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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa traz a proposta de um roteiro que visa dar 
orientação aos professores/autores de livros didáticos para cursos de 
graduação em Teologia,  em EaD, da IES pesquisada. O primeiro impulso para 
a pesquisa foi dado pela observação da dificuldade que alguns autores 
enfrentam para a construção de livros didáticos, especificamente para Cursos 
em EAD, já que é uma área pouco pesquisada devido a que não existe material 
sobre o assunto que ainda é novidade. A segunda mola impulsora desta 
pesquisa foi que, após a realização de uma varredura bibliográfica com a 
finalidade de encontrar estudos que pudessem orientar o trabalho dos autores, 
não foram encontrados escritos nem referências sobre o tema. A pesquisa teve 
caráter descritivo-exploratório e ensejou a organização de um curso de 
extensão universitária, direcionado aos professores da IES pesquisada, 
objetivando contribuir para a elaboração do material didático necessário para a 
implementação de cursos de graduação a distância. 
 
Palavras-chave: Ensino a Distância; curso de graduação; Construção de 

material didático.  

 

 



 

1-  Introdução 

 

O presente trabalho de pesquisa traz os resultados da proposta de 

implantação de um curso de extensão universitária, apoiado num roteiro para 

orientação de produção de texto acadêmico-científico destinado à construção 

de livros didáticos para um curso de bacharelado a distância em uma IES que 

oferece cursos presenciais e a distância.  

Observando a revisão de livros didáticos destinados ao curso de uma 

determinada disciplina em EaD, e o acompanhamento das dificuldades 

apresentadas pelos professores/autores, entendeu-se a necessidade e a 

pertinência de criar um roteiro a fim de orientar professores/autores de textos 

acadêmicos para a construção de livros didáticos dos cursos na modalidade 

EaD. Uma vez que o ensino a distância (EaD) é uma modalidade relativamente 

nova no Brasil, é de se esperar que existam dificuldades para a produção de 

livros a serem usados na graduação, especialmente na modalidade a distância, 

principalmente pela especificidade dos temas.  

Assim, este estudo se justifica tanto pela observação de que, no 

momento de produzir textos, alguns autores encontram barreiras para a 

produção de significados, quanto pela necessidade atual de se elaborarem 

livros didáticos para graduação em EAD. Leva-se em conta, ainda, as 

dificuldades observadas e apontadas pelos professores/autores na construção 

dos livros destinados aos cursos a distância, já que não existe nenhum manual 

específico que possa ser consultado. Dessa forma, o principal objetivo deste 

trabalho é propor a criação de um roteiro onde se abordem as características 

do processo de elaboração das apostilas para o Curso de Graduação em 

Teologia, em EaD, com a finalidade de orientar os professores/autores desse 

material didático.  

Como objetivos específicos a serem alcançados, aponta-se a 

apresentação dos itens a serem observados para elaborar livros acadêmico-

científicos dentro das normas da ABNT, bem como a definição de termos, 

como textos acadêmicos e EaD. Tem-se, ainda, como objetivo, subsidiar a 

construção de textos com argumentação sólida em relação à necessidade de 

trabalhar com material exclusivo e específico para a EaD. 



 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória com revisão 

bibliográfica, que se reporta a livros, artigos e material postado na Internet, que 

tratam sobre o assunto, bem como na observação do trabalho dos 

elaboradores de material didático para EaD. No momento em que não foi 

encontrada literatura sobre o tema Teologia, especificamente, fizeram-se 

pesquisas em temas afins com o propósito de adaptá-los ao tema da pesquisa. 

A fundamentação bibliográfica, segundo Macedo[1], é a procura de 

informações em material impresso e a posterior seleção dos documentos que 

estejam relacionados com o problema da pesquisa.  Macedo [2] também 

comenta que esse fundamentação é o primeiro passo para qualquer tipo de 

pesquisa científica, uma vez que tem a finalidade de revisar a literatura 

existente para não redundar o tema de estudo. 

 

2 – O material didático: fundamental nos cursos a distância 

 

Segundo o Ministério de Educação e Cultura (BRASIL)[3] os cursos de 

educação a distância, por não terem o professor interagindo com estudantes, 

precisam ter uma preocupação especial no que diz respeito à linguagem e 

formato usados na construção dos textos destinados à inserção no material 

didático dessa modalidade de ensino. 

Pantaleoni[4] faz uma advertência e aponta que, na hora que um autor 

produz o seu texto, está presente o fato de “deter” a palavra como num 

monólogo, assim o texto escrito precisa ser informativo, claro e relevante.  

Pantaleoni[5] alerta também para o fato de que o autor não deverá 

necessariamente escrever tudo o que sabe sobre o tema e, sim, escrever de 

forma clara aquilo que é realmente relevante para a delimitação feita. Isto se 

aplica de forma pertinente também no que diz respeito à escrita de textos 

acadêmicos destinados aos cursos na modalidade EAD. 

 

1.1 O texto acadêmico 

 

Pantaleoni[5], em seu artigo sobre “Leitura e Produção de Texto 

Acadêmico” afirma que não se pode tratar o texto como produto da leitura e da 

produção textual e sim como um processo cognitivo no qual durante a leitura se 



 

estabelece uma relação em que leitor e autor compartilham a responsabilidade 

da compreensão. Deste modo, diz a escritora, há de se lembrar que o 

conhecimento prévio de cada leitor é diferente, portanto, os resultados da sua 

leitura também apresentarão diferenças.  

Para Koch[6], “a produção textual é uma atividade verbal, a serviço de 

fins sociais e, portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades”. 

Na teoria bakhtiniana  sobre  o  enunciado,  parte-se  do  pressuposto  de  que  

a produção  textual  é  um  processo  de  interação  entre  dos  interlocutores,  

por  assim  dizer, precisamos do outro para a produção. 

De acordo com Kleiman[7], o processamento cognitivo de um texto diz 

respeito à atividade por meio da qual as palavras como unidades discretas e 

distintas se juntam em pedaços maiores e significativos que serão formadores 

da frase. Também expõe que, com base no conhecimento gramatical e, 

conforme as palavras são entendidas, a mente do leitor, que se encontra ativa, 

se ocupa em construir significados e que um dos primeiros passos é grupar 

frases com base no conhecimento “a priori”.  

Para Ghelli[8] tanto a aprendizagem  quanto a construção do  

conhecimento acontecem porque há um esforço para isso. O aprendiz abre 

espaços para a reflexão, está propenso a aprender a aprender e, nesse 

sentido, também está disponível para aprender a estudar. Todas essas ações 

são desencadeadas a partir do estímulo dado à  curiosidade  intelectual  e  ao  

questionamento  à  dúvida,  processos que são (ou devem ser) instigados pela 

ação do professor. Dessa maneira, um material didático para a EaD deve 

conter essas características, uma vez que o aluno, embora participante de um 

grupo de estudos, deve desenvolver as habilidades de compreensão e 

apreensão dos conteúdos de maneira individual, respeitados o seu tempo e o 

seu ritmo. 

Ghelli [9] aponta ainda que tanto a ciência quanto o saber estão em 

constante evolução e isso exige que o conhecimento seja constantemente 

reelaborado e recontextualizado. Dessa forma, um material orientado para o 

alcance dos objetivos educacionais propostos pela matriz curricular do curso, 

deve apresentar algumas características próprias, que contribuirão para o 

desenvolvimento das habilidades e competências desejadas.  Assim, deve-se 



 

considerar o perfil do público-alvo, bem como as características próprias  co 

curso, como sua infraestrutura e os recursos materiais disponíveis. 

Além desses, há outros fatores intervenientes no processo de desenho 

e elaboração do material didático, como a questão das limitações das 

diferentes linguagens a serem utilizadas, de acordo com as mídias utilizadas, a 

definição bem clara dos objetivos gerais e específicos que nortearão a 

aprendizagem. Todos esses aspectos são fundamentais, uma vez que o aluno, 

conhecendo-os, pode estabelecer suas metas e organizar seu programa de 

estudo.  

Não se pode esquecer que o ritmo acelerado  de  mudança  coloca  

desafios  sempre  renovados,  daí  a necessidade de trabalhar a pesquisa e a 

produção de novos conhecimentos, conforme Demo [10] , uma vez que a 

aprendizagem acontece na mediação realizada pelo professor que é 

representada, na EaD, por um material dialógico, que possibilita ao aluno a 

construção de sentidos e significados a partir da leitura.  

Ghelli [11] aponta que se deve inovar sempre, ter a coragem de quebrar 

os paradigmas estabelecidos, uma vez que a modernidade tem como 

característica bem definida o fato de que o saber não está pronto nem acabado 

e que muda sempre, portanto está submetido a um processo de construção 

contínua.  Nesse contexto, emerge um novo tipo de leitor, que é aquele que 

deve ler e interagir com a obra que está sendo lida, para que haja 

conhecimento.  Assim, esse leitor, para assumir a posição que lhe cabe no 

processo, deve tornar-se, ele também, autor, a partir das características que 

imprime  ao que está sendo lido e, a partir de suas reflexões e intervenções, 

seja consigo mesmo, seja nos espaços destinados para reflexões e discussões 

coletivas, a informação ganha mais sentido e assume novas configurações – 

dá-se a construção de sentidos e a ressignificação da informação e do 

conhecimento, de acordo com Lemos[12].  

 

1.2  O curso de extensão universitária 

 

Entende-se por curso de extensão universitária aquele curso que tem 

por objetivo satisfazer demanda da população acadêmica de aprimorar 

conhecimentos em alguma área especifica, no caso particular desta pesquisa: 



 

esclarecer dúvidas dos professores/autores referentes à elaboração de livros 

didáticos para os cursos de EAD da IES. 

No curso em questão, buscou-se abrir novas perspectivas de 

aprendizagem dos professores/autores dos livros destinadas aos cursos de 

EAD, como uma forma de oferecer um olhar cuidadoso e atento sobre este 

assunto em especial, que se supõe ser de interesse profissional. 

O curso de extensão universitária é um curso acadêmico de curta 

duração, de 60 horas/aula e se destina a complementar e fundir conhecimentos 

na área específica de construção de texto acadêmico para cursos de 

graduação a distância. Os participantes têm direito a Certificado de 

Participação de Extensão Universitária, desde que observados os critérios de 

aproveitamento e frequência, conforme disposições administrativas da IES 

onde se realizaram as atividades.  

 

1.3 Ensino a distância 

 

Desde a sua criação, o Ensino a Distância teve como objetivo propiciar 

que a educação convencional pudesse estar acessível a pessoas que viviam 

em áreas isoladas e àquelas que por diversos motivos não tiveram condições 

de cursar o ensino regular como convencionado nos padrões educativos. Por 

isso o ensino a distância tinha a reputação de uma educação de “segunda 

classe”, conforme Almeida[13], devido a seu baixo custo e a não obrigatoriedade 

da presença do estudante nem do professor em sala de aula. 

Este panorama tem mudado sistematicamente com o decorrer do 

tempo, e hoje é sabido que a educação a distância, além de atender grandes 

massas populacionais, faz isto com apoio da tecnologia o que lhe empresta 

certa “modernidade” na sua forma de divulgação e formato. Assim, a EaD  é 

uma alternativa para qualquer pessoa que não possa ou não queira realizar 

seus estudos da forma tradicional “presencial”, além de que, hoje, o ensino a 

distância tem “adquirido” qualidade, pois está sujeito a normas específicas do 

Ministério de Educação e Cultura do Governo Federal (MEC), e também 

porque o professor do ensino a distância é o mesmo da educação presencial, 

portanto não haveria razões para ser considerada uma educação de “segunda 

classe” . Disseminada pelo mundo afora, a EaD cumpre o desejo de uma 



 

parcela da população que procura uma educação inicial ou continuada com a 

finalidade de adquirir condições de competir no mercado de trabalho. 

Segundo o Ministério de Educação e Cultura (Brasil)[14] a modalidade 

de ensino a distância possui características, linguagem e formato próprio, já 

que em um curso a distância o estudante deve ser o centro do processo 

educacional. O MEC igualmente alerta que somente a experiência em sala de 

aulas não é suficiente para garantir ao professor a qualidade necessária para 

produzir material para o Ensino a Distância. Além deste pensamento, na 

Educação a Distância, apesar da separação física entre estudante e professor, 

não pode deixar de existir o diálogo permanente. O material didático é o 

instrumento para esse diálogo. Ele deve ser pensado e concebido no interior de 

um projeto pedagógico e de uma proposta curricular definidas claramente. 

O Ministério de Educação e Cultura, (MEC) por meio da Secretaria de 

Educação a Distância, publicou em 2007 os Indicadores de Qualidade de 

Educação a Distância, entre muitos pareceres se destacam aqueles que 

dizem respeito ao material didático. Este dispõe que se deve prestar uma 

atenção especial à construção do material didático, pois é necessário garantir a 

unidade entre os conteúdos trabalhados, quaisquer que seja sua organização: 

disciplinas, módulos, áreas, temas, projetos. O MEC sugere que o material 

didático do Ensino a Distância deve estar concebido de acordo com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos apontados no projeto 

pedagógico e deve passar por rigoroso processo de avaliação prévia (pré-

testagem) com o objetivo de identificar necessidades de ajustes, visando seu 

aperfeiçoamento. 

Coutinho[15]  aponta que a observância desses aspectos é fundamental 

para o sucesso da EaD, pois a partir dos objetivos de aprendizagem, a 

pertinência dos conteúdos, as estratégias didáticas utilizadas consegue-se 

apresentar um programa que se constitui em incentivo permanente para que os 

cursistas participem. A autora reforça a posição do MEC, apontando que “cada 

instituição deve ter em mente seu projeto pedagógico, e professores e tutores 

devem estar atentos para que isso seja colocado em prática”. A aprendizagem 

deve ser focada no aluno, para que ele seja incentivado a agir de maneira ativa 

e reflexiva, com foco na construção de seu conhecimento, para o que deve 

contribuir, de maneira significativa, o material didático que lhe é disponibilizado.  



 

 

3 Construção do livro didático 

 

Os textos científicos têm regras, e estas são determinadas pela 

finalidade principal do texto que, neste caso, é publicar os resultados de um 

trabalho de pesquisa destinado aos professores/autores de livros didáticos do 

curso de Teologia a distância da IES pesquisada.  

Assim, para que os professores conteudistas pudessem  elaborar  

textos  dialogados,  como  se  realmente  estivessem  falando  com  os 

participantes, foi-lhes oportunizado um curso de capacitação, especifico para 

Educação a Distância, em que foram trabalhadas as concepções de educação 

e de educação a distância, o perfil do aluno que busca a educação a distância, 

as ferramentas disponíveis para a dinamização do processo ensino-

aprendizagem e as formas de avaliação a serem utilizadas. Além disso, o 

professor conteudista deve conhecer o ambiente virtual em que o curso será 

desenvolvido, para adequar o conteúdo às diferentes possibilidades que  o 

ambiente oferece. Dessa  maneira,  pode-se aproveitar  o  conhecimento  do  

autor  para que  ele o apresente  de maneira  simples  e  eficiente e 

comunicativa. Com a orientação oferecida, espera-se que o professor 

conteudista articule os subsídios metodológicos que orientam o 

desenvolvimento dessa linguagem no seu curso, compatibilizando-a com o 

conteúdo  dos  livros didáticos,  com a estrutura e as atividades  de  

aprendizagem,  de forma a contribuir para uma melhor organização do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, a construção literária do livro didático do curso de 

Teologia deverá obedecer a determinados requisitos, conforme as normas da 

ABNT e as disposições da própria IES. Esses requisitos dizem respeito ao uso 

da linguagem, uma vez que se deve cuidar com o uso da linguagem coloquial 

em alguns itens como Apresentação, Para Início de Conversa e Resumo das 

Unidades. No corpo do material didático, onde aparece o conteúdo da 

disciplina a ser tratada, deverá ser usada a linguagem científico-acadêmica, ou 

seja, devem ser utilizados os verbos na terceira pessoa do singular (sua forma 

impessoal), deve-se evitar o uso de gerúndios e não usar adjetivos 

superlativos.  



 

Todas as afirmações devem ter embasamento teórico, isto é, deve-se 

fazer a citação das frases que contenham novos fatos, apresentando-os em 

forma de paráfrase, informando, porém, que a ideia é de outra pessoa. Dessa 

forma, devem ser atribuídos os créditos de autoria, de acordo com as normas 

da ABNT, divulgando o nome do autor e a data em que foi publicada a obra, 

cuja referência completa deverá aparecer na lista de referências, ao final do 

trabalho. 

O conteúdo dos livros de Teologia deverá estar organizado em 

unidades de quatro seções cada uma, que obedecerão a número diretamente 

proporcional ao das horas aulas da disciplina. 

Cabe destacar que devem ser observadas as regras que regem o 

idioma português: as de uso tradicional e as normas do Novo Acordo 

Ortográfico do Idioma Português. É importante enfatizar que se solicita aos 

autores que evitem usar expressões ou palavras em língua estrangeira, e se 

esforçar pela procura de locuções no idioma vernáculo para palavras e/ou 

expressões que usualmente são “importadas” de outros idiomas. Esta será 

uma forma de contribuir para a preservação da língua portuguesa correta, se 

ressalta que essa é uma atitude de preservação e valorização do idioma, que a 

sua vez, reafirma a cultura e a cidadania. 

 

Conclusão 

 

Após a realização da pesquisa se constatou que não há referências 

para a elaboração de material didático para determinados cursos de graduação 

em EaD, assim foi construído um documento (roteiro) que servirá de base para 

construção das apostilas na IES, roteiro esse que foi discutido em um curso de 

extensão universitária, programado para essa finalidade.  

Esse roteiro contém o passo a passo da escrita como uma forma de 

esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir, quando há a intenção de 

escrever um texto acadêmico-científico. 

Conclui-se que as sugestões de curso de extensão, bem como o roteiro 

para construção de livros didáticos serão úteis para a implementação e 

dinamização dos cursos a distância oferecidos pela IES. 
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