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Estímulos iniciais
Pensamos neste material para compartilharmos os
aprendizados que tivemos em experiências na educação
superior, nas modalidades presencial e à distância. O
texto resulta dessas vivências e, ao seu estilo, vem
auxiliar pessoas que se encaixam na educação de outros,
sabendo que precisam aprender mais todos os dias e que
as tecnologias historicamente permeiam esse trabalho.
Por isso, o auxílio é pouco pretensioso enquanto regra e
mais ilustrativo, para servir como (mais um) exemplo
para pessoas que têm convicção na educação e cuja
natureza:
1. organiza-se para o bem-estar, a boa energia, o bom
humor e a força positiva no tempo presente que só a
educação pode gerar;
2. encaixa-se num ponto entre o que sabe e o que o
outro demonstra saber, valorizando a caminhada do
outro até o encontro de sua aula;
3. imagina e se mobiliza para ouvir utilizando a
tecnologia, estimulando pelo sistema disponível,
presencial e à distância, com ações relevantes para a
vida.
Tais naturezas não se contentam com as premissas
atuais do empoderamento docente, inscritas no discurso
do empreendedorismo como técnica da ciência. Portanto,
iniciamos reflexões que passam ao largo destes valores:
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embutidos no repertório acadêmico, são alimentados pela
apatia e investidos no dispositivo da competição.
Caso a leitura até aqui tenha desagradado, por favor,
alertamos: não continue.
Auxiliar na tentativa de uma proposta de introdução.
O que sei sobre o processo de educação? É idêntico ou
funciona com os mesmos argumentos e técnicas em seus
níveis e etapas? E as modalidades?
Atender às expectativas da Educação à Distância
(EaD) num país em que as experiências presenciais são
preferidas pela maioria dos professores e a
infraestrutura necessária para alunos do sistema público
é deficitária é um enorme desafio. Essa preferência
resulta da acomodação da aula na estrutura espaçotempo, medidos – ou apontados - como na época da
esteira de montagem fordista. Ainda, responsáveis pelos
alunos – pais ou as próprias consciências encaixadas na
maior idade ou na idade produtiva – precisam desse
tempo em que a necessidade social da segurança pode
servir às suas causas, às suas atividades. No ensino
superior é claro o lugar da aula presencial na vida social
das pessoas, uma vez que movimenta muitos assuntos
externos aos autores da bibliografia (o que é ótimo!), e
empodera o docente “da porta para dentro” e durante a
“metodologia expositiva”. Claro que há pessoas na
educação que admitem preferências sociais em suas
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aulas, planejando a participação das diversas realidades,
atualizadas pela vida e experiência dos estudantes (e
seus personagens referenciados).
Somemos a situação vivenciada na pandemia ao
continuum social destacado acima. Sem discutir nosso
analfabetismo para políticas públicas – que é outra coisa
e diretamente proporcional ao como me preparo para
votar - o momento transformou o que chamam de ensino
remoto em totem da educação à distância, o que indica os
problemas da educação alterando-os para colocar a
distância como situação-problema. Claro também que há
condições de saúde pública no contexto, especialmente
relevantes os das crianças que precisam se alimentar na
escola e as que os pais sabem e elas sentem que ficar em
casa é menos salubre que os espaços da educação – por
pior que seja a infraestrutura. O remoto serve aos
políticos e - como educadores engajados na vida, podemos
pensá-lo:
- como um conceito que desfaz o sentido da atuação dos
agentes da aula, pressupondo um momento e espaço em
que isso supostamente ocorreria e, especialmente, daria
vazão à dúvida discente (que é também a familiar ou dos
responsáveis);
- como um tecnicizante não escolhido pelo técnico da
aula e não pertencente ao cotidiano do aprendiz (muitos
não têm o acesso para a educação), portanto estranho à
presença do conhecimento elaborado pelas políticas
educacionais;
3

- como provedor material dos corruptos profissionais –
não apenas os financeiros, mas muito mais os do poder
(alguns chamam de mantenedores do hegemônico).
Ao ler essa introdução podemos discordar inicialmente
– especialmente se, como docentes ou discentes, já
experimentamos alguns dos receios descritos (na pele ou
num feitiço dito por alguma pessoa que ignora a EaD) ou
alguma outra negativa sobre o assunto. Há também
raciocínios admitidos como paralelos e que são, na
verdade, convergentes, como a falta de investimentos no
ensino e nas telecomunicações (políticas para que a
educação
brasileira
acompanhe
as
demandas
socioeconômicas e acesso aos bens e serviços pela maioria
da população.
No ensino a falta indica pouca ou nenhuma discussão,
planejamento e ação institucional (governamental) para
a formação de professores (graduação, lato e stricto),
para a formação de professores que discutam e
incentivem a troca de realidades sobre as políticas
públicas, bem como para investidas nas DCN com a
mesma finalidade. Sim, corremos risco ao afirmar isso,
pensado, válido e consciente. Iniciativas simples como
essas para ampliar a movimentação neuronal e prover
sinapses com o foco na participação visam desempoderar
corruptos e estimular a consciência das pessoas sobre
estar no mundo. Não há discurso de esquerda aqui
porque não acreditamos nessa divisão e sabemos que
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consta elaborada para criar pontos divergentes e
necessários à manutenção do empoderamento corrupto.
Discussões políticas e projeções utópicas à parte,
pensamos em colaborar com um material prático, com a
pretensa ideia de subsidiar as ações dos professores na
produção autoral de materiais educacionais. Prático para
indicar possibilidades, pretenso para acolher as críticas
– a academia é o nosso lugar e acreditamos que há na
aproximação das realidades da vida a movimentação
mais cuidadosa com o outro. Tal cuidado é subsídio ao
fazer, pois existem diversos outros materiais muito bons
e procuramos complementá-los (ou, quem sabe, enviesálos).
Trata-se, portanto, de um guia com ideias lançadas a
partir das experiências profissionais que tivemos,
aprendizados obtidos em projetos que obtiveram êxito e
outros que não atingiram os objetivos.
Todo posicionamento listado aqui resulta de alguma
reflexão sobre nossa experiência com autores de
conteúdo. Alguns professores que passaram a lecionar
após terem se habilitado (pós-graduação lato e/ou
stricto), profissionais de mercado que jamais atuaram
como profissionais docentes, habilitados com alguma
especialização – às vezes algum mestre ou doutor com
atuação no mercado, o que é raro no Brasil, enfim, um
tipo de guia para autores gerado da observação e contato
com auleiros ou com os que além de dar aula, trabalham
em alguma empresa.
5

Há em nosso posicionamento um olhar dedicado à
autoria dos conteúdos para aulas na EaD, um aprender
a vislumbrar o aprendizado daqueles que trabalham com
o aprender discente, como receberam as diferenças nesse
estado criativo e reflexivo, que muitos entendem e
abraçam – se modificam para ajustar o próprio
conhecimento ao momento – e tantos outros declinam
pelo trabalho que dá autorar ou tentam manter-se na
mentira do plágio.
Esse posicionamento é:
Sim, ao escrevermos esse guia admitimos um certo
olhar para o que ocorre no aqui e agora – a realidade que
nos cerca e que, a partir dela, somos capazes de entender
/ dar significado. Esse é um esforço para seguir a trilha
escolhida, nosso posicionamento sobre as coisas e o que
decidimos fazer para melhorar a vida do outro (durante
o texto veremos um pouco sobre este tipo de disposição
docente, fato que muitos tendem a negar...).

Autoria: todo professor é um autor
O processo de produção autoral parte do concebido, de
um plano traçado, amplia-se na execução da aula e inova
na inclusão:
I – O concebido: formação até o presente. Formação
docente e discente. Formação esperada e apresentada
(também de ambos). O mapeado naquele momento,
aquém dos números expostos para constituir a média (o
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dispositivo oficial). Formação daquele(a) que formará
o(a) profissional: docência no ensino superior (nosso foco
nesse texto).
II – Execução: efetiva ação, o que significa a leitura do
texto disponibilizado (ver o capítulo que conceitua o
texto), consecutiva articulação discente face às
aplicações
elaboradas
(tarefas;
instrumentos) para
verificação
do
aprendizado sobre
o
assunto
e
respectivos temas. Vontade com a qual os(as) discente(s)
responderam aos propostos e sobre o curso e até o
momento ‘X’, inclusive as opiniões com críticas e
sugestões.
Importante: na EaD as aulas poderão seguir
cronograma diferente do presencial. A dedicação dos
discentes tende a ser heterogênea e os critérios de acesso
e participação atendem à performance diferente da
modalidade presencial.
III – Inclusão, assim como a vontade relacionada
acima, pretende:
a) pensar em como utilizar as competências
profissionais para propor significado ao que será preciso
articular nos conteúdos, atualizando os assuntos e
procurando exemplos da vida para os temas e respectivas
7

ilustrações; note-se que exemplos da vida sob a ótica
discente, situação fácil para o docente, mas que poderá
criar conexões e/ou rupturas e gerar adesão e/ou
desistências.
b) conceber / criar / imaginar / roteirizar / escrever /
gravar / autorar / ilustrar / identificar hibridizações /
estabelecer links / testar o material sobre o tema e
assunto, gerando convicção discente sobre a importância
para a formação pretendida, aproximando-se dos
sussurros da vida em sociedade (social; familiar;
empregabilidade / autonomia). Compreender como e
quais tipos de conexão poderão se estabelecer com os
discentes (perfis variados, incluindo equipamentos
diferentes)
c) executar significa acompanhar o consumo dos
materiais, admitindo a importância dos mecanismos de
resposta/interação (feedback); indica a compreensão
discente ao usar – conforme destacamos acima, sobre
cronograma e performance. Observar, orientar e digerir
o acesso e uso. Saber como está ocorrendo o uso,
transformando a interação proposta, explorando-a como
indicador.
Observação: utilizamos aqui o conceito de
competências conforme argumentação do Ministério da
Educação; é o conjunto de conhecimentos (saberes),
habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser), pautados
em Jean Piaget e Noan Chomsky. Apesar de abordagens
variadas dos autores das áreas do conhecimento, cremos
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ser como cada um se comporta (atitudes) para
desenvolver suas habilidades cognitivas (para conhecer
mais) conforme cresce e se desenvolve mentalmente.
Muitas vezes o que concebemos achando que será bem
recebido pelos alunos é o que menos agrada: é preciso
entender o motivo da aceitação ou recusa – total ou
parcial - e reconstruir agregando, jamais substituindo
por substituir. Incluir opiniões do público ao qual o texto
se destina serve à variedade de ideias e experimentações
para as possibilidades que, por sua vez, servem às
ilustrações.
Está ocorrendo! O gerúndio aqui: sim, sempre no
acontecendo do curso, conforme o plano e sua
elasticidade para que se possa acompanhar e interagir
para o aprendizado.
Testar em uso e ampliar as possibilidades de gerar o
interesse discente enquanto ele usa ou, conforme o caso,
na
próxima
oferta
(lembrar:
a
tecnologia
teleinformatizada favorece ampliações quase imediatas
– lógicas e conforme ‘b’, acima, em prazo curtíssimo de
tempo).
O sentido é o de prover exemplos numa determinada
ótica, capacitando professores para utilizar um
aplicativo para educação, um AVA (ambiente virtual de
aprendizagem, ou LMS; um deles é o Moodle, gratuito.
Existem diversos materiais sobre o Moodle, ótimos em
conteúdo textual e audiovisual no endereço:
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https://docs.Moodle.org/all/pt_br/Guia_r%C3%A1pido_d
o_professor (Acessado em 01/11/2020).
Considere-se bem-vindo(a)!

Parte 1 - Raciocínios
Ao idealizarmos esse texto buscávamos iniciar uma
reação em cascata, em layers – como dizem os produtores
de conteúdo digital, diante de tanta informação
incorreta, procedimentos equivocados e confusões
políticas que pudemos ler na mídia e encontrar nos
corredores e salas, posteriormente alocados nas
publicações digitais. Sim, nos webinares, lives e disparos
de conteúdo nas redes sociais – mais ou menos
interativos, conforme a característica de cada uma delas.
Muita confusão gerando posições e falas contra a EaD,
confundindo-a com o que os capciosos de plantão usaram
para adequar ao momento remoto da pandemia.
Melhorar o ensino em seus níveis e etapas, em
qualquer das modalidades indica a segunda maior
necessidade social em que professores e outros
profissionais podem e devem colaborar. É nesse sentido
que propor materiais de engajamento formativo,
interrompendo situações centradas no poder da docência,
nada profícuas por sinal e, com isso, parar de nos
esgueirarmos pelas encostas da competição de mercado e
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do funcional público tendem a ser ótimas revisões nos
modelos.
A ideia central aqui é a de produzir algum sentido a
partir do bom senso humano e centrando nossa
preocupação no Outro, no aluno. Este outro com
maiúsculo é o respeito à diferença e concentra muito do
empenho para fazermos mais pela espécie (ação mais
difícil a realizar hoje e desafio da educação como ato
mediador).

Preâmbulo: algumas revisões sugeridas
Pensamos algumas propostas de trabalho para
desenvolver este texto e, com toda objetividade possível
para o momento pandêmico, nos arriscaremos em rever
alguns conceitos. A maioria se direciona ao imaginar-se
criando momentos de aula para além da segurança de
nossa formação – nosso ser professor hoje. À tal criação
podemos associar não o que se conhece, mas,
especificamente, como se recebe, acolhe e se trata o(a)
discente.
Trata-se de mudar a ótica daquilo que deve orbitar o
ambiente de estudos durante e para além da aula: o
centro é o(a) aluno(a). Estimular. Muito se reproduz,
inclusive a verdade absoluta de que o(a) discente é que
deve se dedicar a aprender, deve dedicar-se aos estudos
e incluir-se na disciplina da aula. Esse livro é digital,
portável e, muito provavelmente, circulou até esta
11

leitura, assim como tantas outras preferidas dos colegas,
inclusive em cursos diversos – audiovisuais culinários,
técnicas artísticas em passo-a-passo, qualificações
extensionistas ou pós-graduandas, entre outros.

Aula e tecnologias: síntese
A aula como a maioria dos(as) professores(as)
reproduz é um costume: fomos formados daquela
maneira e, como temos aquela formação, provavelmente
utilizamos as técnicas de poder no conhecimento e o
articulamos seguindo as receitas que nos fizeram saber o
que sabemos. Esse esforço utiliza as tecnologias no
espaço e tempo do encontro entre docente(s) e discente(s),
considerando-se as disponibilizadas pela escola.
O que parece escorar as técnicas são objetos e
infraestrutura, como o ambiente (sala; laboratório; locais
de atendimento), a lousa (analógica ou digital) e os
dispositivos de interação (como um giz, por exemplo),
com a apresentação oral do(a) professor(a). A exposição
oral caracteriza a metodologia (conjunto de técnicas)
mais utilizada para aulas. É a difusão do conhecimento
em plano para pôr em cronologia os conteúdos, como:
- colóquio (exposição de temas com a convenção de
abordagem com ‘menor profundidade’ e para audiência
leiga ou pouco conhecedora);
- aula expositiva (clássica);
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- aula demonstrativa (explora espaços, equipamentos,
insumos e, conforme o caso, pessoas, para demonstrar
operação(ões) específica(s), com ou sem a participação
discente);
- aula dialógica (dinâmica da interlocução para ativar
a participação);
- aula magistral (ou magna, com atuação de convidado
aplicado ao aprofundamento do assunto e tema);
- prática (técnica que visa experimentações discentes);
- seminário (a característica do seminário é o
aprofundamento de temas, que devem ser do
conhecimento da turma; algumas confusões tendem a
fazer do seminário uma exposição 'de coisas novas', como
uma parte do conteúdo / um capítulo de livro / ou mesmo
o resumo de texto ou filme).
Todas essas técnicas visam estimular para emancipar
pelo
aprendizado,
provocando
esforços
dos(as)
professores(as) para que as experiências com os conceitos
sejam significativas; algumas utilizam mais tempo para
o que se convencionou chamar de teoria e outras para as
práticas.
Ler, entender/interpretar e escrever/responder são
práticas ativas que integram as aulas, por mais
expositivas orais que possam ser entendidas.
Utilizaremos o argumento da ativação dessas práticas a
partir dos pressupostos:
- convergência de esforços: plano construído conforme
o Projeto Pedagógico do Curso – PPC;
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- articulação das ações pedagógicas: envolvimento do
corpo docente - CD, núcleo docente estruturante - NDE,
coordenação e outros atores da IES na discussão e
estruturação dos conteúdos;
- formulação e publicação dos conteúdos escolhidos: o
autor geralmente é um professor com experiência
temática e nas tipologias aqui relacionadas, qualificado
para as tecnologias digitais e ambiente virtual de
aprendizagem (formalmente e/ou experimentalmente), e
que utilize a estrutura da IES para prover a interação
(no AVA e pelos canais de atendimento);
- criar a partir dos conceitos: a redação e produção dos
conteúdos requerem dialogismo (através do texto, na
linguagem escolhida) e condições interativas nas
tecnologias envolvidas para a proposta.
O que observamos é a inclusão de tecnologias, as
digitais – comumente utilizadas pelos(as) discentes,
entendendo que todo esforço precisará pensar técnicas e
métodos para o aprendizado discente.

Usos das tecnologias disponíveis para educação:
ambientes virtuais e cronologia
Um ambiente virtual de aprendizagem é um espaço
lógico assim como um programa de computador ou
aplicativo de celular. Um AVA é como o editor de textos
ou a rede social que mais utilizamos (Word e Whatsapp,
respectivamente, por exemplo). A diferença é a dos
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aspectos visuais que vamos nos acostumando conforme
usamos. Os do AVA são organizados para compor uma ou
mais aulas acessando os tópicos ou abas, assim como
fazemos num usual envio de e-mail ou mensagem com
arquivo anexado para tarefas.
O Moodle é um desses programas. E pode ser chamado
de plataforma para as salas de aula virtuais, pois pode
ser caracterizado como um ambiente digital e pode ser
acessado nos computadores, tablets e nos celulares
inteligentes. Moodle resulta da sigla do conceito de
sistema dinâmico para o gerenciamento do ambiente de
aprendizagem, em inglês: Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment. Encontramos outros
conceitos correspondentes ao AVA (também do inglês
Virtual Learning Environment) e LMS, sistema de
gerenciamento da aprendizagem (Learning Management
System).
Um AVA tem um local de entrada. É nele que os
alunos se identificam para participar da aula. A aula
poderá ser do tipo livre acesso ou requerer identificação.
Pensar nisso é importante para entender como é a
aferição de presença e a participação na EaD. Tal
verificação ocorre a partir dos cliques do mouse ou toques
na tela do celular ou tablet, ações dos(as) discentes ao
acessarem a plataforma e materiais disponibilizados
pelo(a) autor(a) / professor(a).
Alguns indicativos:
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A interação no AVA indica a atenção/intenção dos(as)
discentes.
O acesso e uso dos materiais à disposição indica a
frequência à aula no ambiente virtual.
A participação conforme o plano e respectivas
produções servem às mensurações de desempenho.
Avaliações individuais com sistemas de identificação
são imprescindíveis para a qualidade formativa, sejam
estas presenciais ou à distância.
Conforme a área do conhecimento e curso, há
regramento específico do MEC para atividades
consideradas práticas laboratoriais, individuais ou em
grupo.
Num AVA a interação ocorre por meio de
instrumentos específicos, nas correções e devolutivas dos
fóruns e atividades, bem como nas salas de bate-papo. A
tecnologia é veículo para nossas ações e recomendamos
que toda produção seja pautada pelo dialogismo textual,
tanto nas apresentações e desenvolvimento dos assuntos
e temas do plano das aulas, nas definições e conceitos,
quanto nas ilustrações e instrumentos de avaliação.
Recomendamos também elaborar procedimentos para
que o trabalho ocorra no AVA (Moodle ou outro escolhido)
16

para aumentar o reconhecimento do aplicativo por todos
do corpo docente, inclusive para que as trocas, sugestões
e colaborações ocorram, potencializando o processo.
Ressaltamos em atenção: geralmente o professor usuário
dos editores de texto (Word; Open Office; Docs da Google)
se familiarizará com o aspecto visual do AVA, o que
significa que colegas distanciados precisarão de auxílio.
Uma sugestão geral para que a interação ocorra é a de
utilizar o Microsoft Word com o recurso “controlar
alterações” ativado, para que as conversas e/ou
solicitações e/ou correções fiquem nítidas/destacadas.
Tais recursos são muito úteis nas colaborações para
revisão, pois pode-se encaminhar pontualmente nos
trechos do texto. Estes usos são destacados na figura a
seguir:

Demonstrações: imagem detalha o recurso “Controlar
Alterações” do M Word: ativo.
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A seguir, os ícones para aceitar ou rejeitar as
alterações no texto são destacados:

Utilizar os programas para criar os materiais é
condição profissional atual, como dissemos. Esse
trabalho de edição conjunta entre docentes (às vezes o
coordenador ou membro do NDE que lê e auxilia...) é
assíncrona, pois os arquivos são acessados e abertos em
tempos e locais distintos. Caso estivessem utilizando um
editor síncrono, nas nuvens, como o Gdrive, ambos
poderiam ir realizando o trabalho ao mesmo tempo.
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Aplicativos para celulares e tablet também constam
nestas condições e neles fotografamos, editamos,
inserimos som, entre outras linguagens.
Há competências profissionais para a produção de
imagens e vídeos que desenvolvemos em nossas vidas –
no dia a dia, como usuários dos recursos disponíveis – e,
outras, são mais específicas, cuja responsabilidade será
de outros profissionais da equipe.
Prevemos que às vezes tais recursos humanos e
estruturais, como laboratórios de captação e edição de
áudio e vídeo, não estarão disponíveis, por isso nossas
sugestões serão gerais, como orientações que caibam em
situações diferentes, inclusive com incentivo para que
investimentos sejam realizados.
Sem assustar: nosso raciocínio sobre tais
investimentos significa pensar e encaminhar solicitações
à IES, com intuito de fazer associações e/ou parcerias;
investir tempo, por exemplo para engajar alunos da
Comunicação Social para atividades complementares, ou
da Pedagogia e outros cursos, além de colegas e
fornecedores, enfim, a sociedade. A ideia será sempre a
de olhar e buscar fazer melhor, o que significa produzir
nas linguagens audiovisuais.
Esperamos contribuir e, caso surja dúvida ou
questionamento ou colaboração, os endereços dos nossos
currículos Lattes se encontram na sinopse.
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Introdução
Há muitas possibilidades de se fazer materiais para a
educação à distância. A condição primeira do trabalho
autoral para a EaD é pensar esses conteúdos como
pontos de contato e mediadores do atual conhecimento
do(a) aluno(a) com o percurso que se imagina que tenha
que percorrer, providenciando estímulos para o
engajamento.
Essa conexão mediadora ocorre quando o(a) aprendiz
recebe um estímulo que o faça manter a atenção porque
quer, indicando que há algo naquele elemento de
mediação causou interesse, criando a concentração para
saber mais (seguir adiante lendo, ouvindo, conversando,
escrevendo, enfim, produzindo).
Um elemento da mediação é a fala docente (na sala, ou
pela Internet, ou gravada para ser ouvida depois, mais
de uma vez...), o som do texto lido (aquele escrito no
quadro ou impresso no livro ou disponibilizado num
PDF).
Sintéticos para exposição em tópicos ou detalhados
como num passo a passo tutorial, há som em todo
material didático. Dentre outras ações, o trabalho de
mediação docente equivalerá às dosagens para o
diagnóstico,
construção,
ativação,
avaliação
e
reconstrução da harmonia do curso: o aprendizado.
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Todo trabalho docente objetiva o subjetivo com outros
seres humanos, o que requer conexões no espaço-tempo,
síncronas ou não.
Seja na modalidade presencial ou à distância é
atividade profissional caracterizada pela disposição
inteligente para emancipar um outro e que pode ser
sintetizada como:
- articulação/tradução de atividades para mediar
(conceitos dos assuntos X perfis dos educandos);
- planejamento/posicionamento para avaliar e orientar
e reavaliar e reorientar constantemente (técnicas
existentes X escolhas discentes);
- sentimento de crença para valorizar os empenhos
(estímulos à autonomia X realidades de vida).
Importante: ser professor(a) é muito mais que ser o
profissional da transmissão / passagem da matéria...
Conteúdo por conteúdo, existem materiais de
qualidade no conteúdo e diferentes formas à disposição
das pessoas, o que resultaria na desnecessidade de
professores.
Prática: entender a mediação, avaliação, orientação e
valorização a partir de um modelo de trabalho. O tratado
aqui é o dos assuntos e temas para demonstrar o plano
da

unidade

curricular

(disciplina;

curricular).
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componente

O plano das aulas resulta do planejamento para a
oferta: o mundo muda e não há como manter o plano da
oferta passada; também não queremos dizer com isso que
mudanças substanciais devam ser realizadas. Mais uma
vez o bom senso tenderá a pôr em relevo alternativas
para se alcançar o perfil do(a) discente que virá.
Neste documento, assunto é um conjunto de temas;
assim, um conjunto ‘Assunto 1’ comportará ‘n’ temas,
conforme a proposta do conteúdo a ser desenvolvido na
unidade curricular (ementa). O plano das aulas servirá
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como um mapa para o(a) professor(a), tutor(a) e
alunos(as).
A partir do plano das aulas resolvido, o trabalho de
autoria trará à tona a preocupação com a quantidade de
conteúdo. Buscamos orientar sobre métricas visando a
dose certa de atividades para as aulas (os temas), sejam
leituras ou outras atividades para a fixação e
aprofundamento. Um plano resolvido pode ser
considerado o documento atualizado e pronto para a
execução e/ou redação, pois foi discutido e aprovado no
contexto do corpo docente do curso, com aval do NDE e
coordenação.
Assim, a redação do conteúdo provê materiais para
avaliações diagnósticas, visando auxiliar a tutoria na
mediação dos diferentes perfis. Nesse sentido,
propusemos também uma métrica para a produção
autoral baseada no tempo médio de leitura e no tempo
médio de produção demandados do(a)aluno(a).
Observaremos nesse guia as abordagens e conceitos de
um modelo. Nele, o plano das aulas é uma sequência de
conteúdos a produzir, redigidos conforme a concatenação
que se pretende para o tempo de cada aula. Iniciaremos
pelos conceitos objetivos desse modelo, trazendo a síntese
de seus principais aspectos constitutivos. Para gerar os
conteúdos, sugerimos a seguinte organização para
escrever:
I - Dialogismo
23

Utilizamos os conceitos de Bakhtin (1999) para
sustentar a produção do texto com alguns detalhes que o
tornam ainda mais mediador: para organizar o
dialogismo nos materiais redigidos, a interação com os
discentes é declarada em diversos elementos. Busca-se
interagir admitindo-se que o conhecimento é constituído
a partir desse relacionamento. Por esse motivo, a
mediação - mediar a ação daquele que lê de dentro da
proposta do texto deverá provocar a ação pretendida
(interação).
Objetivamente, o primeiro contato do(a) aluno(a) com
a unidade curricular será o que se abrirá na Internet, no
AVA. O objeto deste primeiro olhar será sua capa – ou
abertura – e demais segmentos temáticos, conforme o
plano das aulas. Portanto, imprescindível criar/construir
diálogos, favorecendo conexões do proposto com o(a)
leitor(a); essas conexões são: o texto escrito e/ou imagem
e/ou audiovisual. Para tanto, nossa atenção requer
reeducação técnica, conforme:

A) Interação do texto com seu leitor
Não utilizamos você no texto, pois a lógica
significativa dessa palavra (pronominal de tratamento)
remete para fora do texto (a pessoa que lê não é você, sou
sempre eu, e o eu deve ser tratado como um incluído no
diálogo textual, na 1ª pessoa do plural). Exemplo:
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INADEQUADO = Você viu que a somatória dos
elementos [...]
ADEQUADO = Vimos que a somatória dos elementos
[...]

B) Função das perguntas retóricas
Utilizamos perguntas retóricas para introduzir um
argumento e gerar reflexão, ativando o pensamento (o
‘eu’) no texto/pelo texto.
A técnica é usar o(s) conceito(s) num contexto
questionativo e reflexivo, elaborando uma provável
vivência, visando o interesse do(a) aluno(a) em responder
porque pensará junto com o texto – ou num espaço de
tempo em que é desafiado(a). Para direcionar o leitor à
esta reflexão recomenda-se usar perguntas retóricas na
introdução dos conteúdos, durante a abertura das aulas
- ou em qualquer outro momento, desde que as perguntas
o(a) atraiam.
Exemplo: “as pessoas percebem no bolso o aumento
dos preços dos alimentos, especialmente quando vão ao
supermercado para a compra mensal. Sempre vem à
cabeça de todos a lembrança da inflação alta, não é
mesmo? Lembramos bem da época em que o preço
aumentava de uma semana para a outra e, em alguns
casos, de um dia para o outro... Entretanto, hoje, como
podemos explicar o preço alto do arroz, por exemplo, num
momento em que as safras brasileiras de grãos são
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satisfatórias? Vejamos a situação da exportação de grãos
em tempos de dólar muito valorizado: segundo o jornal
Folha de São Paulo (edição on-line de 09/09/2020), o
momento seria de estabilidade e/ou ofertas com preços
mais baixos. Entretanto, a alta da moeda norteamericana e o aumento da demanda dos compradores
tradicionais – países como China e Índia, fizeram os
preços do arroz acumularem alta de 120%.”
Perguntas retóricas encaixam a resposta com o
sentido pretendido pelo autor, causando atração tanto
pela possibilidade de resposta no consumo do texto
(quem lê, pensa sobre) quanto pela prática do responder
(serve como exemplo). Por isso, a técnica é favorecida
pelo contato com a realidade da vida.
Evitamos causar distrações – mesmo as saudáveis usando a pergunta retórica e, para tanto, a sugestão é a
de que nossa atenção deverá manter-se:
- distante das especificidades históricas nas
introduções;
- nas atualidades e possíveis aplicações cotidianas do
conteúdo à vida e/ou à carreira do(a) aluno(a) – produzir
literalmente uma versão adaptada / atualizada, quando
necessário;
- permeados pela atualização constante enquanto
consumidores das tecnologias digitais, visando
acompanhar a realidade do usuário discente; esta
manipulação com finalidade didática servirá para criar
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com efeito imersivo ampliado (fazendo o(a) discente
mergulhar nos materiais que seguirão).

C) Ligações entre conteúdos
No processo de redação as indicações que conduzam às
descobertas ou reforços dentro dos conteúdos da aula são
importantes
recursos
das
tecnologias
digitais.
Hiperligações (do inglês: hyperlink) podem ser inseridas
em texto por escrito ou ilustrações ou outros elementos
audiovisuais, para abrir novos materiais – respostas
ampliadas, audiovisuais, espaços web para saber mais,
entre outros. São como portas que se abrem para um
local específico da unidade curricular – na mesma aula,
em outra, em pasta específica do curso ou em endereço
na internet validado pelo autor.
Importante lembrar que lincar para fora do espaço
AVA do curso requer orientações criteriosas, pois, mesmo
escolhendo um site validado, o endereço poderá apontar
qualquer outro espaço (erro; endereço alterado; endereço
pouco adequado). Estimular pesquisas e viagens curiosas
pela web é importante e demanda um roteiro com
orientações. Roteirizar objetivamente o que se abrirá e,
ao entrar, o que olhar (num primeiro momento, pelo
menos) cria um mapa lógico temporal - para o(a)
aprendiz.

II - Ilustrações
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A web provê o que é chamado de convergência dos
meios de comunicação, beneficiando a ilustração com
audiovisuais. Ilustrar é condição sem a qual não há como
engajar discentes e, a partir daí, conseguir seus
empenhos. Todo material ilustrado (imagem, vídeo,
som...) terá maiores chances de gerar vontade de
interagir, o que é conceito-chave para o aprendizado no
AVA.

A) Formatos criativos
Ao ilustrarmos os conteúdos com diferentes formatos
possíveis, como filmes, animações, gráficos, propostas de
resolução e/ou aplicação conceitual - utilizando esquemas
e fluxos, quebra-cabeça, entre outros recursos,
ampliaremos as possibilidades de interesse e poderemos
criar elementos dinamizadores para as aulas. As
tecnologias digitais favorecem a atividade autoral e
docente, pois podemos prover acesso a tipos de texto
diferentes pela plataforma. Seja nos conteúdos de base
ou nas propostas para estudos e práticas, as linguagens
variadas favorecem a construção de aulas / páginas mais
vibrantes e estimulantes.

B) Normatização e direitos autorais
A ilustração dos conteúdos precisa acompanhar a
normatização ABNT (ou outra) e lei dos direitos autorais,
portanto, recomendamos fazer o correto: referencie a
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origem. Em alguns casos o autor poderá esquematizar
sua ideia e produzir um infográfico, por exemplo, ou
encaminhar rascunhos (analógicos e/ou digitais) para a
produção de outro. Seja da origem em referência, da
adaptação do autor ou da produção por um designer, a
imagem a utilizar no AVA, requer cuidados. São
exemplos:
1) áudio: sons de efeitos especiais, trilha sonora,
músicas, falas, entrevistas;
2) recursos audiovisuais: vídeos, aplicativo de
simulação, gráficos, mapas, fotos, animações, charges,
hipertextos e efeitos de computação gráfica, entre outros.

C) Ilustrações: análise ou síntese para despertar
a curiosidade
As ilustrações devem facilitar o aprendizado e, por
isso, precisam ser claras, atrativas, estéticas. O objetivo
de toda ilustração de materiais didáticos e especialmente
na EaD é movimentar a curiosidade sobre o que o texto
fala, ampliando-o. Seja pela análise, com algum destaque
específico em partes que se quer manter o foco, ou
síntese, gerando elementos que promovam relações entre
termos ou conceitos. Os audiovisuais estáticos ou em
movimento, bem como os infográficos são exemplos de
ilustrações, respectivamente.
O tamanho do arquivo da ilustração precisa ser bem
pensado, pois imagens geralmente ‘pesam’ nas páginas,
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causando acesso mais lento (conforme o perfil do usuário
em suas condições de acesso). Os recursos de ilustração
serão detalhados no item temas no AVA. Para produzir
ilustrações existem serviços totalmente gratuitos - ou
parcialmente, cobrados conforme o uso - e pagos, com
diferentes recursos.

III – Acessibilidade e conveniência
A disponibilização dos conteúdos para acesso por meio
de uma plataforma de gestão da aprendizagem – um
AVA no navegador do computador ou no aplicativo no
celular, é uma conveniência para o(a) estudante.
Favorecida pela tecnologia digital teleinformatizada, o
acesso à essa possibilidade na educação requer
infraestrutura, resultado de investimento (pessoal e/ou
familiar; institucional; governamental). Nota-se que a
educação à distância se torna plenamente conveniente
quando é bem resolvida tecnicamente.
Pensar a criação dos materiais com essa orientação é
importante para prover, por exemplo, a leitura da tela
nos computadores e aplicativos dos dispositivos móveis
(celular; tablet). Esse recurso produz áudio na leitura do
texto das páginas do AVA e dos arquivos disponibilizados
(PDF; DOC; DOCX; PPT; PPTX; outros), entretanto não
lê imagens. Recomenda-se experimentar o navegador,
verificando tais recursos.
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Ajuda do Google Acessibilidade: o recurso é o
“Chromevox”, clique aqui para acessar ou busque pelo
título. No Microsoft Edge, a ferramenta “ler em voz alta”:
clique aqui para acessar ou busque pelo título. Já no
Firefox, o leitor identifica quais páginas poderão ser lidas
em voz alta pelo computador (clique aqui para acessar).
O navegador Apple mostra na barra o recurso de “ajustes
no site”, “Usar leitor automaticamente”: clique aqui para
acessar ou procure pelo título. Nos celulares, há diversos
e diferentes recursos de tela – além dos relacionados
acima; conforme o tipo de aparelho e sistema, o leitor de
tela poderá ser ativado com alguns toques de ajuste.

A) Recurso do texto alternativo à imagem
O autor precisa prover conveniência com
acessibilidade, por meio da redação includente, atitude
que favorece pessoas com baixa visão ou com deficiência
visual a ouvirem o conteúdo das aulas. Destacamos o
mérito de se fazer o texto descritivo da ilustração
inserida, utilizando-o, inclusive, como recurso técnico do
texto alternativo à imagem (nos arquivos de texto PDF e
Word). Este recurso – ou ferramenta – está disponível
nos editores de texto e no AVA.
Exemplo de texto ALT: A imagem é de um
supermercado e mostra um corredor com produtos
alimentícios na gôndola, destacando a área dos matinais.
O foco está nas embalagens de café, de diferentes tipos e
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marcas, e há destaque no preço dos produtos. Os preços
variam de R$ 5,90 a R$ 9,40.
O texto alternativo servirá a todos ao promover a
opção
de
ouvir
os
conteúdos.
Isso
gera
conveniência/acessibilidade para ouvir/estudar no
transporte, por exemplo).
Alguns elementos normatizados que nos acostumamos
a gerar para ampliar a argumentação em artigos e outros
tipos devem ser evitados ou utilizados com cuidado e
teste, conforme o avanço tecnológico: notas de rodapé.

B) Versão para elementos ABNT: notas de
rodapé
Alguns elementos textuais podem causar dificuldade
para pessoas com deficiência (PCD) visual ou pessoa com
baixa visão. Recomenda-se não utilizar notas de rodapé:
toda argumentação com a função da nota de rodapé
deverá constar no corpo do texto. Inclusive na indicação
de links para ampliar a leitura ou gerar pesquisas.
O texto deverá ser organizado logo após a informação
que conteria a numeração da nota de rodapé, como, por
exemplo:
- trecho extraído do site: (informar o link ou editá-lo
sobre uma palavra ou frase, como ‘clique aqui para
acessar’, seguido da data em que foi visto – ‘acessado
em’);
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- o capítulo referido é do livro “A escritura e a
diferença”, de Jacques Derrida, 4ª edição da editora
Perspectiva, 2014;
- Este problema é apresentado e discutido no filme
documentário “Filhas do destino” (Traduzido do inglês:
Dauhters of destiny), produzido e distribuído pela
Netflix.
Outras possibilidades para criar destaques, como as
caixas de texto, formas, ícones e elementos gráficos,
requerem o mesmo cuidado e atenção, pois podem causar
problema na leitura da tela.

IV

-

Instrumentos

variados

para

avaliar

a

aprendizagem
A elaboração dos instrumentos de avaliação na EaD é
um momento de criatividade autoral dos mais
relevantes. A característica dessa oferta com os recursos
digitais teleinformatizados – plataforma AVA, abre
diversas possibilidades de avaliação, inclusive com
ferramentas que auxiliam a manter a vontade de
continuar produzindo. A ideia é a da inclusão e
convergência dos argumentos com as possibilidades do
AVA, valorizando mais que o texto escrito ou testes (sem
descartá-los!).
Assim como no presencial, instrumentos de avaliação
da aprendizagem mensuram aplicações conceituais,
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desde os conteúdos iniciais aos mais aplicados em
relações e processos, em todos os temas planejados.
Assim como as provas convencionais, projetos,
seminários, pesquisas, entre outros, há possibilidade de
se estruturar ranqueamentos saudáveis (do tipo
cumpriu, cumpriu ou parcialmente, entre outros,
medalhas, premiações alternadas, selos ou carimbos ou
botons. Essas possibilidades podem criar momentos de
aprendizado empolgantes desde que aplicados com o foco
na aprendizagem.
Outra peculiaridade da experiência autoral docente
para EaD é pensar a aprendizagem a partir de diferentes
níveis de dificuldade, utilizando instrumentos para
mapear a chegada dos(as) discentes. Para criar leituras,
exercícios ou roteiros para descobertas com as
particularidades dos perfis, é necessário aplicar
avaliações de perfis no início do curso.
Uma prática que recomendamos é a de elaborar três
diferentes níveis de dificuldade para o que poderíamos
chamar de abordagem inaugural, conceitual ou
exploratória. Três questões sobre a ‘mesma coisa’, com
profundidades de resposta distintas. Ao aplicar é
necessário dosar para descobrir as capacidades
individuais naquele momento, indicando leituras /
estudos adicionais iniciais.
Outro aspecto da criação dos instrumentos de
avaliação (IA) na EaD difere do presencial: todas as
propostas de atividades requerem suas respectivas
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correções comentadas, seus gabaritos. Instrumentos de
avaliação são materiais do curso e devem pertencer ao
conjunto de materiais de estudo dos(as) discentes.
Avaliação da aprendizagem X avaliação da memória
Avaliações que mensuram o assimilado podem
incorrer em erro e capturar apenas a memória conceitual
(questão do tipo decoreba). Já as que avaliam uma
técnica pela repetição correta dos movimentos pode
inclinar muito para habilidades. Importante dosar
corretamente, problematizando para que o(a) discente
consiga fazer associações para tomar decisões
(demonstrando saber os conhecimentos e proceder com a
técnica) e executar algo para resolver a proposta.
Conforme perfis e níveis, haverá maior esclarecimento
sobre as curvas individuais quando um instrumento
diagnóstico for aplicado.

Parte 2 – Modelo
Ao idealizarmos um modelo, simplificamos os
conceitos e os processos para tentarmos reproduzir o
sistema de raciocínios e ações que a realização requer.
Modelos compõem técnicas de ensino. Podem abranger
reproduções sócio disciplinares às simulações e
treinamentos, constituindo elementos a serem
melhorados constantemente. Os avanços tecnológicos
implicam a necessidade de melhoria, ajuste e atualização
35

nos materiais didáticos e pedagógicos para a EaD. Os que
apresentamos aqui são exemplos dessa argumentação:
pretendem introduzir e providenciar reflexão para que a
autoria contenha certo grau de transferência. Isso
significa que o texto será a mediação ampliada da aula,
combinando-a com a interação das e pelas tecnologias
existentes hoje (novembro de 2020). O curso pronto e
ativado resulta da criatividade e da ciência docente sobre
o desempoderamento (mais uma vez lembrando que a
maioria dos autores leciona no presencial).

V - Autoria do conteúdo para a EaD
Autoria pressupõe competências sobre os assuntos
escolhidos para a unidade curricular. A exploração
desses assuntos em temas é planejada para o melhor
aproveitamento das aulas, visando a apresentação dos
conceitos e respectivas aplicações, inclusive em suas
interrelações com outras unidades curriculares. Há uma
lógica racional na distribuição dos assuntos e temas,
lógica dada pelo histórico da área de conhecimento e
curso. Entretanto há que se pensar na análise
diagnóstica conforme o perfil do(a) ingressante, pois o
mundo da vida requer tal cuidado.
Autoria é ampla e se insere também na alternância de
lado (inclusive os AVA têm ferramentas para visualizar
como se fosse o(a) discente), momento em que nos
colocamos no local do(a) aprendiz. Talvez essa seja a
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maior dificuldade deste trabalho, mas a reflexão é válida
para criar e executar ações pedagógicas que valorizem o
envolvimento discente com os conteúdos (no
aprendizado) – evitando-se estímulos para a
memorização (valorizar apenas o conhecimento).

A) Conceitos: autorar a partir de autores
Conceito é ponto de vista exógeno estabelecido por um
autor para o reconhecimento do objeto/assunto. O
conceito delimita o objeto/assunto pelo contexto dado
pelo autor – seu ponto de vista num momento. Delineiase um conceito a partir de um ou mais autores –
convergentes ou divergentes – com suas interpretações
(temporal; física; lógica; social). Ao conceituarmos
pressupomos as possibilidades de cenário e conduzimos
as aplicações da unidade curricular.
O conceito se estabelece na condição exógena do
objeto/assunto, quando o aplicamos, criando uma
singularidade no uso; cabe ao autor buscar as aplicações
e ilustrações mais ajustadas aos objetivos da unidade
curricular / curso.
Nesse sentido, recomenda-se que o autor priorize o
texto conceitual conforme a bibliografia indicada,
referenciando indiretamente. Ainda, a abertura do
parágrafo pode ser redigida com a ideia núcleo em tópico
frasal (um ou dois períodos curtos; frases objetivas),
indicando o nome do autor do livro origem do conceito.
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B) Métrica autoral: média de uso de tempo
(graduação)
Dentre as dúvidas mais frequentes dos colegas
habituados à modalidade presencial, o uso do tempo e a
avaliação são os que causam mais dúvidas.
Há muitas evidências de que, em alguns casos, alguns
professores nunca haviam se permitido pensar sobre
como calcular o tempo de estudos do(a) aluno(a) para
além do (seu) espaço e tempo da sala de aula. O tempo é
a variável que cerca os humanos em diferentes
momentos de suas vidas. Ao abraçar os atores da
educação, avaliar também está imbricado no passar dos
minutos ou das horas.
Há certa vigilância no espaço da sala de aula /
ambiente de aula, do tipo olho no olho do(a) aluno(a)
quando falamos para ele(a) e quando exigimos que fale.
Deixaremos outros exemplos para indicar uma certeza
que parece ser geral: enquanto professor(a) terei a(s)
dúvida(s) dos(das) discentes canalizadas para mim
durante a avaliação – diária ou a mensal ou, ainda, a que
pesa mais.
Parece haver certa conformidade, segurança e
conforto no espaço e tempo da aula presencial. São ‘n’
encontros de tantos minutos por mês / bimestre /
trimestre / semestre / ano, centrados conforme
mencionamos acima. Na EaD, o tempo e o espaço são
pensados para adequar os recursos para a melhor
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experiência de aprendizagem discente, criando-se ações
para estimular e conteúdos mediados que requerem
outros atores (autores, tutores, designers, animadores,
programadores).
Grosso modo, a colaboração docente mais efetiva para
o desenvolvimento da autonomia discente é a de
aumentar as práticas de escolha. Escolher em função dos
recursos e do tempo para utilizá-los e/ou atualizá-los –
competências adquiridas. Avaliar o cenário e escolher é
um
aspecto
desta
ampliação
da
consciência
(desenvolvimento da mentalidade).
Exemplificamos parte desses sentidos de tempo e
espaço para escrever conteúdos, com as seguintes
propostas:
Tabela 1: exemplo da execução dos conteúdos em aulas
presenciais
Semana (acesso aos conteúdos e
atividades)

Aula CH curso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Tabela 2: exemplo da execução dos conteúdos em aulas
à distância, mediadas e utilizando um AVA
Aula CH curso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Semana (acesso aos conteúdos e
atividades)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Considerando a bibliografia disponível nas duas
situações, as tabelas demonstram em verde o disponível
para acesso, em cinza o não disponível e, em amarelo, o
momento da avaliação (como uma prova). A tabela 1
exemplifica nas áreas verdes a dependência da interação
presencial para acessar as articulações – tratadas pelo
docente no tempo espaço da sala de aula. Abrir o tema,
introduzir os autores, exemplificar ilustrando e falando
e perguntando são ações importantíssimas para essa
modalidade. Entretanto, dependendo da atitude
profissional, podem fazer valer também o regulador
silencioso do tratamento pela média, espaço do “você tem
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que correr atrás” e momento em que ouvir a todos tornase, na maioria das vezes, impossível por causa da
quantidade de alunos.
Na tabela exemplo número 2 encontramos outra
situação: as cargas horárias com as respectivas leituras
e atividades disponíveis no AVA, desde o início do curso
e até o final, conforme as estratégias formuladas para a
aprendizagem (exceto alguns instrumentos de
avaliação). Acessíveis, os(as) discentes podem ler e
refletir sobre todos os materiais das aulas, pesquisando
sobre eles, lembrando, associando ou estranhando.
Tal atenção e escolhas valorizam o amadurecimento
pela autonomia e, com isso, tornam-se um tipo de
antecipação, uma apropriação discente do plano do curso
e sua construção de percurso para os estudos.
A planilha 2 nos permite pensar que, conforme as
experiências de vida, o(a) discente com maior facilidade
nos temas das aulas 3 e 4, por exemplo, poderia se
dedicar mais aos temas das aulas 1 e 2, consideradas por
ele mais difíceis. Existem ainda situações em que o(s)
conceito(s) de uma aula nunca foi(foram) visto(s); fato
comum e que, quando descoberto, poderá alimentar o
sistema de informações diagnósticas para nivelamentos,
leituras adicionais, entre outros estímulos.
Discentes devem ser orientados.
Conforme relatamos acima, os estímulos no AVA
aproximam-se do acompanhamento individual, pois o(a)
discente que precisar dedicar mais horas aos conteúdos
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que considerar mais difíceis (ou nunca vistos),
certamente exigirá mais dos recursos disponíveis (em
perguntas, correções e orientações do tutor e/ou
professor). A mesma suposição é válida para os(as) que
quiserem se dedicar ao aprofundamento de um ou mais
temas ali propostos. Seriam os exemplos acima da média,
que também podem desanimar caso não recebam
estímulos às suas curiosidades, respostas aos
questionamentos e algo que nos lembra um quero mais.
Resumidamente, conforme a planilha 2, na EaD todos
os materiais das aulas e respectivos IA ficam disponíveis
conforme a estratégia adotada para o curso. Detalhe
importante é que podemos ter ações idênticas para todas
as unidades curriculares, ou específicas, como nas
práticas em laboratório acadêmico (estudos conceituais
versus práticas). A área da saúde é repleta de exemplos
desse raciocínio integrado e complementar. Ainda
existem situações em que podem ser realizadas em
computadores, como no design gráfico, análise e
desenvolvimento de sistemas, dentre outros cursos.
Sugerimos algumas técnicas para criar estratégias:
- instrumentos de avaliação no AVA:
a) tipo: existem diversas possibilidades e há
necessidade de planejar a partir da pretensão de
diagnostica, controlar ou classificar;
b) objetivos: conforme o plano das aulas o instrumento
tem a pretensão (item acima) e objetivará competências
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conforme a prioridade dada pelo autor (diagnóstica;
somativa; formativa);
c) agendamento: programação e disseminação da
abertura e encerramento (caso as atividades / questões
utilizem recursos que permitam o controle dos minutos,
pensar, redigir e informar também o tempo para
responder após a abertura);
- todos IA são vinculados ao aprendizado:
a) descrevem e exibem a pontuação, inclusive em seus
gabaritos / resolução comentada;
b) referenciam os temas das aulas com as
competências vinculadas;
- todos os IA integram a filosofia avaliativa da IES e,
por isso, são explicados em outros materiais, como:
a) nas páginas AVA do curso e/ou site da IES;
b) nos documentos PDF (plano das aulas, calendário
e/ou outros);
- os IA alimentam o calendário digital do AVA, que
facilita a comunicação ao avisar / alertar sobre a
programação; os alertas podem ser customizados pelo(a)
discente usuário(a).
Atividades podem ser liberadas para acesso e
encerramento em data e hora definidos. Além do período
para fazer a atividade, a postagem de arquivos, o fórum
e questionários - entre outros instrumentos assíncronos,
podem ser editados para tempo máximo de resolução.
Além das possibilidades biométricas e atividades
síncronas utilizando a câmera, há propostas de curso em
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que o(a) discente realiza as provas regimentais
presencialmente e, seguindo a legislação vigente, nas
graduações os IA presenciais devem prevalecer.
B1) Cálculo médio do tempo: leitura e
produção discente
Os materiais desenvolvidos pelo autor consumirão o
tempo do aluno, assim como nossas leituras consomem o
nosso. Leituras procedimentais, conceituais e atividades
avaliativas na EaD requerem planejar o consumo do
tempo discente. Talvez esta seja uma das maiores
diferenças entre a modalidade e toda experiência no
presencial, pois a hora não apresenta variações de
qualquer natureza. Além disso, poucos(as) docentes
admitem preocupar-se com o tempo consumido fora da
sala de aula para a realização das atividades. Em alguns
casos implica pouco na vida discente, em outros muito.
Vamos ao raciocínio prático. As leituras levam em
conta todo texto da aula, compreendido como o verbal
escrito ou audiovisual para assistir, fruir, analisar ou
sintetizar. Organizamos uma métrica a partir de estudos
de perfil dos egressos do ensino médio e ingressantes no
ensino superior, para minimizar possíveis equívocos.
Buscávamos balizar o trabalho autoral para suprir as
questões sobre o volume de texto a produzir e outras
leituras (dos materiais acessórios ou complementares).
Adicionalmente, visamos entender o consumo do tempo
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para a resolução das atividades, partindo dos mesmos
indicadores do perfil. Esperamos também que novas
ideias surjam a partir dela.
Para que os textos produzidos possam ser revistos e
editados, visando o melhor ajuste do tempo em função de
seu consumo, sugerimos os volumes (abaixo). Passemos
à leitura da métrica (média):
1) leitura inicial: 6 minutos por página (leitura do
material);
1.1 texto com imagem fotográfica ou charge ou
ilustração: acrescentar 1 minuto;
1.2 texto com imagem infográfico: acrescentar 2
minutos, pelo menos;
2) produção discente: 12 minutos na redação de uma
página, tamanho A4, corpo 12 e espaçamento 1,5;
2.1 a leitura de uma página com produção de uma
página de resposta: 18 minutos, a exemplo de uma
questão discursiva no AVA.
Lembre-se: média na graduação!!
Frisamos que as avaliações diagnósticas podem ser
aplicadas neste sentido também. Podem e devem, pois há
benefício neste reconhecimento e chamamos atenção: o
tempo é o do(a) aluno(a) e não o nosso! A capacidade de
ler e interpretar amplia conforme o amadurecimento, o
que requer prática e forneceremos a métrica, visando
aqueles que precisarão mais de orientações sobre
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interpretar e resumir que coesão e relação aplicada a um
resultado.
Interessante pensar também a realidade local da IES,
realizando pesquisas com os discentes (aplicação de
instrumentos
diagnósticos)
para
ajustar
constantemente; tal ajuste favorece acompanhamentos,
desde o ingresso, além de formar referencial para
embasar o PPC e argumentar nas reuniões de avaliação.
Pode-se solicitar também produções a partir das
leituras / discussões / atividades anteriores, já realizadas
na unidade curricular ou em outra, como
aprofundamento e/ou desenvolvimento de sequências de
projetos, autoavaliação – formativo-evolutiva -, por
exemplo. Pela lógica, leituras solicitadas anteriormente
serão computadas apenas uma vez. Portanto, a métrica
observará a nova solicitação e será calculada no processo
de acompanhamento a partir do que se espera do IA
formulado.
Outro aspecto interessante dessa prática é a auto
revisão docente: ao providenciarmos associações
conceituais e acréscimos em seus usos, solicitando
escolha dos alunos, acabamos por rever e atualizar as
atividades à realidade da turma (naquele momento de
execução). A título de curiosidade, existem casos
relatados de discentes de curso presencial de engenharia
que compartilhavam, semestre a semestre, uma pasta
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nas nuvens com as atividades avaliativas de um colega
professor, pois nunca mudavam. Ótimo para refletir.
B2) Métrica no modelo de 20 aulas
A estrutura de uma aula no AVA seguirá a equação de
horas previstas para as atividades acadêmicas da
unidade curricular utilizando a tecnologia digital
teleinformatizada. Não há uma regra para cursos
presenciais e há regramento do MEC para os da
modalidade, sejam híbridos ou com carga horária 100%
EaD + avaliações presenciais (até o momento).
Utilizaremos uma prática comum no plano das aulas
na graduação para uma unidade curricular semestral. A
carga horária é distribuída pelos 100 dias letivos por
semestre, organizados no calendário acadêmico – que
informará as datas das avaliações regulamentadas,
sejam presenciais ou pela plataforma.
As IES costumam normatizar os 100 dias letivos em
20 semanas por semestre e, a título de exemplo, caso a
CH da unidade curricular tenha 60h, teremos 20 aulas
de 3 horas.
Neste exemplo a unidade curricular
utilizará:
- 20 ‘tópicos/abas’ no AVA/Moodle;
- cada ‘tópico/aba’ corresponderá a 3 horas de estudos
(20 tópicos/abas X 3h = 60h).
A sugestão é a de planejar as atividades de leitura,
compreensão/interação
e
redação
(resumo
ou
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entendimento / interpretação do estudo) para cada aula.
Esta prática auxilia na criação de conteúdos que
cumpram a CH da aula – carga mínima, neste caso, de
3h – e adicionem mais – leituras, pesquisas e outras
possibilidades para prover os que quiserem mais.
A título de exemplo, caso a aula estivesse organizada
com abertura, objetivos, desenvolvimento dos conceitos
do tema, exploração num relato em que o conceito é
demonstrado – inclusive com infográfico ou imagem, em
texto com 20 páginas, esta aula consumiria 2 horas do
tempo do usuário(a)-aluno(a). A métrica (média):
O texto verbal por escrito / página
Desenvolvimento do(a)
Leitura do(a) aluno(a)
aluno(a)
Páginas
Minutos
Páginas
Minutos
1
6
1
12
Média geral para leitura e produção de síntese
partindo do texto escrito
1 página
18 minutos

Já na adoção de um texto audiovisual como material
para estudos - um filme de X Minutos, por exemplo,
contaria suas X horas + o que se orientou a produzir. O
uso dos audiovisuais como material didático pedagógico
deve ser bem pensado e planejado, contemplando
orientações da(s) atividade(s) a desenvolver. Há
experiências em que o filme é indicado com orientações
de observação para a atividade (tais cenas ou dos 45min
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aos 65min), contabilizando o tempo dado e não o do filme
inteiro, que poderá servir para ampliar repertório e/ou
para atividades complementares, desde que exista
produção equivalente.
Sugerimos raciocinar dessa forma para demais
possibilidades de texto em toda amplitude. A EaD nos
permite oferecer mais para os que precisam e que
solicitam.

C) Redação das aulas
A escolha de um modelo para EaD é uma decisão
estratégica da IES. Nossa ótica é a de um modelo que
valorize o posicionamento discente e o acompanhe,
subsidiando e estimulando a curiosidade. Orientar e
mensurar a interação, aula a aula, parece ser a melhor
alternativa de curso, pois apresenta melhores resultados
no engajamento e permanência discente.
Por isso, dos modelos existentes, consideramos as
possibilidades a seguir para acompanhar e estimular
diferentes perfis.
A elaboração do plano das aulas permite distribuir os
conteúdos da unidade curricular, ajustando-os conforme
os resultados e interrelações com outras unidades.
Exemplificamos um modelo (anexo 1; as IES têm seus
modelos e os itens mínimos constam na planilha),
conforme os exemplos:
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% ou
Qtdd

Assunto

Aula

C1) Planilha (Excel) com as colunas X
informações:
Tema
Instrumento
Nota
Fórum
Nota
da Objetivos
de Avaliação
outro
Temático
(Fórum)
aula
(IA)
IA

A estrutura deste modelo explicita a carga horária na
primeira coluna à esquerda, seguida das destinadas aos
assuntos, número, tema, objetivos e instrumentos de
avaliação da aula – relacionando as pontuações de cada
IA.
Conforme as práticas teóricas, os assuntos seriam um
tipo de desmembramento da ementa e os temas os
detalhamentos sequenciados destes assuntos. Podemos
entender temas como os focos dados pelo autor, conforme
a bibliografia e materiais escolhidos. Um assunto ‘n’ pode
ser um conjunto de temas ‘n1’ + ‘n2’ +‘n3’..., que
constituirão as aulas, as cargas de 3h.
Conceituamos o plano como o mapa da unidade
curricular. Enquanto prática utilizando uma planilha,
nas colunas, assuntos poderão ser mesclados para
abrigar os ‘n’ temas, informando sua abrangência,
objetivos e respectivas referências, conforme a
bibliografia
escolhida
(bibliografia
básica
e
complementar).
A numeração da aula identifica o(s) tema(s) criando
hierarquia. Esse aspecto é interessante pois se diferencia
completamente do presencial: importante produzir no
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plano das aulas pois há opção de deixar todo conteúdo do
curso aberto, acessível conforme o calendário. Os
exemplos mais exitosos de cursos EaD disponibilizam
todas as aulas (materiais para estudos; orientações;
algumas atividades de fixação), e dosam as realizações
das atividades síncronas e assíncronas.
Da mesma forma, o(s) objetivo(s) da aula e as
propostas avaliativas constam no plano. Avaliar na EaD
pressupõe variar em qualidade e profundidade e/ou
dificuldade, o que possibilita atender aos que precisarão
de reforço (ou nivelamento) e os que estarão na outra
ponta curva, interagindo com o mínimo com a sensação
de facilidade.
É prudente manter o qualitativo criado em função
deste perfil detectado pelos instrumentos diagnósticos,
pois outro fato constatado é a desistência pela falta de
atendimento às expectativas também dos dedicados e
ávidos por aprender e se aprofundar. Nesse sentido,
novas colunas podem ser inseridas para auxiliar na
redação do plano.
As últimas colunas do exemplo acomodam no plano os
instrumentos de avaliação e respectivas métricas
avaliativas. Importante manter essas informações pois o
plano serve como mapa para todos. Ouvimos diversos
profissionais experientes na educação presencial
afirmando que passaram a entender mais a função dos
IAs depois que experimentaram escrever para EaD.
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Dos aprendizados na autoria dos materiais
emergiram, segundo os professores: a) entender as
diferenças de perfil e b) possibilitar a avaliação dos níveis
diferentes de aprendizagem. É por isso que julgamos
importante criar diferentes instrumentos, decididos
metodologicamente conforme o(s) objetivo(s) da aula,
variando os formatos.
Apesar das dinâmicas serem variadas, recomendamos
utilizar pelo menos um fórum temático por tema/aula,
compondo a avaliação da aprendizagem com outro(s)
instrumento(s) avaliativo(s). Apresentaremos alguns
exemplos no item instrumentos distribuídos pelo AVA.

C2) Pensando a criação dos textos:
A figura abaixo expõe nosso argumento sobre o uso do
fórum temático compondo a avaliação da aprendizagem
com outros tipos de IA (mantendo-se sempre o fórum de
dúvidas). A sequência forma uma esfera que inspira o
dinamismo possível no espaço do AVA, com evoluções que
podem ser acompanhadas pelos envolvidos na leitura da
produção discente (tutores; professores; coordenação),
acompanhando maiores e menores atenções, capacidades
de resposta e, com isso, propondo ajustes no material e
incentivos direcionados aos(as) alunos(as).
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Figura 1: criatividade a partir dos conceitos do plano

Interessante ressaltar que objetivos para aquele tema
geram insights para instrumentos de avaliação de
diferentes níveis e o fórum temático poderá capturar o
posicionamento discente e favorecer a abertura dos
outros IA.
Destacamos como muito importante: os itens do plano
das aulas são itens de discussão em reunião com a
coordenação e NDE e o documento final será inserido no
sistema da IES:
- comunicação institucional;
- no AVA;
- no setor dos registros acadêmicos/MEC.
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C3) Apresentação / abertura da aula
Apresentação: definição textual com exposição
conceitual clara, utilizando repertório inicial simples e,
quando necessário, com um glossário para termos
técnicos - ou palavras distantes do repertório do(a)
aluno(a). A partir dessa ciência, considerar:
- na clareza conceitual a compreensão pretendida;
- na compreensão pretendida o estabelecimento dos
níveis de dificuldade;
- nos níveis, criar e distribuir as etapas (o que poderia
ser o mínimo a alcançar e quais seriam os suplementares
– o saiba mais e outros materiais ou links).
C4) Redação de conceitos: associações
a aplicações
Associação: relacionar o novo conceito com o(s)
anterior(es) e, caso seja o primeiro contato (introdução
conceitual), contextualizar com semelhanças e/ou
necessidades sociais/profissionais.
Ao redigirmos um conceito precisaremos desenvolvê-lo
com aproximações à vida/atividade profissional,
contextualizando a apresentação/aplicação dele com
exemplos (cotidiano social e, neste, também o do
trabalho). Exemplificar e ilustrar com a maior variedade
causará a conexão favorável ao entendimento do(a)
aluno(a).
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C5) Redação estimulante: convocar
pela inclusão das importâncias
Generalização (ou sistematização): após apresentar /
contextualizar, associar e exemplificar, sugerimos propor
estímulos à produção discente em diferentes formatos.
As aulas validam atividades que requerem ações
autorais no conteúdo para estimular raciocínios na
resolução/escolha. Não se trata de memorizar ou achar
no texto, mas propor algo que seja o primeiro
amadurecimento do(a) discente com o(s) conceito(s) em
sua vivência. O match desse amadurecimento poderá
zerar, pois, hoje há predominância nas solicitações
verbais em texto escrito, regrados pela normatização.
Apesar de importantes, a criatividade autoral poderá
pensar em alternativa(s) para que o(a)aluno(a)
respondendo ao solicitado com outro tipo de produção.
Assim, como alternativa à produção da resposta
utilizando-se linguagem diferente do texto acadêmico, a
justificativa e/ou memorial do trabalho nos moldes
normatizados poderiam acomodar os conhecimentos e
práticas das normatizações. Esse tipo de criação evitaria
a sobrecarga em um formato apenas e estimularia mais.
Outras opções que resultam em ótimas iniciativas de
respostas discentes seriam: resposta em vídeo ou áudio –
do(a) próprio(a) discente ou alguém entrevistado por
ele(a), projeto gráfico conceitual (mural; dashboard),
fotografia / vídeo / animação, storytelling (narrativa;
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narração de história; contar um roteiro) elaboração de
jogo (ludificação ou gamificação), organização de
webinário, entre outras possibilidades.
Utilizar outros formatos implica em conhecê-los,
entretanto tal otimização enriquece nossa capacidade
docente, especialmente para pensar, propor e orientar,
porque nos oportuniza aproximação com a realidade das
práticas atuais de mercado, nas diferentes áreas do
conhecimento.
Dessa forma, essas propostas podem parecer situações
experimentais para os docentes, entretanto são práticas
sociais atuais (vida e trabalho). É assim que, notícias
atualizadas, casos interessantes e artigos técnicos são
ajustes necessários ao processo de ensino. Quando
organizávamos a produção autoral com professores
(mestres e doutores, em sua maioria) respondíamos à
incompreensão sobre tais usos: nunca gravou algum
áudio e/ou vídeo, ou fotografou, editou e entregou o
produto final (na empresa ou para familiares)? A
totalidade respondia afirmativamente, o que nos fazia ir
além: a entrega utilizou as conexões (celular;
computador)? Todos haviam praticado de alguma forma
a maioria dos conceitos necessários ao que trataríamos.
O Autor precisa dedicar-se à construção de propostas
instigantes pensando sempre em como estimular o
comportamento autônomo do(a)aluno(a) em sua
aprendizagem com materiais ajustados à realidade
profissional/formativa. Mantendo constantemente o foco
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no diálogo que o conteúdo precisará estabelecer com o(a)
aluno(a), a redação autoral criativa fornece alternativas
para as seguintes possibilidades de leituras:
- textos verbais por escrito, na introdução da aula,
conduzindo os objetivos dela no desenvolvimento do texto
que assume o papel de orientador, inclusive com
conexões para outros materiais. É desafiador para o
docente transpor o próprio raciocínio em suporte que faça
a mediação por ele, assíncrona; diferente e puxado, mas
não impossível. Vale notar que aqueles que já haviam
publicado livro ou algum tipo de texto entendiam
prontamente.
- textos audiovisuais, estáticos ou com movimento,
inteiros ou parciais - editados conforme os direitos
autorais -, com objetivos ilustrativos ou para
proporcionar exemplos e/ou prover indicações de como o
conceito foi aplicado em determinada situação escolhida.
Fechando um pouco sobre a redação estimulante,
cremos que a tecnologia digital permite integrarmos
formatos a partir da convergência das diferentes
linguagens. Na autoria criamos textos escritos,
hipertextos, arquivos de áudio e/ou vídeo, imagens
estáticas e/ou em movimento, entre outros recursos
possíveis. No processo de produção o(a) autor(a) poderá
receber feedback na degustação, melhorando o material.
Apesar da autonomia docente para criar, recomendase discutir com a coordenação pedagógica/do curso as
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iniciativas,
até
que
se
tornem
práticas
institucionalizadas e passem a integrar a cultura da IES.
C6) Instrumentos de avaliação: níveis
de dificuldade mapeados
Uma das características mais danosas ao processo de
ensino é a obsolescência da criatividade docente. Um
instrumento de avaliação serve para mensurar os atores,
docente(s) e discente(s), especialmente na EaD, pois pode
haver um encaminhador dos processos, o tutor
(recomenda-se trabalhar com tutores muito bem
treinados). Nesse aspecto, destacamos:
Aplicação: criação e desenvolvimento de exercícios e
práticas, em diferentes níveis sequenciados da menor
para a maior dificuldade, usando o conteúdo da melhor
maneira possível para compor a realidade vivenciada
pelo(a) aluno(a), o que requer o gabarito ou instrumento
comentado para estudar ou realizar a autoavaliação
sobre o IA.
Essas políticas indicam a capacidade criativa do(a)
autor(a) para utilizar os argumentos profissionais da
área do conhecimento, produzindo aplicações práticas
significativas.
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D) Mapa, trajeto e desafios
Todo plano das aulas é um mapa do percurso
imaginado e expõe o que (colunas: assunto e temas),
quanto (coluna dos objetivos) e quando (numeração das
aulas e respectivos: fórum e IA).
O exemplo do plano das aulas que utilizamos como
modelo destaca duas metades da carga horária da
unidade curricular (primeira coluna à esquerda,
mesclada). Essa divisão solicita ao autor o desempenho
para organizá-lo em cronograma, conforme os assuntos
da ementa do curso e respectivos temas propostos pelo
autor.
Esse modelo foi estruturado para a mensuração do
aprendizado: os assuntos da proposta são subdivididos
em temas, visando maior objetividade no escopo dado
(conceitos; tipos de texto para leitura; solicitações /
interações nas propostas das atividades).
Aula a aula haverá objetivo(s) a alcançar. Toda aula
abrirá com essa redação, informando o(a) aluno(a) sobre
o que se pretende alcançar – e, a partir daí, como será
avaliado face à dedicação e à produção das respostas das
atividades avaliativas.
Conforme indicamos na métrica, o desafio criativo
do(a) autor(a) será o de compor a qualidade dos estudos,
ajustada para a carga horária da aula. Isso significa
estruturá-la das leituras às expectativas de respostas,
considerando a ideia de prover o suficiente e o
59

suplementar. A média de leitura de 10 páginas
corresponderá a uma hora de estudos; em exemplo de
atividade de fórum temático e questão discursiva – cujas
respostas estariam, respectivamente, em meia e uma
página, teríamos aproximadamente uma hora e meia.
A produção discente na redação de respostas pode
variar muito. Pela média apontada na graduação –
ingressantes e até a metade do curso, um(a) discente
investiria 24 minutos para redigir um trabalho escrito
com expectativa de resposta em 2 páginas. Como
dissemos, os tempos de leitura, interpretação e redação
de resposta variam conforme o perfil discente. Individual
e único para qualquer pessoa, é preciso valorizar e ir
orientando o(a) discente para que tais e quais itens
melhorem. Por isso, é comum ir ajustando as
ferramentas de tempo conforme a turma / perfil. O(A)
tutor(a) – ou profissional mediador da ativação do curso
no AVA, é que fará esses acertos.
Conforme a expertise autoral os conteúdos redigidos
para cada aula tendem a 6 a 15 páginas de texto –
conforme as orientações / template. Salientamos que não
há uma regra quantitativa, inclusive há exemplos de
aulas muito adequadas a perfis que preferem/fazem
leitura de livros digitais e o trabalho autoral consistiu em
redigir um caso com 5 páginas para resolução. Outro
aspecto para estimular a criação do conteúdo é, como
dissemos, a possibilidade de inserir linguagens diversas
na elaboração da aula.
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De toda forma, o texto produzido pelo autor poderá
receber indicações (links; referências no ‘saiba mais’)
conforme o escopo do tema; a título de introdução aos
desafios, destacamos as seguintes práticas para pensar a
aula:
- conteúdo imprescindível:
. pensar qualitativamente o que colaborará para a
competência / performance e redigir;
. caso seja necessário, dividir o que será necessário
saber minimamente em fases/aulas ou fases/exercícios;
. caso exista um momento para a passagem do saber
para o fazer, específico e vinculado à alguma técnica,
dosar após a introdução conceitual e exemplificação.
A alegoria que consideramos interessante para
entender essa imaginação para pensar os desafios: a
primeira vez da aprendizagem para dirigir um
automóvel.
É claro que os diferentes perfis têm demandas
diferentes. Por isso:
- conteúdos adicionais:
. pontos interessantes de contato com outros autores,
e/ou os mesmos temas em outras linguagens;
. textos mais amplos como dissertações e teses (existe
muito material interessante);
. orientação para pesquisas para aprofundar conceitos
e incentivar a iniciação científica (em alguns casos);
. tipos variados de exercitação adicional e com a
pretensão de serem mais difíceis para o(a) aprendiz.
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A partir do conteúdo produzido, para dar conta do(s)
objetivo(s) da aula, o fórum temático deverá ser utilizado
para questionar o(a)aluno(a), exigindo dele(a) um
posicionamento sobre a aplicação conceitual (construção
do conhecimento, uma aplicação elaborada na vivência
dele(a)). O fórum temático evita perguntas geradoras de
respostas memorizadas (tipo ‘decoreba’).
Como o autor poderá utilizar diferentes instrumentos
de avaliação (IA), sejam discursivos ou assertivos, nossa
recomendação é a de que em toda aula um fórum
temático colaborará para mapear o engajamento e a
produção da resposta. Um fórum temático, no mínimo,
para que o aluno possa demonstrar a aplicação
conceitual (preferencialmente à uma realidade) indica a
preocupação com a aprendizagem e a modalidade
permite que novos fóruns temáticos sejam inseridos pelo
tutor (competente para tanto, com graduação e expertise
na área; existem modelos que trabalham com
graduandos ou formados no ensino médio: nada contra,
mas é preciso avaliar bem tal situação quando o que se
quer é o aprendizado discente, o que requer interação e
respostas com a pertinência qualitativa).
Os instrumentos de avaliação para compor a avaliação
da aprendizagem com os fóruns temáticos precisarão
variar. A orientação para autores consta no item tipos de
instrumentos de avaliação.
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E) Tipos de instrumentos de avaliação
As IES seguem a legislação e os sistemas de avaliação
da aprendizagem são regrados, conforme a proposta do
curso:
- modalidade presencial com a carga horária EaD
definida;
- modalidade à distância, híbrido com variação na CH
presencial e EaD até o limite regrado para o presencial;
- modalidade à distância, 100% da CH mediada com
recursos tecnológicos abrigando as necessidades dos
atores.
Os instrumentos de avaliação (IAs) podem ser:
- presenciais: síncronos, confirmam o desempenho
demonstrado no AVA. Em alguns casos podem ser
apresentações de projetos desenvolvidos à distância.
(Desde que não sejam instrumentos mensuradores da
memória discente – ‘atividades decoreba’ – há inúmeras
possibilidades).
- no AVA:
. agendamento, sempre;
. orientação sobre o que é, quando abre e encerra e
quanto pontuará;
. interação em fórum de dúvida ou outra ferramenta
AVA para as entregas planejadas;
. publicação das respostas esperadas e justificativas –
comentários sobre expectativa de respostas, seguidas de
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fórum para discutir o instrumento (dificuldades /
facilidades);
. autoavaliação e avaliação do curso (conforme
Comissão Própria de Avaliação).
Conceitos sobre a variação no AVA:
- instrumentos assíncronos: discentes interagem em
qualquer tempo dentro do período orientado pelo docente
ou tutor (sistema AVA regula conforme input no
sistema);
- instrumentos síncronos: discentes interagem na data
e horário especificado nas orientações do docente ou
tutor.
Importante ressaltar que na EaD todos os IA têm os
respectivos gabaritos comentados prontos antes do início
do curso, cabendo produções adicionais do tutor, que os
integrará na plataforma.
Todas as atividades e provas devem ser comentadas
sobre o que seria considerado correto e/ou satisfatório,
inclusive nas questões assertivas (múltipla escolha).
Este tipo de atividade, com a declaração do motivo pelo
qual são corretas e incorretas as alternativas.
Instrumentos de avaliação são materiais de estudo para
o aprendizado discente.
O gabarito comentado do IA corresponde à redação da
resposta com a expectativa de resolução. A redação
elenca o que seria a escolha conceitual mais adequada, a
associação desta escolha à situação ou problema e
perspectiva de solução. O gabarito comentado
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relativizaria a produção // aprendizagem do(a) aluno(a),
equivalendo, portanto, a 100% de acerto. Esse texto:
1. servirá à correção, orientando o tutor (ou quem
corrigirá);
2. servirá aos estudos discentes ao ser publicado para
discussão posterior.
Outras orientações relacionadas às habilidades podem
ser incluídas no gabarito comentado (lembramos que
habilidade não se refere apenas à uma atividade
manual/física).

E1)
Instrumentos
distribuídos pelo AVA

avaliativos

Todos os instrumentos de avaliação serão
considerados integrais quando contiverem suas
expectativas de respostas (gabarito ou instrumento
comentado). Como dissemos, tais expectativas de
resposta serão utilizadas pelo tutor ou corretor e, por
isso, precisam ser detalhadas - conforme os objetivos
delineados nas aulas.
Apresentamos os tipos de instrumentos avaliativos
possíveis no AVA Moodle. Nossa sugestão é a que põe em
relevo o fórum temático, porque favorece:
1º) a verificação da interação em sua qualidade
individual;
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2º) e respectiva geração de demandas a partir dele,
pois o posicionamento discente deixa claro aspectos a
rever, sejam demandas individuais ou da própria
unidade curricular.
Orientar o(a) discente sobre que se espera da sua
participação no fórum temático é importante para o bom
andamento das atividades do curso. Essas orientações
incluem textos pontuais – aula a aula - e destaques para
respostas que valorizem o correto posicionamento e
orientação politicamente correta para desvalorizar
repetições - ou afirmações do tipo “Concordo com o
colega.”. Além disso, o tutor agirá pontualmente para
captar e indicar correções ou retirar postagens, conforme
questões éticas.
Outros instrumentos de avaliação podem ser
questionários (questões discursivas ou assertivas ou
híbridas), relatório, lista de exercícios utilizando a
estrutura do AVA ou, a partir dele, solicitar o envio de
arquivo, pesquisa, fichamento, resumo ou síntese,
postagem de arquivos (trabalhos; projetos).
Apesar das dificuldades geradas pela falta de
engajamento do corpo docente – seja pela característica
mais ou menos acadêmica ou pelo trabalho gerado,
verifica-se ampliação do aprendizado quando há
atividade de pesquisa tematizada (técnica ou científica).
A orientação formativa ocorrendo nos primeiros 50% da
carga horária poderá estimular a continuidade dos
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estudos, quando se atinge a participação proativa
discente para aprofundar os estudos.
Apresentamos os instrumentos de avaliação AVA em
suas características para orientar na autoria dos
conteúdos conforme o modelo utilizado como exemplo:
Fórum temático
Trata-se de fórum avaliativo geralmente assíncrono,
distribuído pelo AVA e contando carga horária para a
produção das respostas. A produção dos fóruns solicitará
posicionamento discente sobre o assunto e respectivos
temas. Enquanto ação estratégica, recomenda-se:
- para introduções conceituais: 2 fóruns temáticos com
pontuação de 1,0;
- para aprofundamento conceitual: 1 fórum temático
com pontuação de 2,0.
O fórum temático gera interação entre os colegas e
valoriza outras situações de aplicação e materiais. O
fórum temático gera novos questionamentos, expõe e
valoriza a diversidade de opiniões, bem como serve às
mediações sobre aspectos em discordância de estilo
(nunca do conceito); fóruns são elementos da atividade
da aula, por isso devem ser estimulados e bem
orientados/conduzidos, a fim de impulsionar o(a)
discente.
O texto da expectativa de resposta do fórum temático
corresponde ao que se espera do posicionamento pessoal
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discente, elencando o que seria a aplicação conceitual
com a variante da situação/experiência de vida (a
conformidade na aplicação).
Em qualquer modelo uma aula requer, pelo menos,
dois instrumentos de avaliação (atividades): um fórum
temático e outro, variando entre questões assertivas,
discursivas, relatório, resumo, síntese, lista de
exercícios, entrevista, pesquisas, entre outros.
Caracterizados como atividade que exige um
posicionamento pessoal do(a) aluno(a) – opinião
embasada na resolução de alguma situação ou crítica à
uma possibilidade demarcada – o fórum temático
favorece ver o crescimento discente (e da turma). O
acompanhamento docente da curva discente poderá levar
em consideração:
- o(s) momento(s) em que o(a) aluno(a) escolheu
interagir (fóruns são assíncronos: podemos localizar
quem acessa e responde no intervalo do almoço no
trabalho ou durante a madrugada);
- a redação:
a) produção do texto (coerência e coesão);
b) argumentos e articulação das ideias;
c) vinculações com sua experiência e realidade de
vida;
d) correção ortográfica e gramatical;
- a interpretação e a interação com os(as) colegas e
professor(a), pois o instrumento possibilita opinar e
receber opiniões.
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Pelas características, sugerimos, mais uma vez, evitar
perguntas que exijam memorização!
Questão discursiva
A produção discursiva é uma competência muito
importante para todos os atores do sistema educacional.
Devemos
promovê-la.
Para
tanto,
nossos
questionamentos precisam ser graduais e solicitar
respostas que necessitem de associações entre o(s)
conceito(s) e a(s) experiência(s) em aplicações e
experimentos. Da mesma forma, nossas orientações
durante o processo no AVA e, especificamente, na
ativação da questão discursiva, demandarão respostas
escritas ou faladas, de forma clara, concisa e objetiva
(mantendo o foco).
As propostas discursivas são elaborações do autor
para que o(a) estudante articule os conhecimentos
tratados no(s) assunto(s)/tema(s), por meio das
habilidades de comunicação (repertório, leitura,
interpretação, redação e fala) com a atitude resolutiva ou
experimental.
Note-se que, aqui, mais uma vez, espera-se a produção
de questões que exijam do(a) aluno(a) a aplicação
conceitual para responder a um problema, ou seja: o
conhecimento aplicado à solução, com níveis de
dificuldade variados.
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O autor deverá explicar objetivamente o tipo de
atividade - Questão(ões) discursiva(s), na estrutura do
AVA (ou conforme a dinâmica da IES), objetivos para os
conteúdos da aula e função para a formação (carreira).
Há dados complementares que requerem atenção,
como o período da abertura e encerramento do
questionário, tempo para produzir a resposta e padrões
para a devolutiva. Essas informações serão importantes
para programar o AVA e receberão a interação de outros
atores do curso (tutoria, coordenação, secretaria),
conforme os procedimentos da IES.
O gabarito ou instrumento comentado, com ou sem a
pontuação, incentiva rever a matéria. É importante
discutir ações com a coordenação, entretanto sugerimos
que as respostas das atividades avaliativas como
questionários, casos e projetos sejam disseminados logo
após expirar o prazo máximo no AVA ou terem sido
aplicados (como provas presenciais, por exemplo).
Questão assertiva
A assertividade é uma competência que exige
raciocínio e foco. A redação das questões de múltipla
escolha precisa gerar indagações claras e formadas por
alternativas objetivas, preferencialmente distanciadas
do ‘decoreba’ e sem pegadinhas.
Questões assertivas (ou objetivas) exigem que o(a)
discente articule os conhecimentos tratados no(s)
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assunto(s) / tema(s) com as habilidades de comunicação
(repertório, leitura e interpretação, uso das tecnologias
para produzir respostas) com a atitude decisória
(escolher assertivamente uma entre ‘n’ alternativas).
Questão
híbrida
(assertiva
justificativa da escolha)

com

Questões assertivas híbridas: questionários híbridos
solicitarão justificativas para a resposta/alternativa
escolhida/assinalada, ou seja, incluem espaço para a
redação do texto em resposta. Na redação, o(a) discente
argumentará sobre a escolha da única alternativa
considerada correta, explicando os motivos que o(a)
levaram a julgar as incorretas como tal (desclassificação
// classificação). Assim, nos questionários híbridos,
também as competências discursivas e textuais serão
avaliadas.
Lista de exercícios
Listas de exercício servem ao estudo de conteúdos
sequenciados por uma variação, seja na relação entre
assuntos (do tipo proponha a solução ‘a’ para, após,
propor a solução ‘b’) ou na dificuldade - ou profundidade,
da aplicação conceitual. A quantidade e o tipo de
questões são decididos em função do aprofundamento
que se quer, uma vez que o autor pode tratar a média
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como patamar a alcançar e, acima deste, os
aprofundamentos gerais ou específicos da(s) carreira(s).
Um aspecto considerado relevante nesse ponto: lista
de exercícios não é sinônimo de fixação; muitos
confundem a aplicação. Ao estimular o que se
convencionou chamar de fixação, o material deverá ser
outro. E, de toda forma, reforçamos a orientação de se
evitar atividades para mensurar memória (as questões
decoreba).
Algumas ações sobre a suposta fixação de conceitos
devem ser planejadas. Abordagens teóricas e práticas
destilam que todas as percepções podem ser registradas,
fixadas pelas pessoas, em intensidades e preferências
diferentes. Por isso, diferentemente do amadorismo ou
da falta de pensar e discutir sobre o assunto, exercícios
de fixação não são repetições (fazer várias vezes a mesma
coisa até decorar como se faz...) e estão mais para
atividades perceptivas do registro das aplicações
conceituais à uma realidade (como se fez; como poderia
ter sido feito), destacando:
- realidade ou proximidade da vida, seja psicossocial
ou material. Recomenda-se elaborar listas a partir dos
diagnósticos;
- o contextual: aplicações utilizadas para cumprir
conteúdo – desatualizado - tratam de realidade não
justificada, especialmente para os(as) discentes.
Recomenda-se listas com as faixas de aprofundamento
e/ou alocar aplicações adequadas a um suposto 'histórico
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temático' do desenvolvimento conceitual ou, ainda, no
saiba mais.
Esses aspectos são interessantes para causar motivo
para a formação, pois muitas são as situações em que o
argumento "é a base / o fundamento" para tal coisa não
estimula, se desfaz pela falta de uso nas/das outras
unidades curriculares (ou, ainda, na realidade da vida no
trabalho). É preciso pensar em como gerar credibilidade
para além da nota a alcançar.
Relatório
Relatórios são IA úteis para verificar a vivência
discente sobre um foco orientado. Relatório apresenta
um conjunto de informações pormenorizadas (relatadas)
sobre determinados conhecimentos para que a vivência
do(a) aluno(a) na aplicação do(s) conceito(s) possa ser
verificada. Importante: adequar temas / conceitos
potenciais para o desenvolvimento de competências,
evitando-se providenciar um ‘n’ número de temas e
indicar sorteio.
O relatório exige linguagem formal e normatizada, é
redigido com a norma culta e, portanto, pautado pela
coerência e coesão do texto. Conforme a autoria, os
relatórios poderão ser textos escritos ou orais, sendo
estes últimos gravados pelo(a)aluno(a) e inseridos no
AVA para responder ao instrumento. Importante
conceituar e separar – deixando claros os limites – o
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relatório acadêmico científico do técnico, pois
apresentam estruturas diferentes. A escolha por
relatórios orais é um formato que pode ser explorado no
AVA e aplicativos, pois existem ferramentas digitais
para edição e produção de ótimos materiais, ilustrados e
dinâmicos.
Outros tipos de relatório: além dos textos expositivos caráter narrativo e/ou descritivo, alguns relatórios
caracterizam-se pela criticidade e empenho nas
considerações pessoais - como os relatórios de
procedimentos observados numa empresa. Nestes, todo
empenho discente no diagnóstico de uma situação poderá
ser transformado em prognóstico, na solicitação da
análise e redação de propostas, indicada no material do
autor.
As propostas de avaliação utilizando relatório são
indicadas para compor o aprendizado do(a) aluno(a) após
uma trajetória. Isso significa que a autoria deste tipo de
IA observará a sazonalidade do curso: mesmo que seja
sobre experiência vivida, externa e que servirá como
ponto inicial de mensuração diagnóstica, o material
precisará orientar o tutor e causar planejamento para
que as leituras/observações sejam conduzidas com o foco
desejado.
Inserir no calendário do curso um momento de entrega
e respectivas etapas são as nossas recomendações
(seguido ou não de apresentação pessoal, em local físico
ou webinário / live).
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Assim, conforme o objetivo definido pelo autor,
sugerimos os tipos de relatório:
1) comparativo: aspectos importantes e característicos
de um objeto de estudo (pessoa / física ou jurídica;
atividade; processo), detalhando diferenças ou
semelhanças quando comparados ao conceito ou a outro
objeto em que a análise possa ser realizada;
2) técnico ou científico: progresso ou resultado
(podendo ser realizado em fases ou partes, conforme a
proposta na definição dos resultados parciais);
3) integrado (ou híbrido): composição entre os dois
tipos anteriores.

Resumo ou síntese
Resumo ou síntese são instrumentos de avaliação
recomendados para estudos, cujas diferenças, instruções
e parâmetros merecem atenção do autor. Não apenas o
padrão objetivo que a proposta traduz (foco; literatura)
mas a orientação sobre a função deste estudo para o
futuro. No AVA a resposta poderá vir como atividade com
postagem ou preenchimento na plataforma, por isso seria
interessante esclarecer, especialmente se a exigência
ABNT/normatização for interessante para a proposta.
Síntese conceitual e resumo dos posicionamentos
discutidos nos fóruns temáticos seriam exemplos
sugeridos.
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Pesquisa
A solicitação de pesquisas é uma opção autoral para
que diferentes conexões entre assuntos e temas sejam
percebidas no processo de busca. Para tanto, sugerimos
que o autor oriente sobre leituras adicionais e em bases
de dados confiáveis, indicando, pelo menos, uma
pesquisa no período do curso. Contextualizar o benefício
da discussão a partir de outras fontes bibliográficas e
orientar os procedimentos metodológicos, bem como
sobre outros itens do planejamento da pesquisa são
atribuições autorais valiosas.
Insere-se aí a importância do método. A organização
deste processo no AVA requer um diário de bordo ou guia
para acompanhar a curva de desenvolvimento pessoal.
Diário ou roteiro a ir preenchendo independem da
demanda – se pesquisa individual ou em grupo, pois
servem ao amadurecimento discente. Tal aspecto é
importante para o tutor (e/ou professor) acompanhar o
progresso, sejam estudos bibliográficos ou os de campo.
Parte 3 – Indispensáveis
Apesar desse material ter sido pensado como uma
síntese conceitual dos temas que orbitam a autoria para
a EaD, abrimos um pouco de espaço para alguns
comentários rápidos. As sugestões visam expor as
práticas consideradas de bom tom para a criação de
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conteúdos utilizando-se a teleinformática, pela internet
e num AVA.
Como alimentos para a vida, são vários os
pensamentos que consideramos naturais à autoria, pois
criam os espaços dialógicos com a educação (como
afirmamos, normalmente os(as) autores(as) serão
docentes). Um deles é o conjunto mensuração do
aprendizado, da elaboração do(s) instrumento(s) de
avaliação e realização como um elemento do plano,
indicador e material do conteúdo. Tentaremos
apresentar e opinar sobre alguns nesta parte 3.

A função do gabarito
Durante nossa jornada ouvimos colegas afirmando
que esta era a principal diferença entre ensino presencial
e ensino à distância: constituir os instrumentos de
avaliação e suas resoluções comentadas. Ouvimos muitos
docentes afirmando isso durante a experiência de
produzir para a EaD, em diferentes IES, e aprendemos
com todos eles, com suas dúvidas, receios e crenças. Dada
a
importância,
compartilhamos
também
esse
aprendizado aqui.
Ao refletirem sobre a redação do instrumento
muitos(as) docentes afirmaram que no presencial
seguiam os procedimentos da IES para a elaboração dos
IA, quando tais regramentos existiam. Outros(as)
professores(as) repetiam - há anos - um modelo próprio,
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resultado da experiência lecionando a unidade
curricular. Verificamos também que alguns poucos
afirmavam ter o IA ‘prova’ na cabeça e ditavam. Alguns
aplicavam o IA em data decidida conforme o andamento
da turma, desviando do plano das aulas (quando existia).
Algo que chama mais a atenção que todos os aspectos
anteriores é a prática maioria: a troca da sequência das
questões do IA anterior a cada turma/semestre,
realocando-as para a próxima aplicação. Ainda, outro
grupo menor praticava a formulação a partir de um
banco de perguntas, próprias ou copiadas (materiais
disponíveis na web, de concursos, exames de ordem,
entre outros) e faziam um rodízio ‘lógico’ com elas.
Alguns docentes são a exceção à maioria: poucos(as)
professores(as) atualizam seus IA, os elaborando
conforme o curso em atividade e têm a prática de
elaborar o gabarito justificado (ou o instrumento
comentado).
Geralmente os chamados instrumentos ‘parciais’ ou de
‘fixação’ são mais ajustados à natureza da turma,
entretanto os gabaritos são pouco explorados como
material autoral docente.
Resistências maiores e eventuais apoios às reflexões
desta natureza (especialmente neste momento de
governo boçalnaro: políticas dos boçais!), pode-se supor
que a diferença relatada pelos professores existe, mas ela
esconde, na realidade, em 2020, no Brasil, a separação
entre profissionais educadores e amadores empoderados
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na função, e não as disparidades entre as modalidades
presencial e à distância. Às vezes encontramos
excelentes oradores, muitas vezes doutores auleiros alguns até pesquisam e publicam –colegas que carregam
o que situamos como medo residual do questionamento
discente.
O gabarito ou o instrumento resolvido e comentado é
material de estudos discentes e amplia a capacidade
docente. É um tipo de exercitação profissional sobre a
aplicação dos conceitos em diferentes momentos, que
envolve, inclusive, a discussão sobre a obsolescência ou
ajuste do curso.
Parece-nos que, além do trabalho implícito, o
instrumento resolvido e comentado servirá à contestação
embasada, previamente orientada em seu processo
quando a dúvida pontual enraizar a(s) ideia(s). Esse é o
temor dos empoderados na docência no ensino superior –
graduação e pós. Conforme os usos sociais dos recursos
midiáticos são ampliados, há o que poderíamos chamar
de amadorismo medroso que resiste a qualquer
questionamento do corpo discente.
Este aspecto inexiste numa proposta bem elaborada
para a EaD. Em nossa opinião é o que precisa ser
discutido na educação: o posicionamento profissional
docente, e não na modalidade. Sabemos também que
muitos não tiveram acesso às discussões dessa natureza,
motivo pelo qual decidimos incluir aqui.
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Aplicando o que precisa se manifestar nesse momento:
conforme o gabarito – instrumento justificado e
comentado, há o que podemos chamar de atualização e
respectiva prevenção às repetições. O momento das
carreiras / profissões emana do mundo da vida, que se
altera mais rapidamente quando comparado à educação.
Não precisamos concordar com toda alteração e, ao
contrário, temos o dever de pensar e, em muitos casos,
provocar análise para se verificar os impactos sociais.
Concordamos
que
há
dissonâncias
nisso,
especialmente ao lermos as DCN e/ou as publicações das
competências para o ENADE – parâmetros que
permeiam sonhos e pesadelos dos coordenadores de
curso. Tais desenhos daquele futuro traçado e que muda
constantemente precisam entrar na pauta de discussão
político-pedagógica. Política envolve educar.
Além disso, o(a) tutor(a) e/ou o sistema corrigirão a(s)
questão(ões), causando a necessidade material do
instrumento justificado e comentado. Não apenas para
a exibição do resultado e comentários, mas para gerar
interação com o(a) aluno(a). Interação mediada é o núcleo
da EaD.
O posicionamento discente nas respostas discursivas
pode trazer elementos novos, aplicações em contextos
não explorados no conteúdo e relacionados às práticas
profissionais deles(as). Este aspecto é importante para a
interação, estímulos e atualização / ampliação do
material do curso.
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O gabarito comentado do IA (instrumento justificado
e comentado) corresponde ao texto definido pelo autor
com a expectativa de resposta, elencando o que seria a
totalidade dos conteúdos a se utilizar na produção do(a)
aluno(a), equivalendo, portanto, a consideração de 100%
de acerto.
Portanto, sobre a aplicação do gabarito, é importante
entender o posicionamento discente, a partir de suas
experiências profissionais e de vida, orientando sobre a
necessidade da demonstração conceitual. O alargamento
desta curva de possibilidades de resposta contemplará o
novo, o aprendizado docente ao analisar o proposto
pelo(a) discente e vice versa. O gabarito serve ao
aprendizado e à ampliação nas atitudes para desenvolver
habilidades para conhecer mais, sentido atual das
competências.

A apresentação do plano das aulas
Recomenda-se o trivial: preparar material com
objetivo de expor os assuntos e temas do plano das aulas,
vinculando-os aos respectivos objetivos da unidade
curricular e à formação. Estes vínculos precisam
demonstrar o crescimento pessoal – ético, político e
profissional. Um audiovisual composto por uma
exposição do material é o mais adequado para ser
utilizado numa aula inaugural, seja ela síncrona ou
assíncrona. Nota importante: gravar-se falando, falando,
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falando e apontando algo num quadro – que na tela fica
reduzido / minimizado – cansará o(a) discente.
Variações com a(s) ilustração(ões) em tela cheia – com
a narração docente ou de um recorte de um vídeo
referenciado, por exemplo – tendem a manter mais a
atenção. A atenção tende a ser maior quando os
elementos ilustrativos forem utilizados; perguntas
retóricas, ilustrações, desafios, aplicações à realidade da
vida, entre outros, também são recomendados.
A atenção máxima conseguida na exposição do plano
da unidade curricular (apresentação do programa) é
muito importante para o início do curso, pois o(s)
discente(s) farão considerações sobre o exposto, achando
/ acreditando mais ou menos a partir do direcionamento
dado. O(s) arquivo(s) deve(m) constar disponível(is) no
AVA e sugerimos nomear um tópico (aba) com
“Documentos do Curso”.
O material da aula inaugural será o último a ser
criado / editado. Este servirá para consultas constantes,
avisos, conduzirá necessidades, tendências e ações
discentes, uma vez que será a sinopse de cada tema
(aula) do curso a cada oferta / ciclo, com o foco dado na
exposição (apresentação; slides; PPT ou PDF ou vídeo).
Após a exposição a sensação será a de esclarecimento
sobre o programa do curso, que servirá à mensuração do
corpo discente / CPA quando for concluído.
Poderíamos imaginar esse material de apresentação
como uma aula magna também; proferida por uma ou
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várias vozes, com especial atenção para os vínculos
temáticos, indicando motivos pelo quais valerá estudar
aquele conteúdo, com a exposição da experiência de
alguém da área. Esse exemplo tipo aula magna continua
sendo o melhor por enquanto e pode ser articulado em
webinário, aula transmitida, entre outros formatos
audiovisuais.
Um aspecto interessante do uso de audiovisuais é que
o arquivo produzido servirá para:
- eventual apresentação presencial – conduzida pelo
professor ou tutor, conforme o modelo adotado;
- ser inserido no AVA para ser visto e revisto no
computador ou celular ou tablet;
- ser reeditado (rapidamente) para outra exibição,
favorecendo ajustes, atualizações e adequações aos perfis
detectados.
A apresentação do programa da unidade curricular na
aula inaugural servirá como um tipo de manual para a
turma. Funcionando como um mapa, direcionaria
estudos e o método de trabalho com o(s) profissional(is)
envolvido(s): aula a aula, os assuntos e respectivos
temas/referenciais a serem abordados, bem como a
interação nas atividades e instrumentos de avaliação
deixarão claro a proposta do curso.
Um ponto relevante da aula inaugural – ou de
abertura do curso - é a dinâmica avaliativa. Expor e
explicar o processo de interação, experimentação e
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realização dos instrumentos de avaliação, gabaritos e
pontuação no AVA é condição elementar.
É material didático a ser redigido como última
produção do(a) autor(a) antes da revisão final, a
apresentação da aula inaugural servirá como checklist
de encerramento da fase de redação do conteúdo da
unidade.

A estrutura da aula
No AVA/Moodle cada aula terá seu número conforme
o plano definido pelo autor e apresentará a intenção
formativa aos discentes do curso com um diálogo inicial.
Após ‘abrir’ a aula, o texto apresentará os objetivos
daquela aula, visando estabelecer a importância de se
estudar aquele conteúdo. Por isso os chamamos de
objetivos temáticos: organizados para a aula ‘X’ e que
criarão a sensação de novidade e/ou continuidade,
indexados pelo dialogismo textual. Aqui contará o estilo
do autor, independentemente da área do conhecimento.
A abertura consistente auxiliará o(a) aluno(a) a
entender o que e por que estudará o conteúdo, quais
serão os materiais a utilizar e como será avaliado. A
abertura da aula elimina ou minimiza dúvidas sobre o
processo – cronograma e interações - organizando as
atividades. Indica as ações de apoio discente
(atendimento pelo AVA e outros meios) e orienta sobre a
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interação e responsabilidades no desenvolvimento das
atividades propostas, conforme o calendário acadêmico.
A seguir procuraremos ilustrar opções para a redação
do tema, objetivos, introdução, desenvolvimento,
resumo, saiba mais e referências. Atividades são
distribuídas durante o conteúdo da aula, podendo
localizar-se conforme as ferramentas do AVA.
A avaliação da aula é instrumento importante para
manter o aperfeiçoamento como razão educacional. É
necessário discutir e implementar indicadores para
avaliações – orais e/ou escritas, aula a aula e do curso
inteiro.
Bons instrumentos avaliativos servem aos ótimos
profissionais da educação, pois auxiliam a detectar em
tempo excelente os ajustes a realizar, seja no material
autorado de uma aula ou do curso inteiro, nas
abordagens do tutor no AVA - como tempo de interação
ou correções e orientações, por exemplo, ou numa região
específica (localidade).
Na EaD a avaliação da proposta da aula é mais
dinâmica e precisa gerar ações convergentes à
aprendizagem em tempo hábil (correções rápidas e/ou
ajustes otimizados).

Template para a redação
Precisamos empenhar tempo para gerar arquivos com
alguma padronização, visando manter alinhadas as
85

questões de identidade visual da IES (caso exista),
formatos a distribuir (arquivos de texto, audiovisuais e
acesso à base da biblioteca – física e/ou digital, conforme
a estrutura disponível; lembrar: digitalizar páginas de
livros e colocar à disposição é ilegal!). Outros tipos de
arquivo também precisam ser pensados: apresentações
PowerPoint, planilhas e links requerem atenção. Links
merecem especial atenção para não indicarmos páginas
web que deixaram de existir ou que alteraram o conteúdo
escolhido.
Algumas práticas para gerar o lay out padrão – ou
template – organizam tamanho de página, margens,
fontes, cores entre outros elementos que compõem o
material.
Um exemplo sintetizado seria:
Aula
Aula ‘X’: título da aula que consta no plano (Arial,
corpo 14, negrito)
Tema
Tema (Arial, corpo 12, negrito)
Frase que expõe a(s) principal(is) discussão(ões) da
aula.
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Objetivos
Objetivo(s) (Arial, corpo 12, negrito)
Conforme o(s) conteúdo(s); utilizar verbo(s) no
infinitivo e repertório adequado, evitando-se palavras
dispensáveis e que só servem aos docentes/gestores.
Justificativa
Justificativa (Arial, corpo 12, negrito)
Explicar a relevância daquela aula (conhecimentos X
tema da aula e atividades) de maneira simples, objetiva
e com repertório adequado. Dizer ao(a) discente o que
fará com aquele conhecimento, a partir da importância
dos conteúdos para sua formação – escrevendo o motivo
e aplicação, mesmo que sejam parciais, porque um tema
pode consumir 2 ou 3 aulas, por exemplo.
Pensar em justificar para alguém algo nos faz pensar
melhor naquilo que pretendemos fazer e elaborar os
‘mecanismos’ de acesso ao outro.
Introdução
Texto que introduz o assunto e o tema da aula. Caso
seja um tema extenso e que adentrará outras aulas, é
prudente explicar a sequência, uma vez que a estratégia
de ativação do curso poderá deixar todos os conteúdos à
disposição.
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Uma aula causa conexões entre experiências,
vivências, estudos anteriores, autores e aplicações,
devendo, portanto, evitar enclausuramentos. Frisamos
que as pessoas estão vivas e têm suas bagagens, motivo
pelo qual os estímulos bem adequados podem ativar
curiosidades e, a partir delas, manter a determinação
para estudar. Por isso, conectar o que se propõe é
importante.
Primeira aula, aula posterior, aula anterior: além do
plano, o texto da introdução conecta o momento da
leitura com o curso. Procure estimular com exemplos
atuais e sensibilizar para os estudos propostos. Provocar
com desafios bem formulados e estabelecer o sentido dos
conceitos,
evidenciando
a
necessidade
de
concentração/dedicação.
Introdução
Texto que contextualiza os principais argumentos
conceituais da aula, os alinha ao(s) objetivo(s) e
problematizando com a(s) pergunta(s) retórica(s).
Caso existam diferentes problemas contidos na aula,
deve-se distribuir as perguntas em parágrafos
separados. Na ocorrência de dois problemas
consecutivos, deve-se tratar a resposta junção num
terceiro parágrafo. Deve-se responder à(s) pergunta(s) no
próprio parágrafo(s) em que é(são) exposto(s).
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Essa técnica auxilia a exemplificar objetivamente a
aplicação do(s) conceito(s) da aula, contextualizandoo(os) à vida, sociedade e carreira.
Cada conceito introduzido deverá ser tratado no
detalhamento durante o desenvolvimento, expondo-se
o(s) conceito(s) do(s) autor(es) da bibliografia e exemplos
de aplicação, além das ilustrações com outras
linguagens.
A prática demonstra que a introdução de uma aula
seja contextual e objetiva, redigida em até 5 parágrafos
com 6 a 7 linhas; entretanto, essa métrica poderá variar
conforme o escopo da aula e estilo do autor.
Recortes de fatos históricos podem e devem ser
utilizados, mas com cautela, especialmente os muito
antigos (que podem causar deslocamento e não gerar a
imaginação pretendida). Colegas da Sociologia e do
Cálculo relataram a dificuldade de se ajustar “os
clássicos” à realidade, mas concordaram sobre a maior
atenção conquistada quando conseguiram aplicar essa
técnica (e utilizaram o saiba mais para ampliar as
leituras).
Para ampliar o portfólio de leituras no AVA podemos
lincar
páginas
com
maior
detalhamento
no
desenvolvimento da aula, utilizando-se hiperlink para
que o(a) discente as explore – inclusive artigos.
Detalhamentos da aplicação/uso na carreira causam
interesse e poderão ser mais analíticos no
desenvolvimento do conteúdo.
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Resumidamente, a redação precisará estimular com
argumentos significativos para o(a) profissional em
formação, provocar e conectar conteúdos, indicando o que
será explorado na aula.
Na introdução é importante falar sobre:
1) O próprio tema da aula:
1ª - quando for a inauguração do tema: primeira
conceituação. Contextualizar o(s) assunto(s) com a vida
em sociedade (demandas sociais; demandas pela
qualificação; demandas no trabalho; em outras palavras:
afirmar a importância do estudo daquele assunto e seus
temas);
2ª - quando for uma conexão entre tema(s): informar a
correlação da aula com o tema anterior (já inaugurado)
ou sua projeção para um tema futuro (correlações da
necessidade atual do estudo, no avanço dos conteúdos).
Essas noções vinculam e favorecem a compreensão da
continuidade dos assuntos.

Desenvolvimento
Recomendamos iniciar o texto do desenvolvimento
com a hierarquia dada na introdução. Pode ocorrer a
situação de abertura dos conceitos da introdução em
partes ou fases ou etapas, inclusive nas dimensões
facilidade + repertório X dificuldade + aprofundamento.
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Constata-se também que a abertura do texto do
desenvolvimento alcança mais quando se evita: Por isso
/ Portanto / Por causa disso, pois o desenvolvimento
detalha, materializa, amplia a introdução aplicando o(s)
conceito(s). As conjunções conclusivas servem às causas
coordenadas da conclusão.
Apresentar os argumentos conceituais, conforme os
autores da bibliografia indicada. É o texto que insere o
ponto de vista pretendido pelo autor, argumentando em
convergência à bibliografia ou a partir de divergências
conceituais, desde que sejam importantes para a
apresentação / discussão / fixação do conteúdo.
Sugerimos utilizar artigos, pois quando bem escolhidos
servem para demonstrar oposições, antagonismos e
diferenças entre raciocínios, muitas vezes não
contemplados na bibliografia do curso (básica e
complementar).
A seguinte técnica poderá ser útil para estimular a
leitura:
1. redigir o parágrafo apresentação, que exporá o(s)
conceito(s)
do(s)
autor(es),
situando-o(s)
e
contextualizando-o(s) com a oferta (= perfil);
1.1 utilizar ilustração que sintetize e gere curiosidade
/ empatia com o(s) conceito(s) – charges, infográficos e
personalidades costumam atingir bons resultados;
2. redigir a sequência dos parágrafos com:
2.1 o detalhamento conceitual (surgimento; evolução
X função social);
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2.2 a(s) afirmação(ões) da importância para a vida e/ou
profissão e/ou impacto no uso;
2.3 o(s) exemplo(s) textuais – como casos objetivos
resolvidos, notícia recente, com ou sem ilustrações, por
exemplo -, tendem a auxiliar na apreensão do sentido;
2.4 a(s) indicação(ões) de leitura, pontual(is).
Técnicas:
A redação do conteúdo tende a orientar mais quando
utiliza:
1º - repertório inicial simples, mantendo as referências
indiretas (nada impede a direta, mas este tratamento
dado pelo autor geralmente simplifica e cria espaços
mais aproximados da realidade discente / contexto
pretendido);
2º - associações: ao relacionar o(s) conceito(s) às
situações criadas na contextualização há como
estabelecer as conexões da aula com a vida e, nela, outras
aulas;
3º - estímulos em diferentes momentos do texto da
aula (perguntas retóricas; convocações para resolver na
cabeça / opinar ao pensar; recorrer à memória, entre
outras possibilidades);
4º - formatos variados de texto e ilustrações, inserindo
links, criando o saiba mais, glossário, a fim de gerar a
compreensão sobre o todo organizado;
5º - os materiais pensados para as páginas e
ferramentas do AVA, indicando leituras programadas –
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conforme a bibliografia definida, orientações para
atividades e avaliações;
6º - estímulos constantes à interação participativa:
reforçar a importância do fórum, chat, blog, vlog,
webinário ou outra atividade sobre os conteúdos da aula.

Resumo e glossário
Parágrafo(s) em tópicos ou direto(s), argumentando
sobre os destaques da aula, reforçando a importância.
Toda aula requer um resumo do conteúdo no
encerramento do texto autoral. A redação do resumo fará
o resgate dos principais conceitos da aula, auxiliando o(a)
aluno(a) a concluir a respeito dos principais aspectos
estudados na aula.
Nota importante: o resumo não deve ser construído
com recortes do texto, tanto pela incorreção disso quanto
pela abertura ao erro e à permissividade que carrega ao
liberar a ideia de que ‘faça qualquer recorte que tá
valendo’. Conforme nos comportamos no texto,
incentivamos as mesmas práticas; este posicionamento
político é importante.
Glossário (opcional).
Quando necessário o(a) Autor(a) direcionará os
esclarecimentos de conceitos e termos técnicos utilizados
nos conteúdos, permitindo maior compreensão do texto –
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estimulando a consulta rápida no próprio material. Não
utilizar notas de rodapé ou notas de final como glossário.
Sugerimos, inclusive, que o glossário possa ser inserido
como índice remissivo das aulas, a acompanhar o plano
no tópico / aba organizada para os documentos do curso.
Lembrar: glossário é elucidário!
Saiba mais
SAIBA MAIS (padrão; em caixa alta/maiúsculas)
Orientação para experimentação adicional dos
conteúdos tratados na aula. Recomendamos usar o saiba
mais como mais um recurso de incentivo, valorizando
tanto os autores da bibliografia quanto
- trata-se de para saber mais sobre: texto curto (pode
ser topificado) com link direcionando a um material
adicional. Importante dizer no texto o que trata a
indicação, o que ampliará o repertório e os
conhecimentos.
Poderá ser todo tipo de material pensado pelo autor e
aprovado pelo NDE e coordenação que, a partir da
reunião para discutir, poderão aproveitar;
- saiba mais sempre recomendável: leitura do(s)
autor(res) da bibliografia, seja um ponto específico no
texto, um capítulo adicional, a ilustração ou exemplo(s)
do(s) autor(es) do(s) livro(s);
- leitura dos suplementares indicados.
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É uma das ações que lembram uma recomendação
para ampliar o conhecimento do(a)aluno(a) – inclusive
com diferentes graus de aprofundamento.
Pode constar como destaque durante a redação dos
conteúdos e, preferencialmente, no SAIBA MAIS da
aula, ao final da página AVA. Da mesma forma, para
facilitar a edição, a redação autoral precisará manter a
sequência, antes das referências e atividades.
O SAIBA MAIS deve ser utilizado em todas as aulas
para acomodar as ampliações para as pontas da curva –
como desenvolvemos, suprindo os que precisam e os
querem mais.
É indicação do autor e, por este motivo, não é
recomendado abordar conteúdos do saiba mais nos
instrumentos de avaliação da aprendizagem. Entretanto,
articulações realizadas pelos discentes poderão constar
em respostas aos instrumentos, o que seria fantástico do
ponto de vista da ampliação do repertório.

Referências ou Bibliografia
Referências: lista de todos os autores utilizados como
citação. Caso tenha utilizado um autor da bibliografia
básica para o texto de uma aula, utilizar Referência; ao
conceituar com dois ou mais autores, utilizar
Referências.
95

Bibliografia: coletânea das fontes utilizadas para a
redação do texto da aula; usar quando algum texto
(escrito; audiovisual) adicional foi incorporado à redação,
suplementando a indicação bibliográfica do plano das
aulas.
Quando houver necessidade de materiais adicionais –
portanto fora da lista dos livros definidos no plano, a
opção será a de inserir outros textos, desde que sejam
anteriormente discutidos com o NDE e coordenação, para
aprovar o uso em reunião com o corpo docente do curso.
Essa discussão é importante porque poderá
potencializar os textos adicionais e que não constam no
PPC do curso, inclusive servindo à revisão para os
ajustes e/ou sugestões para utilizar artigos. O uso de
artigos com as discussões tem sido alternativa
interessante para incluir nos planos das aulas.

Atividades
Objetivo de toda aula é mediar o processo de
aprendizagem. Aula é modificação dos envolvidos na
educação, de uma situação de experiência de vida
anterior para outra, posterior. Espera-se que o
desenvolvimento pessoal ocorra e as modificações sejam
positivas. Isso pressupõe pensar o aprendizado a partir
das interações, dosando, mensurando e ajustando.
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As atividades constituem as técnicas de interação tão
necessárias aos ajustes, uma vez que o aprendizado do
outro, aprendizado e desenvolvimento de muitos é – se
pudéssemos dizer assim – a meta da aula, do autor, do
tutor e todos os envolvidos é.
Lembramos aqui que quando escrevemos o conteúdo
estamos em momento diferente daquele em que o(a)
leitor(a) usuário(a) discente o consumirá. Também será
o momento em que outro profissional ativará o curso,
tutorando as atividades, respondendo e interagindo com
as situações do aprendizado.
Nesse aspecto, podemos afirmar que uma verificação
pessoal e criativa, experimentada em diferentes modelos,
é a de manter o foco nos objetivos da aula e, a partir
deles, procurar redigir:
a) fóruns temáticos e respectivos núcleos
argumentativos que se espera do(a) discente;
b) perguntas discursivas e padrões de resposta
esperada;
c) a transformação de uma - ou mais - questão
discursiva em assertiva (este exercício é muito
importante para nos entendermos no processo de criação
das atividades);
d) um parágrafo evidenciando a importância de a+b
para atingir o(s) objetivo(s) da aula. Sim, como um
memorial para a aula – auxilia, inclusive, a rever ou a
formular o resumo.
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Essas e outras reflexões geram conteúdos avaliativos
orientados para a necessidade dos(as) discentes.
Sem entrar em discussões aprofundadas sobre as
possibilidades discursivas, algumas técnicas podem ser
interessantes para se redigir:
Lista de verbos: conceituais, relacionados ao conhecer.
É a teoria no nível mental de elaboração de hipóteses.
Para a redação do(s) objetivo(s) recomenda-se utilizar
dois verbos, no mínimo, dando a correta noção sobre o
que a aula tratará.
Ampliar, analisar, antecipar, avaliar, compreender,
conceituar, concluir, conhecer, considerar, diferenciar,
discernir, entender, estabelecer relação, examinar,
identificar, observar, pensar com lógica, recordar,
vincular.
Lista de verbos: conceituais, relacionados ao fazer.
Relacionam melhor a ação efetiva e prática a ser
desenvolvida. São:
Acompanhar, assistir, associar, buscar, brincar,
caminhar, classificar, coletar, comparar, completar,
compor, comunicar, constatar, construir, contar,
continuar, conversar, cooperar, correlacionar, criar,
cuidar, descrever (oral ou escrito), desempenhar,
discutir, desenhar, dramatizar, desenhar, dramatizar,
elaborar, empregar, escrever, escolher, escutar, entrar
em contato, executar, experimentar, explicar, explorar,
expor e discutir, expressar, familiarizar-se, fazer,
formular, indicar, inventar, igualar, ilustrar, interagir,
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interpretar, lançar mão de, ler, descobrir, listar, marcar,
manusear e analisar, mobilizar, montar, narrar, obter,
operar, opinar, ordenar, organizar, ouvir com atenção,
participar, praticar, perceber, planejar, preencher,
produzir, realizar, refazer, registrar, relatar, recontar,
recordar,
recuperar,
reescrever
(individual
ou
coletivamente), relacionar, relatar, (oral ou escrito),
representar, reproduzir, resolver, separar, utilizar,
vivenciar, transferir, treinar.
Lista de verbos: conceituais, relacionados ao ser.
Apontam comportamentos esperados (a desenvolver ou
alterar). São:
Aceitar, adquirir atitude (responsável em relação a...),
adotar hábitos de, assumir, apreciar, comportar-se,
comunicar-se, conscientizar-se, confiar na própria
capacidade de..., demonstrar (autonomia, interesse...),
edificar uma relação de autoconfiança, envolver-se,
habituar, integrar o conhecimento, interessar-se,
mostrar (atenção, valorização, respeito...), passar,
preservar, proceder, refletir, respeitar(a, e cuidar...), ser
sensível (a, aos sentimentos...), ter uma imagem positiva
de (si mesmo, dos outros...), usar no cotidiano
conhecimentos, utilizar-se, valorizar, vivenciar e
representar, relacionar-se progressivamente.
Claro que são intenções em palavras (e o papel aceita
tudo) ... mas, entendemos cada um destes verbos em sua
aplicação? Esta é a última pergunta que propomos para
autores de conteúdo para EaD.
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Identidade visual
Durante o processo de criação e produção dos
conteúdos é importante lembrar da identidade visual dos
materiais, pois o desenho das páginas, padrões de cores
e outros elementos gráficos compõem sentido. Este
pensamento serve tanto para as páginas no AVA quanto
para os arquivos que ficarão à disposição dos discentes,
uma vez que precisam identificar a instituição de ensino,
o curso ou cursos, respectivas fases e autores ou
participantes (como os tutores).
Pode ser que contemos com o auxílio de uma equipe
responsável pelo desenho web e pela produção
audiovisual, compondo ilustrações padronizadas – como
logo, fundos, tipologia e cores, bem como infográficos,
personagens, gravação em estúdio ou animações com
PowerPoint.
Pode ser que o autor fique responsável pela edição da
identidade visual, seja utilizando modelos em arquivos
prontos para ‘completar’ ou seguindo manuais
instrucionais. Principalmente nas IES particulares as
indexações com a marca são importantes.
Recomendamos pensar um padrão de identidade
visual para todos os materiais, caso não esteja definido,
observando-se o mesmo objetivo: o leitor / discente. Para
tanto, o aspecto mais importante são as referências: como
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dissemos, somos donos do(s) conceito(s) em nossa tese,
mas ao utilizarmos outros autores para acrescentar
pontos convergentes ou divergentes à proposta da aula,
devemos citar e referenciar. Utilizar corretamente a
normatização é a identidade visual de todo bom produtor
de conteúdos.
Finalmente, recomendamos:
- usar ilustrações que sejam utilizadas na
demonstração. Imagens que auxiliem na interpretação e
que acrescentem à temática. Evitar enfeitar, pois o que
acho bonitinho pode desviar a atenção ao gerar choque
opinativo.
- usar 2 famílias de letras, no máximo, em documentos
de texto ou slides, escolhendo-as com pertinência para a
leitura.
Recomendações para usar tipos de letras (fontes).
Fontes com serifa, como a reconhecida Times New
Roman, são ótimas para textos verbais escritos longos,
que exigem mais da leitura (geralmente acima de 3
páginas). Um aspecto dos textos longos inseridos no AVA
como arquivo: podem ser impressos, conforme a escolha
dos alunos e, ainda, ser lidos por aplicativo.
Slides digitais (PowerPoint, por exemplo) requerem
menos texto escrito e a fonte lapidada (Arial, Calibri,
outras) é mais adequada porque favorece a expansão da
luz (são mais ‘abertas’ e modernas). Variações na cor do
fundo dos slides propiciam menor esforço na leitura e
questões de contraste cromático devem ser estudadas
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(efeitos e cores não sobrepõem o raciocínio que se quer
gerar, mas impactam a favor ou contra a visualização,
facilitando ou dificultando a interpretação).
Pensar bem os contrastes de cor, fonte e tamanho
caracterizam parte da identidade visual dos materiais.
- reduzir efeitos de transição e outras traquitanas;
Fundos, fotos ou desenhos, sons e animações sem
contexto, bem como palavras girando em fundos
piscantes devem ser evitados ao máximo!

Audiovisuais
Audiovisuais precisam ser curtos e seguir a identidade
visual do material. Recomenda-se que tenham, no
máximo 5 minutos e, caso seja preciso, que contemplem
sequências (exemplo: Dialogismo – Parte 1; Dialogismo –
Parte 2; Dialogismo – Parte ‘n’). Apesar de o AVA receber
arquivos maiores (tempo e tamanho), audiovisuais com
até 5 minutos geram arquivos adequados para inserir no
AVA e manter a conveniência (importante lembrar que
os materiais serão acessados pelos dispositivos móveis
dos(as) discentes). Esse aspecto do processo autoral é
ideal para acessos dos que têm poucos recursos, pois
consomem menos dos planos de telefonia.
Outro aspecto muito importante: produzir observando
um retângulo 2 X 1, o que representa o formato 16:9, para
favorecer a leitura em diferentes dispositivos. A
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resolução que poderá ser dada aos audiovisuais poderá
ser de 240p a 2160p (4K). Claro tudo dependerá dos
recursos utilizados, como a câmera do celular ou outra e
edição/recurso de salvamento do arquivo.
Manter a segurança autoral definida pela IES nos AV
requer padrão visual e repertorial – adequar as
aberturas e/ou intervalos entre partes com o logo e
legendas, bem como na fala são argumentos importantes
para gerar os vídeos.
Há também como elaborar outras estratégias de
veiculação, pois audiovisuais configurados dessa
maneira se encaixarão na maioria das possibilidades
gratuitas na web, como o YouTube.
Hoje a maioria das pessoas utiliza seus celulares para
fazer vídeos gerando forte argumento para o uso na
educação, pois conhecem o funcionamento e consomem
audiovisuais que são disseminados pelas redes sociais.
A resolução é importante também e existe material na
internet
com
maior
detalhamento.
Nossas
recomendações são as mais simples e não são regras!

Audiovisual síncrono
Toda atividade síncrona na EaD se caracteriza pelo
tempo coincidente em que discente(s) e docente(s)
utilizam o AVA. Uma das possibilidades técnicas atuais

103

são as aulas transmitidas pela web – streaming pela
internet – e chamadas de aulas on-line.
Web aulas são audiovisuais síncronos em que tanto a
fala do(a) professor(a) para o(s) discente(s) - e vice-versa,
mostram as imagens em algum fundo / ambiente. Nelas
há possibilidade de inserir gráficos, fotos, trechos de
filmes, entre outros materiais, compartilhando a tela ou
disponibilizando o link.
A interação síncrona permite a participação conforme
a
organização
do(a)
docente,
permitindo
compartilhamentos de tela, arquivo(s), fórum sonoro e/ou
textual, com debate entre participantes em tempo real.
Nota técnica importante
A infraestrutura precisa oferecer o suporte necessário
para que o audiovisual síncrono seja opção com
qualidade, analisando-se o perfil do(s) discente(s) para
que de ponta a ponta a execução transcorra bem. Este
aspecto requer entender / favorecer as condições de
acesso e tráfego do(s) alunos(as) que tenham diferentes
recursos. Sugerimos testes com o AVA nos diferentes
sistemas operacionais – computadores e celulares – e
navegadores.
Relacionando a documentação para os interessados no
curso, recomendamos que o edital e o plano contenham
informações claras sobre os recursos mínimos, bem como
orientações em momento anterior à ativação: realizar a
aula teste ou equivalente para naturalizar os processos
com os equipamentos (usos). O plano trará as intenções
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do programa dos audiovisuais síncronos (aulas;
palestras; entrevistas) conforme o calendário acadêmico
e o passo a passo para acessar no horário agendado.
Ao planejar a aula podemos seguir algumas
recomendações mínimas, adicionais às que tratamos no
item anterior:
1ª. manter os materiais do curso à disposição no AVA:
plano da unidade curricular, calendário acadêmico,
manuais e guias de TCC ou de iniciação científica, entre
outros da IES, por exemplo, em arquivos e links;
2ª. procurar variações: constatamos que a imagem
do(a) professor(a) falando 1, 2 ou mais horas gera
desgaste – mesmo com intervalo; por isso, as imagens
devem variar. Sugerimos: docente, ilustrações, discentes
(participação; exercícios; correções), dentre outras
possibilidades de alternância de imagens para manter a
atenção;
Da mesma forma que os materiais textuais no AVA,
uma web aula é organizada com:
I – introdução:
a) saudação de boas-vindas;
b) nomeações (unidade curricular; quem fala e/ou
falará) e agradecimentos à audiência;
c) objetivo da aula, abrangência dos conteúdos e
importância dos estudos;
d) indicar onde estão os materiais e referências: em
qual aula no AVA, na biblioteca digital ou outro espaço
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web utilizado pela IES (inclusive a própria aula, quando
gravada e disponível);
e)
costuma
funcionar
bem:
após
‘d)’,
exibir/compartilhar a imagem do caminho a percorrer
e/ou percorrido (percurso de aprendizagem), ilustração
válida para situar o(a) discente no plano da unidade
curricular, bem como para servir como parâmetro para
que ele(a) consiga se localizar;
II – desenvolvimento:
f) exposição do conteúdo: não é leitura do material
escrito! Divida o que será exposto em seções ou blocos –
dinâmicos e com até 25 minutos;
g) procure apresentar o(s) conceito(s) aplicado(s) à
uma situação, desenvolvendo-o com ilustração(ões);
h) fechar/concluir: mesmo que parcialmente, conclua
com uma proposição (questionamento; estímulo;
apresentação de curiosidade; início de discussão
direcionada; outro);
i) responda perguntas: estimular os(as) discentes a
levantarem dúvidas e/ou aplicações e, caso impere a
timidez, provoque – especialmente quando houver
material de algum(a) discente que possa ser trazido à
tona como um exemplo; caso não exista, prepare
perguntas retóricas iniciais para ‘passar a bola’ para
os(as) discentes;
j) introduzir e praticar X explorar e aprofundar:
conforme o objetivo da aula, as seções ou blocos poderão
estimular de maneira diferente, inclusive com
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solicitações para demonstração da autonomia, com
respostas a posteriori no AVA: é comum realizar
atividade correlata à aula – agendamento para após a
aula, como um fórum escrito, ou postagem em blog ou
envio de atividade;
k) avaliar a aprendizagem discente, seja em resposta
oral ou escrita, exibindo resultados das atividades (que
pode ser do tipo introduzir e praticar ou explorar e
aprofundar); ativar o aprofundamento dos estudos,
demonstrando uma sequência de atividade assíncrona,
conforme item ‘j’;
l) avaliar a aula é importante para melhorar
constantemente. Algumas IES têm procedimentos já
formatados e buscamos orientar a todos para convergir a
estes, sejam questionários à disposição no AVA - para
após a aula, seja ao finalizá-la, verbalmente e com
indicadores precisos.
Algumas questões devem ser pensadas para eliminar
exposições dos atores e que possam gerar conflito /
situação problema.
Observamos também a importância da gravação da
web aula, pois ela pode ser transformada em material à
disposição dos(as) discente(s), para revisões e estudos,
bem como para o(a) autor(a) / tutor(a) / professor(a)
realizarem ajustes e melhorias, inclusive para a próxima
oferta.
Lembrar:
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- a cada web aula os atores vão se acostumando (o
processo ensinará a todos) e haverá necessidade de
pensar situações pontuais que geram problemas, como a
interrupção de energia em qualquer uma das pontas;
- manter atenção à humanidade relacional,
promovendo respeito ao falar e entre os participantes –
especialmente nos momentos de interação, evitando-se
qualquer tipo de discriminação ou uso repertorial falado
ou mostrado de maneira inadequada (recomendamos
criar um item especial nas orientações para essa
abordagem);
- o AVA Moodle tem muitos plugin à disposição,
inclusive para a realização de web aulas.

Audiovisual assíncrono
Todo material digital audiovisual assíncrono
disponibilizado no AVA para uso e reuso pode ser
conceituado como objeto de aprendizagem (detalharemos
a seguir). Digitais ou analógicas, as imagens estáticas –
como um quebra-cabeças ou um infográfico – e as
animadas, com ou sem som, como as que encontramos em
alguns jogos também são OA.
São várias as possibilidades ilustrativas para que o(a)
discente experimente, faça, movimente, erre, acerte,
retorne e tente novamente, experimentando resultados,
efeitos, modelos e tempos. Tais possibilidades
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caracterizam o OA. Todos os OA têm que ser pensados
com níveis diferentes de aprofundamento (dificuldade).
O potencial do professor na autoria de audiovisuais
assíncronos para gerar objetos de aprendizagem com
qualidade é uma necessidade atual. É a partir desse
raciocínio que criamos um conceito: o display box. O
nome traduz a ideia que consolidamos e a
compartilhamos aqui: o(s) conceito(s) da aula aplicados
em situação profissional atualizada e contextualizada
como prática destacada.

Display Box
Conceito aplicado com argumentação audiovisual (não
é a aula, a exposição do conceito!). Os exemplos
resolvidos numa videoaula, por exemplo, quando
editados para que permaneçam como aplicação
conceitual, são exemplos de display box. Vejamos o
conceito.
O DB é o uso do conceito, caracterizando-se pela fala e
imagem do(a) autor(a) ou outra pessoa apresentando
para exemplificar /demonstrar a prática do conceito, com
a possibilidade de usar outras imagens intercaladas.
A título de exemplo das áreas exatas na aplicação do
conceito, a resolução de exercícios com ilustração é um
ótimo exemplo: o audiovisual preparado com PowerPoint
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e locução (voz) gravada, indicando todas as passagens da
resolução.
Um DB de cálculo exibe todas as passagens
comentadas da resolução do raciocínio matemático, como
se o(a) professor(a) estivesse explicando como se resolve,
em voz alta. Um outro exemplo da área da economia:
gravar-se num supermercado ou local comercial
semelhante para aplicar o conceito de inflação – taxa
inflacionária (lembrar: exige autorização prévia); a
gravação poderá abordar questões relacionadas à
produção e preço, intercalando imagens.
O Display Box é importante para que o(a)aluno(a)
estude em qualquer espaço e tempo - em casa ou pelo
celular/tablet, a partir das aplicações elaboradas.
Reafirmando, um DB cria chance de estudar, pois se
constitui em opções para rever, pausar, avançar, ouvindo
e/ou vendo, conforme a necessidade discente.
Pode-se acrescentar à lista criativa do autor partes de
outros audiovisuais, como noticiários e filmes (lembrar
dos direitos autorais; referenciar sempre).
O tempo excelente de um audiovisual de aplicação
Display Box é de até 5 minutos. Caso exija mais,
conforme orientamos, divida em partes sequenciadas.
Existem diversos software disponíveis para a
produção de audiovisuais, inclusive do Windows/PC ou
IOs/Mac, e nos dispositivos móveis, com versões
gratuitas ou cobradas.
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Simuladores: objetos de aprendizagem
Há criações digitais para uso e reuso do(a) aluno(a):
ideias em que se possa repetir o uso, retornar à origem e
reiniciar o mesmo exercício, limpar ou resetar a imagem
para nova análise, entre outros recursos em que a prática
possa ser repetida sofrendo ou não alterações. As
animações são exemplos dessa capacidade de simular,
pois provêm acesso a diferentes pontos conforme a
escolha e repetição conforme a necessidade.
Simulações também são consideradas objetos de
aprendizagem. Preparados para a simulação de um
processo ou sistema, são materiais desenvolvidos para
exemplificar/explicar alguma atividade processual no
decorrer da unidade curricular. A simulação como um
OA tem uma diferença: podem causar erros, pontuar
acertos e/ou tempo, e ‘zerar’, retornando ao seu início
para nova experimentação.
Objetos de aprendizagem se aproximam das propostas
de jogos (games) simuladores, e requerem planejamento
e testes com maior antecedência, pois demandam
roteiros e tempo técnico maior para seu desenvolvimento
(audiovisual e programação). Outra possibilidade é a
aquisição ou contato para permissões ao uso de
simuladores digitais prontos.
Caso o(a) autor(a) encontre alternativa interessante e
disponível, sugerirá à coordenação para a verificação da
possibilidade de uso.
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Ilustrações
Os arquivos escolhidos pelo(a) autor(a) devem
apresentar resolução de imagem seguindo padrões de
qualidade, visando nitidez com tamanho reduzido. Na
maioria das vezes são qualidades técnicas definidas
pelas equipes de produção e design.
A escolha e a quantidade das imagens devem ser bem
pensadas em função do que se pretende ensinar por meio
delas. As ilustrações devem ser claras, atrativas,
estéticas e gerar compreensão contextual.
Em situações em que a autoria contar com o suporte
de equipe para realizar buscas referenciadas ou
produzir, o(a) autor(a) poderá indicar no texto do Word o
local definido para a inserção da imagem, entre
parênteses e incluindo a referência, seja do endereço na
web ou página da publicação impressa.
Como orientamos anteriormente, caso uma imagem
escolhida – seja foto, ilustração, infográfico, implique em
direitos autorais que proíbam o uso, deve-se optar por
outra ou produzir alternativas legais. Em situações em
que se possa contar com a equipe de desenho, conversar
e sugerir / orientar a ilustração / produção.
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Orientação:
escolhida

qualidade

da

imagem

Ilustrações compreendem imagens para sintetizar
conceitos, demonstrando-os conforme as escolhas
autorais.
As imagens para impressão são diferentes das
exibidas nos monitores e tala:
- impressas: reflexão da luz que incide na superfície;
- exibidas nas telas: projeção da luz para o ambiente,
têm qualidade direcionada aos navegadores e
aplicativos.
A atenção que sugerimos refere-se a utilizar materiais
produzidos para visualização com qualidade, sejam
refletidas ou projetadas.
A impressão permite a leitura sobre a superfície do
suporte – geralmente o papel – com a reflexão da luz; este
aspecto requer materiais cujas imagens atinjam a
resolução para impressão (geralmente acima de 200
DPI). Materiais criados para impressão precisam levar
em consideração a definição das ilustrações para que o
resultado seja satisfatório, gerando leitura e
interpretação corretas.
Ilustrações que servem à projeção são pensadas
conforme a expansão luminosa: pelo monitor ou tela do
celular ou tablet, há uma projeção de luz de dentro do
dispositivo para fora. Tal projeção requer pensarmos o
ambiente em que será exposto: computador, celular,
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tablet, visando a melhor opção possível com o uso de
imagens mais ´leves’.
Como sugestão para uso no Moodle responsivo, as
dimensões:
- mínimo: 250 pixels de largura com altura
proporcional;
- máximo: 600 pixels de largura com altura
proporcional.
Para saber as configurações da imagem encontrada na
web, por exemplo, posicione o cursor sobre ela e clique
com botão direito do mouse; abra a caixa de diálogo com
as informações dela.
Orientação: uso de imagens
Recomenda-se
utilizar
desenhos,
esquemas,
fluxogramas,
fotografias,
gráficos/infográficos,
ilustrações, mapas, organogramas, plantas baixas,
quadros e tabelas na criação dos conteúdos, sejam estas
extraídas e referenciadas ou desenvolvidas / produzidas.
Tal iniciativa incentivará o(a) aluno(a) à leitura no
contexto de análise ou síntese proposto e, a partir dela,
ações poderão compor as atividades para mensurar o
desempenho. Uma questão que solicite a interpretação
de gráficos é exemplo dessa natureza de atividade.
Esta prática auxilia no desenvolvimento de raciocínios
a partir de bases comparativas sintéticas, qualidade que
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amplia a capacidade de interpretação para conclusões e
respostas.
Há normatização técnica para o uso das imagens e as
IES geralmente têm seus guias e manuais – como os das
orientações de TCC, por exemplo; aconselhamos
consultar esse tipo de material para, inclusive, manter o
padrão de identidade visual (reduz ruídos).
As disposições para apresentação de síntese
estatística em tabelas, por exemplo, contribuem com a
associação entre linguagens na produção de sentido,
estimulam a imaginação e intensificam estudos nas
áreas da linguagem matemática.
Outra dinâmica que experimentamos e observamos
colegas no uso é o da resposta em linguagem audiovisual.
Ganha força pedagógica a inclusão de audiovisuais como
possibilidade de resposta à atividade que solicite relação
ou exibição da prática (assim como na definição do
display box). O videolog (Vlog: blog escrito com vídeo,
individual ou em grupo) tem sido alternativa para diário
de aprendizagem em local de aplicação (como a empresa
em que trabalha). Alternativas variadas são
possibilitadas
com
diferentes
aplicativos
nos
smartphone.
Quando orientados os(as) alunos(as) são capazes de
fotografar e/ou gravar e editar nos próprios celulares,
gerando arquivos leves com entrevistas, pequenos
documentários, entre outros possíveis, protagonizando o
audiovisual da resposta ao desafio proposto.
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Processo de revisão
Rever o texto é importante para que o testemos. Sim,
quanto mais olhares, melhor. Em nossas experiências
concluímos que há um processo importante – opcional –
antes de lançarmos uma unidade curricular: a
degustação. Conseguir pôr à prova os conteúdos é
importante, por isso, sugerimos testá-los com pessoas do
perfil, colegas da área, leigos, enfim, diferentes olhares
sobre o que se apresenta. A degustação detecta aspectos
que podem melhorar, em todos os sentidos.
Sabemos da importância da revisão textual e
conceitual-opinativa para produzirmos materiais
excelentes (geralmente o fazemos para enviar a um
periódico, ao congresso da área, à revista técnica, entre
outras possibilidades). Para a EaD é tão importante
quanto outros textos – como artigos, dissertações e teses.
Rever o material é importante porque os conteúdos
autorados:
1º) nos representam, indicam nossas escolhas
conceituais e respectiva capacidade de executar nossa
parte no processo de ensino e aprendizado;
2º) são portáveis e podem alçar voos abrangentes,
contribuindo para potencializar a formação.
As criações para EaD se enquadram na premissa de
que quanto melhor a matriz do nosso material, mais a
utilizaremos para diversas aplicações (planejar para
fazer bem logo na primeira vez é a ideia).
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Outro aspecto importante sobre a revisão inicia com a
criação do material. Escrever com a atenção à norma
técnica economiza tempo e recursos e desenvolve a
capacidade de o autor discutir com a propriedade do
discurso da técnica.
Como dissemos, pode ser que exista normatização na
instituição e, mesmo que tenha base nas existentes e
conforme a área do conhecimento, recomendamos
atenção. Aprender a usá-las naturaliza o uso do método
e a correta adoção das fontes/referências, além de
respeitar os direitos autorais (ABNT; Vancouver; Lei
9.610).
A redação dada a um texto é seu veículo de
comunicação, criado para ser recriado inúmeras vezes. A
revisão textual provavelmente será uma das últimas
etapas do processo autoral.
Esperamos ter contribuído e nos colocamos à
disposição para interações.
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Sinopse
Série EAD – ÊNFASE NO APRENDIZADO DISCENTE
Assunto: 370-Educação
Palavras-chave: Autoria. EaD. Digital. Estímulo. Dialogismo.
Práticas.
As diferentes situações políticas geradas pelo descaso geral à
educação no Brasil e respectivas informações incorretas inventivamente negativas - sobre a educação à distância,
promoveram equívocos, distrações e conflitos. Muito além do cinismo
dos acomodados ao sistema, a ignorância, a falta de experimentação
e a imposição do status de educação remota configurada na
pandemia, indicam o funcionamento do dispositivo foucaultiano. É
assim que o texto se propõe a ser, em síntese, uma possível
alternativa de raciocínio para criar conteúdos sem amarrá-los às
convicções super otimistas e salvadoras ou pessimistas – ‘tipo’ mi mi
mi docente retrógrado. Procuramos propor para além da crítica
vazia à modalidade, pois aprendemos no convívio político e trabalho
de produção e mediação com pessoas e crenças distintas e
resolvemos compartilhar uma possível alternativa. Aprender é
preciso e, antes, é preciso aprender a respeitar o outro: comentamos
a partir dessas experiências, lembramos das atualizações e ajustes
que realizamos enquanto consumidores dos serviços de
teleinformática para prover técnicas e práticas para o aprendizado
utilizando as tecnologias digitais.
Autor
Professor Doutor Allan Kozlakowski | Currículo Lattes
Autora
Professora Doutora Dolores Garcia | Currículo Lattes
Dialogismo – Publicadora de ideias (www.dialogismo.com.br)
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