 
aprendizagem, que servem para gerenciar conteúdos, alunos e comunicação, e por fim, os programas 
de autoria, utilizados para produção de objetos de aprendizagem. 

Na Unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD, nosso foco vai ser 
a produção de objetos de aprendizagem para educação a distância. A elaboração desses conteúdos 
demanda conhecimento sobre abordagem de apresentação do conteúdo, estrutura do material, uso 
de estratégias pedagógicas, tipos de avaliação, redação e linguagem em educação a distância, uso 
de ilustrações, planejamento visual, e preparação do conteúdo para a mídia. É isso que veremos na 
próxima unidade. 
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PÁGINA 11 

 
PÁGINA 12 

 
Áudio 

Bem-vindo à Unidade II – Orientações para construção de conteúdos em EAD do “Manual 
de orientação ao professor conteudista para elaboração de material instrucional no programa de 
autoria EClass.Builder”. 
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PÁGINA 13 

 
Áudio 

Na Unidade I – Tutorial básico educação a distância, vimos alguns conceitos básicos da 
área educação a distância: o próprio conceito de educação a distância, as subdivisões existentes, 
características, vantagens e limitações e no final, a relação educação e tecnologia. 

Agora que temos informações básicas acerca do sistema de educação a distância, vamos 
focar na produção dos objetos de aprendizagem. Para tal, estudaremos a abordagem de 
apresentação do conteúdo, estrutura do material, uso de estratégias pedagógicas, tipos de avaliação, 
redação e linguagem em educação a distância, uso de ilustrações, planejamento visual, e preparação 
do conteúdo para a mídia. 

Tenha um bom estudo! 
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PÁGINA 14 

 
Áudio 

A elaboração do material didático para EAD é mais complexa que a mesma tarefa para 
ensino presencial. Por quê? O principal motivo é a dificuldade de se ensinar utilizando mídias para 
distribuição de conteúdos. Se considerarmos a distância espacial e temporal entre professor e aluno, 
e o papel do primeiro como facilitador, instigador e incentivador – aprendemos isso na primeira 
unidade – compreendemos que o material didático tem peso considerável para o sucesso na 
comunicação e aprendizagem. 

Veja a Figura 1 na próxima página. Leia com atenção cada tópico. Nós os estudaremos 
com mais detalhes nesta unidade. 
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PÁGINA 15 

 
Figura completa no APÊNDICE E 

 
Áudio 

Como eu já disse, o material didático tem peso considerável para sucesso do aprendizado 
na educação a distância. Então, o profissional que o produz tem que conhecer os requisitos para 
elaboração do mesmo, certo? Olhe este mapa mental. Você está vendo a quantidade de itens 
relevantes para criação de conteúdos? Tudo isso o professor conteudista tem que saber. Vamos ver 
em detalhe cada um? 
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PÁGINA 16 

 
Áudio 

Os textos utilizados em EAD devem ser estruturados para facilitar a compreensão dos 
conteúdos. Você pode estruturá-los conforme o esboço dos tópicos, mas também pode usar uma das 
três abordagens mencionadas por Laaser: abordagem lógica, abordagem centrada nos problemas e 
abordagem relacionada ao desempenho. 

Na abordagem lógica, estrutura-se o material usando o método dedutivo – estrutura que 
parte do geral para o específico – ou indutivo – em que se explica o específico e depois se demonstra 
os conceitos. 

Na abordagem centrada nos problemas, apresenta-se ao aluno um problema concreto. O 
papel do professor é auxiliar o aluno a resolvê-lo por meio de análise e elaboração de diagnóstico. 

Na abordagem relacionada ao desempenho, dividem-se as tarefas em subtarefas e se 
explica passo a passo realiza-la. 

Agora vamos a outro item: a estruturação de material instrucional. 
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PÁGINA 17 

 
Áudio 

Ao montar a estrutura do material instrucional para EAD, esteja atento à seqüência de 
apresentação do conteúdo, de forma que seja coerente. Lembre de consultar a estrutura esquemática 
requerida pelo programa. Para que você compreenda melhor o que estamos falando, vou 
exemplificar. Um material didático pode ter a seguinte estrutura: 

� Introdução; 
� Desenvolvimento, cujo conteúdo é formado por conceitos, definições, exemplos, resumo, 

exercícios de fixação etc.; 
� Conclusão; 
� Materiais complementares, como indicação de artigos para leitura, sites para visita, glossário 

etc. 
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PÁGINA 18 

 
Áudio 

Ao produzir os materiais, você já sabe: estruture-os. Ainda assim, é preciso que se façam 
subdivisões para passar pequenas quantidades de informações aos alunos. Importante também é 
usar os seguintes recursos: 

� Divisão do conteúdo de forma padronizada em itens, módulos, capítulos, tópicos, unidades, 
seções, conforme as necessidades percebidas; 

� Parágrafos curtos e objetivos, apresentando no máximo duas idéias em cada um; 
� Títulos representativos, pertinentes ao conteúdo, de modo a guiar o aluno em sua navegação; 
� Elementos de ligação entre seções e parágrafos, formando uma ponte; 
� Revisão de conteúdo no fim das seções, para lembrar conteúdos estudados. 
� Referências dos materiais utilizados para compor seu conteúdo. 

Agora, pare um pouquinho e reflita sobre o porquê do uso de cada um desses recursos 
nos materiais para educação a distância. 

Depois, passe ao próximo item: uso de estratégias pedagógicas. 
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PÁGINA 19 

 
Áudio 

O uso de estratégias pedagógicas favorece o aprendizado do aluno e retenção de 
conteúdos, quando utilizada corretamente. Ao escolhê-las, leve em consideração: 

� Características do público-alvo; 
� Necessidade de evocação de conhecimentos anteriores para compreensão do novo; 
� Necessidade de manter o interesse do aluno; 

Considerando essas informações, seus riscos de errar na escolha da estratégia diminuem. 
Agora, vamos aos tipos de estratégias: 

� Incite a curiosidade do aluno de forma que ele busque mais informações em outras 
fontes; 

� Inclua exemplos do cotidiano do próprio aluno; 
� Exemplifique conceitos; 
� Use recursos como metáforas e exemplos significativos e pertinentes; 

Pare um pouco e aumente nossa lista de estratégias pedagógicas. Lembre-se de usá-las 
na elaboração dos materiais instrucionais. Depois, passe ao próximo ponto de estudo: tipos de 
avaliação. 
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PÁGINA 20 

 
Áudio 

Primeiramente, vamos conhecer os tipos de avaliação e os objetivos de cada uma delas. 
Depois, farei as considerações sobre avaliação em educação a distância. 

A avaliação tem como finalidade verificar se os objetivos de ensino estão sendo 
alcançados. Os tipos de avaliações mais utilizados são: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 
avaliação somativa. 

� A avaliação diagnóstica é realizada no inicio da disciplina para verificar a presença ou 
ausência de habilidades, interesses e necessidades dos alunos; 

� A avaliação formativa é realizada durante o processo de aprendizagem. Tem como objetivo 
detectar falhas e insucessos na aprendizagem dos alunos; 

� A avaliação somativa é realizada no final do processo. Seu objetivo é verificar se os objetivos 
de ensino foram alcançados. 

Ao elaborar exercícios de fixação ou para avaliação, você deve considerar o tipo 
priorizado pela instituição, a metodologia de ensino, assim como os recursos do software de autoria 
ou da plataforma de aprendizagem utilizados por ela. 
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PÁGINA 21 

 
Áudio 

O programa de autoria escolhido para produzir este material – EClass.Builder, por 
exemplo, só permite a criação de exercícios de múltipla escolha e do tipo verdadeiro ou falso. Alguns 
sistemas de gerenciamento de conteúdo, como o Moodle, permitem a criação e administração das 
atividades dos alunos. Procure conhecer quais são os recursos que a instituição dispõe para 
desenvolver as avaliações. 

Na hora em que você precisa fazer um exercício, sempre dá um branco: quais são 
mesmos os tipos existentes?  

Aqui vai uma listinha: questões múltipla escolha, questões verdadeiro ou falso, questões 
dissertativas, resumos de conteúdo, numerar segunda coluna de acordo com a primeira, 
interpretação de textos, preenchimento de lacunas, palavras cruzadas, entrega de projetos. Complete 
essa lista com outros que você acha válidos. 

Em todo caso, lembre-se que alguns tipos de questões (como múltipla escolha, verdadeiro 
ou falso, numerar segunda coluna de acordo com a primeira, preenchimento de lacunas), quando 
elaboradas num programa de autoria ou no sistema de gerenciamento de conteúdos, são corrigidos 
automaticamente. Outros, como as questões dissertativas e projetos, necessitam de ”correção 
manual”. 

Em nosso próximo item vamos estudar o que é preciso saber para começar a produção de 
conteúdos. 
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PÁGINA 22 

 
Áudio 

Vencida a etapa do “o que você precisa saber antes de começar o material”, vamos à 
primeira parte do item “o que você precisa saber para começar a produção do conteúdo” 

Para começar a produção de conteúdos, você precisa saber sobre o uso de fontes: 
selecione fontes de conteúdo idôneas, atente para a credibilidade do texto, faça citações 
corretamente, mencione a origem dos conteúdos, sempre! Mencione a origem das fotos e figuras, 
coloque as referências no fim do material. 
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PÁGINA 23 

 
Áudio 

O tipo de redação a ser utilizada em materiais de EAD merece atenção especial. 
Segundo Laaser (1997, p. 63), a redação para educação a distância é didática, mas com 

obrigação de comunicar-se com os alunos, visto que eles estão distantes. 
Para ter sucesso na comunicação, para que o texto escrito seja de fácil compreensão, 

alguns itens devem ser considerados: 
� Os conceitos e argumentos deverão ser apresentados de forma clara e sem erros 

ortográficos; 
� É necessário informar ao aluno como é a estrutura do material; 
� Usar recursos de destaque (negrito, itálico, sublinhado, sombra, etc.) para palavras e textos 

importantes – mas tome cuidado para não carregá-lo; 
� Cuidado ao usar abreviações: dê preferência às de domínio público, bem como a unidades 

de pesos e medidas familiares aos alunos; 
� Evite usar desnecessariamente palavras obscuras, jargões e termos técnicos, pois dificultam 

a compreensão. 
Observe que o item “redação” está diretamente ligado à linguagem a ser utilizada. 
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PÁGINA 24 

 
Áudio 

Assim como a redação, a linguagem para educação a distância é item importante. Os 
materiais instrucionais de EAD exigem o uso de linguagem simples, de modo que seja agradável e 
natural ouvi-la. Laaser (1997, p. 69) recomenda que se busque incorporar ao texto “todas as 
características estilísticas de um bom ensino face a face”. 

Mas como conseguir isso? Bem, para escrever textos interativos, considere o seguinte: 
� Escreva o texto como se estivesse falando com o aluno, face a face, fazendo-o participar de 

seu pensamento. 
� Mantenha a informalidade no diálogo para motivar a leitura; 
� Dirija-se ao aluno como “você” e quando falar de si mesmo, use o pronome “eu”, para criar 

uma relação pessoal; 
� Devem-se usar parágrafos curtos, com linguagem objetiva; 
� Devem-se evitar orações subordinadas bem como negações em excesso numa mesma frase; 
� Evite vocabulários técnicos ao passar informações quando as mesmas poderiam ser 

compreendidas mais depressa se comunicadas por vocabulário familiar; 
� Use voz ativa para comunicar; 
� As idéias enunciadas devem ter começo, meio e fim; 
� Dê informações suficientes para a aprendizagem, mas com pouco texto; 

É bastante coisa a considerar, não é mesmo? O importante agora é que você saiba o que 
fazer e o que não fazer no momento da elaboração do material. Releia esses itens. 

Depois passe para o próximo item sobre o uso de ilustrações no seu material. 
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PÁGINA 25 

 
Áudio 

O uso de gráficos, esquemas, imagens, tabelas, fotos e desenhos contribui para melhor 
compreensão do conteúdo informacional. Bem, isso você provavelmente já sabia. Entretanto, deve-se 
saber usar tais recursos para que não venham interferir negativamente no aprendizado. 

A dúvida é: quando usar ilustrações? 
O uso de ilustrações é pertinente para representar conceitos concretos ou coisas visíveis 

no mundo real. É tão importante na comunicação da mensagem quanto o próprio texto. Por isso, 
deve-se considerar que: 

� As figuras não devem ser passíveis de dupla interpretação (lembre-se que a cultura influencia 
na interpretação de uma imagem); 

� Nos gráficos, as denominações e distinção de linhas e colunas devem ser claras; 
� É essencial o uso de legendas nas ilustrações; 
� Coloque a ilustração próxima ao texto a que se refere; 
� Se preferir, numere a ilustração. Mas lembre-se que, se uma for numerada ou moldurada, 

todas deverão seguir esse mesmo padrão. 
� Cuidado: assim como os textos, as ilustrações também têm “dono”. Por isso, é obrigatório 

mencionar a fonte desses recursos. 
Bem, terminamos o conteúdo do item “o que você precisa saber para começar a produção 

do conteúdo”. Agora, vamos seguir: o próximo item é continuação dessa unidade II: o que você 
precisa saber para desenvolver o planejamento visual do conteúdo. 
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PÁGINA 26 

 
Áudio 

Vencida a etapa do “o que você precisa saber para começar a produção de conteúdo”, 
vamos à segunda parte: “o que você precisa saber para desenvolver o planejamento visual do 
conteúdo”. 

O material instrucional também precisa de um formato, certo? Este formato deve ser 
planejado considerando a estrutura do conteúdo, a disposição dos elementos (blocos de textos e 
ilustrações), conforme a mídia e a formatação geral: tipos (de letras), corpo de letra (tamanho), e 
outros recursos de destaque, como negrito, itálico, sublinhado, sombra, etc. bastante coisa, não é 
mesmo? Então, para melhor compreensão, vamos dividir o conteúdo de planejamento visual em dois 
pontos: princípios básicos de design e design pela tipologia. 
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PÁGINA 27 

 
Áudio 

Primeiramente vamos estudar os princípios básicos de design. Conforme Williams (2005, 
p. 15-78), os princípios são: contraste, repetição, alinhamento e proximidade. Vamos aos detalhes de 
cada um: 

O contraste consiste na diferenciação completa de elementos, como tipo de letra, que 
sejam meramente similares. O objetivo de atrair o aluno pelo design; 

Usar repetição significa criar um padrão de formato para o material. Se você escolheu 
uma cor ou tipo para compor o título de uma unidade, mantenha-o em todo o material. Com isso, 
você criará um todo organizado e coerente; 

O alinhamento é usado para criar uma boa aparência – para conseguir esse efeito, 
distribua os elementos na página de forma planejada, criando ligação visual, como uma linha 
invisível, entre blocos de texto e ilustrações; 

O último princípio é a proximidade, recurso utilizado para relacionar elementos do mesmo 
grupo. Seu uso auxilia na criação de uma lógica visual de organização da informação. 

Bem, terminado o estudo dos princípios básicos de design do planejamento visual, vamos 
ao item seguinte: design pela tipologia. 
 

 



  

 

69 

 
PÁGINA 28 

 
Áudio 

Sobre o design pela tipologia, Williams (2005, p. 123-174) aconselha: 
� Prefira fontes simples, de fácil leitura para compor o formato de seu material; 
� Use a concordância, que consiste na utilização de uma mesma fonte em todos 

os elementos da página, variando apenas o tamanho para títulos, por exemplo; 
� Evite o conflito: não use fontes similares na mesma página, pois a semelhança 

pode ser interpretada como erro; 
� Prefira o contraste: consiste em usar fontes realmente diferentes para compor o 

design. 
Fácil, não é mesmo? Mas para conseguir um bom contraste, vamos saber os tipos 

existentes e as regrinhas para cada um. 
Os tipos de contraste são: contraste de tamanho, de peso, de estrutura, contraste pela 

forma, pela direção e contraste pela cor. 
 Williams (2005, p. 143-170) orienta: 

� Para compor contraste de tamanho, use letra grande versus letra pequena – mas 
atenção para não criar o conflito, usando pouca diferença de tamanho; 

� O contraste de peso consiste no uso de negrito para destaques – mas esteja 
atento, pois para algumas fontes o negrito quase não faz diferença, e você pode 
incorrer no conflito; 

� Contraste pela estrutura: refere-se a fontes com serifa X fonte sem serifa – se 
quiser contrastar usando tipos diferentes, utilize fontes de diferente estrutura. 
Exemplo: Times New Roman (com serifa) e Arial (sem serifa) na mesma página; 

� Contraste pela forma: consiste no uso de caixa-alta (letras maiúsculas) e caixa-
baixa (letras minúsculas) – mas cuidado, letras maiúsculas em textos longos se 
reduz a legibilidade; 

� O contraste pela direção é feito com o uso de blocos de textos inclinados. Mas 
tenha cuidado com esse tipo de contraste, porque reduze a velocidade de leitura; 
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� Por fim, temos o contraste pela cor. Lembre-se que as cores “quentes” 
(vermelhos, laranjas) se sobressaem às “frias” (azuis, verdes). Por isso, a cor 
deve ser utilizada de forma consciente, atentando à sensação causada. 

Você pode criar uma hierarquia de títulos e subtítulos por meio da tipologia, para usá-los 
na organização do seu material. 

Ah! Um lembrete: os recursos de destaque (negrito, itálico, sublinhado, sombra, cores, 
etc.) devem ser usados para palavras e textos importantes. Mas cuide para não carregar o texto de 
“coisas importantes”, pois além de prejudicar a compreensão, causa poluição visual. 

Agora terminamos o conteúdo dos itens “o que você precisa saber antes de começar”, e o 
que você precisa saber para começar a produção do conteúdo e desenvolver o planejamento visual 
desta unidade II. 

Passemos, então, ao terceiro item: o que você precisa fazer para produzir o objeto de 
aprendizagem no EClass.Builder. 
 

 
PÁGINA 29 

 
Áudio 

Agora você já sabe como deve ser organizado e produzido o conteúdo do curso ou 
disciplina, não é mesmo? Pois bem, chegou a hora de colocar essas informações no programa de 
autoria para produzir o objeto de aprendizagem nesta mídia. 
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PÁGINA 30 

 
Áudio 

Este é o último passo, a última coisa a fazer. Portanto, certifique-se de que seu conteúdo 
já está pronto, corrigido e aprovado para publicação aos alunos. Isso é essencial para evitar 
retrabalho. 

Preste atenção nas seguintes instruções: 
Até agora você dividiu o conteúdo em unidades lógicas. Mas se o seu conteúdo for longo, 

ainda existem grandes blocos de texto. Então, faça uma nova divisão, considerando que o conteúdo 
será disposto um uma página do EClass, com sua respectiva figura – se for o caso. Com isso, você 
vai obter várias páginas; 

� Escreva os conteúdos de “abertura” e “fechamento” do curso, como boas-vindas e 
conclusões finais; certifique-se de ter feito pontes entre conteúdos; 

� Você vai usar áudio? Se for, marque no seu documento o que vai ser áudio e o 
que vai ser texto; use cores, chaves, ou o que achar melhor; 

� Vai publicar algum vídeo? Deixe marcado no material o local de inserção do 
vídeo; 

� Vai utilizar ilustrações? Analise seu material, e descobrirá que vários textos 
podem ser representados por uma ilustração (se ainda não o fez). Faça essa 
marcação no material; 

Você vai perceber que com essa organização, será mais fácil colocar o conteúdo no 
EClass. 
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PÁGINA 31 

 
Áudio 

Para produzir materiais para educação a distância, você precisa definir qual será a 
abordagem de apresentação do conteúdo: vai adotar a abordagem lógica? A abordagem centrada 
nos problemas? Ou a abordagem relacionada ao desempenho? 

Você precisa estruturar o material e fazer subdivisões para passar pequenas quantidades 
de informações aos alunos, saber usar estratégias pedagógicas para favorecer o aprendizado e a 
retenção de informações pelos alunos. 

Também estudamos os tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 
No item “o que você precisa saber para começar a produção de conteúdo”, falamos sobre 

redação e linguagem em educação a distância, uso de ilustrações, e por fim, como desenvolver o 
planejamento visual. 

Neste último item, como desenvolver o planejamento visual, nós focamos nos princípios 
básicos de design: contraste, repetição, alinhamento e proximidade, e no design pela tipologia. 

O último item estudado na unidade II apresentou as tarefas necessárias para produção do 
objeto de aprendizagem no EClass.Builder” e trouxe instruções de como organizar o conteúdo para 
produzi-lo no programa de autoria. 

Agora que terminamos as orientações para produção de materiais para educação a 
distância, precisamos saber como produzir o objeto de aprendizagem no programa de autoria 
EClass.Builder. 

E é isso que vou ensinar na unidade III: Tutorial do software de autoria EClass.Builder. 
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PÁGINA 32 

 
PÁGINA 33 

 
Áudio 

Unidade III – Tutorial do software de autoria EClass.Builder do “Manual de orientação ao 
professor conteudista para elaboração de material instrucional no programa de autoria 
EClass.Builder”. 
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PÁGINA 34 

 
Áudio 

Na unidade I – Tutorial básico EAD, conhecemos o mundo da educação a distância: 
conceito de educação a distância, subdivisões, características, vantagens e limitações e o uso da 
tecnologia. 

Na unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD, aprendemos como 
produzir materiais para educação a distância. As orientações contemplaram a definição da 
abordagem de apresentação do conteúdo, estruturação do material, uso e tipos de estratégias 
pedagógicas, tipos de avaliações. No item o que você precisa saber para começar a produção de 
conteúdo da mesma unidade, falamos sobre redação e linguagem em educação a distância, sobre o 
uso de ilustrações, e como desenvolver o planejamento visual. No final, estudamos o que você 
precisa fazer para produzir o objeto de aprendizagem no EClass.Builder: organização do conteúdo 
elaborado para produzir o objeto de aprendizagem no programa de autoria. 

Nesta última unidade, conheceremos o programa de autoria EClass.Builder, e 
principalmente, vamos orientá-lo na construção de objetos de aprendizagem, visando publicar o 
conteúdo para acesso dos alunos. 
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PÁGINA 35 

 
Áudio 

O software de autoria EClass.Builder é um programa livre – permite distribuição, 
modificação e uso de forma gratuita. Sendo assim, não se preocupe com questões de ordem legal. 

Os softwares de autoria são usados para desenvolver objetos de aprendizagem, e a 
facilidade está em não ser necessário conhecer linguagem de programação para produção dos 
mesmos. 

Com EClass.Builder é possível desenvolver objetos de aprendizagem e publicá-los de três 
formas: num site, em PDF ou CD-ROM. 

Este tutorial foi feito baseado na produção e publicação de objetos de aprendizagem a 
partir da plataforma Windows. Não foram feitos testes em Linux ou Mac. 
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PÁGINA 36 

 
Áudio 

Os principais recursos do EClass são: 
Temas (themes): os temas se referem à apresentação do curso. Qual é a cor principal? 

Qual é a fonte padrão? Estes e outros itens de design são definidos pelo tema escolhido no momento 
da construção do objeto de aprendizagem. 

Idioma de interface: é permitido escolher a linguagem de interface do software: inglês, 
espanhol ou francês. 

Tipos de páginas: o EClass possui três tipos de páginas: EClass page, que permite 
inserir multimídia, Web page, que permite formatar textos e figuras, e Quiz, para questões. 
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PÁGINA 37 

 
Áudio 

Para instalar o EClass.Builder, os requerimentos de sistema são: 
Plataforma Windows, Linux ou Mac, com 200Mhz. Para Windows e Linux, o processador 

tem que ser AMD x86 ou acima, e para Mac, processador PowerPC. A memória RAM mínima, em 
todos os casos, é de 64MB, e espaço ocupado em HD, 100MB. 

Você tem duas opções: pode instalá-lo baixando-o da Internet ou a partir de um CD-ROM, 
se o tiver. 

 
Para baixar o EClass da Internet, siga os passos: 
1º – acesse o endereço http://www.eclass.net; 
2º – escolha, na barra superior, a guia Download; 
3º – escolha a versão EClass.Builder v2.5/ Download for Windows; 
4º – salve ou execute o arquivo no Disco C: (caso tenha salvado, procure e execute-o); 
5º – abra o programa para começar um novo projeto. 
 
Para instalar o EClass.Builder a partir de um CD-ROM, os passos são: 
1º – insira o CD-ROM no seu drive; 
2º – dê duplo clique sobre o arquivo; 
3º – aguarde a instalação. 
IMPORTANTE: ao instalar o programa EClass.Builder em seu computador, 

automaticamente é criada uma pasta no diretório “Meus documentos” denominada “EClass Projects”. 
A partir de agora, todo projeto criado por você vai ser armazenado dentro dessa pasta. 



  

 

78 

 

 
PÁGINA 38 

 

Áudio 
O programa de autoria EClass.Builder permite que você trabalhe com a interface do 

programa no idioma espanhol, inglês ou francês. Para configurar o sistema, clique em Options/ 
System Preferences e, no campo Language, escolha o idioma de sua preferência. 

O processo de criação de um objeto de aprendizagem por meio do programa EClass 
envolve três passos: 

1º – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem; 
2º – escolha do tema; 
3º – criação das páginas de conteúdo (dentro de um mesmo curso, é possível inserir três 

tipos de página: EClass page, Web page e Quiz); 
4º passo – publicação do curso (PDF, página Web ou CD-ROM). 
Simples, não é mesmo? 
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PÁGINA 39 

 
Áudio 

Agora você vai aprender a criar um objeto de aprendizagem no EClass. Você já deve ter 
elaborado e organizado o conteúdo, conforme as orientações para construção dos mesmos. 

1º passo – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem 
Ao abrir o programa EClass, clique em Archivo/ Nuevo, e identifique seu novo projeto. 
Ao criar um novo projeto, a primeira página será, automaticamente, do tipo EClass 

(EClass page). Assim, você pode usar uma figura como capa do seu objeto de aprendizagem. 
 
Onde está o meu projeto? 
Quando você cria um novo projeto no EClass, uma pasta com o nome atribuído a ele é 

criada no diretório “Meus documentos/ EClass Projects”. Dentro dessa pasta será criado, de forma 
automática, um diretório para organização dos arquivos segundo seus tipos. Esse diretório deve ser 
mantido. 
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PÁGINA 40 

 
Áudio 

Você precisa dar uma carinha ao seu curso, certo? Ou seja, você precisa de um tema. 
Clique em Tolls/ Theme Manager, escolha um dos temas instalados, clique no botão Use this theme e 
após, em Aceptar. Pronto, você colocou outro tema em seu curso. 
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PÁGINA 41 

 
Áudio 

3º passo – criação das páginas de conteúdo 
Agora que você já tem o projeto criado, é hora de colocar o conteúdo propriamente dito 

nas páginas. 
Antes de seguirmos com a criação das páginas é necessário saber quais são os tipos e 

características de cada uma delas. 
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PÁGINA 42 

 
Áudio 

Ao construir um objeto de aprendizagem no EClass, você tem três opções de tipos de 
páginas disponíveis. Primeira opção - Página EClass (EClass page): página que permite adicionar 
multimídia –  imagem, vídeo, áudio, página web ou apresentação. 
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PÁGINA 43 

 
Áudio 

Segunda opção – Página de questões (Quiz): é possível criar questões múltipla escolha, 
e proporcionar feedback – ou retorno – nos casos de erros e acertos do usuário. 
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PÁGINA 44 

 
Áudio 

Terceira opção – Página Web (Web page): permite criar uma página web por meio de um 
editor de texto simples. Permite alterações no código HTML; 

Observe que, com criatividade, você pode trabalhar o design do material de forma simples 
e organizada, seguindo a sistematização feita no conteúdo. 

O EClass cria automaticamente links “Next” e “Back” para você. Mas esteja atento à 
organização – em forma de diretório – que o sistema faz quando você cria novas páginas. 
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PÁGINA 45 

 
Áudio 

Agora que você já conhece os tipos de páginas do EClass, vamos voltar ao 3º passo – 
criação das páginas de conteúdo. 

Para criar uma nova página, clique em Pagina/ Adicionar Nueva. Dê um título à sua 
página e escolha o tipo – EClass Page, Web Page ou Quiz. O tipo de página a escolher depende de 
sua necessidade. Precisa colocar multimídia? Então use EClass page. Quer trabalhar com textos e 
figuras? Use Web page. Se precisar fazer exercícios de fixação, você já sabe: o tipo de página é 
Quiz. 
 

 



  

 

86 

 
PÁGINA 46 

 
Áudio 

Publicar um projeto EClass significa disponibiliza-lo ao aluno, seja em arquivos tipo PDF, 
em página Web ou CD-ROM. Lembre-se que é muito importante fazer testes com a primeira 
publicação antes de divulgar o material aos interessados, a fim de garantir seu correto 
funcionamento. 

Visualização do projeto: Para visualizar seu projeto antes de publicar, clique em Archivo/ 
Vista previa. 
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PÁGINA 47 

 
Áudio 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem na internet? 
Para publicar um objeto de aprendizagem na internet você precisa de um servidor 

hospedeiro e, claro, acesso ao painel de controle: endereço eletrônico, senha e diretórios. 
Os requisitos do hospedeiro são: sistema Windows 2000, Linux, Unix ou FreeBSD, e CGI 

para suporte à pesquisa. 
Clique em Archivo/ Publicar/ hacia sitio web. 
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PÁGINA 48 

 
Áudio 

Para publicar um objeto de aprendizagem em CD-ROM você precisa ter drive e software 
para gravação de CD e, claro, CDs graváveis ou regraváveis. 

Clique em Archivo/ Publicar/ hacia CD-ROM. O sistema avisa que se abrirá uma janela 
com todos os arquivos a serem gravados na mídia. Basta seguir o procedimento normal de gravação 
de CD-ROM do seu programa. 
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PÁGINA 49 

 
Áudio 

O modo mais simples de publicar um objeto de aprendizagem no EClass é em PDF: não é 
necessário nenhum recurso adicional, além, claro, do próprio plugin Acrobat Reader para leitura 
desse tipo de arquivo. 

Clique em Archivo/ Publicar/ To PDF. Seu arquivo será armazenado dentro da pasta do 
seu projeto. 

Mais informações, veja o documento “EClass.Builder documentation”, disponível em 
www.eclass.net. 
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PÁGINA 50 

 
Áudio 

Nesta unidade, começamos nosso estudo conhecendo o programa de autoria 
EClass.Builder. Agora sabemos que se trata de um software livre e gratuito. 

Os principais recursos do programa são: uso de temas, escolha de idioma de interface e 
três tipos de páginas como alternativas no momento da construção de um objeto de aprendizagem. 

Aprendemos como se instala o EClass a partir do CD e da Internet e como o programa 
trabalha. 

Por fim, seguimos os quatro passos de criação de projetos no EClass: 
Primeiro: criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem; 
Segundo: escolha do tema; 
Terceiro passo: criação das páginas de conteúdo (dentro de um mesmo curso, é possível 

inserir três tipos de página: EClass page, Web page e Quiz); 
E quarto passo: publicação do curso (PDF, página Web ou CD-ROM). 
Assim, finalizamos esta unidade. Lembre-se que o EClass possui outras ferramentas, e 

você terá que trabalhar um pouco até aprender a usá-las. É fácil, você vai ver. 
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PÁGINA 51 

 

 
PÁGINA 52 

 
Áudio 

Muito bem! Com o fechamento da unidade III, acabamos de estudar o conteúdo do 
“Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de material instrucional no programa 
de autoria EClass.Builder”. 

Qual é, agora, a sua percepção com relação à criação de materiais para EAD? Reflita 
sobre isso... Certamente você tem mais dicas para aperfeiçoar essa tarefa! 

Se achar preciso, estude este manual outra vez, e o tenha sempre à mão para consultas. 
Agora você está pronto para ser um professor conteudista. Contamos com você para nos ajudar a 
refletir e descobrir melhores práticas em educação a distância! 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Elaborou-se um manual de auxílio ao professor conteudista. 

A Unidade I – Tutorial básico EAD busca atingir seu objetivo na medida em 

que explica o ambiente proposto pela EAD. O professor contextualiza a atividade de 

desenvolvimento de conteúdos, facilitando a compreensão das especificidades, 

dadas em forma de orientações na unidade II. 

A Unidade II (Orientações para construção de conteúdo em EAD), por sua 

vez, descreve as orientações ao professor. Atinge seu objetivo de fornecer ao 

professor conteudista informações acerca de como elaborar o conteúdo instrucional. 

Entretanto, não pretende ser extensiva, por causa das especificidades das mídias e 

aspectos não contemplados. 

A Unidade III – Tutorial do software de autoria EClass.Builder cumpre parte 

de seu objetivo, que é orientar o professor na construção do objeto de 

aprendizagem, visando publicar o conteúdo para acesso dos alunos. 

Durante o desenvolvimento do manual no software, empregaram-se 

conhecimentos básicos da linguagem HTML para que o resultado, principalmente 

com relação ao design da informação, fosse alcançado. 

Estas informações não estão descritas no manual, visto que fogem ao 

escopo. Entretanto, verifica-se a necessidade de que professores conteudistas as 

tenham presentes para que o produto final – o objeto de aprendizagem – seja 

visualmente agradável e esteja pronto para publicação. 

Para formatação, criou-se elementos para compor o design. Assim, alguns 

componentes (como capa, caixa de texto com desenho, etc.) foram feitos em 

programas computacionais que permitem trabalhar com imagens. Observa-se que, 

para desenvolver um objeto de aprendizagem no EClass, é preciso conhecer outras 

ferramentas de apoio. 

O “Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de 

material instrucional no programa de autoria EClass.Builder” não foi publicado na 
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Internet, limitando a descrição mais detalhada do procedimento no próprio manual. 

A autora está ciente de que é preciso validar o manual e reconhece as 

limitações de aplicação, especificamente no que se refere ao uso do programa de 

autoria EClass.Builder. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

A reflexão acerca das considerações finais se inicia com o resgate do 

problema de pesquisa – como orientar professores conteudistas para criação de 

objetos de aprendizagem distribuídos eletronicamente? 

Com vistas a proporcionar respostas a essa questão, partiu-se em busca 

de embasamento teórico nos temas educação e tecnologia e educação a distância. 

Observou-se significativa presença da tecnologia na educação – a 

capacidade de alcançar grande audiência é sua principal contribuição. Contudo, 

utilizou-se como meio em EAD, uma ferramenta que não dispensa procedimentos 

pedagógicos e planejamento, devido aos problemas inerentes ao seu uso. 

Na fundamentação teórica em educação a distância procurou-se 

conceituar, esclarecer e contextualizar o tema. 

A EAD acompanhou o desenvolvimento da tecnologia: do uso de materiais 

impressos enviados por correio, ampliou sua capacidade de distribuição de 

conteúdos com redes de alta velocidade. Da forma como se apresenta hoje, é difícil 

classificar programas segundo subdivisões da EAD, visto que se tem adotado o uso 

de diversas mídias nas propostas metodológicas. Observa-se que o sistema 

enriquece, amplia seus horizontes, mas carece de estudos para solucionar 

problemas emergentes. 

Assim sendo, buscou-se neste estudo conhecer as contribuições das 

teorias da aprendizagem: o construtivismo, o cognitivismo e o comportamentalismo. 

As teorias contempladas identificam o enfoque teórico dado aos programas 

educacionais, com fins de orientar seu uso efetivo na educação. 

Diante disso, compreendeu-se o campo de articulação da educação e 

tecnologia. 

Ao identificar recursos tecnológicos utilizados em EAD, constatou-se que 

existem diferentes tipos de programas educacionais, desde softwares de informação 

até programas complexos de simulação. Priorizou-se neste estudo descrever os 
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recursos dos softwares de autoria, bem como mencionar o espaço do Learning 

Management System no âmbito educacional modalidade EAD. 

Os dados dos programas de autoria identificados mostram seus recursos, e 

sistematizados da forma como foram, facilitaram a seleção do EClass.Builder para 

compor o tutorial da proposta final deste trabalho. 

Com base nesse quadro conceitual e na identificação de recursos dos 

programas de autoria, procurou-se atingir o objetivo geral da pesquisa: desenvolver 

um manual de orientação à construção de material instrucional para educação a 

distância em software de autoria. 

Para tanto, identificou-se as atividades do professor conteudista no 

processo do design instrucional por meio da análise de modelos existentes. Esse 

passo tornou possível dividir responsabilidades do professor e dos gestores do 

programa EAD. 

O levantamento da necessidade informacional do professor conteudista, 

realizado mediante análise de manuais, orientações para elaboração de conteúdos e 

metodologias, possibilitou a definição dos temas componentes do manual, o qual foi 

desenvolvido no programa EClass.Builder. 

Ao final, entende-se que o objetivo geral, assim como os específicos, foram 

atingidos. 

A partir deste trabalho, espera-se contribuir para o desenvolvimento e 

descrição de melhores práticas na elaboração de materiais instrucionais para 

educação a distância, distribuídos eletronicamente. Além disso, acredita-se que, por 

se tratar de estudo baseado na literatura e na prática, possa ser útil para orientar e 

apoiar a concepção de procedimentos para elaboração de outros manuais, ou como 

uma solução adaptada ao programa EAD e aos recursos tecnológicos adotados. 

Por fim, ao entender que esta pesquisa não se limita aos objetivos aqui 

enumerados, sugere-se para trabalhos futuros: 

� Avaliar este manual junto aos usuários (professores), visando 

verificar falhas e restrições. Com isso, coletar dados para decidir 
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sobre modificações necessárias, como identificar outros aspectos 

não contemplados, melhorar conteúdo, linguagem e design, etc.; 

� Avaliar e consolidar os resultados da aplicação deste manual por 

meio do desenvolvimento de um curso; 

� Disponibilizar o “Manual de orientação ao professor conteudista para 

elaboração de material instrucional no programa de autoria 

EClass.Builder” na Internet, facilitando seu acesso. 
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APÊNDICE A – Design instrucional: análise comparativa 

A.1 CONCEITO 

O termo design adotado se refere a qualquer produto final de um processo 

cujo propósito e intenção de forma e funcionamento foram claramente descritos. 

(FILATRO, 2004, p. 57). O termo instrução diz respeito a uma “atividade de ensino 

ligada à construção de conhecimentos que utiliza a conversação inteligente para 

facilitar a compreensão” (FILATRO, 2004, p. 64). Nesse sentido, o design 

instrucional (ou design da instrução) se refere à articulação entre forma e função de 

um produto instrucional, e não apenas à face visível ou ao planejamento de ensino 

(FILATRO, 2004, p. 56). Ou ainda, “ação intencional e sistemática de ensino, que 

envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, 

atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas 

específicas” com a finalidade de facilitar a aprendizagem (FILATRO, 2004, p. 65). 

Para representar as estratégias instrucionais são utilizados modelos de 

desenvolvimento de design instrucional, também conhecidos como modelos de 

educação a distância. Tais modelos têm como função orientar a elaboração de 

cursos por meio de um processo sistematizado, o qual envolve, de modo geral, o 

planejamento, a construção e a aplicação de cursos a distância (FILATRO, 2004, p. 

66; PINHEIRO, 2002, p. 41). 

A.2 MODELOS DE DESIGN INSTRUCIONAL 

As fases tradicionais que compõem os elementos de design instrucional 

são apresentadas no QUADRO 13. 
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QUADRO 13 – FASES DO DESIGN INSTRUCIONAL TRADICIONAL 

Fase Atividades 

Análise 

� Levantamento da necessidade de implementação do curso; 
� Identificação de necessidades de aprendizagem; 
� Caracterização dos alunos; 
� Análise da infra-estrutura tecnológica e mídias potenciais; 
� Formulação dos objetivos do curso; 

Design 

Planejamento da instrução, que envolve: 
� Criação da equipe que vai trabalhar; 
� Grade curricular; 
� Seleção de estratégias pedagógicas e tecnológicas; 
� Fixação de cronogramas; 

Desenvolvimento 

� Produção de materiais e produtos; 
� Montagem e configuração de ambientes; 
� Capacitação de professores e tutores; 
� Definição de suporte técnico e pedagógico; 

Implementação 

Situação didática propriamente dita que envolve: 
� Capacitação de pessoal; 
� Ambientação; 
� Realização do evento; 

Avaliação 

Consideração sobre a eficácia do curso e a eficiência do sistema, por meio de: 
� Acompanhamento; 
� Revisão; 
� Manutenção. 

FONTE: Adaptado de Filatro (2004, p. 66-69). 

 

Filatro (2004, p. 119-134) sugere um modelo de design instrucional que 

considere o contexto. Os procedimentos e ações, em todas as fases, levam a uma 

nova forma de design instrucional. Neste modelo, as tarefas da fase de análise 

(identificação de necessidades de aprendizagem, definição de objetivos 

instrucionais, caracterização dos alunos, levantamento das limitações) são apenas 

para definir um foco inicial, e deverão ser aprimoradas, porque, na visão 

contextualizada, não se pode engessar o conteúdo a essas definições prévias. Na 

etapa de design e desenvolvimento, a finalidade é atender a multiplicidade inerente 

ao contexto educacional por meio da construção de ambientes flexíveis e favoráveis 

à aprendizagem; a implementação está fortemente relacionada ao contexto, e deve 

se adaptar a ele; a etapa de avaliação também estará integrada de forma 

progressiva e contínua no processo de ensino-aprendizagem. 

Willis (apud PINHEIRO, 2002, p. 42) propõe um modelo cujas tarefas são 

voltadas principalmente ao desenho de instrução do curso (QUADRO 14). 
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QUADRO 14 – MODELO DE DESIGN INSTRUCIONAL DE WILLIS 

Fase Atividades 

Design 

Determinar a necessidade de instrução; 
Analisar a audiência; 
Definir objetivos instrucionais. 

Desenvolvimento 

Criar um esboço do conteúdo; 
Revisar materiais existentes; 
Organizar e desenvolver conteúdo; 
Selecionar/ desenvolver materiais e métodos para ensino. 

Avaliação 
Revisar metas e objetivos; 
Desenvolver uma estratégia de avaliação; 
Efetuar avaliação final. 

Revisão Melhorias gerais. 
FONTE: Adaptado de Pinheiro (2002, p. 42-44). 

 

Laaser (1997) apresenta uma série de procedimentos para elaboração de 

materiais para educação a distância. O autor vê a estrutura geral de forma 

hierárquica, como um sistema com vários subsistemas com os quais o elaborador de 

um curso deverá trabalhar (QUADRO 15). 

 
QUADRO 15 – SISTEMAS DE EAD  

Tipo do sistema Atividades 

Planejamento de programa 

Identificação da necessidade educacional do programa; 
Caracterização do aluno; 
Definição dos objetivos do programa; 
Identificação dos recursos disponíveis; 
Identificação das mídias que podem ser utilizadas. 

Desenvolvimento de curso 

Definição dos objetivos (mais restritos e específicos que os 
definidos no programa); 
Delineamento de conteúdo por meio da definição do conteúdo 
programático. 

Desenvolvimento de unidade 

Dar títulos e números às unidades; 
Elaborar texto de introdução (com declaração dos objetivos, 
introdução à matéria, orientações gerais de como estudar e dos 
recursos necessários); 
Elaborar o corpo da unidade (clara divisão em seções, o novo 
material e exercícios); 
Elaborar o texto final da unidade (resumo do conteúdo estudado 
e atividades de fixação). 

Desenvolvimento de lição 
A lição pode ser considerada como subdivisão de uma unidade 
grande, por isso, seu planejamento é idêntico ao da unidade. 

FONTE: Adaptado de Laaser (1997, p. 36-47). 

 

O autor enfatiza as questões de caracterização do aluno, definição dos 

objetivos instrucionais, forma da redação utilizada na estruturação dos conteúdos, 
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como incorporar a aprendizagem ativa nas unidades, e faz menção ao design da 

informação no desenvolvimento do formato dos materiais (LAASER, 1997). 

O QUADRO 16 apresenta a compilação das atividades do design 

instrucional dos três modelos. 

 
QUADRO 16 – COMPILAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESIGN INSTRUCIONAL 

  

Fase Atividades 

F
ila

tr
o 

(2
00

4,
 p

. 6
6-

69
) 
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O
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2,

 p
. 4

2)
 

La
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er
 (

19
97

, p
. 3

6-
47

) 

Avaliação da necessidade do curso x x x 
Caracterização dos alunos x x x 
Identificação das necessidades de aprendizagem x   
Definição dos objetivos do curso x x x 

Análise 

Identificação dos recursos disponíveis x  x 
Recursos humanos x   
Conteúdo programático do curso x  x 
Seleção de estratégias metodológicas e tecnológicas x x  

Planejamento 

Fixação de cronogramas x   
Criação de esboço do conteúdo;  x  
Revisão de materiais existentes;  x  
Organização e desenvolvimento de conteúdo; x x x 
Definição dos objetivos mais restritos e específicos   x 

Desenvolvimento 

Montagem e configuração de ambientes; x   
Avaliação Avaliação do projeto final x x  
FONTE: Elaborado pela autora. Baseado em Filatro (2004, p. 66-69), Willis (apud PINHEIRO, 2002, 

p. 42) e Laaser (1997, p. 36-47). 

A.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

A compilação das atividades do design instrucional mostra que este é 

descrito para orientar o planejamento de novos programas de ensino, pois 

contemplam tarefas de início – avaliação da necessidade do curso, e fim – avaliação 

do projeto final. 
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Filatro (2004, p. 66-69) menciona a atividade organização e 

desenvolvimento de conteúdo, mas não menciona a criação de esboço do conteúdo, 

revisão de materiais existentes e definição dos objetivos mais restritos e específicos. 

Entretanto, considera-se que essas três atividades pertençam à atividade-mãe 

organização e desenvolvimento de conteúdo. 

As atividades do design instrucional definidas por Willis estão voltadas ao 

desenho da instrução do curso (WILLIS apud PINHEIRO, 2002, p. 42). O autor (id.) 

não menciona em seu modelo as atividades de identificação das necessidades de 

aprendizagem, dos recursos disponíveis, definição de conteúdo programático e de 

objetivos mais restritos e específicos. 

As atividades seleção de estratégias metodológicas e tecnológicas e 

avaliação do projeto final são mencionadas por Filatro (2004, p. 66-69) e Willis (apud 

PINHEIRO, 2002, p. 42), mas não por Laaser (1997, p. 36-47). 

As atividades do design instrucional definidas pelos autores Filatro e 

Laaser consideram a forma de distribuição do material instrucional: internet e 

material impresso, respectivamente. Assim sendo, a atividade montagem e 

configuração de ambientes não cabe na proposta do segundo autor. 

Observa-se que a atividade de elaboração do material instrucional está na 

fase de desenvolvimento. Entende-se que é nesse instante que o professor 

conteudista entra no processo de design instrucional, exercendo atividades de 

elaboração do material instrucional. 
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APÊNDICE B – Orientações para o professor conteudista em programa EAD 

B.1 CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA EAD 

O Manual de criação e elaboração de materiais para educação a distância 

(LAASER, 1997) orienta a criação do material desde a concepção do programa, ou 

seja, o planejamento. Mostra que o planejamento da disciplina depende de 

informações do plano do programa. Para o desenvolvimento das unidades são 

usadas informações do plano da disciplina. 

Destacam-se as atividades: 

Planejamento do programa 

� Forma dos materiais; 

� Meios que serão utilizados; 

� Como eles se relacionarão uns com os outros; 

� Duração do programa; 

� Número de alunos; 

� Procedimentos administrativos necessários; 

� Quem desempenhará as tarefas envolvidas; 

� Título; 

� Métodos; 

� Forma de avaliação; 

� Teste final; 

� Identificação das disciplinas do programa. 

 

Planejamento da disciplina 

� Identificação dos objetivos da disciplina; 

� Elaboração do conteúdo programático. 
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Planejamento da unidade (divisão da disciplina) 

� Título e número; 

� Introdução (inclui declaração dos objetivos, introdução e orientação 

em relação à matéria, informação de como estudar a unidade); 

� Corpo da unidade (divisão do material em seções e exercícios); 

� Fim da unidade – verificação a respeito do aprendizado, resumo e 

exercícios de fixação. 

B.2 CURSO EM AMBIENTE MULTIMÍDIA 

O desenvolvimento de um curso em ambiente multimídia utilizou como 

metodologia os itens destacados a seguir (FREITAS e BRINGHENTI, 1999). 

Método de operacionalização do curso (em três fases) 

� Diagnóstico: definição da clientela do curso; 

� Estrutura operacional: papéis e responsabilidades; 

� Avaliação: validação do próprio curso. 

 

Sobre o curso 

� Informações sobre quantidade de disciplinas do curso, duração de 

cada uma delas e como são oferecidas (seqüencialmente); 

� Estrutura curricular: cada disciplina como um módulo; 

� Estrutura do curso: quadro das disciplinas que compõem o curso, 

carga horária, créditos, cronograma, ementa, objetivos de cada uma 

delas. 

 

Informações do plano de cada disciplina 

� Nome da disciplina, objetivos, professor, público alvo, carga horária, 

período, metodologia, recursos, duração, situação, ementa, 

bibliografia, freqüência mínima e sistema de avaliação. 
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Função do professor 

� Selecionar o conteúdo do material instrucional; 

� Selecionar instrumentos de avaliação e de controle para utilização; 

� Manter o aluno sempre motivado. 

 

Conteúdos do material didático 

� Objetivos, exercícios, atividades, textos complementares e recursos 

multimeios (reportagens de jornais, rádio, TV, vídeo etc.); 

 

Estratégias a serem utilizadas 

Técnicas de questionamento, estudos de caso, painel de discussão, 

exercícios e práticas individuais ou em grupo, visitas a locais de trabalho 

relacionados, brainstorming, painel de reações e demonstrações, jogos de empresa, 

simuladores, programas de estágio, instrução programada. 

 

Avaliação de aprendizagem 

� Prova escrita ao final de cada disciplina; 

� Seminários; 

� Relatórios; 

� Trabalhos de pesquisa individuais ou em grupos; 

� Modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 

B.3 MANUAL DO PROFESSOR CONTEUDISTA 

A estrutura do manual (VIDOTTO, RIBEIRO e FREITAS, 2002) detalha e 

explica qual o formato do curso oferecido pela instituição e a função do professor 

conteudista, com destaque para: 

Modelo do curso a distância da instituição 

� Forma em que o curso é oferecido; 
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� Como deve ser organizado o conteúdo para esta forma; 

� Número máximo de aulas e de horas de estudo para a disciplina; 

� Como deverão ser planejadas as aulas; 

� Qual é a responsabilidade do conteudista; 

� Quem será o tutor (pode ou não ser o professor). 

 

Funções do professor conteudista 

As funções do professor conteudista é elaborar os seguintes materiais: 

� Apresentação do curso – anunciação de objetivos, habilidades e 

competências esperadas; 

� Mini-currículo – apresentação pessoal; 

� Plano de curso – título do curso, nome do professor, público alvo, 

carga horária, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, 

recursos, duração, ementa, sistema de avaliação e bibliografia; 

� Roteiro do plano de aula – divisão do tema da ementa em aulas, 

aulas em tópicos. Elaboração de roteiro de plano de aula para cada 

tópico, com o conteúdo programático, carga horária do tópico, 

objetivos, metodologia, estratégias de aprendizagem e recursos de 

ensino, sistema de tutoria, sistema de avaliação e bibliografia; 

� Material didático (inclusive glossário); 

As orientações gerais para elaboração de materiais incluem as tarefas do 

design instrucional que são de responsabilidade do professor conteudista, formas de 

organização do conteúdo, bem como requisitos do material (introdução, bibliografia, 

títulos, etc.). Além disso, lista questões a serem consideradas na redação do texto, 

no uso de ilustrações (gráficos, imagens, fotos e desenhos), no uso de estratégias 

pedagógicas e questões a serem consideradas com relação à linguagem do 

material; 

� Avaliações (inclui avaliação das aulas e avaliação final); 

As orientações gerais para avaliação são compostas pela explicação de 
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sua finalidade, das modalidades existentes (avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa), qual a forma de avaliação priorizada pelo curso, e por que. Além disso, 

informa o professor conteudista quem é responsável pela correção das mesmas e 

quais são obrigatórias. Exemplifica os tipos de exercícios a serem usados nas aulas 

e qual tipo a cobrar na avaliação final. 

B.4 LINGUAGEM E ARQUITETURA DE CONTEÚDO PARA EAD 

Os dados sintetizados a seguir têm por base o artigo de Freitas, Loyolla e 

Prates (2002). 

Inicialmente é explicada a necessidade de atenção especial no preparo de 

materiais, principalmente na estruturação, organização e apresentação. Explica o 

método de aprendizagem utilizado e lista os elementos que caracterizam a 

metodologia da instituição. Os pontos abordados especificamente são: 

 

Arquitetura do material 

� Estruturação, ordenação e relação lógica entre conceitos; 

� Divisão do conteúdo em partes; 

� Criação de hiperlinks; 

� Organização das aulas de forma coerente; 

� Modelo ou roteiro de estrutura (flexível), contendo índice, introdução, 

objetivos, conteúdo, conceito central, definição, caracterização, 

exemplificação, sintetizando (resumo), atividade de auto-avaliação, 

estudo de caso, sites para pesquisa, bibliografia, leitura 

recomendada, glossário e ampliações (material complementar); 

 

Definição de padrão gráfico para itens 

� Corpo do texto, títulos e subtítulos, conceitos primários e 

secundários, exemplos, exercícios etc.; 
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� Utilização de negrito, sublinhado; tamanhos de fontes, numeração 

de seqüências de conteúdo e cores para destaque. 

 

Linguagem 

� Adaptada ao tema de cada curso; 

� Vocabulário orientado ao aluno; 

� Estilo simples e habitual; 

� Imagens ou elementos multimídia legendados; 

� Usar parágrafos e sentenças curtas; 

� Evitar conectar sentenças com conjunções; 

� Organizar as frases que estiverem invertidas; 

� As frases e parágrafos enunciando idéias com princípio, meio e fim; 

� Manter os verbos da voz ativa e de preferência no presente; 

� Simplicidade, clareza, objetividade. 

 

Gerenciamento de conteúdo 

A necessidade de complementação e atualização do material é identificada 

para solicitar o serviço de aprofundamento e atualização ao professor responsável 

pelo curso. 

 

Outros 

� Usar sempre fontes idôneas de citação e bibliografia; 

� Características e funções de um módulo e como torná-lo didático 

(trabalhar os itens motivação, relacionar o conteúdo com outros 

conhecimentos, enunciar objetivos, métodos, materiais, estratégias, 

atividades e sistemas de avaliação). 
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B.5 CURSOS MEDIADOS POR COMPUTADOR 

A esquematização a seguir foi identificada no documento “Orientações 

para o desenvolvimento de cursos mediados por computador” (FRANCO, 2006). 

Sobre EAD 

� Conceitos, histórico e EAD na instituição; 

 

Planejamento do curso 

� Fase de análise (perfil dos alunos, objetivos de aprendizagem, 

estratégias metodológicas, mecanismos de avaliação); 

� Identificação da abordagem do projeto (abordagem instrucional ou 

interacionista). 

 

Desenvolvimento do material – abordagem instrucional 

Etapa 1 – elaboração do projeto 

� Informações gerais – título, ementa, objetivo geral, duração do 

curso, método de trabalho, materiais complementares; 

� Estratégias metodológicas – indicar a estrutura básica do conteúdo 

programático; 

� Planejamento do conteúdo – objetivo geral do curso, estrutura de 

cada unidade; 

� Implementação da comunicação – e-mail, fórum, chat, 

videoconferência; 

� Recursos tecnológicos e humanos – orientação na utilização de 

ferramentas do ambiente de aprendizagem, formatação do 

conteúdo, planejamento instrucional; 

 

Etapa 2 – desenvolvimento do curso 

� Elaboração dos arquivos de informações gerais; 
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� Elaboração dos arquivos de conteúdo do curso – definição de estilos 

de redação apropriada para web; 

� Recursos de interatividade; 

� Recursos complementares ao conteúdo – glossário, índice, 

anotações, e organização dos arquivos criados – criação de uma 

estrutura de diretório; 

� Publicação na web; 

� Implementação da comunicação. 

 

Desenvolvimento do material – abordagem interacionista 

Etapa 1 – Elaboração do Projeto 

� Diretrizes gerais do curso – como será analisada a freqüência; 

� Como será avaliada a ferramenta de comunicação, tipo do arquivo 

entregue, periodicidade de atualização de informações importantes; 

� Informações gerais – código do curso, nome do curso; 

� Descrição e objetivos gerais do curso; 

� Metas a serem atingidas; 

� Duração do curso; 

� Público alvo; 

� Plano de ensino – atividades, leituras obrigatórias e opcionais, etc.; 

 

Etapa 2 – Desenvolvimento do curso 

� Elaboração do conteúdo; 

� Ferramentas de comunicação – perfil, e-mail, chat, fórum, 

videoconferência; 

� Ferramentas para publicação do material do aluno, moderação; 

� Publicação na Web. 

 

Observa-se que os manuais, orientações e descrições de metodologia 
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contemplam pontos comuns. De modo geral, podem-se compilar os pontos 

considerados por esses documentos como importantes, para viabilizar a 

operacionalização de programas, bem como de interesse do professor conteudista, 

que deve informar-se para desenvolver o conteúdo solicitado. 
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APÊNDICE C – Estrutura esquemática 

Título – Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de material 

instrucional no programa de autoria EClass.Builder 

UNIDADE I – OFICINA TUTORIAL BÁSICO EAD 

Conheça um pouco sobre o mundo da educação a distância (EAD) 

1 O que é educação a distância (EAD)? 

1.1 Características da EAD 

1.2 Vantagens e limitações da EAD 

2 Educação e tecnologia 

2.1 Ambientes virtuais de aprendizagem 

UNIDADE II – ORIENTAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA EAD 

Descubra como produzir materiais para EAD 

1 O que você precisa saber antes de começar 

1.1 Abordagem de apresentação do conteúdo 

1.2 Estruturação de material instrucional 

1.3 Uso de estratégias pedagógicas 

1.4 Tipos de avaliação 

2 O que você precisa saber para .... 

2.1 ...começar a produção do conteúdo 

2.1.1 Redação em EAD 

2.1.1.1 Uso de fontes 

2.1.2 Linguagem para EAD 

2.1.3 Uso de ilustrações 

2.2 ...desenvolver o planejamento visual do conteúdo 
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2.2.1 Princípios básicos de design 

2.2.2 Design pela tipologia 

3 O que você precisa fazer para produzir o objeto de aprendizagem no 

EClass.Builder 

 3.1 Preparação do conteúdo para a mídia 

UNIDADE III – TUTORIAL DO SOFTWARE DE AUTORIA ECLASS.BUILDER 

Conheça o EClass.Builder 

1 Sobre o programa de autoria EClass.Builder 

1.1 Principais recursos 

1.2 Como instalar o seu EClass.Builder 

1.3 Como o EClass trabalha 

Crie um objeto de aprendizagem no EClass.Builder 

1º passo – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem 

Onde está o meu projeto? 

2º passo – escolha do tema 

3º passo – criação das páginas de conteúdo 

Tipos de páginas do EClass 

4º passo – publicação do curso 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem na internet? 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem em CD-ROM? 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem em PDF? 
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APÊNDICE D – Preparação para a mídia 

[capa do curso – figura] 

Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de material 

instrucional no programa de autoria EClass.Builder 

Autor: Lealís dos Santos Pedroso 

Curitiba, 2006. 

[áudio] 

Bem-vindo ao “Manual de orientação ao professor conteudista para 

elaboração de material instrucional no programa de autoria EClass.Builder”. 

 

[sumário geral] 

SUMÁRIO 

UNIDADE I – TUTORIAL BÁSICO EAD 

Conheça um pouco sobre o mundo da educação a distância (EAD) 

1 O que é educação a distância (EAD)? 

2 Educação e tecnologia 

UNIDADE II – ORIENTAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA EAD 

Descubra como produzir materiais para EAD 

1 O que você precisa saber antes de começar 

2 O que você precisa saber para .... 

2.1 ...começar a produção do conteúdo 

2.2 ...desenvolver o planejamento visual do conteúdo 

3 O que você precisa fazer para produzir o objeto de aprendizagem no 

EClass.Builder 

UNIDADE III – TUTORIAL DO SOFTWARE DE AUTORIA ECLASS.BUILDER 

Conheça o EClass.Builder 

Crie um objeto de aprendizagem no EClass.Builder 

UNIDADE I – TUTORIAL BÁSICO EAD 
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[capa da unidade – figura com o nome da unidade] 

Unidade I – Tutorial Básico Educação a Distância 

 

[áudio] 

Unidade I – Tutorial básico educação a distância do ”Manual de orientação ao 

professor conteudista para elaboração de material instrucional no programa de 

autoria EClass.Builder”. 

 

[abertura da unidade] 

[sumário da unidade] 

UNIDADE I – TUTORIAL BÁSICO EAD 

Conheça um pouco sobre o mundo da educação a distância (EAD) 

1 O que é educação a distância (EAD)? 

2 Educação e tecnologia 

 

[Objetivos da Unidade] 

� Explicar o sistema de educação a distância ao professor; 

� Fundamentar a importância de seguir as orientações para elaboração 

dos materiais instrucionais. 

[áudio] 

[O que vamos estudar] 

Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre o mundo da educação a 

distância: conceito, subdivisões, características, vantagens e limitações. Também 

veremos como a tecnologia se insere nesse meio, bem como os recursos utilizados. 

Os objetivos são deste estudo são: 

� Explicar o sistema de educação a distância ao professor; 

� Fundamentar a importância de seguir as orientações para elaboração 

dos materiais instrucionais. 
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Tenha um bom estudo! 

 

[conteúdo da unidade] 

Conheça um pouco sobre o mundo da educação a distância (EAD) 

1 O que é educação a distância (EAD)? 

[página 1] 

A educação a distância é uma modalidade de educação, em que professor 

e aluno estão separados espacial e temporalmente. 

Recursos de informação e comunicação: [figuras] Internet, material 

impresso via correio, rádio, televisão, vídeo, CD-ROM, videoconferência, 

teleconferência, e-mail, telefone, fax, etc.; 

[áudio] 

Vamos começar conhecendo um pouco sobre o mundo da educação a 

distância. A educação a distância é uma modalidade de educação, em que professor 

e aluno estão separados espacial e temporalmente. 

Devido a esta distância espacial e temporal, o processo de aprendizagem 

ocorre com auxilio dos recursos de informação e comunicação, como Internet, 

material impresso via correio, rádio, televisão, vídeo, CD-ROM, videoconferência, 

teleconferência, e-mail, telefone, fax, e outros. 

 

[página 2] 

Subdivisões da educação a distância. 

Exemplos: 

E-learning – distribuição de conteúdos por meio de recursos tecnológicos; 

Educação on-line – distribuição de conteúdos exclusivamente pela rede 

Internet. 

 

Um curso pode adotar como metodologia de ensino um sistema de EAD 

misto, com distribuição de conteúdos em diversas mídias. 
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[áudio] 

A educação a distância, devido à forma de distribuição do material, foi 

subdividida. Por exemplo, temos o electronic learning, conhecido como e-learning, e 

a educação on-line: 

E-learning é o processo de ensino-aprendizagem por meio da tecnologia, 

tanto na forma on-line quanto off-line, ou seja, os materiais podem ser 

disponibilizados num site, distribuídos por CD-ROM ou DVD. Já na educação on-

line, como o próprio nome já diz, a distribuição de conteúdos é feita exclusivamente 

pela rede Internet; 

Mesmo considerando definições e tipos de mídias usadas para distribuição 

de conteúdos, nada impede que um curso adote como metodologia de ensino um 

sistema de EAD misto, com distribuição de conteúdos pela Internet, por meio de 

materiais impressos via correio e CD-ROM, por exemplo. 

Vejamos agora as características da educação a distância. Clique em 

“Next”. 

 

1.1 Características da EAD 

Papel do professor: instigar a curiosidade dos alunos, orientá-los e 

acompanhá-los na busca por novos conhecimentos. 

Papel do aluno: posicionar-se ativamente para colaborar e contribuir para a 

própria aprendizagem. 

“Aprender a aprender” 

[áudio] 

Entre as características da educação a distância, como o meio distribuição 

de conteúdos, temos o papel do professor e do aluno – os protagonistas. O papel do 

professor na educação a distância é instigar a curiosidade dos alunos, orientá-los e 

acompanhá-los na busca por novos conhecimentos. O aluno, por sua vez, deve se 

posicionar ativamente para colaborar e contribuir para a própria aprendizagem. 

Espera-se do aluno que ele “aprenda a aprender”, seja independente e gerencie o 
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aprendizado no seu próprio ritmo. 

Um lembrete importante: não se deve esperar que o sucesso na EAD se dê 

apenas pelo cumprimento do papel do professor e do aluno. É preciso que 

supervisores pedagógicos, orientadores educacionais e outros coadjuvantes estejam 

trabalhando em prol do mesmo objetivo. 

 

1.2 Vantagens e limitações da EAD (ARETIO apud PINHEIRO, 

2002, p. 8, 9) 

Vantagens da EAD: 

� Abertura; 

� Flexibilidade; 

� Economia; 

Limitações da EAD: 

� Empobrecimento das relações; 

� Feedback lento; 

� Resultado das avaliações não confiáveis. 

 [tarefa] Você está achando que existem poucas vantagens e limitações? Na 

verdade, enumerei aqui apenas algumas. Quero, agora, que você pense em outras, 

para complementar a nossa lista. Isso é importante para que você esteja consciente 

das implicações desse modelo de ensino, certo? 

[áudio] 

Mas como você deve saber, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Na 

educação a distância, esse fenômeno não é diferente. Assim, entre as principais 

vantagens e limitações da EAD, temos: 

� Primeira vantagem: Abertura – a EAD aumenta as oportunidades de 

formação na medida em que permite maior acesso aos cursos; 

� Segunda vantagem: Flexibilidade – a EAD permite que o aluno 

escolha onde, quando e em qual ritmo prefere estudar; 

� Terceira vantagem: Economia – não se gasta com locomoção e 
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infra-estrutura de apoio, pois não são necessários. 

� Quando às limitações, temos o empobrecimento das relações, visto 

que há pouca interação entre alunos entre si e professor; 

� A segunda limitação é com relação ao Feedback – na EAD, as 

respostas dos alunos se tornam mais lentas; 

� Terceira limitação: Resultado das avaliações não confiáveis – na 

aplicação de testes na educação a distância, há oportunidades para 

fraudes e plágio. 

Você está achando que existem poucas vantagens e limitações? Na 

verdade, enumerei aqui algumas. Quero, agora, que você pense em outras, para 

complementar a nossa lista. Isso é importante para que você esteja consciente das 

implicações desse modelo de ensino, certo? 

 

2 Educação e tecnologia 

“Ponto central da estratégia de sobrevivência” dos indivíduos na 

comunidade e no mercado de trabalho, das empresas e dos países na atual 

economia globalizada (FILATRO, 2004, p. 32). 

Aprendizagem continuada e para vida: a busca independente pelo 

conhecimento e o auto-aprendizado é uma necessidade, e não uma escolha 

(FILATRO, 2004, p. 26). 

Tecnologia na educação: 

Ensino não presencial mediado por tecnologias, também conhecido como 

e-learning (FILATRO, 2004, p. 25). 

Incorporação da Internet como auxiliar nas atividades escolares (KALINKE, 

2003, p. 41). 

[áudio] 

Agora, vamos refletir um pouco sobre a relação educação e tecnologia? 

Pois bem, a educação é vista por especialistas como “ponto central da estratégia de 

sobrevivência” dos indivíduos na comunidade e no mercado de trabalho, das 
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empresas e dos países na atual economia globalizada. Conforme Filatro (2004, p. 

26), nesse contexto, nasceu o conceito de aprendizagem continuada e para vida, em 

que a busca independente pelo conhecimento e o auto-aprendizado é uma 

necessidade, e não uma escolha. 

Como visto, é importante a busca independente pelo conhecimento. 

Estamos na praia da educação a distância, não é mesmo? Cada aluno escolhe 

como, quando e o que aprender. 

Sabendo da necessidade de aprendizado contínuo, a educação a distância 

evoluiu juntamente com a tecnologia, aproveitou seus recursos e abriu mais 

caminhos: trouxe à realidade dois fenômenos, mencionados respectivamente por 

Filatro (2004, p. 25) e Kalinke: o ensino não presencial mediado por tecnologias, 

também conhecido como e-learning e a incorporação da Internet como auxiliar nas 

atividades escolares. 

 

2.1 Ambientes virtuais de aprendizagem 

Recursos de distribuição de conteúdo: 

Internet 

A Internet é uma rede que usa como linguagem o protocolo eletrônico TCP 

– IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) para compartilhar e trocar 

dados e informações entre computadores (SIMONSON et al., 2006, p. 226). 

Ambientes virtuais de aprendizagem 

Programas Learning Management System (LMS); 

Principais recursos: gerenciamento de cursos e alunos, gerenciamento de 

conteúdos e comunicação. 

Exemplos: AulaNet, WebAula e Moodle. 

Programas de autoria 

São softwares que permitem criar apresentações, conteúdos em HTML, 

arquivos executáveis para CD, entre outros materiais, com possibilidade de usar 

multimídia. 
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[áudio] 

Agora que você já sabe que a educação a distância adotou recursos 

tecnológicos para distribuição de conteúdos, vamos aprender quais são os meios 

utilizados. Mas lembre-se, esses não são os únicos. 

Os recursos básicos para distribuição de conteúdo são: 

Internet – o que é internet? A Internet é uma rede que usa como 

linguagem o protocolo eletrônico TCP – IP (Transmission Control Protocol/ Internet 

Protocol) para compartilhar e trocar dados e informações entre computadores. 

Ambientes virtuais de aprendizagem – o que é um ambiente virtual de 

aprendizagem? São programas denominados Learning Management Systems 

(LMS), traduzindo, sistemas de gerenciamento de conteúdo, cujos principais 

recursos são gerenciamento de cursos e alunos, gerenciamento de conteúdos e 

comunicação. Exemplos: AulaNet, WebAula e Moodle. 

Programas de autoria – o que são programas de autoria? São softwares 

que permitem criar apresentações, conteúdos em HTML, arquivos executáveis para 

CD, entre outros materiais, com possibilidade de usar multimídia. Todo produto 

gerado por esses programas são denominados objetos de aprendizagem. 

Vamos repassar este conteúdo: a Internet possibilita a distribuição de 

conteúdos – distribuição dos objetos de aprendizagem criados em programas de 

autoria, os quais, por sua vez, são gerenciados através dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

 

[O que estudamos nesta unidade – resumo] 

Educação a distância: modalidade de educação, em que professor e aluno 

estão separados espacial e temporalmente; 

A aprendizagem e a comunicação acorrem com auxilio dos recursos de 

informação e comunicação; 

Professor e aluno têm papeis específicos; 

Vantagens e limitações; 
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Tecnologia na educação: Internet, ambientes virtuais de aprendizagem, 

programas de autoria. 

[áudio] 

Nesta unidade, conhecemos o mundo da educação a distância: 

aprendemos que a educação a distância é uma modalidade de educação, em que 

professor e aluno estão separados espacial e temporalmente. Assim, a 

aprendizagem e a comunicação acorrem com auxilio dos recursos de informação e 

comunicação. 

Também professor e aluno têm papeis específicos: o papel do professor é 

instigar a curiosidade dos alunos, orientá-los e acompanhá-los na busca por novos 

conhecimentos. Já o papel do aluno é agir como colaborador e contribuinte da 

própria aprendizagem. 

Mencionei também algumas vantagens e limitações, lista que você 

complementou. 

Vimos também como se dá a presença da tecnologia na educação por 

meio de seus recursos: Internet, que é a rede de compartilhamento de dados e 

informações, ambientes virtuais de aprendizagem, que servem para gerenciar 

conteúdos, alunos e comunicação, e por fim, os programas de autoria, utilizados 

para produção de objetos de aprendizagem. 

 

[O que vamos estudar na próxima unidade] 

Unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD 

Foco: produção de objetos de aprendizagem para educação a distância. 

Conteúdo: abordagem de apresentação do conteúdo, estrutura do material, 

uso de estratégias pedagógicas, tipos de avaliação, redação e linguagem em 

educação a distância, uso de ilustrações, planejamento visual, e preparação do 

conteúdo para a mídia. 

[áudio] 

Na Unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD, 
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nosso foco será a produção de objetos de aprendizagem para educação a distância. 

A elaboração desses conteúdos demanda conhecimento sobre abordagem de 

apresentação do conteúdo, estrutura do material, uso de estratégias pedagógicas, 

tipos de avaliação, redação e linguagem em educação a distância, uso de 

ilustrações, planejamento visual, e preparação do conteúdo para a mídia. É isso que 

veremos na próxima unidade. 

 
[referências da unidade] 

FILATRO, A. Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. São 
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004. 215 p. 

KALINKE, M. A. Internet na educação. Curitiba: Chain, 2003. 144 p. 
 
PEDROSO, L. S. Manual de orientação ao professor conteudista para 
elaboração de material instrucional no programa de autoria EClass.Builder. 
Curitiba, 2006. 171 f. Trabalho Acadêmico (Disciplina Pesquisa em Informação II – 
Curso de Gestão da Informação, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 
Federal do Paraná). 

PINHEIRO, M. A. Estratégias para o design instrucional de cursos pela Internet: 
Um estudo de caso. 2002. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) 
– Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 

SIMONSON, M. et al. Internet-based distance education. In:_____. Teaching and 
Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. 3. ed. New Jersey: 
Prentice Hall, 2006. p. 225-259. 

UNIDADE II – ORIENTAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA EAD 

[capa da unidade – figura com nome da unidade] 

Bem-vindo à Unidade II – Orientações para construção de conteúdos em EAD 
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[áudio] 

Bem-vindo à Unidade II – Orientações para construção de conteúdos em 

EAD do “Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de material 

instrucional no programa de autoria EClass.Builder”. 

[abertura da unidade] 

[sumário da unidade] 

UNIDADE II – ORIENTAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS EM EAD 

Descubra como produzir materiais para EAD 

1 O que você precisa saber antes de começar 

2 O que você precisa saber para .... 

2.1 ...começar a produção do conteúdo 

2.2 ...desenvolver o planejamento visual do conteúdo 

 

[objetivos da Unidade] 

� Fornecer ao professor conteudista informações acerca de como 

elaborar o conteúdo instrucional. 

 

[o que já estudamos] 

Educação a distância: modalidade de educação, em que professor e aluno 

estão separados espacial e temporalmente; 

A aprendizagem e a comunicação acorrem com auxilio dos recursos de 

informação e comunicação; 

Professor e aluno têm papeis específicos; 

Vantagens e limitações; 

Tecnologia na educação: Internet, ambientes virtuais de aprendizagem, 

programas de autoria. 

[áudio] 

Na Unidade I – Tutorial básico educação a distância, vimos alguns 

conceitos básicos da área educação a distância: o próprio conceito de educação a 
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distância, as subdivisões existentes, características, vantagens e limitações e no 

final, a relação educação e tecnologia. 

[o que vamos estudar] 

Unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD 

Foco: produção dos objetos de aprendizagem; 

Conteúdos: abordagem de apresentação do conteúdo, estrutura do 

material, uso de estratégias pedagógicas, tipos de avaliação, redação e linguagem 

em educação a distância, uso de ilustrações, planejamento visual, e preparação do 

conteúdo para a mídia. 

[áudio] 

Agora que temos informações básicas acerca do sistema de educação a 

distância, vamos focar na produção dos objetos de aprendizagem. Para tal, 

estudaremos a abordagem de apresentação do conteúdo, estrutura do material, uso 

de estratégias pedagógicas, tipos de avaliação, redação e linguagem em educação 

a distância, uso de ilustrações, planejamento visual, e preparação do conteúdo para 

a mídia. 

Tenha um bom estudo! 

 

[conteúdo da unidade] 

Descubra como produzir materiais para EAD 

A elaboração do material didático para EAD é complexa. 

O material didático tem peso considerável para o sucesso na comunicação 

e aprendizagem. 

Pense comigo: se o material didático tem peso importante, o profissional 

que o produz tem que conhecer os requisitos para produção do mesmo, certo? 

Veja Figura 1 na próxima página. Leia com atenção cada tópico. Nós os 

estudaremos com mais detalhes nesta unidade. 

[áudio] 

A elaboração do material didático para EAD é mais complexa que a mesma 
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tarefa para ensino presencial. Por quê? O principal motivo é a dificuldade de se 

ensinar utilizando mídias para distribuição de conteúdos. Se considerarmos a 

distância espacial e temporal entre professor e aluno, e o papel do primeiro como 

facilitador, instigador e incentivador – aprendemos isso na primeira unidade – vemos 

que o material didático tem peso considerável para o sucesso na comunicação e 

aprendizagem. 

Veja a Figura 1 na próxima página. Leia com atenção cada tópico. Nós os 

estudaremos com mais detalhes nesta unidade. 

[figura 1] 

[áudio] 

Como eu já disse, o material didático tem peso considerável para sucesso 

do aprendizado na educação a distância. Então, o profissional que o produz tem que 

conhecer os requisitos para elaboração do mesmo, certo? Olhe este mapa mental. 

Você está vendo a quantidade de itens relevantes para criação de conteúdos? Tudo 

isso o professor conteudista tem que saber. Vamos ver em detalhe cada um? 

 

1 O que você precisa saber antes de começar 

1.1 Abordagem de apresentação do conteúdo 

Objetivo: facilitar a compreensão dos conteúdos; 

Três abordagens (LAASER, 1997, p. 64-65): 

1 – Abordagem lógica: estrutura-se o material usando o método dedutivo 

ou indutivo; 

2 – Abordagem centrada nos problemas: apresenta-se ao aluno um 

problema concreto; 

3 – Abordagem relacionada ao desempenho: dividem-se as tarefas em 

subtarefas e se explica passo a passo como realizá-la. 

[áudio] 

Os textos utilizados em EAD devem ser estruturados para facilitar a 

compreensão dos conteúdos. Você pode estruturá-los conforme o esboço dos 
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tópicos, mas também pode usar uma das três abordagens mencionadas por Laaser: 

abordagem lógica, abordagem centrada nos problemas e abordagem relacionada ao 

desempenho. 

Na abordagem lógica, estrutura-se o material usando o método dedutivo – 

estrutura que parte do geral para o específico; ou indutivo – em que se explica o 

específico e depois se demonstra os conceitos. 

Na abordagem centrada nos problemas, apresenta-se ao aluno um 

problema concreto. O papel do professor é auxiliar o aluno a resolvê-lo por meio de 

análise e elaboração de diagnóstico. 

Na abordagem relacionada ao desempenho, dividem-se as tarefas em 

subtarefas, explicando-se passo a passo como realizá-la. 

Agora vamos a outro item: a estruturação de material instrucional. 

 

1.2 Estruturação de material instrucional 

[página 1] 

Esteja atento à: 

Seqüência de apresentação do conteúdo, de forma que seja coerente. 

Estrutura esquemática requerida pelo programa. Exemplo: 

� Introdução; 

� Desenvolvimento (conceitos, definições, exemplos, resumo, 

exercícios de fixação etc.); 

� Conclusão; 

� Materiais complementares (indicação de artigos para leitura, sites 

para visita, glossário etc.). 

[áudio] 

Ao montar a estrutura do material instrucional para EAD, esteja atento à 

seqüência de apresentação do conteúdo, de forma que seja coerente. Lembre de 

consultar a estrutura esquemática requerida pelo programa. Para que você 

compreenda melhor o que estamos falando, vou exemplificar. Um material didático 
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pode ter a seguinte estrutura: 

� Introdução; 

� Desenvolvimento, cujo conteúdo é formado por conceitos, 

definições, exemplos, resumo, exercícios de fixação etc.; 

� Conclusão; 

� Materiais complementares, como indicação de artigos para leitura, 

sites para visita, glossário etc. 

[página 2] 

Passe pequenas quantidades de informações aos alunos. 

Recursos: 

� Divisão do conteúdo de forma padronizada em itens, módulos, 

capítulos, tópicos, unidades, seções, conforme as necessidades 

percebidas; 

� Parágrafos curtos e objetivos, apresentando no máximo duas idéias 

em cada um; 

� Títulos representativos, pertinentes ao conteúdo, de modo a guiar o 

aluno em sua navegação; 

� Elementos de ligação entre seções e parágrafos, formando uma 

ponte; 

� Revisão de conteúdo no fim das seções, para lembrar conteúdos 

estudados. 

� Referências dos materiais utilizados para compor seu conteúdo. 

[tarefa] Agora, pare um pouquinho e reflita sobre o porquê do uso de cada um 

desses recursos nos materiais para educação a distância. 

[áudio] 

Ao produzir os materiais, você já sabe: estruture-os. Ainda assim, é preciso 

que se façam subdivisões para passar pequenas quantidades de informações aos 

alunos. Importante também é usar os seguintes recursos: 

� Divisão do conteúdo de forma padronizada em itens, módulos, 
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capítulos, tópicos, unidades, seções, conforme as necessidades 

percebidas; 

� Parágrafos curtos e objetivos, apresentando no máximo duas idéias 

em cada um; 

� Títulos representativos, pertinentes ao conteúdo, de modo a guiar o 

aluno em sua navegação; 

� Elementos de ligação entre seções e parágrafos, formando uma 

ponte; 

� Revisão de conteúdo no fim das seções, para lembrar conteúdos 

estudados; 

� Referências dos materiais utilizados para compor seu conteúdo. 

Agora, pare um pouquinho e reflita sobre o porquê do uso de cada um 

desses recursos nos materiais para educação a distância. 

Depois, passe ao próximo item: uso de estratégias pedagógicas. 

 

1.3 Uso de estratégias pedagógicas 

Favorece o aprendizado do aluno e retenção de conteúdo, quando 

utilizada corretamente. Ao escolhê-las, leve em consideração: 

� Características do público-alvo; 

� Necessidade de evocação de conhecimentos anteriores para 

compreensão do novo; 

� Necessidade de manter o interesse do aluno. 

Tipos de estratégias: 

� Incite a curiosidade do aluno de forma que ele busque mais 

informações em outras fontes; 

� Inclua exemplos do cotidiano do próprio aluno; 

�  Exemplifique conceitos; 

� Use recursos como metáforas e exemplos significativos e 

pertinentes. 
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[tarefa] Pare um pouco e aumente nossa lista de estratégias pedagógicas. Lembre-

se de usá-las na elaboração dos materiais instrucionais. 

[áudio] 

O uso de estratégias pedagógicas favorece o aprendizado do aluno e 

retenção de conteúdos quando utilizada corretamente. Ao escolhê-las, leve em 

consideração: 

� Características do público-alvo; 

� Necessidade de evocação de conhecimentos anteriores para 

compreensão do novo; 

� Necessidade de manter o interesse do aluno. 

Considerando essas informações, seus riscos de errar na escolha da 

estratégia diminuem. Agora, vamos aos tipos de estratégias: 

� Incite a curiosidade do aluno de forma que ele busque mais 

informações em outras fontes; 

� Inclua exemplos do cotidiano do próprio aluno; 

�  Exemplifique conceitos; 

� Use recursos como metáforas e exemplos significativos e 

pertinentes. 

Pare um pouco e aumente nossa lista de estratégias pedagógicas. Lembre-

se de usá-las na elaboração dos materiais instrucionais. Depois, passe ao próximo 

ponto de estudo: tipos de avaliação. 

 

[página 1] 

1.4 Tipos de avaliação 

Finalidade da avaliação: verificar se os objetivos de ensino estão sendo 

alcançados. 

Tipos de avaliações: 

� Avaliação diagnóstica: realizada no inicio da disciplina para 

verificar a presença ou ausência de habilidades, interesses e 
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necessidades dos alunos; 

� Avaliação formativa: realizada durante o processo de 

aprendizagem. Tem como objetivo detectar falhas e insucessos 

na aprendizagem dos alunos; 

� Avaliação somativa: realizada no final do processo. Seu objetivo 

é verificar se os objetivos de ensino foram alcançados. 

 

[áudio] 

Primeiramente, vamos conhecer os tipos de avaliação e os objetivos de 

cada uma delas. Depois, farei as considerações sobre avaliação em educação a 

distância. 

A avaliação tem como finalidade verificar se os objetivos de ensino 

estão sendo alcançados. Os tipos de avaliações mais utilizados são: avaliação 

diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. 

� A avaliação diagnóstica é realizada no inicio da disciplina para 

verificar a presença ou ausência de habilidades, interesses e 

necessidades dos alunos; 

� A avaliação formativa é realizada durante o processo de 

aprendizagem. Tem como objetivo detectar falhas e insucessos 

na aprendizagem dos alunos; 

� A avaliação somativa é realizada no final do processo. Seu 

objetivo é verificar se os objetivos de ensino foram alcançados. 

Ao elaborar exercícios de fixação ou para avaliação, você deve considerar 

o tipo priorizado pela instituição, a metodologia de ensino, assim como os recursos 

do software de autoria ou da plataforma de aprendizagem utilizados por ela. 

 

[página 2] 

Tipos de exercícios: 

� Questões múltipla escolha; 
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� Questões verdadeiro ou falso; 

� Questões dissertativas; 

� Resumos de conteúdo; 

� Numerar segunda coluna de acordo com a primeira; 

� Interpretação de textos; 

� Preenchimento de lacunas; 

� Palavras cruzadas; 

� Entrega de projetos. 

[tarefa] Complete essa lista com outros que você acha válido. 

[áudio] 

O programa de autoria escolhido para produzir este material – 

EClass.Builder, por exemplo, só permite a criação de exercícios de múltipla escolha 

e do tipo verdadeiro ou falso. Alguns sistemas de gerenciamento de conteúdo, como 

o Moodle, permitem a criação e administração das atividades dos alunos. Procure 

conhecer quais são os recursos que a instituição dispõe para desenvolver as 

avaliações. 

Na hora em que você precisa fazer um exercício, sempre dá um branco: 

quais são mesmos os tipos existentes?  

Aqui vai uma listinha: questões múltipla escolha, questões verdadeiro ou 

falso, questões dissertativas, resumos de conteúdo, numerar segunda coluna de 

acordo com a primeira, interpretação de textos, preenchimento de lacunas, palavras 

cruzadas, entrega de projetos. Complete essa lista com outros que você acha 

válidos. 

Em todo caso, lembre-se que alguns tipos de questões (como múltipla 

escolha, verdadeiro ou falso, numerar segunda coluna de acordo com a primeira, 

preenchimento de lacunas), quando elaboradas num programa de autoria ou no 

sistema de gerenciamento de conteúdos, são corrigidos automaticamente. Outros, 

como as questões dissertativas e projetos, necessitam de ”correção manual”. 

Em nosso próximo item vamos estudar o que é preciso saber para começar 
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a produção de conteúdos. 

 

2 O que você precisa saber para... 

...começar a produção do conteúdo. 

 

[áudio] 

Vencida a etapa do “o que você precisa saber antes de começar o material”, 

vamos à primeira parte do item “o que você precisa saber para começar a produção 

do conteúdo” 

 

2.1 ...começar a produção do conteúdo 

Uso de fontes 

� Selecione fontes de conteúdo idôneas; 

� Atente para a credibilidade do texto; 

� Faça citações corretamente; 

� Mencione a origem dos conteúdos, sempre! 

� Mencione a origem das fotos e figuras; 

� Coloque as referências no fim do material 

[áudio] 

Para começar a produção de conteúdos, você precisa saber sobre o uso de 

fontes: selecione fontes de conteúdo idôneas, atente para a credibilidade do texto, 

faça citações corretamente, mencione a origem dos conteúdos, sempre! Mencione a 

origem das fotos e figuras, coloque as referências no fim do material. 

 

2.1.1 Redação em EAD 

A redação para educação a distância é didática, mas com obrigação de 

comunicar-se com os alunos (LAASER, 1997, p. 63). 

 

Para ter sucesso na comunicação, para que o texto escrito seja de fácil 
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compreensão, alguns itens devem ser considerados: 

� Os conceitos e argumentos deverão ser apresentados de forma 

clara e sem erros ortográficos; 

� É necessário informar ao aluno como é a estrutura do material; 

� Usar recursos de destaque (negrito, itálico, sublinhado, sombra, etc.) 

para palavras e textos importantes – mas tome cuidado para não 

carrega-lo; 

� Cuidado ao usar abreviações: dê preferência às de domínio público, 

bem como unidades de pesos e medidas familiares aos alunos; 

� Evite usar desnecessariamente palavras obscuras, jargões e termos 

técnicos, pois dificultam a compreensão. 

Observe que o item redação está diretamente ligado à linguagem a ser 

utilizada. 

[áudio] 

O tipo de redação a ser utilizada em materiais de EAD merece atenção 

especial. 

Segundo Laaser (1997, p. 63), a redação para educação a distância é 

didática, mas com obrigação de comunicar-se com os alunos, visto que eles 

estão distantes. 

Para ter sucesso na comunicação, para que o texto escrito seja de fácil 

compreensão, alguns itens devem ser considerados: 

� Os conceitos e argumentos deverão ser apresentados de forma 

clara, sem erros ortográficos; 

� É necessário informar ao aluno como é a estrutura do material; 

� Usar recursos de destaque (negrito, itálico, sublinhado, sombra, etc.) 

para palavras e textos importantes – mas tome cuidado para não 

carrega-lo; 

� Cuidado ao usar abreviações: dê preferência às de domínio público, 

bem como unidades de pesos e medidas familiares aos alunos; 
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� Evite usar desnecessariamente palavras obscuras, jargões e termos 

técnicos, pois dificultam a compreensão. 

 

Observe que o item redação está diretamente ligado à linguagem a ser 

utilizada. 

 

2.1.2 Linguagem para EAD 

Busque incorporar ao texto “todas as características estilísticas de um 

bom ensino face a face” (LAASER, 1997, p. 69). 

Mas como conseguir isso? 

� Escreva o texto como se estivesse falando com o aluno, face a 

face, fazendo-o participar de seu pensamento; 

� Mantenha a informalidade no diálogo para motivar a leitura; 

� Dirija-se ao aluno como “você” e quando falar de si mesmo, use 

o pronome “eu”, para criar uma relação pessoal; 

� Devem-se usar parágrafos curtos, com linguagem objetiva; 

� Devem-se evitar orações subordinadas bem como negações em 

excesso numa mesma frase; 

� Evite vocabulários técnicos ao passar informações quando as 

mesmas poderiam ser compreendidas mais depressa se 

comunicadas por vocabulário familiar; 

� Use voz ativa para comunicar; 

� As idéias enunciadas devem ter começo, meio e fim; 

� Dê informações suficientes para a aprendizagem, mas com 

pouco texto; 

[áudio] 

Assim como a redação, a linguagem para educação a distância é item 

importante. Os materiais instrucionais de EAD exigem o uso de linguagem 

simples, de modo que seja agradável e natural ouvi-la. Laaser (1997, p. 69) 
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recomenda que se busque incorporar ao texto “todas as características 

estilísticas de um bom ensino face a face”. 

Mas como conseguir isso? Bem, para escrever textos interativos, 

considere o seguinte: 

� Escreva o texto como se estivesse falando com o aluno, face a 

face, fazendo-o participar de seu pensamento. 

� Mantenha a informalidade no diálogo para motivar a leitura; 

� Dirija-se ao aluno como “você” e quando falar de si mesmo, use 

o pronome “eu”, para criar uma relação pessoal; 

� Devem-se usar parágrafos curtos, com linguagem objetiva; 

� Devem-se evitar orações subordinadas bem como negações em 

excesso numa mesma frase; 

� Evite vocabulários técnicos ao passar informações quando as 

mesmas poderiam ser compreendidas mais depressa se 

comunicadas usando vocabulário familiar; 

� Use voz ativa para comunicar; 

� As idéias enunciadas devem ter começo, meio e fim; 

� Dê informações suficientes para aprendizagem, mas com pouco 

texto; 

É bastante coisa a considerar, não é mesmo? O importante agora é que 

você saiba o que fazer e o que não fazer no momento da elaboração do material. 

Releia esses itens. 

Depois passe para o próximo item sobre o uso de ilustrações no seu 

material. 

 

2.1.3 Uso de ilustrações 

As ilustrações devem agregar valor ao conteúdo. 

Quando usar ilustrações? 

O uso de ilustrações é pertinente para representar conceitos concretos ou 
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coisas visíveis no mundo real. É tão importante na comunicação da mensagem 

quanto o próprio texto. 

Por isso, deve-se considerar que: 

� As figuras não devem ser passíveis de dupla interpretação; 

� Nos gráficos, as denominações e distinção de linhas e colunas 

devem ser claras; 

�  É essencial o uso de legendas nas ilustrações; 

� Coloque a ilustração próxima ao texto a que se refere; 

� Se preferir, numere a ilustração; 

� Mencione a fonte das ilustrações. 

[áudio] 

O uso de gráficos, esquemas, imagens, tabelas, fotos e desenhos contribui 

para melhor compreensão do conteúdo informacional. Bem, isso você 

provavelmente já sabia. Entretanto, deve-se saber usar tais recursos para que não 

venham interferir negativamente no aprendizado. 

A dúvida é: quando usar ilustrações? 

O uso de ilustrações é pertinente para representar conceitos concretos ou 

coisas visíveis no mundo real. É tão importante na comunicação da mensagem 

quanto o próprio texto. Por isso, deve-se considerar que: 

� As figuras não devem ser passíveis de dupla interpretação (lembre-

se que a cultura influencia na interpretação de uma imagem); 

� Nos gráficos, as denominações e distinção de linhas e colunas 

devem ser claras; 

�  É essencial o uso de legendas nas ilustrações; 

� Coloque a ilustração próxima ao texto a que se refere; 

� Se preferir, numere a ilustração. Mas lembre-se que, se uma for 

numerada ou moldurada, todas deverão seguir esse mesmo 

padrão. 

� Cuidado: assim como os textos, as ilustrações também têm “dono”. 
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Por isso, é obrigatório mencionar a fonte desses recursos. 

 

Bem, terminamos o conteúdo do item “o que você precisa saber para começar 

a produção do conteúdo”. Agora, vamos seguir: o próximo item é continuação dessa 

unidade II: o que você precisa saber para desenvolver o planejamento visual do 

conteúdo. 

 

O que você precisa saber para .... 

2.2 ...desenvolver o planejamento visual do conteúdo 

2.2.1 Princípios básicos de design 

2.2.2 Design pela tipologia 

[áudio] 

Vencida a etapa do “o que você precisa saber para começar a produção de 

conteúdo”, vamos à segunda parte: “o que você precisa saber para desenvolver o 

planejamento visual do conteúdo”. 

O material instrucional também precisa de um formato, certo? Este formato 

deve ser planejado considerando a estrutura do conteúdo, a disposição dos 

elementos (blocos de textos e ilustrações), conforme a mídia e a formatação geral: 

tipos (de letras), corpo de letra (tamanho), e outros recursos de destaque, como 

negrito, itálico, sublinhado, sombra, etc. bastante coisa, não é mesmo? Então, para 

melhor compreensão, vamos dividir o conteúdo de planejamento visual em dois 

pontos: princípios básicos de design e design pela tipologia. 

 

2.2.1 Princípios básicos de design (WILLIAMS, 2005, p. 15-78) 

1 – contraste: diferenciação completa de elementos, como tipo de letra, 

que sejam meramente similares. O objetivo de atrair o aluno pelo design; 

2 – Repetição: criação de padrão de formato para o material; 

3 – Alinhamento: distribuição de elementos na página de forma 

planejada 
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4 – Proximidade: criação de relação entre elementos do mesmo grupo. 

[áudio] 

Primeiramente vamos estudar os princípios básicos de design. 

Conforme Williams (2005, p. 15-78), os princípios são: contraste, repetição, 

alinhamento e proximidade. Vamos aos detalhes de cada um: 

O contraste consiste na diferenciação completa de elementos, como 

tipo de letra, que sejam meramente similares. O objetivo de atrair o aluno pelo 

design; 

Usar repetição significa criar um padrão de formato para o material. Se 

você escolheu uma cor ou tipo para compor o título de uma unidade, mantenha-o 

em todo o material. Com isso, você criará um todo organizado e coerente; 

O alinhamento é usado para criar uma boa aparência – para conseguir 

esse efeito, distribua os elementos na página de forma planejada, criando 

ligação visual, como uma linha invisível, entre blocos de texto e ilustrações; 

O último princípio é a proximidade, recurso utilizado para relacionar 

elementos do mesmo grupo. Seu uso auxilia na criação de uma lógica visual de 

organização da informação. 

Bem, terminado o estudo dos princípios básicos de design do 

planejamento visual, vamos ao item seguinte: design pela tipologia. 

2.2.2 Design pela tipologia 

Design pela tipologia (WILLIAMS, 2005, p. 123-174): 

� Prefira fontes simples; 

� Use a concordância; 

� Evite o conflito; 

� Prefira o contraste. 

Uso e tipos de contraste (WILLIAMS, 2005, p. 143-170): 

� Para compor contraste de tamanho, use letra grande versus letra 

pequena; 

� O contraste de peso consiste no uso de negrito para destaques; 
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� Contraste pela estrutura: se refere a fontes com serifa X fonte sem 

serifa – se quiser contrastar usando tipos diferentes, utilize fontes de 

diferente estrutura. Exemplo: Times New Roman (com serifa) e Arial 

(sem serifa) na mesma página; 

� Contraste pela forma: consiste no uso de caixa-alta (letras 

maiúsculas) e caixa-baixa (letras minúsculas); 

� O contraste pela direção é feito com o uso de blocos de textos 

inclinados; 

� Contraste pela cor: uso de cores.. 

 

Lembrete: os recursos de destaque (negrito, itálico, sublinhado, sombra, 

cores, etc.) devem ser usados para palavras e textos importantes. Mas cuide para 

não carregar o texto de “coisas importantes”, pois além de prejudicar a 

compreensão, causa poluição visual. 

[áudio] 

2.2.2 Design pela tipologia 

Sobre o design pela tipologia, Williams (2005, p. 123-174) aconselha: 

� Prefira fontes simples, de fácil leitura para compor o formato de seu 

material; 

� Use a concordância, que consiste na utilização de uma mesma fonte 

em todos os elementos da página, variando apenas o tamanho para 

títulos, por exemplo; 

� Evite o conflito: não use fontes similares na mesma página, pois a 

semelhança pode ser interpretada como erro; 

� Prefira o contraste: consiste em usar fontes realmente diferentes 

para compor o design. 

Fácil, não é mesmo? Mas para conseguir um bom contraste, vamos saber 

os tipos existentes e as regrinhas para cada um. 

Os tipos de contraste são: contraste de tamanho, de peso, de estrutura, 
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contraste pela forma, pela direção e contraste pela cor. 

 Williams (2005, p. 143-170) orienta: 

� Para compor contraste de tamanho, use letra grande versus letra 

pequena – mas atenção para não criar o conflito, usando pouca 

diferença de tamanho; 

� O contraste de peso consiste no uso de negrito para destaques – 

mas esteja atento, pois para algumas fontes o negrito quase não faz 

diferença, e você pode incorrer no conflito; 

� Contraste pela estrutura: refere-se a fontes com serifa X fonte sem 

serifa – se quiser contrastar usando tipos diferentes, utilize fontes de 

diferente estrutura. Exemplo: Times New Roman (com serifa) e Arial 

(sem serifa) na mesma página; 

� Contraste pela forma: consiste no uso de caixa-alta (letras 

maiúsculas) e caixa-baixa (letras minúsculas) – mas cuidado, letras 

maiúsculas em textos longos se reduz a legibilidade; 

� O contraste pela direção é feito com o uso de blocos de textos 

inclinados. Mas tenha cuidado com esse tipo de contraste, porque 

reduze a velocidade de leitura; 

� Por fim, temos o contraste pela cor. Lembre-se que as cores 

“quentes” (vermelhos, laranjas) se sobressaem às “frias” (azuis, 

verdes). Por isso, a cor deve ser utilizada de forma consciente, 

atentando à sensação causada. 

Você pode criar uma hierarquia de títulos e subtítulos por meio da tipologia, 

para usá-los na organização do seu material. 

Ah! Um lembrete: os recursos de destaque (negrito, itálico, sublinhado, 

sombra, cores, etc.) devem ser usados para palavras e textos importantes. Mas 

cuide para não carregar o texto de “coisas importantes”, pois além de prejudicar a 

compreensão, causa poluição visual. 

Agora terminamos o conteúdo dos itens “o que você precisa saber antes de 
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começar”, e o que você precisa saber para começar a produção do conteúdo e 

desenvolver o planejamento visual desta unidade II. 

Passemos, então, ao terceiro item: o que você precisa fazer para produzir o 

objeto de aprendizagem no EClass.Builder. 

 

3 O que você precisa fazer para produzir o objeto de aprendizagem no 

EClass.Builder 

� Conteúdo completo 

� Preparação: sistematização, divisão, marcação. 

[áudio] 

Agora você já sabe como deve ser organizado e produzido o conteúdo do 

curso ou disciplina, não é mesmo? Pois bem, chegou a hora de colocar essas 

informações no programa de autoria para produzir o objeto de aprendizagem nesta 

mídia. 

 

 3.1 Preparação do conteúdo para a mídia 

Último passo: certifique-se de que seu conteúdo já está pronto, corrigido e 

aprovado para publicação aos alunos. 

Instruções: 

� Divida os grandes blocos de texto 

� Escreva os conteúdos de “abertura” e “fechamento” do curso, como 

boas-vindas e conclusões finais; 

� Faça marcações do conteúdo do áudio; 

� Marque no texto a localização de conteúdos em vídeos; 

� Marque no texto a localização das ilustrações. 

[áudio] 

Este é o último passo, a última coisa a fazer. Portanto, certifique-se de que 

seu conteúdo já está pronto, corrigido e aprovado para publicação aos alunos. Isso é 

essencial para evitar retrabalho. 
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Preste atenção nas seguintes instruções: 

� Até agora você dividiu o conteúdo em unidades lógicas. Mas se o 

seu conteúdo for longo, ainda existem grandes blocos de texto. 

Então, faça uma nova divisão, considerando que o conteúdo será 

disposto um uma página do EClass, com sua respectiva figura – se 

for o caso. Com isso, você vai obter várias páginas; 

� Escreva os conteúdos de “abertura” e “fechamento” do curso, como 

boas-vindas e conclusões finais; certifique-se de ter feito pontes 

entre conteúdos; 

� Você vai usar áudio? Se for, marque no seu documento o que vai 

ser áudio e o que vai ser texto; use cores, chaves, ou o que achar 

melhor; 

� Vai publicar algum vídeo? Deixe marcado no material o local de 

inserção do vídeo; 

� Vai utilizar ilustrações? Analise seu material, e descobrirá que vários 

textos podem ser representados por uma ilustração (se ainda não o 

fez). Faça essa marcação no material; 

Você vai perceber que com essa organização, será mais fácil colocar o 

conteúdo no EClass. 

[O que estudamos nesta unidade – resumo] 

Abordagens de apresentação do conteúdo: lógica, centrada nos problemas 

e relacionada ao desempenho; 

Subdivisões no material; 

Uso de estratégias pedagógicas; 

Tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 

Redação e linguagem em educação a distância; 

Uso de ilustrações; 

Planejamento visual: princípios básicos de design e design pela tipologia; 

Organização do conteúdo para produzir o objeto de aprendizagem no 
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EClass.Builder. 

[áudio] 

Para produzir materiais para educação a distância, você precisa definir 

qual será a abordagem de apresentação do conteúdo: vai adotar a abordagem 

lógica? A abordagem centrada nos problemas? Ou a abordagem relacionada ao 

desempenho? 

Você precisa estruturar o material e fazer subdivisões para passar 

pequenas quantidades de informações aos alunos, saber usar estratégias 

pedagógicas para favorecer o aprendizado e a retenção de informações pelos 

alunos. 

Também estudamos os tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e 

somativa. 

No item “o que você precisa saber para começar a produção de conteúdo”, 

falamos sobre redação e linguagem em educação a distância, uso de ilustrações, e 

por fim, como desenvolver o planejamento visual. 

Neste último item, como desenvolver o planejamento visual, nós focamos 

nos princípios básicos de design: contraste, repetição, alinhamento e proximidade, e 

no design pela tipologia. 

O último item estudado na unidade II apresentou as tarefas necessárias 

para produção do objeto de aprendizagem no EClass.Builder” e trouxe instruções de 

como organizar o conteúdo para produzi-lo no programa de autoria. 

 

[o que vamos estudar na próxima unidade] 

Produção do objeto de aprendizagem no programa de autoria 

EClass.Builder. 

[áudio] 

Agora que terminamos as orientações para produção de materiais para 

educação a distância, precisamos saber como produzir o objeto de aprendizagem no 

programa de autoria EClass.Builder. 
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E é isso que vou ensinar na unidade III: Tutorial do software de autoria 

EClass.Builder. 
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UNIDADE III – TUTORIAL DO SOFTWARE DE AUTORIA ECLASS.BUILDER 

[capa da unidade – figura com o nome da unidade] 

Unidade III – Tutorial do software de autoria EClass.Builder 

[áudio] 

Unidade III – Tutorial do software de autoria EClass.Builder do “Manual de 

orientação ao professor conteudista para elaboração de material instrucional no 

programa de autoria EClass.Builder”. 
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[abertura da unidade] 

[sumário] 

Conheça o EClass.Builder 

Crie um objeto de aprendizagem no EClass.Builder 

[objetivos da unidade] 

� Orientar o professor na construção do objeto de aprendizagem, visando 

publicar o conteúdo para acesso dos alunos. 

 

[o que já estudamos] 

Unidade I – Tutorial básico EAD 

- conceito de educação a distância, subdivisões, características, vantagens 

e limitações e o uso da tecnologia. 

Unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD 

- produção de materiais para educação a distância 

- orientações: definição da abordagem de apresentação do conteúdo, 

estruturação do material, uso e tipos de estratégias pedagógicas, tipos de 

avaliações, falamos sobre redação e linguagem em educação a distância, uso de 

ilustrações, planejamento visual e organização do conteúdo elaborado para produzir 

objeto de aprendizagem. 

[o que vamos estudar] 

Produção do objeto de aprendizagem no programa de autoria 

EClass.Builder. 

[áudio] 

Na unidade I – Tutorial básico EAD, conhecemos o mundo da educação a 

distância: conceito de educação a distância, subdivisões, características, vantagens 

e limitações e o uso da tecnologia. 

Na unidade II – Orientações para construção de conteúdos para EAD, 

aprendemos como produzir materiais para educação a distância. As orientações 
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contemplaram a definição da abordagem de apresentação do conteúdo, 

estruturação do material, uso e tipos de estratégias pedagógicas, tipos de 

avaliações. No item o que você precisa saber para começar a produção de conteúdo 

da mesma unidade, falamos sobre redação e linguagem em educação a distância, 

sobre o uso de ilustrações, e como desenvolver o planejamento visual. No final, 

estudamos o que você precisa fazer para produzir o objeto de aprendizagem no 

EClass.Builder: organização do conteúdo elaborado para produzir o objeto de 

aprendizagem no programa de autoria. 

Nesta última unidade, conheceremos o programa de autoria 

EClass.Builder, e principalmente, vamos orientá-lo na construção de objetos de 

aprendizagem, visando publicar o conteúdo para acesso dos alunos. 

 

[conteúdo da unidade] 

Conheça o EClass.Builder 

1 Sobre o programa de autoria EClass.Builder 

EClass.Builder é um programa de autoria livre; 

Programas de autoria são usados para desenvolver objetos de 

aprendizagem; 

Três formas de publicação: site, em PDF ou CD-ROM. 

 

Este tutorial foi feito baseado na produção e publicação de objetos de 

aprendizagem a partir da plataforma Windows. Não foram feitos testes em Linux ou 

Mac. 

[figura 2] 

[áudio] 

O software de autoria EClass.Builder é um programa livre – permite 

distribuição, modificação e uso de forma gratuita. Sendo assim, não se preocupe 

com questões de ordem legal. 

Os softwares de autoria são usados para desenvolver objetos de 
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aprendizagem, e a facilidade está em não ser necessário conhecer linguagem de 

programação para produção dos mesmos. 

Com EClass.Builder é possível desenvolver objetos de aprendizagem e 

publicá-los de três formas: num site, em PDF ou CD-ROM. 

Este tutorial foi feito baseado na produção e publicação de objetos de 

aprendizagem a partir da plataforma Windows. Não foram feitos testes em Linux ou 

Mac. 

[página 1] 

1.1 Principais recursos 

Recursos do EClass: 

Temas (themes): apresentação do curso. 

Idioma de interface: inglês, espanhol ou francês. 

Tipos de páginas – EClass page, Web page, e Quiz. 

[áudio] 

Os principais recursos do EClass são: 

Temas (themes): os temas se referem à apresentação do curso. Qual é a 

cor principal? Qual é a fonte padrão? Estes e outros itens de design são definidos 

pelo tema escolhido no momento da construção do objeto de aprendizagem. 

Idioma de interface – é permitido escolher a linguagem de interface do 

software: inglês, espanhol ou francês. 

Tipos de páginas – o EClass possui três tipos de páginas: EClass page, 

que permite inserir multimídia, Web page, que permite formatar textos e figuras, e 

Quiz, para questões. 

 

[página 2] 

1.2 Como instalar e configurar o seu EClass 

Requisitos de sistema 
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 Plataforma 
 Windows (9x/NT/2000/XP) Linux Mac 

PC 
200Mhz 
Pentium ou AMD x86 
processador 

200Mhz 
Pentium ou AMD x86 
processador 

200Mhz 
Processador PowerPC 

Memória RAM 64MB 64MB 64MB 
Espaço no HD 100 MB 100 MB 100 MB 

 

Internet 

1º – acesse o endereço http://www.eclass.net; 

2º – escolha, na barra superior, a guia Download; 

3º – escolha a versão EClass.Builder v2.5/ Download for Windows; 

4º – salve ou execute o arquivo no Disco C: (caso tenha salvado, procure e 

execute-o); 

5º – abra o programa para começar um novo projeto. 

 

CD-ROM 

1º – insira o CD-ROM no seu drive; 

2º – dê duplo clique sobre o arquivo; 

3º – aguarde a instalação. 

 

IMPORTANTE: ao instalar o programa EClass.Builder em seu computador, 

automaticamente é criada uma pasta no diretório “Meus documentos” denominada 

“EClass Projects”. 

[áudio] 

Para instalar o EClass.Builder, os requerimentos de sistema são: 

Plataforma Windows, Linux ou Mac, com 200Mhz. Para Windows e Linux, o 

processador tem que ser AMD x86 ou acima, e para Mac, processador PowerPC. A 

memória RAM mínima, em todos os casos, é de 64MB, e espaço ocupado em HD, 

100MB. 

Você tem duas opções: pode instalá-lo baixando-o da Internet ou a partir 
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de um CD-ROM, se o tiver. 

 

Para baixar o EClass da Internet, siga os passos: 

1º – acesse o endereço http://www.eclass.net; 

2º – escolha, na barra superior, a guia Download; 

3º – escolha a versão EClass.Builder v2.5/ Download for Windows; 

4º – salve ou execute o arquivo no Disco C: (caso tenha salvado, procure e 

execute-o); 

5º – abra o programa para começar um novo projeto. 

 

Para instalar o EClass.Builder a partir de um CD-ROM, os passos são: 

1º – insira o CD-ROM no seu drive; 

2º – dê duplo clique sobre o arquivo; 

3º – aguarde a instalação. 

 

IMPORTANTE: ao instalar o programa EClass.Builder em seu computador, 

automaticamente é criada uma pasta no diretório “Meus documentos” denominada 

“EClass Projects”. A partir de agora, todo projeto criado por você vai ser armazenado 

dentro dessa pasta. 

 

[página 3] 

Escolha o idioma de interface: Options/ System Preferences/ Language. 

[figura 3] 

 

1.3 Como o EClass trabalha 

Passos: 

1º – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem; 

2º – escolha do tema; 

3º – criação das páginas de conteúdo (dentro de um mesmo curso, é 
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possível inserir três tipos de página: EClass page, Web page e Quiz); 

4º passo – publicação do curso (PDF, página Web ou CD-ROM). 

 

[áudio] 

O programa de autoria EClass.Builder permite que você trabalhe com a 

interface do programa no idioma espanhol, inglês ou francês. Para configurar o 

sistema, clique em Options/ System Preferences e, no campo Language, escolha o 

idioma de sua preferência. 

1.3 Como o EClass trabalha 

O processo de criação de um objeto de aprendizagem por meio do 

programa EClass envolve três passos: 

1º – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem; 

2º – escolha do tema; 

3º – criação das páginas de conteúdo (dentro de um mesmo curso, é 

possível inserir três tipos de página: EClass page, Web page e Quiz); 

4º passo – publicação do curso (PDF, página Web ou CD-ROM). 

Simples, não é mesmo? 

[página 4] 

Crie um objeto de aprendizagem no EClass 

[figura 4] 

1º passo – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem 

- clique em Archivo/ Nuevo, e identifique seu novo projeto; 

 - a primeira página será, automaticamente, do tipo EClass 

 

Onde está o meu projeto? 

“Meus documentos/ EClass Projects” 

 

[áudio] 

Agora você vai aprender a criar um objeto de aprendizagem no EClass. 
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Você já deve ter elaborado e organizado o conteúdo, conforme as orientações para 

construção dos mesmos. 

1º passo – criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem 

Ao abrir o programa EClass, clique em Archivo/ Nuevo, e identifique seu 

novo projeto. 

Ao criar um novo projeto, a primeira página será, automaticamente, do tipo 

EClass (EClass page). Assim, você pode usar uma figura como capa do seu objeto 

de aprendizagem. 

Onde está o meu projeto? 

Quando você cria um novo projeto no EClass, uma pasta com o nome 

atribuído a ele é criada no diretório “Meus documentos/ EClass Projects”. Dentro 

dessa pasta será criado, de forma automática, um diretório para organização dos 

arquivos segundo seus tipos. Esse diretório deve ser mantido. 

 

[página 5] 

2º passo – escolha do tema 

[figura 5] 

Tema – clique em Tolls/ Theme Manager, escolha um dos temas 

instalados, clique no botão Use this theme e após, em Aceptar. 

[áudio] 

Você precisa dar uma carinha ao seu curso, certo? Ou seja, você precisa 

de um tema. Clique em Tolls/ Theme Manager, escolha um dos temas instalados, 

clique no botão Use this theme e após, em Aceptar. Pronto, você colocou outro tema 

em seu curso. 

 

[página 6] 

3º passo – criação das páginas de conteúdo 

Ah! Não esqueça de salvar seu projeto enquanto faz alterações. 

Antes de seguirmos com a criação das páginas é necessário saber quais 
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são os tipos e características de cada uma delas. 

 

[áudio] 

3º passo – criação das páginas de conteúdo 

Agora que você já tem o projeto criado, é hora de colocar o conteúdo 

propriamente dito nas páginas. 

Ah! Não esqueça de salvar seu projeto enquanto faz alterações. 

Antes de seguirmos com a criação das páginas é necessário saber quais 

são os tipos e características de cada uma delas.  

 

[página 2] 

[figura 6] 

[figura 7] 

 

Tipos de páginas do EClass 

1ª – Página EClass (EClass page): página que permite adicionar 

multimídia –  imagem, vídeo, áudio, página web ou apresentação. 

 

[áudio] 

Tipos de páginas do EClass 

Ao construir um objeto de aprendizagem no EClass, você tem três opções 

de tipos de páginas disponíveis: 

Primeira opção - Página EClass (EClass page): página que permite 

adicionar multimídia –  imagem, vídeo, áudio, página web ou apresentação. 

 

[página 3] 

[figura 8] 

[figura 9] 

Tipos de páginas do EClass 
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2ª – Página de questões (Quiz): é possível criar questões múltipla 

escolha, e proporcionar feedback  - ou retorno – nos casos de erros e acertos do 

usuário. 

[áudio] 

Segunda opção – Página de questões (Quiz): é possível criar questões 

múltipla escolha, e proporcionar feedback nos casos de erros e acertos do usuário. 

 

[página 4] 

[figura 10] 

[figura 11] 

Tipos de páginas do EClass 

3ª – Página Web (Web page): permite criar uma página web por meio de 

um editor de texto simples. Permite alterações no código HTML; 

[áudio] 

Tipos de páginas do EClass 

Terceira opção – Página Web (Web page): permite criar uma página web 

por meio de um editor de texto simples. Permite alterações no código HTML; 

Observe que, com criatividade, você pode trabalhar o design do material de 

forma simples e organizada, seguindo a sistematização feita no conteúdo. 

O EClass cria automaticamente links “Next” e “Back” para você. Mas esteja 

atento à organização – em forma de diretório – que o sistema faz quando você cria 

novas páginas. 

 

[página 5] 

[figura 12] 

3º passo – criação das páginas de conteúdo. 

- Clique em Pagina/ Adicionar Nueva. 

- Atribua um título 

- Escolha o tipo – EClass Page, Web Page ou Quiz. 
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[áudio] 

Agora que você já conhece os tipos de páginas do EClass, vamos voltar ao 

3º passo – criação das páginas de conteúdo. 

Para criar uma nova página, clique em Pagina/ Adicionar Nueva. Dê um 

título à sua página e escolha o tipo – EClass Page, Web Page ou Quiz. O tipo de 

página a escolher depende de sua necessidade. Precisa colocar multimídia? Então 

use EClass page. Quer trabalhar com textos e figuras? Use Web page. Se precisar 

fazer exercícios de fixação, você já sabe: o tipo de página é Quiz. 

 

[página 1]  

4º passo – publicação do curso 

Publicar é disponibilizar o objeto de aprendizagem ao aluno; 

Formas de publicação: PDF, página Web e CD-ROM. 

 

Teste seu projeto 

 

Visualização do projeto: clique em Archivo/ Vista previa. 

[áudio] 

Publicar um projeto EClass significa disponibiliza-lo ao aluno, seja em 

arquivos tipo PDF, em página Web ou CD-ROM. Lembre-se que é muito importante 

fazer testes com a primeira publicação antes de divulgar o material aos interessados, 

a fim de garantir seu correto funcionamento. 

Visualização do projeto: Para visualizar seu projeto antes de publicar, 

clique em Archivo/ Vista previa. 

 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem na 

internet? 

Hardware: servidor hospedeiro, acesso ao painel de controle: endereço 

eletrônico, senha e diretórios. 
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Requisitos: sistema Windows 2000, Linux, Unix ou FreeBSD, e CGI para 

suporte à pesquisa. 

Clique em: Archivo/ Publicar/ hacia sitio web. 

[figura 13] 

[áudio] 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem na internet? 

Para publicar um objeto de aprendizagem na internet você precisa de um 

servidor hospedeiro e, claro, acesso ao painel de controle: endereço eletrônico, 

senha e diretórios. 

Os requisitos do hospedeiro são: sistema Windows 2000, Linux, Unix ou 

FreeBSD, e CGI para suporte à pesquisa. 

Clique em Archivo/ Publicar/ hacia sitio web. 

 

[página 2] 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem em CD-

ROM? 

Equipamento com: drive e software para gravação de CD, e CDs graváveis 

ou regraváveis. 

Clique em Archivo/ Publicar/ hacia CD-ROM. 

[figura 14] 

[áudio] 

Para publicar um objeto de aprendizagem em CD-ROM você precisa ter 

drive e software para gravação de CD e, claro, CDs graváveis ou regraváveis. 

Clique em Archivo/ Publicar/ hacia CD-ROM. O sistema avisa que se abrirá 

uma janela com todos os arquivos a serem gravados na mídia. Basta seguir o 

procedimento normal de gravação de CD-ROM do seu programa. 

 

[página 3] 

Do que eu preciso para publicar um objeto de aprendizagem em PDF? 
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Clique em Archivo/ Publicar/ To PDF 

Mais informações: “EClass.Builder documentation”, disponível em 

www.eclass.net. 

[figura 15] 

[áudio] 

O modo mais simples de publicar um objeto de aprendizagem no EClass é 

em PDF: não é necessário nenhum recurso adicional, além, claro, do próprio plugin 

Acrobat Reader para leitura desse tipo de arquivo. 

Clique em Archivo/ Publicar/ To PDF. Seu arquivo será armazenado dentro 

da pasta do seu projeto. 

Mais informações, veja o documento “EClass.Builder documentation”, 

disponível em www.eclass.net. 

 

[O que estudamos nesta unidade – resumo] 

EClass.Builder: software livre e gratuito; 

Recursos do EClass: temas, escolha de idioma de interface, três tipos de 

páginas; 

Instalação a partir do CD e da Internet; 

Como o EClass trabalha; 

Passos de criação de projetos no EClass: 

1º - criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem; 

2º - escolha do tema; 

3º - criação das páginas de conteúdo (EClass page, Web page ou 

Quiz); 

4º - publicação do curso (PDF, página Web ou CD-ROM). 

[áudio] 

Nesta unidade, começamos nosso estudo conhecendo o programa de 

autoria EClass.Builder. Agora sabemos que se trata de um software livre e gratuito. 

Os principais recursos do programa são: uso de temas, escolha de idioma 
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de interface e três tipos de páginas como alternativas no momento da construção de 

um objeto de aprendizagem. 

Aprendemos como se instala o EClass a partir do CD e da Internet e como 

o programa trabalha. 

Por fim, seguimos os quatro passos de criação de projetos no EClass: 

Primeiro: criação de um novo projeto ou objeto de aprendizagem; 

Segundo: escolha do tema; 

Terceiro passo: criação das páginas de conteúdo (dentro de um mesmo 

curso, é possível inserir três tipos de página: EClass page, Web page e Quiz); 

E quarto passo: publicação do curso (PDF, página Web ou CD-ROM). 

Assim, finalizamos esta unidade. Lembre-se que o EClass possui outras 

ferramentas, e você terá que trabalhar um pouco até aprender a usá-las. É fácil, 

você vai ver. 

 

[referências da unidade] 
ECLASS.Builder 2.5 Documentation. Disponível em: <www.eclass.net>. Acesso em: 
26 ago. 2006. 

[conclusão/ fechamento] 

Pratique o que aprendeu!! 

[áudio] 

Muito bem! Com o fechamento da unidade III, acabamos de estudar o 

conteúdo do “Manual de orientação ao professor conteudista para elaboração de 

material instrucional no programa de autoria EClass.Builder”. 

Qual é, agora, a sua percepção com relação à criação de materiais para 

EAD? Reflita sobre isso... Certamente você tem mais dicas para aperfeiçoar essa 

tarefa! 

Se achar preciso, estude este manual outra vez, e o tenha sempre à mão 

para consultas. Agora você está pronto para ser um professor conteudista. 

Contamos com você para nos ajudar a refletir e descobrir melhores práticas em 

educação a distância! 
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APÊNDICE E – Figura 2 

 

 


