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RESUMO 

 

A Educação a Distância (EAD) possibilita uma nova forma de acesso à 

Educação e proporciona a democratização do ensino. Considerando o crescimento 

da EAD no cenário educacional, a Força Aérea Brasileira (FAB) têm buscado 

aperfeiçoar o sistema de ensino. Nesse contexto, foi iniciado um trabalho de 

transposição didática de curso presencial para curso a distância, no Grupo de 

Instrução Tática e Especializada (GITE), uma das escolas da FAB. Durante o 

percurso, os conteudistas apresentaram dificuldades em produzir materiais 

didáticos para EAD. Diante desse fato, a pesquisa está centrada em aprimorar o 

processo de desenvolvimento de produção de material didático para EAD para 

cursos militares. Definiu-se como objetivo geral da pesquisa elaborar um modelo de 

design instrucional para produção de material didático para cursos a distância no 

GITE da Força Aérea Brasileira. Os objetivos específicos foram assim delineados: 

analisar o atual processo de produção de material didático do GITE; investigar os 

procedimentos adotados pelos conteudistas na elaboração do material didático do 

GITE; desenvolver um modelo para produção de materiais didáticos para o GITE, 

baseado no design instrucional; e propor um curso sobre elaboração de material 

didático para os conteudistas do GITE. A metodologia da pesquisa apresenta uma 

abordagem qualitativa caracterizada como descritiva aplicada. Para obtenção de 

dados, optou-se pelo uso de entrevista semiestruturada, grupo focal, análise dos 

materiais didáticos para EAD produzidos pela escola militar e análise das críticas 

dos alunos que utilizaram os materiais didáticos do lócus da pesquisa. A 

interpretação do material coletado seguiu os princípios da análise de conteúdo. 

Como resultado desta pesquisa foi elaborado um modelo para produção de 

materiais didáticos baseado no design instrucional e um curso virtual sobre 

elaboração de material didático para cursos a distância. Os produtos contribuem 

com a formação dos conteudistas do GITE e propicia a qualidade dos materiais 

didáticos. O modelo de produção de materiais didáticos e o curso proposto podem 

ser aplicados no GITE, nas diversas Unidades da FAB, como também no âmbito 

civil.  

Palavras-chave: Educação a Distância. Material Didático. Design Instrucional. 

Militar.   



 

ABSTRACT 

 
Distance Education (DE) enables a new form of access to Education while 

providing its democratization. Considering the growth of DE in the educational 

scenario, the Brazilian Air Force (FAB) has sought to improve its education system. 

In this context, didactic work has been started in order to shift course formats from 

the face-to-face to the distance learning, comprising the Tactical and Specialized 

Instruction Group (GITE), one of the FAB schools. During the course, the content 

developers have shown difficulties in producing didactic materials for distance 

learning. Given this fact, this research is focused on improving the process of 

developing the production of teaching material for the distance education of military 

courses. The general objective of the research was to elaborate an instructional 

design model for the production of the didactic material of the Brazillian Air Force 

GITE distance courses. The specifics goals were outlined as: to analyze the current 

process of producing educational material from GITE; investigate the procedures 

adopted by the content developers in the preparation of the GITE teaching material; 

develop a model for the production of teaching materials for GITE, based on 

instructional design; and to propose a course on the elaboration of didactic material 

for the content of GITE. The research methodology presents a qualitative approach 

characterized as applied descriptive. To obtain data, the following procedures were 

adopted: semi-structured interview, focus group, analysis of the didactic materials 

for distance education produced by the military school, and analysis of the criticisms 

of the students who used such didactic materials. The interpretation of the collected 

material followed the principles of content analysis. As a result of this research, a 

model was developed for the production of teaching materials based on instructional 

design and a virtual course on the development of teaching material for distance 

learning courses. The products contribute to the training of GITE content and provide 

the quality of teaching materials. The model for the production of teaching materials 

and the proposed course can be applied at GITE, in the various FAB Units, as well 

as in the civil sphere. 

 
Keywords: Distance Education. Didactic Material. Instructional Design. Military. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem está ligada à história de vida de todo ser humano. É um 

processo contínuo, que acontece em diversas situações, desde uma brincadeira 

infantil a pequenas situações do cotidiano e em diversos lugares, desde o seio 

familiar a uma instituição escolar. Kenski (2012) ressalta que as mudanças 

tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e dimensões a missão de ensinar 

e aprender. 

Para cumprir a missão de ensinar, as modalidades de educação presencial, 

a distância e a híbrida possuem características próprias. A Educação Presencial é 

concretizada na sala de aula em cursos regulares, nos quais aluno e professor estão 

no mesmo ambiente. Na Educação a Distância, professores e alunos estão 

separados fisicamente e/ou de forma temporal. Moran (2002) afirma que nesta 

modalidade a educação é viabilizada por meio do uso de tecnologias de informação 

e comunicação, podendo ou não haver momentos presenciais. A Educação Híbrida 

é a combinação da Educação Presencial e a Distância. 

 A Educação a Distância (EaD) possibilita maior acesso à Educação. Bates 

(2016) ressalta que na era digital essa possibilidade de democratização do ensino 

é essencial para inovar os modelos de ensino e aprendizagem, contribuindo com 

um novo olhar sobre o conceito de ensinar e aprender.  

 Valente (1999) pontua que o avanço tecnológico amplia a consciência de 

sermos “cidadãos do mundo”. A produção do conhecimento individual e coletivo 

ganham uma nova perspectiva, a qual é permeada pela interação e troca de 

informações que colabora com uma aprendizagem significativa e reflexiva no 

ambiente virtual.   

 Nesse contexto, educadores repensam os conceitos de Educação e 

tecnologia para integrar às suas propostas pedagógicas todas as possibilidades que 

a tecnologia pode trazer ao processo de aquisição do conhecimento, contribuindo 

com uma expressiva relevância social, conforme afirma Alves (2001), pois permite 

o acesso ao sistema aqueles que não têm condições de participar, todos os dias de 

aulas presenciais, ou porque já ingressaram no mercado de trabalho, ou residem 

em áreas remotas. 

 O crescimento da EaD tornou possível alcançar um número maior de alunos. 
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Considerando os cursos oferecidos e a crescente procura dos alunos, fez-se 

necessária a criação de leis e normas para fundamentar a EaD por parte do 

governo, garantindo um amparo legal e a qualidade dos cursos. O decreto nº 9.057 

considera: 

 
Educação a Distância a modalidade educacional na qual a 
mediação didática-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas 
de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividade educativas por estudantes e 
profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 
diversos (BRASIL, 2017a, p. 3). 

 
No novo cenário educacional, há tendências de  migração para uma 

educação híbrida, principalmente nas instituições educacionais que trabalham com 

Ensino Superior e pós-formação, cursos que são oferecidos após a conclusão do 

Ensino Superior. 

Considerando esse contexto, a Força Aérea Brasileira (FAB) tem buscado 

aperfeiçoar o sistema de ensino para garantir eficácia na formação e pós-formação 

dos militares que compõem seu quadro. Isso posto, no ano de 2017, foi aprovada a 

reedição do Plano de Modernização do Ensino na Aeronáutica, a qual destaca que:  

 
A tendência no ensino é gradativamente tornar inexistente a 
questão entre a distinção de cursos presenciais e a distância. 
Grandes instituições já nivelaram o ensino para uma metodologia 
híbrida em que o ensino presencial e o EAD caminham juntos e 
sempre permeados por mediações tecnológicas. No contexto atual 
de novas tecnologias, o cenário de EAD evolui constantemente, 
trazendo à tona a necessidade de implantação dessa modalidade 
no contexto do ensino militar. [...] a educação a Distância pode ser 
uma grande aliada no processo de formação e pós- formação dos 
militares e uma estratégia eficaz no sentido de contribuir com as 
organizações de ensino no cumprimento de suas missões (BRASIL, 
2017b, p. 54). 
 

O Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE) é uma das escolas da 

Força Aérea Brasileira, localizada em Parnamirim/RN. A escola ministra cursos na 

modalidade presencial e na modalidade a distância, contribuindo com a pós-

formação de militares da Força Aérea Brasileira, Exército e Marinha, como também 

militares das Forças Armadas estrangeiras.  
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Em 2014, o GITE iniciou os estudos para implantar a Educação a Distância 

na Unidade. Esse estudo envolveu visitas técnicas para entender o funcionamento 

prático dos cursos no Moodle1, uma plataforma online e gratuita de aprendizagem 

a distância com recursos que propiciam uma aprendizagem significativa.  O Moodle 

foi criado em 1999 e é um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment. O GITE escolheu a plataforma Moodle por ser gratuita, ter acesso livre 

e oferecer a possibilidade de disponibilizar materiais didáticos diversificados, 

realizar avaliações, propiciar interação entre alunos e tutores, além de ser um 

ambiente prático e seguro. 

Além de compreender o funcionamento do Moodle, fez-se necessário 

entender como montar um curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), as 

concepções filosóficas da EAD, a aplicabilidade de cursos militares nos Ambientes 

Virtuais, entre outros aspectos. 

A primeira visita técnica aconteceu ao Instituto de Logística da Aeronáutica 

(ILA), escola da Força Aérea Brasileira localizada em Guarulhos/SP. O ILA começou 

a trabalhar com cursos EAD enviando aos alunos materiais impressos e CD-Rom 

em 1999. Em 2008, a formação dos militares por meio de cursos on-line foi iniciada. 

Um grupo composto por quatro militares do GITE passou uma semana conhecendo 

a história do ILA e compreendendo os processos que envolvem a produção de um 

curso a distância no contexto militar. 

A segunda visita técnica aconteceu ao Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN). Um grupo de três militares do GITE conheceu os processos utilizados 

pelo IFRN para levar o conhecimento a alunos através da EaD. O contato com o 

IFRN aconteceu devido ao fato de um militar conhecer um funcionário do IFRN, fato 

que facilitou o diálogo entre as instituições. 

Após as visitas, foram montados grupos de trabalho para estudar os 

princípios teóricos da EaD e alguns militares da Unidade iniciaram um curso de 

Especialização em Gestão, Implementação e Planejamento da Educação a 

Distância, oferecido pela Universidade Federal Fluminense. 

A partir das ações tomadas, foi proposta a transposição didática do Curso de 

Preparação de Instrutores de Voo (CPIV), que tem a finalidade de preparar os 

                                                
1 https://moodle.com site oficial do Moodle. 
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pilotos da Força Aérea Brasileira para que eles exerçam a função de instrutor de 

voo.  

A transposição didática acontece a partir da adaptação do conhecimento que 

torna o objeto do saber em objeto de ensino e se aplica ao ensino de modo geral. 

Chevallard  define o conceito de transposição didática como 

 
um conteúdo de saber que foi designado como saber a ensinar, 
sofre a partir de então um conjunto de transformações adaptativas 
que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de 
ensino. O “trabalho” que transforma um objeto de saber a ensinar 
em um objeto de ensino é denominado Transposição Didática. 
(CHEVALLARD, 1991 apud PEREIRA; PAIVA; FREITAS, 2018, p. 

44). 

 
Baseado no conceito de transposição didática, o curso passou da 

modalidade presencial para a modalidade a distância para aumentar o número de 

edições do curso durante o ano e, por consequência, capacitar um maior número 

de pilotos. Atualmente, esse curso acontece com uma edição na modalidade 

presencial para os pilotos que servem na Guarnição de Natal e duas edições na 

modalidade a distância para os pilotos que são instrutores de voo em diversas 

localidades do país. 

A transposição didática do CPIV serviu como base para a transposição 

didática do Curso de Preparação de Tripulantes Instrutores em Voo (CPTIV), um 

curso que prepara o tripulante de voo para ser instrutor. Hoje, o CPTIV está em 

revisão para compor o quadro de cursos do GITE. 

Durante o processo de transposição didática dos cursos, os conteudistas 

apresentaram dificuldade em produzir os materiais didáticos para EaD. Os materiais 

impressos dos cursos citados na modalidade presencial já estavam prontos e com 

os conteúdos bem estruturados. A solução tomada em 2014 foi apenas inseri-las no 

Moodle para que os alunos fizessem o seu download para estudarem.   

No segundo semestre de 2017, o Comando de Preparo (COMPREP)2, que é 

órgão ao qual o GITE está subordinado, enviou um documento para a Unidade 

solicitando a transposição didática de doze cursos para a modalidade a distância. 

Esses cursos eram realizados na modalidade presencial em outras Unidades 

                                                
2 Ao COMPREP compete o preparo, para o emprego, dos meios de Força Aérea sob sua 
responsabilidade, a fim de manter a soberania do aéreo e integrar o território nacional. O COMPREP 
e o GITE se correlacionam com a missão operacional da FAB. 
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subordinadas ao COMPREP e, após as transposições didáticas, o GITE ficaria 

responsável pela execução dos cursos em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

As transposições didáticas coordenadas pelo GITE iniciaram em janeiro de 

2018. A equipe pedagógica, composta por pedagogos, definiu os seguintes passos 

para a execução das transposições: 

 

1. Realização de um briefing sobre as concepções teóricas da Educação a 

Distância e definições do público-alvo, finalidade do curso, pré-requisito das 

disciplinas, duração do curso, dentre outros aspectos; 

2. Elaboração das documentações de ensino que abarcam os fundamentos 

didáticos dos curso (Currículo Mínimo, Plano de Unidade Didática e Plano de 

Avaliação); 

3. Produção de materiais didáticos (material impresso ou online, gravação 

de vídeo aulas, entre outros); 

4. Inserção do curso no Moodle e avaliação da execução dos materiais 

didáticos no AVA; 

5. Revisão do curso: documentação de ensino, materiais didáticos e 

execução no Moodle.   

  

A figura 1 ilustra o processo definido para as transposições. 

 

Figura 1 – Execução da Transposição Didática no GITE 

 

Fonte: Elaborada pela autora  
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Considerando o processo de transposição didática, este trabalho será focado 

no passo 3, o qual trata da produção de materiais didáticos para os cursos EaD do 

locus da pesquisa. 

Silva (2013) pontua que o material didático é o fio condutor do processo de 

aprendizagem no ensino presencial e a distância. Focando na EaD, o processo de 

produção do material didático deve ser visto como primordial, pois ele é  um dos 

pilares fundantes do processo de ensino e de aprendizagem nessa modalidade. 

O uso do material didático na EaD possibilita difundir o conhecimento. 

Considerando a história da modalidade, o material impresso foi utilizado por 

diversas instituições de cursos técnicos para difundir o conhecimento e permitir o 

acesso à educação da forma tradicional. Bittencourt (2003) afirma que por volta da 

década de 1990, com o advento das redes de computadores, a EaD tomou uma 

proporção relevante, garantindo maior acesso à informação e potencializando o 

processo de aprendizagem. 

Ao longo dos anos, as discussões para melhorar as práticas educativas na 

EaD foram ampliadas e quanto ao aspecto que envolve o material didático é 

importante pontuar a carência de materiais distribuídos, considerando que ainda há 

superficialidade no tratamento da matéria à redução drástica de um típico livro-texto 

universitário para uma pequena apostila, conforme afirma Litto (2009).  

Ainda há o processo de criação do material didático e dos atores envolvidos. 

A elaboração do material para EaD requer uma equipe especializada em 

conhecimentos multidisciplinares que abordem o conteúdo de maneira 

interdisciplinar, com uma linguagem específica, com um material gráfico atraente, 

estimulando o estudo do aluno e não apenas a decodificação de dados. 

 Os conteudistas do GITE se apoiaram em um padrão para confecção de 

material didático para os cursos na modalidade presencial e procuraram manter o 

mesmo padrão na elaboração dos materiais didáticos destinados à EaD. Para 

produzir materiais didáticos, é importante que os conteudistas conheçam as bases 

teóricas e metodológicas da EaD e compreendam que a produção de material 

didático 

 
é um processo que ocorre em vários níveis. De forma geral, está 
voltado para assegurar a qualidade da instrução em materiais que 
pretendam ensinar algum conteúdo ou  procedimento. Mas para 
assegurar  essa qualidade e uma aula para EAD, por exemplo, o 



22 

 

processo inteiro inclui a análise das demandas de aprendizagem em 
um determinado contexto educacional, o desenvolvimento de um 
sistema que atenda a essas demandas, a concepção de estratégias 
e materiais instrucionais que reflitam as especificidades das 
diversas modalidades de ensino e das diversas áreas de saber, 
além de mecanismos que nos permitam testar e avaliar a eficácia 
das diretrizes estabelecidas em todos os níveis de uma proposta 
político-pedagógica (BARRETO, 2007, p. 36). 

 
 A produção do material didático para a EaD requer uma quebra de paradigma 

sobre a concepção de material didático, ensino, aprendizagem e tecnologia, como 

concebemos tradicionalmente. A interação desses conceitos em uma perspectiva 

que envolva as novas tecnologias na educação favorece um trabalho mais profícuo 

no campo educacional de acordo com Oliveira, Costa e Moreira (2001). 

 A sistematização do processo de produção de material didático é um ponto 

fundamental na construção dos materiais para EaD. Considerando a perspectiva de 

que entender esse processo faz parte do fazer pedagógico do conteudista, o design 

instrucional (FILATRO, 2003) corrobora a sistematização do processo. 

 Diante desse cenário, tentaremos responder ao seguinte questionamento: 

● Como é possível aprimorar o processo de desenvolvimento de produção 

de material didático para Educação a Distância no âmbito militar baseado no design 

instrucional? 

Sendo assim, a fim de atender à pergunta proposta, os objetivos deste 

trabalho são: 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um modelo de design instrucional para produção de material 

didático para cursos a distância no Grupo de Instrução Tática e Especializada da 

Força Aérea Brasileira. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Analisar o atual processo de produção de material didático do GITE; 

● Investigar os procedimentos adotados pelos conteudistas na elaboração 

do material didático do GITE; 
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● Desenvolver um modelo para produção de materiais didáticos para o 

GITE, baseado no design instrucional; 

● Propor um curso sobre elaboração de material didático para os 

conteudistas do GITE. 

 

Pensar na qualidade do material didático no âmbito militar3 possibilita uso de 

ações e estratégias para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e o  

alinhamento com o referencial de qualidade  para EaD (2007), elaborado pelo MEC. 

O referencial pontua que o material didático é produzido por uma equipe 

multidisciplinar que transforma um material comum em um material que motiva o 

aluno a aprender, a querer estudar.  

Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida no intuito de contribuir com a 

qualidade dos materiais produzidos pelo GITE e, como consequência, os alunos 

terão uma formação pautada em conceitos bem construídos. 

Outrossim, o presente trabalho está estruturado em 06 (seis) seções, 

distribuídas do seguinte modo: a primeira contempla a introdução, a qual abrange a 

contextualização, o problema da pesquisa, bem como a justificativa para realizar o 

estudo e os objetivos geral e específicos. 

A segunda apresenta o referencial teórico da pesquisa, no qual são tratados 

os tópicos da Educação a Distância no contexto mundial, no Brasil e na Força Aérea 

Brasileira. Ainda tratamos da importância do material didático para EaD e das 

contribuições do design instrucional para a elaboração do material didático e, ainda, 

realizamos a revisão da literatura buscando por trabalhos correlatos na área de 

investigação deste trabalho. 

Posteriormente, a terceira seção contempla a metodologia, a qual 

apresentará a caracterização da pesquisa, os procedimentos metodológicos 

utilizados, os instrumentos da pesquisa, a coleta de dados, a análise e o tratamento 

dos dados. 

Em seguida, a quarta seção trata da análise e a discussão dos resultados em 

consonância com o referencial teórico. Na quinta seção, está a proposta de 

                                                
3 Ambiente marcado por valores como a disciplina e a hierarquia. Os processos de formação são 
caracterizados por agentes estressores como: preparar os militares para situações de conflito, para 
tomar decisões em situações de stress, ensino baseado em classificação, entre outros. 
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intervenção para o caso estudado, a qual contempla sugestões para a 

implementação. 

Por fim, na sexta seção, são apresentadas as considerações finais da 

presente pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Educação a Distância representa uma alternativa adequada ao cenário  

educacional da atualidade. Nela, as escolas virtuais se estabelecem assumindo 

características fluidas e mutantes constituindo-se como um ícone de um novo tempo 

do espaço educativo (KENSKI, 2012).  

As possibilidades de acesso à informação e interatividade nas escolas 

virtuais possibilitam um novo olhar para o ensino e a aprendizagem pautados na 

tecnologia. Dessa forma, Kenski (2012, p. 33) afirma que  

 
nas escolas virtuais, as turmas são organizadas com os alunos das 
mais variadas origens, integrados em redes. As barreiras das 
condições físicas (alunos hospitalizados ou impossibilidade de 
deslocamentos) e da localização geográfica, por exemplo, não são 
consideradas. Todos são alunos virtuais, que interagem entre si, 
independentemente da proximidade física. 

 

A interação no ambiente virtual amplia as possibilidades de construção do 

conhecimento, ultrapassa dificuldades e vislumbra novas possibilidades educativas. 

Saraiva (2010) reforça que a aprendizagem nos ambientes virtuais possuem 

ferramentas assíncronas (realização de atividades em tempos diferentes) e 

síncronas (realização de atividades simultaneamente). O tempo passa a ser um 

fator insignificante, pois os alunos da EaD podem escolher o horário para estudar. 

A EaD representa possibilidades educativas. Atores envolvidos no fazer 

educativo da EaD contam com vantagens e recursos tecnológicos para promover o 

ensino e a aprendizagem. 

Considerando o contexto da EaD, o presente estudo considera importante 

conhecer os aspectos que a fundamentam e a trajetória dessa modalidade de 

ensino no decorrer do tempo, como também o contexto da EaD no ensino da Força 

Aérea Brasileira, as concepções da elaboração dos materiais didáticos para a EaD, 

as contribuições do design instrucional para a modalidade e a revisão da literatura 

sobre o tema em discussão. 
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2.1 Educação a Distância no Mundo 

 

Difundir o conhecimento de maneira presencial acontece desde que o mundo 

é mundo de diversas maneiras. Se pensarmos nos homens que viviam nas 

cavernas, vem à mente a lembrança das pinturas rupestres, registros nas paredes 

das cavernas dos primórdios da nossa história. Podemos lembrar, também, dos 

grandes filósofos em praças discutindo os mais variados assuntos. E a Educação a 

Distância? Como surgiu essa modalidade de ensino que nos dias atuais facilita a 

vida dos estudantes? 

Antigamente, as epístolas cristãs escritas por Paulo de Tarso continham a 

doutrina do evangelho para as primeiras comunidades cristãs da Ásia Menor. As 

cartas traziam ensinamentos e mensagens para os cristãos que estavam em 

cidades diferentes do autor. Golvêa e Oliveira (2006) afirmam que as epístolas são 

os primeiros registros da EaD. Os ensinamentos das epístolas ultrapassaram as 

barreiras que limitavam o conhecimento chegar a um lugar distante e o tempo de 

leitura não ficou limitado a uma hora específica. 

A partir desse marco, a história da EaD apresenta uma crescente que 

colaborou com a formação de diversas pessoas ao longo dos anos. As 

possibilidades educativas proporcionadas pela EaD foram ampliando e alcançando 

um maior número de estudantes.  

Assim, EaD se reinventou com o passar do tempo, sofreu mudanças e, com 

isso, legislações foram criadas, escolas e Universidades se especializaram no uso 

da EaD e utilizou diversos meios para promover a aprendizagem, consolidando-se 

como uma modalidade de ensino. 

Vasconcelos (2019) e Golvêa e Oliveira (2006) estabeleceram marcos que 

alicerçam a história da EaD, conforme ilustrado na figura a seguir: 
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Figura 2 – Marco Histórico da EaD 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

  

Os marcos da EaD consolidam essa modalidade de ensino. Moore e Kearsley 

definem que, ao longo de diversas gerações, a EaD evoluiu baseada em cinco 

gerações 

 
A primeira geração ocorreu quando o meio de comunicação era o 
texto, e a instrução, por correspondência. A segunda geração foi o 
ensino por meio da difusão pelo rádio e pela televisão. A terceira 
geração não foi caracterizada pela tecnologia de comunicação, 
mas, preferencialmente, pela invenção de uma nova modalidade de 
organização da educação, de modo mais notável nas 
“universidades abertas”. Em seguida, na década de 1980, tivemos 
nossa primeira experiência de interação de um grupo em tempo real 
a distância, em cursos por áudio e videoconferência transmitidos por 
telefone, satélite, cabo e redes de computadores. Por fim, a geração 
mais recente de educação a distância envolve ensino e aprendizado 
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online em classes e universidades “virtuais”, baseadas em 

tecnologia da internet (MOORE; KEARSLEY, 2013, p. 33). 

 

A primeira geração está pautada na possibilidade de estudar em cada com 

um material didático que fazia o papel do professor, tornando o estudo mais 

independente. A segunda geração contou com uma tecnologia que chegou ao 

mercado para entretenimento: o rádio e a TV. Esses meios de comunicação 

obtiveram maior alcance aumentando consideravelmente o número de estudantes 

engajados em aprender. 

A terceira geração organiza a modalidade de ensino. O nascimento da 

Universidade Aberta expandiu a oferta de cursos superiores e propiciou melhor 

qualificação profissional, de acordo com Moore e Kearsley (2013). A quarta geração 

aproximou a realidade de sala na EaD, pois ela foi baseada na tecnologia de 

teleconferência. 

A quinta geração está representada em um modelo conhecido pela atual 

geração: aulas virtuais alicerçada no computador e na internet. Saraiva (2010) 

pontua que o aparecimento se deu em meados da década de 1990, no qual os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem começaram a se estruturar para formar uma 

sala de aula. Nesses ambientes, há inúmeras ferramentas que facilitam a 

aprendizagem dos estudantes. 

A figura 3 mostra a sequência das gerações da EaD.  

 

Figura 3 – Gerações da Educação a Distância 

      

Fonte: elaborada pela autora. 

 

No momento, é possível observar o número crescente de instituições 

educacionais que utilizam a Educação a Distância e ampliam o número de cursos 

oferecidos para os estudantes, assim como empresas que elaboram seus próprios 
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programas de treinamento de recursos humanos, conforme afirmam Moore e 

Kearsley (2013).  

No histórico da EAD, as novas tecnologias de informática e de 

telecomunicações estão presentes colaborando com o crescimento da modalidade. 

Esses aspectos mostram que o conceito de Dohmen (1967) ainda continua 

atual. Ele define que a 

 
Educação a Distância é uma forma sistematicamente organizada de 
autoestudo, onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo 
que Ihe é apresentado, o acompanhamento e a supervisão do 
sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de 
professores. Isto é possível através da aplicação  de meios de 
comunicação, capazes de vencer longas distâncias (DOGMEN, 
1967 apud BERNARDO, 2009, p. 3). 

 

A história da EaD no mundo ainda está em construção. As tecnologias estão 

sempre se renovando e por consequência essa modalidade acompanhará as 

renovações.    

 

2.2 Educação a Distância no Brasil 

 

A EaD no Brasil acompanhou o crescimento mundial. Ela propiciou um novo 

olhar sobre a educação no país. As possibilidades foram expandidas e seguiram as 

gerações da Educação a Distância, traçando um percurso que se adequa ao perfil 

dos estudantes do Brasil. 

De acordo com  Maia e Mattar (2007), Marconcin (2019) e Rodrigues (2019), 

os primeiros registros da modalidade foram iniciados  no século XX. Os autores 

pontuaram marcos históricos para delinear o crescimento da modalidade no país. 

Os principais são: 

 

● 1904 - Curso de datilografia por correspondência. 

● 1923 - Curso de Português, Francês, Literatura Francesa, 

Radiotelegrafia e telefonia via rádio. 

● 1939 - Surgimento do Instituto Monitor que oferecia cursos 

profissionalizantes por correspondência. 

● 1941 - Surgimento do Instituto Universal Brasileiro que oferecia cursos 

profissionalizantes por correspondência. 
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● 1947 - Surgimento da Universidade do Ar que oferecia curso comercial 

radiofônico. A Universidade foi patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

(SENAC). 

● 1959 - Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte cria escolas 

radiofônicas. A criação das escolas originou o Movimento de Educação de Base 

(MEB). 

● 1974 - Surgimento do Instituto Padre Reus e na TV Ceará começaram 

cursos do Ensino Fundamental das séries iniciais. Esses cursos utilizaram a 

televisão, material impresso e monitores de aprendizagem.  

● 1976 - Surgimento do Sistema Nacional de Teleducação. 

● 1979 - Universidade de Brasília cria cursos veiculados por revistas e 

jornais. 

● 1981 - Fundação do Centro Internacional de Estudos Regulares que 

oferecia Ensino Fundamental e Médio a Distância. 

● 1983 - O SENAC promoveu programas radiofônicos. 

● 1992 - A Universidade Aberta de Brasília é criada. 

● 1995 - Criado o programa TV Escola do MEC. 

● 1996 - Criada a Secretaria de Educação a Distância do Ministério de 

Educação. Nesse mesmo ano a EaD surge oficialmente no Brasil estabelecida na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394. 

● 2000 - É formada a Rede de Educação Superior a Distância que reuniu 

cerca de 70 instituições públicas no Brasil. 

● 2004 - O MEC implanta formação inicial e continuada através da EaD. 

● 2006 - Instituição do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

decreto nº 5.800, de 8 de junho. 

● 2007 - Decretos entram em vigor regulamentando a EaD. 

● 2008 - Lei em São Paulo permite que 20% da carga horária pode ser a 

distância no Ensino Médio. 

 

Os marcos históricos mostram o crescimento da Educação a Distância, 

destacando como os cursos foram se estabelecendo no Brasil e as leis e decretos 

que a fundamentam. Do ano de 2009 a 2015, a modalidade de ensino cresceu no 

Brasil de forma exponencial, fato comprovado pelos dados da EAD.BR (2018). 
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Dentre os marcos históricos desse período citamos: 

 

● 2009 - Portaria nº 10, de 02 de julho de 2009 estabelece os critérios nos 

pedidos de credenciamento dos polos de apoio presencial; 

● 2010 - Portaria normativa nº 40, de 29 de dezembro de 2010 institui o e-

MEC, um sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações 

sobre os processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior 

federal; 

● 2011 - Portaria normativa nº 21, de 13 de outubro de 2011 que estabelece 

critérios para revalidação de diplomas concedidos por instituições estrangeiras 

ofertadas na modalidade a distância. 

● 2012 - Portaria normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012 que não 

permite a oferta de vagas oferecidas por meio do Sisu para EaD; 

● 2013 - Instrução normativa nº 1, de 14 de janeiro de 2013 que dispõe os 

procedimentos do fluxo dos processos de regulação de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos na modalidade a distância; 

● 2015 - Portaria normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2015 que regulamenta 

os processos seletivos do Programa Universidade para Todos. Nessa portaria há 

especificações sobre a entrega de documentos dos alunos de EaD. 

 

Outro marco histórico da EaD no Brasil foi o decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O decreto amplia a 

oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação exclusivamente a 

distância. 

Em 2019, citamos outro marco, a Portaria nº 2.177, de 6 de dezembro de 

2019 que dispõe sobre a oferta de carga horária para a modalidade EaD em cursos 

de graduação presenciais ofertados por instituições de ensino superior que fazem 

parte do Sistema Federal de Ensino 

Mediante o crescimento da Educação a Distância no Brasil a Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED) passou a mapear a abrangência da EaD 

no país e disponibiliza uma publicação anual com as estatísticas da modalidade.  O 

último relatório analítico foi publicado em outubro de 2019. 



32 

 

De acordo com o Censo EAD.BR (2018), é possível observar o aumento 

significativo de cursos ofertados totalmente a distância. O crescimento é visível 

principalmente na pós-graduação e no ensino superior tecnológico, conforme 

vemos no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Número de Cursos Oferecidos em EAD no Brasil. 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2018, p. 61). 

  

Em consonância com o aumento de cursos oferecidos a distância, as 

matrículas também cresceram. De acordo com o Censo.BR (2018), atualmente, há 

7.773.828 alunos aprendendo por meio da EaD, distribuídos em diversos cursos 

pelo Brasil, ultrapassando os limites geográficos.  

O gráfico 2 ilustra o histórico de matriculados em cursos a distância do ano 

de 2009 até o ano de 2017: 

 

Gráfico 2 – Educação do Total de Matrículas Contabilizadas pelo Censo EAD.BR 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2018, p. 61). 

  

O crescimento da EaD no Brasil foi se consolidando com o passar dos anos. 

Os alunos utilizaram as tecnologias que estavam disponíveis em cada geração para 

aprender e garantir a qualificação profissional. 
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A perspectiva de crescimento da modalidade no país vai além do aumento 

de  certificados emitidos, contribuirá com a disseminação de oportunidades para um 

alto nível de educação e ampliação do crescimento da carreira profissional.   

 

2.3 Educação a Distância na Força Aérea Brasileira 

 

O marco da história da aviação do Brasil foi estabelecido quando pilotos 

combateram, com máquinas voadoras, na Segunda Guerra Mundial. A partir desse 

feito, é possível perceber o desenvolvimento da Força Aérea Brasileira em diversos 

aspectos, dentre eles o educacional.  

Essa história iniciou com a criação do Ministério da Aeronáutica, em janeiro 

de 1941, como é possível observar na Figura 4, a qual contém um breve resumo 

dessa criação: 

 

Figura 4 – Criação do Ministério da Aeronáutica  

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/portalfab/46763415721/sizes/c/. Acesso em: 28 jul. 
2019. 

  

De acordo com o sítio da Força Aérea Brasileira (2019), após a criação do 

Ministério, a FAB necessitava de pessoal qualificado e, já em 1941, foram criadas 

a Escola de Aeronáutica e a Escola de Especialistas de Aeronáutica, a partir da 
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Escola de Aviação Militar e da Escola de Aviação Naval, até então pertencentes ao 

Exército e à Marinha, respectivamente.  

Em 1946, foi instaurada a Diretoria de Ensino a partir do Decreto nº 9.888. O 

Artigo 13 discorre que “A Diretoria de Ensino se incumbe de todas as questões 

relativas à instrução geral e ao ensino técnico- profissional”. Até a presente data a 

educação na FAB estava pautada no Ensino Presencial. 

A partir da organização do ensino da FAB, foi proposto o Plano Geral de 

Ensino da Aeronáutica nos anos de 1948 e 1949, elaborado pela Diretoria de 

Ensino. Com o intuito de formar os militares priorizando a qualidade, foi constituído 

 
um trabalho de relevante importância, pois estabeleceu 
racionalmente diretrizes para toda a instrução na Aeronáutica, 
começando desde os operários especializados em serviços de pista 
e de oficinas, até os candidatos a cadete, os cadetes, os técnicos e 
engenheiros da Aeronáutica, os oficiais subalternos e, por fim, os do 
Alto Comando e do Estado-Maior (BRASIL, 2005, p. 187). 

 
Outro marco do ensino da Força Aérea Brasileira foi a criação do Centro 

Técnico de Aeronáutica (CTA), órgão científico e técnico do Ministério da 

Aeronáutica, que tinha como objetivo exercer atividades em prol da FAB, da futura 

indústria aeronáutica e contribuir com a aviação civil. A criação do CTA constituiu a 

criação de dois institutos autônomos tecnicamente  

 
um para o ensino técnico superior (ITA) e um outro para pesquisa e 
cooperação com a indústria aeronáutica, com a Aviação Militar e 
com a Aviação Comercial (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
- IPD) [...] Do ITA se desenvolveram, gradualmente, o serviços do 
outro Instituto. Assim, quando as possibilidades materiais e as 
necessidades de serviço justificassem a criação de segundo 
Instituto, a este seriam dadas todas as atribuições, até então 
conferidas ao ITA, de colaboração com a aviação militar, comercial 
e com a indústria aeronáutica. (BRASIL, 2005, p. 417)  

 
No decorrer dos anos, o ensino da FAB se expandiu, proporcionando a 

formação de militares de todo o Brasil, como também do Exército Brasileiro, da 

Marinha do Brasil, alunos de Forças do Exterior e civis.  

A partir da década de 1990, a Educação a Distância entra no cenário 

educacional da FAB, ampliando as possibilidades educativas na formação dos 

militares. A partir de um mergulho nas publicações da FAB, selecionamos alguns 
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documentos que marcam a ampliação da EaD até os dias atuais, conforme o quadro 

disposto: 

 

Quadro 1 – Publicações da FAB sobre EaD 

Documento Ano Título do Documento Descrição 

ICA 37-2 1999 Programa de Elaboração e 

Atualização de Publicações de 

Ensino do DEPENS. 

Cita a elaboração do Currículo 

Mínimo do Curso de 

Metodologia do Ensino a 

Distância. 

 

 

ICA 37-1 

 

 

2008 

Estrutura e Funcionamento do 

Treinamento no Âmbito do 

COMGAP Utilizando 

Modalidade de Educação a 

Distância. 

Descreve a estrutura e 

funcionamento dos cursos que 

utilizam a EaD. 

ICA 37-563 2017 Normas Reguladoras de Cursos 

do Comando Geral de Apoio. 

Normatiza cursos e capacitação 

de tutores. 

 

ICA 19-77 

 

2019 

Programa de Trabalho Anual da 

Diretoria Anual de Ensino para 

o Ano de 2019. 

Consolidar o Centro de EaD 

para promover a padronização 

da Educação a Distância no 

COMAER. 

 

ICA 37-833 

 

2019 

Institucionalização da EaD no 

Âmbito da DIRENS. 

Apresentar orientações gerais 

para a implementação da 

Educação a Distância nos 

aspectos gerenciais, 

tecnológicos e pedagógicos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No ano de 2017, um marco para a Educação a Distância é evidenciado no 

Plano de Modernização do Ensino da Aeronáutica, instituído na PCA 37-11. A PCA 

pontua que o projeto tem a finalidade de  

 
realizar a expansão do processo de Educação a Distância visando 
atender o ensino nas escolas de formação e pós-formação, bem 
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como, proporcionar a educação continuada para as Organizações 
de Ensino no COMAER. A realização do projeto deverá levar em 
consideração a atual realidade da Força no concernente à atuação 
das demais OE nessa modalidade de ensino, estabelecendo 
parceria em sua execução e atuando de acordo com as diretrizes 
emanadas do DEPENS (BRASIL, 2017b, p. 54). 
 

No ano seguinte, a Força Aérea Brasileira publica a DCA 11-45 que define a 

Concepção Estratégica da Força Aérea 100. A finalidade do documento é 

estabelecer a visão da FAB ao completar 100 anos de sua criação e orientar o 

planejamento estratégico militar e fases do planejamento institucional para que a 

instituição cumpra suas atribuições em tempo de paz ou em tempo de guerra. No 

tocante ao ensino, foi destacada a  

 
ênfase na capacitação do pessoal, em todos os níveis hierárquicos, 
ocasionará o aumento da demanda por atividades de treinamento. 
Em consequência, visando ampliar as oportunidades de 
capacitação, serão incentivadas parcerias com outras instituições e 
será expandido o ensino a distância (BRASIL, 2018, p. 38). 
 

A EaD passa a ser evidenciada e na prática ocorre o aumento de cursos 

oferecidos pela FAB. A TCA 37-4 é a publicação que regula e informa os cursos e 

estágios oferecidos pelo Comando de Preparo para os militares da FAB. No ano de 

2019, a TCA ofereceu 1. 233 vagas em 10 cursos a distância, também foram 

oferecidos 11 cursos presenciais com 270 vagas e 22 vagas em 1 curso 

semipresencial.  

Todos os cursos foram oferecidos para todo o Brasil com o objetivo de 

capacitar o efetivo no ano de 2019. O quadro 2 demonstra o resumo dos cursos: 
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Quadro 2 – Resumo dos Cursos e Estágios do COMPREP 

 

Fonte: TCA 37-4 (2018, p. 55). 

 

Os cursos a distância oferecidos pelo COMPREP são executados pelo GITE. 

Os cursos semipresenciais contaram com o apoio pedagógico do GITE. Apesar das 

1.233 vagas ofertadas na TCA 37-4 em 2018 para o ano de 2019, a Subdivisão de 

Coordenação de Cursos e Apoio do GITE contabilizou aproximadamente 1.600 

alunos apenas no primeiro semestre, devido à demanda reprimida que havia na 

FAB. Atualmente, o Grupo executa apenas três cursos presenciais e continua com 

a demanda de transposição didática de cursos presenciais para cursos a distância.  

A Educação a Distância está em ascensão na FAB. Os números demonstram 

o aumento da capacidade de formar o efetivo da instituição utilizando a modalidade 

a distância. 

 

2.4 Material Didático para EAD 

 

O material didático para a Educação a Distância é um dos elementos que 

conduzem a aprendizagem no ambiente virtual (LIMA; SANTOS, 2017). Além de um 

recurso, o material didático é um instrumento estratégico para a construção 

intelectual dos alunos, independente da modalidade de ensino (LIMA; SANTOS, 
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2017). Contudo, na EaD, o aluno estuda separado fisicamente dos professores e 

colegas de sala e, nesse contexto, o material didático torna-se companheiro na 

aventura de descobrir, refletir, pesquisar e aprender. 

De acordo com Andrade e Fernandes (2010), o material didático em EaD 

rompe barreiras da comunicação e estabelece uma dinâmica interlocutiva que 

corrobora com a reflexão do aluno para a busca significativa do conhecimento. 

Como desafio, esse material deve ser sedutor, deve provocar o interesse no aluno 

e motivar a construção do conhecimento. 

O conteúdo do material didático deve ser organizado de maneira que 

conduza a aprendizagem do aluno, mostre-se útil e significativo, relacionando-se 

com o tema em estudo e as experiências dos alunos, consoante Santos (2008). A 

autora ainda pontua que o material deve ser interativo, unindo ensino, 

aprendizagem, professor-autor e aluno-leitor. 

Nesse viés, o Censo EAD.BR de 2018 contemplou a qualidade dos 

elementos na Educação a Distância (gráfico 3). Foi utilizado a escala de Likert, na 

qual 5 é o grau máximo e 1 o grau mínimo para quantificar a qualidade dos 

elementos, conforme ilustrado no Gráfico 3 a seguir:  

 

Gráfico 3 – Média do grau de concordância quanto à associação à qualidade na EaD. 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2018, p. 75). 
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Como observado no Gráfico 3, os elementos que estão diretamente ligados 

ao material didáticos são os conteúdos corretos e atualizado e conteúdos bem-

diagramados e atraentes. No que se refere aos conteúdos corretos e atualizado, a 

pontuação foi 4,84. Os conteúdos bem-diagramados e atraentes obtiveram 4,68, 

ambos, próximos ao número máximo atribuído na escala de Likert. Fato que reforça 

a importância da qualidade dos materiais didáticos para o ensino e aprendizagem 

na EaD. 

A qualidade dos cursos em EaD, de acordo com o Censo EAD.BR de 2018, 

tem como base três pilares essenciais, conforme ilustrado na Figura 5.  

 

Figura 5 – Três Pilares Básicos para a Qualidade em EaD 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2018, p. 13). 

 

Pensar no material didático como um pilar de qualidade para cursos a 

distância reforça a ideia de Belloni (1999), a qual considera que ele deve ser 

concebido a partir de estratégias adequadas e que essas estratégias sejam parte 

integrante dos materiais, promovam a orientação e facilitem a aprendizagem 

autônoma.  

Considerando essa perspectiva, os conteudistas devem produzir materiais 

didáticos ricos em conhecimentos e estratégias que corroborem com a aquisição do 

conhecimento dos alunos que optam pela Educação a Distância.  



40 

 

2.5 Design Instrucional na Elaboração de Materiais Didáticos 

 

As novas Tecnologias de Informação  e Comunicação (TICs) provocaram a 

quebra de barreiras e encurtaram espaços, possibilitando novos padrões de 

comunicação em diversos setores, dentre eles a Educação, seja ela presencial, a 

distância ou híbrida (FILATRO; PICONEZ, 2008). 

Com o advento das novas TICs, o amplo uso nos processos de ensino e 

aprendizagem contribuiu com novas estratégias didáticas para cursos em todas as 

modalidade. Sobre esse ponto, Filatro e Piconez (2008, p. 2) ressaltam que 

 
novas modalidades de educação, formais ou informais, individuais 
ou coletivas, de natureza autodidata ou sob tutela de instituições de 
ensino, em formato presencial, híbrido ou totalmente mediado por 
tecnologias, vêm desenhando um novo cenário para a educação. 

 

Nesse contexto, surge o design instrucional, área ligada à Educação. Uma 

metodologia que surgiu para facilitar o fazer pedagógico, colocando o aluno no 

centro da aprendizagem, tornando-o ativo. A história do design instrucional se 

aproxima à da EaD, por ter sido difundida por essa modalidade.  

É possível estabelecer uma ligação estratégica entre a  produção de material 

didático e o design instrucional. Assim, Filatro (2003, p. 56) ressalta que  

 
o design acaba trazendo à superfície as funções internas de um 

produto, exprimindo-as não apenas visualmente, mas em diferentes 
níveis e formas, entre eles os modos sensoriais (cores, formas, 
texturas e sons) e os modos cognitivos (linguagem, metáforas, 
hipertexto, mapas conceituais, realidade virtual). Isso nos ajuda a 
compreender que o design instrucional não se reduz à face visível 
de produtos instrucionais, nem se refere apenas a um planejamento 
abstrato de ensino, mas reflete a articulação entre forma, a fim de 
que se cumpram os objetivos educacionais propostos. 
 

Essa ligação estratégica possibilita criar uma metodologia para elaboração 

de material didático para EaD independente do material didático que seja escolhido 

para ser utilizado em um curso, dentre eles mídia impressa (livro didático), livros 

digitais que são veiculados digitalmente, vídeos, animações, simuladores, jogos, 

entre outros.  

Filatro (2003) reforça que a produção de material didático baseado no design 

instrucional, no formato on-line ou no formato tradicional, se aproxima a um sistema 

de entrega de conteúdos com características semelhantes à imprensa, aos meios 
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editoriais, à publicidade e à mídia eletrônica. Considerando essa afirmação, o 

design instrucional é um processo que tem um objetivo que envolve planejar, 

desenvolver e utilizar métodos que facilitem a aprendizagem. 

O processo de design instrucional foi desenvolvido por Filatro (2003), a qual 

criou um modelo para esquematizar os elementos de uma situação didática. A figura 

6 retrata as fases do modelo de design instrucional. 

 

Figura 6 – Modelo Convencional de Design Instrucional, baseado em Filatro (2003). 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Cada uma das fases possui características definidas por Filatro (2003, p. 66-

67): 

 

● Análise - definição de filosofia da EaD na instituição, levantamento de 

necessidades, caracterização do público alvo, análise de infraestrutura tecnológica 

e mídias potenciais e estabelecimento de objetivos do curso. 

● Design - criação de equipe (coordenador do projeto, design instrucional, 

professor da disciplina, especialista em conteúdo, pedagogo, técnico em mídias, 

tutores), definição de grade curricular, seleção de estratégias pedagógicas e 

tecnológicas, definição de cronograma. 
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● Desenvolvimento - produção e adaptação de materiais impressos e 

digitais, montagem e configuração de ambientes, capacitação de tutores e 

professores, definição do suporte técnico e pedagógico. 

● Implementação - aplicação da proposta de design instrucional. 

● Avaliação - consideração sobre eficácia e eficiência do sistema, revisão 

da caracterização da audiência e análise das estratégias pedagógicas e 

tecnológicas implementadas. 

 

O processo de trabalho descrito forma uma cadeia contínua e cíclica, fato 

que corrobora com a retroalimentação ao final do processo. Esse processo pode 

ser aplicado na concepção de um curso, em uma transposição didática ou na 

produção de materiais didáticos.  

Pautado nas características da organização do trabalho apresentadas no 

design instrucional, é possível observar que ele ultrapassa os mecanismos citados, 

pois pensa no todo, iniciando pelo sistema de aprendizagem a ser elaborado, 

priorizando a identificação do problema a ser solucionado, como os materiais podem 

contribuir para solucionar os problemas, e contempla a revisão de requisitos de todo 

os sistemas de aprendizagem. 

Filatro (2003) reforça que a proposta envolve uma aprendizagem flexível que 

considera a aprendizagem dos alunos. Silva e Spanhol (2014) complementam a 

ideia de Filatro afirmando que o material didático deve potencializar a construção 

do conhecimento apresentando uma estrutura que facilite a interação e a 

socialização do conteúdo proposto.  

Dessa forma, a contribuição do design instrucional para a elaboração de 

material didático é um caminho para potencializar a aprendizagem dos alunos em 

cursos a distância. 

No presente trabalho, o design instrucional contribuiu com a elaboração do 

modelo de processo de produção de material didático para EaD. 

 

2.6 Revisão da Literatura 

 

A revisão da literatura é uma investigação científica que compõe a busca por 

trabalhos correlatos na área que este trabalho pretende investigar. Seu objetivo é 



43 

 

compreender a conjuntura na qual a pesquisa está inserida e verificar se outras 

pesquisas contemplam as demandas de investigação da presente proposta. 

Nesse ínterim, realizamos uma síntese dos estudos sobre a produção de 

material didático para cursos a distância no contexto militar. No percurso traçado, 

detivemo-nos nos estudos publicados em cinco anos (2014-2018), contemplando o 

banco de dados do Google Acadêmico, SciELO, o Portal de Periódicos CAPES, 

Workshop de Informática na Escola (WIE), Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação (SBIE) e Science Direct. 

Propusemos a analisar, como objetivo geral deste trabalho, o que tem sido 

relatado sobre a produção de material didático para EaD no contexto militar, focando 

nas seguintes questões: 

 

● Pergunta 1 - Existem trabalhos acadêmicos que abarcam a produção de 

material didático para EaD específico para o contexto militar? 

● Pergunta 2 - Como são tratados os conteúdos especificamente militar na 

produção do material didático para EaD? 

 

No Google Acadêmico, as buscas foram iniciadas com as palavras-chaves 

“análise de material didático para EaD”, assim, foram encontrados cerca de 10.300 

artigos relacionados. Adicionando o termo “design instrucional”, 11.700 artigos 

foram encontrados. As palavras-chaves foram alteradas para “material didático 

EaD” e o número de artigos diminuiu para 8.780. As buscas continuaram na 

tentativa de trazer um elemento importante para a pesquisa e as palavras-chaves 

foram alteradas para “material didático militar EaD”. Nesse ponto, 2.430 artigos 

foram relacionados, contudo, não retratavam especificamente o uso ou produção 

de material didático para cursos militares a distância. Eles versavam sobre a 

utilização da Web 2.0, sobre a organização de cursos a distância para militares, 

sobre a aprendizagem colaborativa e afetiva nas instituições militares.  

No SciELO, utilizamos as palavras-chaves  “material didático EaD” e apenas 

um artigo foi encontrado, o qual versava sobre a astronomia e astrofísica na 

educação a distância. Um artigo foi encontrado quando adicionamos as palavras-

chaves “design instrucional”, pontuando o uso do design instrucional no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Utilizando as palavras-chaves “EaD”, 185 artigos foram 
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disponibilizados sobre diversos aspectos da educação a distância, dentre eles, 

ambientes virtuais, ensino, aprendizagem e tecnologia. Tentamos refinar a pesquisa 

utilizando as palavras-chaves “EaD produção de material didático” e nenhum estudo 

foi disponibilizado, o mesmo processo aconteceu quando acrescentamos “militar”, 

com o objetivo de encontrar artigos correlatos ao trabalho que será desenvolvido na 

presente proposta. 

O Portal de Periódicos CAPES apresentou 100 estudos quando pesquisamos 

com as palavras-chaves “material didático EaD” e “design instrucional”, esses 

estudos trouxeram uma diversidade  de aspectos inerentes à Educação a Distância. 

Continuamos a pesquisa com as palavras-chaves “material didático militar para 

EaD” e 10 estudos foram apresentados, entretanto, nenhum específico sobre o 

material didático para a Educação a Distância. Eles enfatizaram a Educação a 

Distância pontuando a montagem de cursos do Ambiente Virtual e tutoria em cursos. 

Nos anais do WIE,  as buscas foram iniciadas com as palavras-chaves 

“material didático EaD”  e nenhum artigo foi encontrado. Usando a palavra chave 

“EaD”, 3 artigos sobre Educação a Distância foram apresentados, tratando sobre o 

tema focando na evasão, perfil dos alunos, gestão e fórum colaborativo para a 

melhoria na qualidade da aprendizagem. Posteriormente, ao utilizarmos o termo 

“militar”, nenhum artigo foi encontrado, assim como quando utilizamos o termo 

“design instrucional”. 

No SBIE, as buscas nos anais começaram com as palavras-chaves “material 

didático EaD” e nenhum artigo foi encontrado. A partir do termo “EaD”, 8 artigos 

foram encontrados pontuando aspectos gerais da Educação a Distância, dentre eles 

a aprendizagem nesta modalidade, e nenhum artigo quando pesquisado o termo 

“militar”. 

Já na plataforma Science Direct, foram usados termos em inglês. A pesquisa 

iniciou  com os termos “course for distance learning” e 94 artigos que versavam 

sobre a EaD em aspectos gerais. Alterando para as palavras-chaves “courseware 

for distance learning military”, 6 artigos que focaram na aprendizagem a distância 

foram encontrados e, pesquisando as palavras-chaves “courseware military”, 21 

artigos que enfatizam a aprendizagem militar, dando maior enfoque para a guerra 

eletrônica, conceitos de poder aéreo, conceitos de guerra e formação continuada 

dos militares para capacitação do efetivo. 
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O quadro 3 apresenta os resultados da pesquisa: 

 

Quadro 3 – Resultado da Pesquisa 

Fonte Palavras-chaves Resultado 

Google Acadêmico “análise de material didático para EAD” OR 

“material didático EAD” OR “design 

instrucional” AND “material didático militar 

EAD” 

33.210 

SciELO “material didático EAD” OR “EAD” OR “EAD 

produção de material didático” OR “design 

instrucional” AND “militar” 

187 

CAPES “material didático EAD” OR “design 

instrucional” AND “material didático militar 

para EAD” 

110 

WIE “material didático EAD” OR “EAD” OR “design 

instrucional” AND “militar” 

3 

SBIE “material didático EAD” OR “EAD” OR “design 

instrucional” AND “militar” 

10 

Science Direct “course for distance learning” OR “courseware 

for distance learning military” AND 

“courseware military” 

121 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os artigos pesquisados foram avaliados de acordo com os critérios de 

inclusão, exclusão, e de qualidade estabelecidos durante o levantamento. Foram 

considerados artigos escritos em português e inglês, baseado no que propõe 

Wazlawick (2014) para uma pesquisa de revisão de literatura, conforme o quadro 4 

que descreve os critérios: 
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Quadro 4 – Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de Inclusão Critério de Exclusão 

I1 - Artigos publicados de 2014 a 2018; 

I2 - Artigos em português ou inglês;  

I3 - Artigos que versem sobre produção de 

material didático para a Educação a 

Distância;  

I4 - Artigos que versem sobre elaboração 

de material didático baseado no design 

instrucional; e 

I5 - Artigos que versem sobre produção de 

material didático para a Educação a 

Distância no contexto militar. 

E1 - Artigos que não atendem aos critérios 

de inclusão; 

E2 -  Artigos duplicados; 

E3 - Artigos que não foram possível 

acessar o texto;  

E4 - Artigos que versem sobre a Educação 

a Distância sem enfoque no material 

didático; e 

E5 - Artigos que versem sobre design 

instrucional sem enfoque na Educação a 

Distância. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Mediante o universo de estudos encontrados, buscamos responder às 

questões que norteiam o trabalho. São elas: 1) Existem trabalhos acadêmicos que 

abarcam a produção de material didático para EaD específica para o contexto 

militar? 2) Como são tratados os conteúdos especificamente militar na produção do 

material didático para EAD? 

É importante ressaltar que não foi encontrado nenhum estudo que tratasse 

diretamente de material didático para cursos militares realizados a distância no 

banco de dados do Google Acadêmico, SciELO, Portal de Periódicos CAPES, WIE, 

SBIE e Science Direct, fato que dificultou responder às questões propostas para a 

presente revisão de literatura. Relacionamos quatro artigos que mais se aproximam 

da presente revisão da literatura, considerando os critérios de inclusão da quadro. 

O artigo de Cruz et al. (2016) versa sobre o material didático impresso 

utilizado em um curso de graduação na modalidade a distância e analisa segundo 

as concepções de design instrucional. O artigo de Fernandes e Nunes (2014) retrata 

a utilização de materiais didáticos em cursos ministrados a distância. O artigo de 

Grossi, Costa e Silva (2017) realizou um estudo de caso baseado na utilização do 

material didático para a educação a distância. O artigo de Silva, Diana e Raymundo 
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(2015) pontua a gestão na produção de material didático para EaD a partir de um 

estudo de caso.  

Cruz et al. (2016) analisou o material didático impresso segundo as 

concepções do design instrucional. Realizou a pesquisa no curso de graduação de 

Educação Física da Universidade de Brasília e tinha como objetivo propor melhorias 

ou confirmar a sua qualidade. 

A concepção do design instrucional destaca alguns princípios pedagógicos 

que auxiliam no planejamento do ensino aprendizagem em educação a distância e 

que corroboram para o desenvolvimento de materiais didáticos impressos de 

qualidade (CRUZ et al., 2016). Partindo dessa concepção, a análise do material foi 

realizada e os autores do artigo selecionaram capítulos do material didático do 

primeiro ano do curso de graduação a distância da Universidade de Brasília, 

identificaram o perfil profissional dos conteudistas e as suas formações, detectaram 

a aplicação de diferentes elementos visuais e verificaram o tipo da linguagem, e, 

ainda, como esses elementos contribuíram com a aquisição da aprendizagem do 

aluno de EaD e analisaram as atividades didáticas. A partir do caminho trilhado, 

eles sugeriram a melhoria do material para confirmar a qualidade. 

Este projeto se propõe a seguir um caminho semelhante ao descrito por Cruz 

et al. (2016). Analisaremos o material produzido para cursos militares a distância e 

as concepções baseadas no design instrucional. Dessa forma, as contribuições de 

Filatro (2003, p. 64-65) serão fundamentais. Ela ressalta que  

 
Quando se refere à produção de materiais instrucionais - no formato 
tradicional ou em sua versão on-line -, o design instrucional 
aproxima-se mais do sistema de entrega de conteúdos que 
caracteriza a imprensa, a publicidade, os meios editoriais e 
recentemente a mídia eletrônica. [...] assumimos a concepção do 
design instrucional como: a ação intencional e sistemática de ensino 

que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de 
métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 
educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a 
aprendizagem humana a partir de princípios de aprendizagem e 
instrução do conhecimento. 

 

A partir da concepção do design instrucional e das análises do material 

didático para cursos militares realizado a distância, será possível elaborar um 

modelo para elaboração desse tipo de material, como também sugerir melhorias 

nos materiais que já foram confeccionados. 
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Fernandes e Nunes (2014) avaliaram a utilização de materiais didáticos em 

curso de educação a distância, baseando-se nos cursos da Rede e-Tec Brasil. Os 

autores procuraram estabelecer o perfil da realidade em que os sujeitos estavam 

inseridos e propuseram ações que colaborassem com  crescimento das ferramentas 

pedagógicas. O objetivo deles era propor recomendações sobre a utilização do 

material didático, nesse ponto, há semelhança com o presente projeto, já que as 

recomendações sobre a utilização do material didático para educação a distância 

têm como foco a melhoria da qualidade do ensino, afinal, o material didático é 

produzido para que o aluno obtenha conhecimento sobre algum conceito específico, 

para isso, precisa ter características que provoquem o desejo pela busca do 

conhecimento. 

Ainda, Fernandes e Nunes (2014) pontuaram a importância entre a 

integração das tecnologias, pessoas e organizações. O presente projeto também 

visa promover essa reflexão na organização militar em que desenvolverá a 

pesquisa. Outro ponto interessante desse artigo é que os autores ressaltam a 

necessidade do trabalho coletivo e colaborativo para a produção de material 

didático. Acreditamos que esse é um dos aspectos que deverá ser analisado dentro 

da instituição militar para que compreendamos como os conteudistas elaboram seus 

materiais didáticos. 

Grossi, Costa e Silva (2017) escreveram sobre o material para a educação a 

distância e realizaram um estudo de caso nos cursos técnicos a distância da Rede 

e-Tec Brasil, ofertados no Estado de Minas Gerais pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Grossi, Costa e Silva (2017) basearam 

suas pesquisas na concepção interacionista e construtivista do conhecimento de 

Piaget e analisaram o material produzido pela equipe da Rede e-Tec do CEFET-

MG. A análise de Grossi, Costa e Silva (2017) foi baseada em doze critérios, dentre 

eles, citamos os critérios que mais se assemelham ao presente projeto: o  segundo 

critério que versa sobre a escolha do conteúdo, como ele foi trabalhado na 

disciplina; o quinto critério que está relacionado como os conteúdos são 

organizados; o oitavo critério que retrata a implementação do material didático e a 

produção deles; o décimo critério que pontua a utilização do material didático nos 

cursos; o décimo primeiro critério que avalia o material didático produzido e se, de 
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fato, ele está colaborando com a aquisição da aprendizagem do aluno e, por fim, o 

décimo segundo critério que versa sobre a manutenção do material didático.  

Os critérios definidos por Grossi, Costa e Silva (2017) são pertinentes, 

contudo, é preciso que haja adequação para a presente proposta considerando o 

contexto militar e o material didático reservado que não pode ser divulgado na 

internet. Este material é um documento oficial dentro da instituição militar e possui 

regras bem definidas quanto à divulgação. 

Silva, Diana e Raymundo (2015) apresentaram o modelo utilizado na gestão 

da produção de material didático para EaD a partir das ações realizadas pelo Centro 

de Referência em Formação e EaD, do Instituto Federal de Santa Catarina, na 

elaboração do livro didático impresso e digital. Os autores do artigo realizaram um 

estudo de caso com o objetivo de contribuir com a produção de novos materiais 

didáticos para cursos a distância com uma excelente qualidade. 

Os autores, ainda, ressaltam que, no processo de ensino-aprendizagem, o 

material didático deve ser o transmissor entre a palavra escrita e a realidade vivida, 

contribuindo com o processo de construção do conhecimento. Considerando essa 

perspectiva, a presente proposta entende que o material didático para educação a 

distância deve ter as características de fio condutor para que o aluno aprenda e 

desenvolva habilidades inerentes ao militarismo. O artigo ainda pontua os 

profissionais que trabalham diretamente na confecção do material didático para 

cursos ministrados a distância.  

Por todo o exposto, tendo sido apresentada uma parte da literatura produzida 

acerca dos temas abordados nesta pesquisa e elaborado o referencial teórico desta, 

passa-se, na próxima seção, a elencar os procedimentos metodológicos adotados 

no trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, serão abordados os procedimentos metodológicos a serem 

utilizados no presente trabalho, no que tange à natureza, aos objetivos, aos meios 

e ao método utilizado na pesquisa. Além disso, serão contemplados os instrumentos 

de pesquisa e coleta de dados, como também o tratamento e análise dos dados da 

pesquisa. 

A figura 7 resume o percurso da metodologia da presente pesquisa.  

 

Figura 7 – Metodologia da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Pensar em pesquisa em uma instituição requer pensar nas especificidades 

que existem nesse ambiente, bem como conduzir a pesquisa com ética, respeitando 

a cultura organizacional. Oliveira (2016, p. 36) ressalta que  
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Quando falamos de ética, estamos nos referindo aos cuidados 
iniciais em conhecer o código de ética de cada universidade, 
faculdade, departamento ou ainda escolas, empresas, institutos 
educacionais e/ou instituições oficiais e particulares, ou de 
entidades de fomento a pesquisa, onde se pretende realizar a esta 
pesquisa. 

 
Refletindo sobre os cuidados que devemos ter durante a realização da 

pesquisa, que aconteceu numa escola da Força Aérea Brasileira, optamos por fazer 

uma pesquisa baseada na abordagem qualitativa. 

A abordagem qualitativa é focada na compreensão das informações que 

serão coletadas. Gerhard e Silveira (2009) afirmam que na pesquisa de natureza 

qualitativa o objeto é produzir informações aprofundadas e apresentam como 

características desse tipo de abordagem: delineamento, descrição e compreensão 

de um fenômeno; observância à relação entre os objetivos buscados pelos 

investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; e busca de 

resultados mais fidedignos possíveis.  

Flick (2013) pontua que na pesquisa qualitativa o pesquisador não tem 

interesse em padronizar a situação ou a representatividade numérica. O processo 

de pesquisa é um caminho a ser bem pensado, considerando que “a coleta de 

dados é concebida de uma maneira muito mais aberta e tem como objetivo um 

quadro abrangente possibilitado pela reconstrução do quadro que está sendo 

estudado.” (FLICK, 2013, p. 23). 

No tocante aos objetivos, a presente pesquisa foi classificada como 

descritiva. Oliveira considera que a pesquisa descritiva “vai além do experimento: 

procura analisar fatos e/ou fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da forma 

como se apresentam esses fatos e fenômenos, ou, mais precisamente, é uma 

análise em profundidade da realidade pesquisada.” (OLIVEIRA, 2016, p. 68). De 

acordo com Gil (2009), além de descrever um fenômeno, normalmente há uma 

preocupação com a atuação prática. 

A pesquisa foi classificada como aplicada, tendo em vista que possui a 

finalidade de produzir conhecimento e aplicá-lo para a resolução de um problema 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Considerando esse aspecto, Flick (2013) corrobora 

com a ideia de que os resultados obtidos na pesquisa se tornam relevantes para a 

solução de problemas na prática do local pesquisado.  
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No tocante ao método de investigação, Oliveira (2016, p.48) ressalta que “o 

método é um procedimento adequado para estudar um determinado problema.” 

Para este trabalho, usaremos o método dialético, considerando que faremos um 

“estudo da realidade em seu movimento, analisando as partes em constante relação 

com a totalidade” (OLIVEIRA, 2016, p. 53).  

Utilizando o método dialético, foi possível investigar determinado fenômeno 

considerando um contexto específico, conseguindo, assim, uma visão sistêmica da 

realidade do local pesquisado e colaborar com a elaboração de material didático 

para EaD. 

O embasamento teórico está ligado à pesquisa bibliográfica. Presente em 

nos trabalhos acadêmicos, esse tipo de pesquisa permite a construção de um 

trabalho consistente, em que o pesquisador norteia todo o trabalho de pesquisa e 

absorve um conhecimento rico sobre o tema de estudo. 

Marconi e Lakatos (2010, p. 166) afirmam que a pesquisa bibliográfica 

“abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, livros, revistas, monografias e teses”. 

A gama de material produzido sobre o tema fundamentou a pesquisa em 

construção, tornando-o relevante para a confecção da escrita. Dessa forma, a 

pesquisa bibliográfica deste estudo abarcou livros sobre Educação a Distância, 

produção de material didático para EaD e o design instrucional de Filatro (2008), em 

consonância com o que defende Oliveira (2016, p. 69) que “a finalidade da pesquisa 

bibliográfica é levar o pesquisador (a) a entrar em contato direto com obras, artigos 

ou documentos que tratem do tema de estudo”.  

Também foram utilizados artigos científicos e trabalhos acadêmicos 

encontrados em bases de dados eletrônicas, dentre eles: Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Workshop de Informática na Escola (WIE), Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação (SBIE), Scientific Eletronic Library OnLine (SciELO), Science Direct e 

Google Acadêmico. 

Considerando o contexto da pesquisa bibliográfica, utilizamos a pesquisa 

documental analisando os materiais didáticos e as críticas dos alunos sobre os 

materiais usados na realização dos cursos. 
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3.2 Lócus da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Grupo de Instrução Tática e Especializada 

(GITE), uma das escolas responsável pela capacitação dos militares da Força Aérea 

Brasileira. 

O GITE é localizado no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande 

do Norte. Em 14 de novembro de 1983, a escola foi ativada, com a missão de 

ministrar o Curso de Tática Aérea aos aspirantes a oficial aviadores. São 36 anos 

estudando a arte da guerra. 

Para atender os alunos presenciais, a escola dispõe de 2 (dois) auditórios, 

10 (dez) mini auditórios e salas administrativas para o efetivo. Foi disponibilizado 1 

(um) mini auditório para realização de cursos EaD reservados. 

Atualmente, o GITE dispõe de uma equipe para trabalhar com a transposição 

didática composta por pedagogos, editor de vídeo e editor de material digital. 

A finalidade da escola é definida pelo Regimento Interno: 

 
O Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), Organização 
de Ensino do Comando da Aeronáutica (COMAER) prevista pelo 
Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, alterada pelo Decreto nº 
9.077, de 8 de junho de 2017, tem por finalidade planejar, executar 
e controlar os cursos específicos do Comando de Preparo 
(COMPREP) e outros que lhe forem atribuídos. (BRASIL, 2019b, p. 
3)  

  
O Comando de Preparo (COMPREP) tem a missão de preparar meios de 

Força Aérea, sob sua responsabilidade, a fim de manter a soberania do espaço 

aéreo e integrar o território nacional.  Este comando é responsável pela área 

operacional da FAB. 

Analisando o Organograma do COMPREP (Figura 8) observamos que o 

GITE é a única escola que oferece cursos de acordo com a finalidade operacional, 

tornando-a a Escola Operacional do COMPREP. 
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Figura 8 – Organograma do COMPREP4 

 

Fonte: http://www.fab.mil.br/organograma. Acesso em: 10 jan. 2020. 

 

Considerando a finalidade atribuída à escola, ela ampliou o projeto 

educacional ofertando a Modalidade de Educação a Distância em 2014. A partir 

desse ano, a EaD cresceu consideravelmente. 

A escolha do lugar da pesquisa foi baseada no fato de trabalhar com a 

Educação a Distância na Unidade Militar e por ser a Tenente que assumiu a  

Assessoria e Coordenação Pedagógica, coordenei o projeto de transposição 

didática do GITE.  

O projeto deste trabalho foi submetido ao GITE por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual abordou os aspectos que 

justificam o projeto, os objetivos do projeto, desconfortos e riscos, os benefícios, a 

                                                
4 ALA - Unidade Operacional de Preparo e Emprego da FAB. As Alas são organizações operacionais 
de nível tático que cumprem a missão de dar todo o suporte operacional aos esquadrões 
subordinados. Exemplo baseado no organograma: Ala 2 - os esquadrões subordinados são o 1º 
GDA, 1º GTT, 1º/6º GAV e 2º/6º GAV. 
BDAAE - Primeira Brigada de Defesa Antiaérea - Possui a missão de proteger pontos e áreas 
sensíveis de interesse do Comando da Aeronáutica indispensáveis ao funcionamento do Sistema 
de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). 
IAOP - Instituto de Aplicações Operacionais - Possui a missão de conduzir as atividades de 
Aplicações Operacionais, a fim de contribuir para o Preparo e o Emprego da Força Aérea Brasileira. 
CPBV - Campo de Provas Brigadeiro Velosso - Possui a missão de gerir os planos e programas 
emanados do COMPREP e proporcionar o apoio logístico às organizações em operação na área de 
exercício do CPBV.  
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participação voluntária, a forma de acompanhamento e o ressarcimento de 

despesas da pesquisa (Apêndice A). 

 

3.3 Universo e amostra da pesquisa 

 

O universo da pesquisa é o conjunto de elementos que compõem o objeto de 

estudo. Marconi e Lakatos (2010, p. 206) definem o universo da pesquisa como “o 

conjunto de seres animados ou inanimados que representam pelo menos uma 

característica em comum”.  

Considerando o número de elementos a serem pesquisados, é importante 

selecionar uma parcela de integrantes do universo, nesse caso, uma amostra. Para 

Gil (2009, p. 121), “quando essa amostra é rigorosamente selecionada, os 

resultados obtidos tendem a se aproximarem bastante dos que seriam obtidos caso 

fosse possível pesquisar todos os elementos do universo”. 

Os critérios para escolher a amostra da pesquisa foram definidos de acordo 

com o tipo de pesquisa a ser realizada, a acessibilidade aos elementos da 

população, considerando que a maioria dos sujeitos moram em diferentes cidades 

do Brasil e a disponibilidade de tempo no decorrer da pesquisa. 

No presente estudo, foi utilizada uma amostragem não probabilística, na qual 

o pesquisador determina o número de pessoas aptas a participar da pesquisa 

(OLIVEIRA, 2016, p. 88). A escolha é do tipo intencional, por conveniência. 

Desta feita, a amostra foi composta por 20 (vinte) militares que são de 

Unidades Militares de diversas regiões do país e 4 (quatro) militares conteudistas 

do GITE, sendo 2 (dois) do efetivo do GITE e  2 (dois) do efetivo de outra Unidade 

Militar, totalizando 24 (vinte e quatro) participantes da pesquisa. Nessa amostra, os 

20 (vinte) militares participaram de uma entrevista estruturada e os 4 (quatro) 

militares participaram de um grupo focal com o objetivo de coletar dados e 

informações contextual da investigação a que se propõe esse trabalho. 

A escolha se justifica pelo fato de todos os militares serem conteudistas que 

elaboraram o material didático do GITE, no período de 2014 a 2019.  
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3.4 Instrumentos de pesquisa e coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados para coletar os dados da pesquisa foram a 

pesquisa documental, entrevista estruturada e grupo focal. 

Na pesquisa documental, que se assemelha à pesquisa bibliográfica, são 

analisados diversos tipos de documentos (GIL, 2009). De acordo com Marconi e 

Lakatos (2010, p. 157), “ a característica da pesquisa documental é que a fonte de 

coletas de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias”. 

Oliveira (2016) caracteriza a pesquisa documental quando o pesquisador faz 

uso de documentos que não receberam nenhum tratamento científico.  

Os documentos pesquisados foram os materiais didáticos produzidos pelo 

GITE para cursos a distância de 2014 a 2019. Este período foi definido 

considerando o início da EaD na instituição e o aumento do número dos cursos a 

distância nesse período. 

Por ano, foram selecionados dois materiais didáticos por curso - um vídeo e 

um material digital - considerando que em média cada curso tem quatro disciplinas 

e cada uma das disciplinas possui cerca de um vídeo e um material digital. 

Além dos materiais didáticos, a pesquisa documental foi abrangida para  as 

críticas dos alunos relativas aos materiais didáticos que utilizaram nos cursos que 

realizaram  no GITE Virtual5, compreendendo os anos de 2014 a 2019. O período 

escolhido é justificado para manter a coerência temporal da análise do material 

didático produzido pela Unidade Militar.  

Foram analisadas 88 (oitenta e oito) fichas de críticas dos alunos focando 

nas perguntas relativas ao material didático e nas sugestões dos alunos sobre o 

tema da pesquisa. 

O segundo instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista, que 

visa obter as percepções do entrevistado sobre um determinado tema (FLICK, 

2013). 

A entrevista foi estruturada com perguntas previamente formuladas, as quais 

implicam “a clareza que tem o pesquisador (a) quanto à necessidade de coletar 

                                                
5 Plataforma Moodle denominada pelo GITE de GITE Virtual. 
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dados que facilitem a obtenção de informações para consecução dos objetivos 

formulados” (OLIVEIRA, 2016, p. 85).  

Uma das vantagens de trabalhar com a entrevista é o fato de que não é 

necessária a presença do pesquisador para que o entrevistado responda às 

questões, como também o questionário atinge um grande número de pessoas 

abrangendo uma ampla área geográfica. 

Em razão dos entrevistados residirem em diversos estados do país, as 

perguntas foram enviadas via Google Forms, através de um link encurtado pelo 

aplicativo WhatsApp.  

As perguntas (Apêndice B) foram elaboradas com o objetivo de investigar as 

dificuldades dos conteudistas para elaborar o material didático para EaD, fato que 

culmina com o objetivo geral desta pesquisa. Conhecendo as dificuldades dos 

conteudistas, teríamos um ponto de partida para elaborar um guia de material 

didático para EaD. 

O questionário só poderiam ser respondidos mediante a assinatura de um 

termo de consentimento, o qual convidava o entrevistado a participar, como 

voluntário da pesquisa, sobre a elaboração de material didático para EaD no 

contexto militar e destacou que os dados informados seriam analisados com o 

objetivo de elaborar um modelo de design instrucional para produção de material 

didático. Foi oportunizado a opção de assinar se concordava ou não em participar 

da pesquisa. 

Ainda sobre o termo, os entrevistados ficaram cientes do sigilo de 

identificação, garantindo que não haveria nenhum tipo de identificação na presente 

dissertação (Apêndice B). 

Por fim, foi realizado um grupo focal para finalizar a coleta de dados da 

presente pesquisa. Dal’lgna descreve o grupo focal como uma técnica que difere 

das demais técnicas por possuir um  

 
potencial para produção de informações sobre tópicos específicos, 
a partir de um diálogo entre participantes de um mesmo grupo. Esse 
diálogo deve estimular tantos as ideias consensuais quanto as 
contrárias. Da mesma forma, a técnica de grupo focal, 
diferentemente de entrevistas (individuais ou coletivas), permite 
produzir um material empírico a partir do qual se pode analisar 
diálogos sobre determinados temas e não falas isoladas. 
(DAL’LGNA, 2014, p. 206). 
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Yin (2016) reforça a importância da técnica por reunir indivíduos focados 

numa experiência comum. A troca de experiências torna a conversa fluida e o grupo 

pode expressar suas opiniões sobre o mesmo tema com pouco ou nenhum 

direcionamento. 

Seguindo a estruturação proposta por  Dal’lgna (2014) e Yin (2016) para 

realizar um grupo focal foi considerado o local de realização do grupo focal e a 

organização do ambiente, a composição do grupo e a mediação da discussão. 

A composição do grupo foram de militares conteudistas do GITE. Eles 

assinaram um Termo de Autorização para Gravação de Voz (Apêndice F) que 

estabeleceu o compromisso de que a identificação não seria revelada e de que os 

dados seriam utilizados para gerar somente informações para a presente pesquisa. 

Foi solicitada, ainda, a assinatura do Termo de Autorização para Uso de 

Imagens (Apêndice G) que abrange o uso da imagem dos entrevistados 

preservando o anonimato e autorizando o uso no presente estudo. 

 

3.5 Procedimentos de análise e tratamento de dados 

 

A análise e tratamento de dados são pontos fundamentais na pesquisa, pois 

elas “desenvolvem-se a partir das evidências observadas, de acordo com a 

metodologia, com as relações feitas através do referencial teórico e 

complementadas com o posicionamento do pesquisador” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 112). 

Esta fase da pesquisa pretende responder o problema da investigação 

formulado no início da pesquisa, fato que independe da técnica de coletar dados. 

Nesta pesquisa, o método definido para analisar os dados foi a Análise de 

Conteúdo, de Laurence Bardin (2011), como um conjunto de procedimentos 

metodológicos para extrair o sentido de um texto, fato que possibilitará a inferência 

de conhecimentos para compreender o desenvolvimento das mensagens. 

(BARDIN, 2011).  

Bardin (2011) descreve o método em três pólos cronológicos: 1) pré-análise; 

2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. 
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A pré-análise é a organização do processo. É um período que tem como 

objetivo “tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir 

a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano 

de análise.” (BARDIN, 2011, p. 78). A sistematização das ideias iniciais são 

embasadas no referencial construído pelo pesquisador. 

Nesta fase da pesquisa, foi organizado o material a ser analisado, após a 

realização da entrevista estruturada e do grupo focal. Além disso, foi realizada a 

leitura flutuante (BARDIN, 2011), a qual propicia o contato com os documentos a 

serem analisados. No tocante da presente pesquisa, os materiais didáticos 

produzidos pelo GITE e a crítica dos alunos sobre o material foram transcritos.  

No segundo polo cronológico - exploração do material - analisam-se os dados 

obtidos na pré-análise, relacionando com o referencial teórico, e comparam com os 

dados coletados, a partir de um critério de ordem semântica. (BARDIN, 2011). O 

processo de codificação e categorização acontece nessa fase.  

Para a análise do material didático produzido pelo GITE de 2014 a 2019  e 

crítica dos alunos dos materiais didáticos de 2014 a 2019, foi adotado o seguinte 

procedimento: a) as informações foram reunidas em um único arquivo digital; b) 

foram organizadas por temas recorrentes; c) foram estabelecidas categorias. 

Para a entrevista e o grupo focal, foi estabelecido o seguinte procedimento: 

a) a transcrição e leitura foram organizadas em novos arquivos digitais; b) as falas 

dos entrevistados foram organizadas em blocos para codificação e c) foi realizada 

a categorização do texto da entrevista e grupo focal.  

No terceiro polo cronológico - tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação - “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos” 

(BARDIN, 2011, p. 131). É nessa fase que acontece de fato a análise dos dados da 

pesquisa e a partir dessa análise apresentar uma proposta de intervenção a ser 

mostrada como resultado da presente pesquisa. As categorias e subcategorias 

foram estabelecidas de acordo com o quadro 5. 
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Quadro 5 – Categorias e subcategorias 

Categorias  Subcategorias 

 

 

Análise do Material Didático 

- Conteúdo norteado com objetivo; 

- Linguagem dialógica; 

- Layout gráfico; 

- Ilustrações; 

- Retenção do conteúdo. 

 

Análise das Críticas dos Alunos 

- Linguagem do material; 

- Videoaulas; 

- Layout gráfico. 

 

Análise da Entrevista Estruturada 

- Caracterização dos entrevistados; 

- Caracterização dos materiais 

elaborados. 

 

 

 

Análise do Grupo Focal 

- Importância do material didático na 

aprendizagem em cursos EaD para o 

grupo focal; 

- Concepção educacional do material 

didático para EaD para o grupo focal. 

- Material dialógico; 

- Processo de elaboração do material 

didático. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O quadro 6 a seguir apresenta uma visão resumida do percurso metodológico 

escolhido para o presente trabalho: 
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Quadro 6 – Visão resumida da metodologia 

Universo da Pesquisa Grupo de Instrução Tática Especializada 

(GITE)  

Sujeitos da Pesquisa Militares Conteudistas do GITE 

Técnica de Coleta de Dados Pesquisa Documental 

Entrevista Estruturada 

Grupo Focal 

Técnica de Análise Análise de Conteúdo  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Esta seção apresentou os procedimentos adotados no presente trabalho, 

detalhando como foi a caracterização da pesquisa, do locus, o universo, os 

instrumentos de coleta de dados, como também os procedimentos de análise e 

tratamento de dados da pesquisa. 

A próxima seção será destinada a explicitar como foi desenvolvida a análise 

dos dados e a apresentação dos resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, será apresentado como foi realizada a análise dos dados 

coletados sobre os  materiais didáticos produzidos pelo GITE, as críticas dos alunos 

sobre o material didático do GITE, as entrevistas estruturadas e o grupo focal.  

O período da pesquisa aconteceu de agosto de 2019 a outubro de 2019 e os 

dados foram categorizados para facilitar a análise e a apresentação dos resultados 

da análise. Todo o encadeamento da seção está em consonância com os objetivos 

específicos que visam analisar o atual processo de produção de material didático 

utilizado pelo GITE e investigar os procedimentos adotados pelos conteudistas na 

elaboração do material didático do GITE. 

 

4.1 Análise do material didático 

 

Os materiais didáticos para EaD começaram a ser produzidos pelo GITE em 

2014 para o Curso de Preparação de Instrutores de Voo (CPIV).  

Os materiais impressos já existentes no CPIV passaram por uma revisão 

para serem adequados ao Moodle. Os conteudistas examinaram os conteúdos por 

meio de um Grupo de Trabalho (GT) com técnicos especialistas nos assuntos 

abordados no curso e decidiram mantê-los, dessa forma, os materiais digitais 

ficaram com as mesmas características dos materiais impressos. 

Os materiais na versão digital foram diferenciados pelo acréscimo de figuras 

e cores. As páginas mantiveram o padrão de quantidade permanecendo com 30 

páginas. No GT, foi definido que o número de páginas seria mantido para não perder 

a qualidade dos conteúdos ministrados presencialmente. 

Assim, os materiais didáticos foram utilizados como base dos estudos dos 

alunos para responder aos fóruns interativos. A figura 9 ilustra uma página de um 

material digitado produzido pelo GITE em 2014. 
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Figura 9 – Material digital do GITE em 2014 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

No GT, também foi definido que seriam gravados vídeos para complementar 

o material digital. Os vídeos foram gravados em uma escola privada de Natal/RN, 

considerando que não havia lugar adequado no GITE para realizar as gravações. 

Eles tinham em média 15 a 20 minutos, simulando a aula presencial. Foram 

elencados os pontos principais dos conteúdos e o vídeo foi gravado de forma 

objetiva para atrair a atenção dos alunos. 

Nos anos de 2015 a 2017, foi realizada a revisão do material a partir dos 

conhecimentos trazidos dos militares que realizaram cursos sobre a EaD, por 

questão de ajuste de conteúdo e formato.  

O material que estava no Ambiente Virtual foi revisto e os conteudistas 

começaram a utilizar uma linguagem dialógica, basicamente inserindo perguntas 

para simular uma conversa com o aluno. Essa tentativa reforça a dinâmica 
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interlocutora para o material didático proposto por Andrade e Fernandes (2010).  

Apesar dessas mudanças, foi mantida a base estrutural de materiais 

impressos nos materiais digitais. Os vídeos que foram produzidos em 2014 

mantiveram-se durante esse período. Desde essa época, é possível perceber a 

necessidade do presente trabalho para sistematizar a produção do material didático 

para EaD. 

Em 2018, com a transposição didática, o número de conteudistas aumentou 

e o número de material didático produzido cresceu, considerando que o GITE 

recebeu conteudistas de várias Unidades Militares. Logo, os materiais virtuais 

começaram a ser produzidos com um novo design gráfico, considerando o aspecto 

dialógico. A figura 10 ilustra a mudança na concepção de material didático ao longo 

dos anos. 

 

Figura 10 – Material digital do GITE em 2019. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Em 2018, os vídeos foram gravados no estúdio do GITE. O estúdio foi 

adquirido no ano de 2017 para gravar os vídeos dos cursos que passariam pela 
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transposição didática. Militares do GITE realizaram cursos de aperfeiçoamento para 

editar os vídeos.  

Os conteudistas passaram a colocar materiais complementares, como textos, 

sites e vídeos, postura que se manteve no ano de 2019. 

É possível perceber que em 2018 e 2019 houve uma mudança na concepção 

pedagógica na produção de material didático. De 2014 a 2017, o material era 

centrado na apresentação do conteúdo e nos anos seguintes o aluno passou a ser 

considerado partícipe do processo, como integrante do diálogo e da produção de 

conhecimento.  

Durante o processo desta pesquisa, foi possível observar que os materiais 

para EaD possuem características fundamentais que garantem a aprendizagem, 

este fato possibilitou a categorização baseado em pontos comuns dos materiais e 

a análise conforme descrição que se segue. 

 

4.1.1 Conteúdo norteado com objetivo 

 

Os objetivos de aprendizagem, que são definidos na documentação de 

ensino da FAB6, direcionam para os conteúdos que os alunos precisam aprender e 

por consequência serem avaliados.  

Lima e Santos (2017) ressaltam a importância dos alunos conhecerem os 

objetivos para serem capazes de alcançá-los depois de estudá-los no material 

didático disposto. 

Após a análise dos materiais didáticos do GITE, é possível perceber que eles 

apresentam objetivos coerentes com os temas que são estudados e cobrados em 

futuras avaliações.  

Os objetivos de aprendizagem nos vídeos são disponibilizados em texto no 

início ou falado pelo militar que apresenta a aula. No material digital, os objetivos 

são expostos aos alunos nas primeiras páginas, conforme ilustra a  figura 11. 

 

 

 

                                                
6 A FAB possui documentação específica para os cursos da instituição, são eles, Currículo Mínimo 
e Plano de Unidades Didáticas. Nos documentos citados estão previstos os objetivos dos cursos. 
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Figura 11 – Objetivo do material digital. 

   

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Considerando a análise realizada, é importante que os objetivos continuem 

sendo apresentados no início dos materiais didáticos do GITE, norteando o 

conteúdo com os objetivos. 

 

4.1.2 Linguagem dialógica 

 

O uso de uma linguagem amigável, clara e sucinta, em tom de conversação, 

torna o material mais atraente propiciando ao aluno a sensação de ter o professor 

presente, como na aula presencial, conforme pontua Lima e Santos (2017). 

Gutierre e Prieto (1994) argumentam que a linguagem dos materiais didáticos 

para cursos a distância deve apresentar: a) estilo coloquial; b) relação dialógica; c) 

personalização; d) presença do narrador; e e) clareza e simplicidade. 

Os materiais produzidos de 2014 a 2017 não consideraram os pontos 

apresentados pelos autores. A figura 12 é um exemplo que demonstra uma 

linguagem em que não há dialogicidade, considerando que o material é oriundo de 

material impresso de cursos presenciais, ele mantém um padrão específico para 

essa modalidade. 
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Figura 12 – Linguagem do material digital em 2015. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE 

 

A figura 13 exemplifica que os materiais produzidos nos anos de 2018 e 2019 

procuraram atender ao que foi proposto pelos autores citados. A linguagem é mais 

fluida e isso facilita a obtenção de uma aprendizagem mais significativa. 
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Figura 13 – Linguagem do material digital em 2018. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Os vídeos no período de 2014 a 2017, diferente do material digital, trazem 

uma linguagem dialógica, proporcionando uma aula que demonstra mais 

interatividade com os alunos, fato observado de acordo com a análise do material. 

Os militares que gravaram as aulas mantiveram uma conversa e a partir dela 

desenvolveram os conteúdos que estavam de acordo com os objetivos de 

aprendizagem propostos. Essa característica foi mantida para a produção dos 

vídeos nos anos de 2018 e 2019.   

 

4.1.3 Layout gráfico 

 

 O layout é um fator que motiva o estudo por trazer elementos gráficos ao 

texto que facilitam a aprendizagem no Ambiente Virtual. Lima e Santos (2019) 

descrevem que a natureza estrutural do layout facilita a visualização do material 

baseando na composição de cores, tipografia, entre outros. 
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Os autores ainda reforçam que a natureza funcional do layout corrobora com 

as flexibilidade de tempo na Educação a Distância, pois o material digital e os vídeos 

dividem bem o conteúdo, utilizam fartos exemplos, hiperlink, entre outras 

características. 

Nos anos de 2014 a 2017, foi possível identificar um layout monocromático e 

muito texto escrito, fator destoante da natureza estrutural e funcional do material 

didático para EaD, conforme apresenta a  figura 14. Nela, é perceptível perceber 

que o material digital, com textos extensos, dificulta o prazer pela leitura e a 

compreensão do conteúdo abordado.   

 

Figura 14 – Layout do material digital em 2016. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Nos anos de 2018 e 2019, os materiais didáticos recebem um tratamento 

considerando apenas alguns aspectos das naturezas funcionais e estruturais, 

dentre eles citamos as usos das cores e exemplos contextualizados com tema da 

aula, conforme observamos na figura 15. 
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Figura 15 – Layout do material digital em 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Os vídeos de 2014 a 2017 mantêm um padrão de um militar falando por cerca 

de quinze a vinte minutos. Não há inserção de recursos digitais que tornem o 

material mais atrativo e promovam a aprendizagem, de acordo com as naturezas 

funcional e estrutural, conforme propõe Lima e Santos (2019). 

Os vídeos nos anos de 2018 e 2019 procuram se adequar às naturezas 

funcional e estrutural, contudo, alguns se apoiam em slides narrados e utilizam com 

timidez os recursos disponibilizados pela tecnologia para a produção e edição de 

vídeos.   

Após a análise, é possível considerar que os vídeos devem ampliar as 

possibilidades educativas. Cordeiro (2007) pontua que os vídeos têm a função 

motivadora e esse fato facilita a aprendizagem dos alunos, dessa forma, deve ser 

mantido no processo o cuidado com o layout. 

 

4.1.4 Ilustrações 

 

As ilustrações são meios que possibilitam um material mais dinâmico, 

viabilizando um complemento da informação escrita e podendo ser representada 

por diversos elementos. 
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Lima (2010) define que as ilustrações nos materiais didáticos para EaD 

podem ser pensadas em três sentidos: a) como conteúdo ou complementar a um 

conteúdo (gráficos, planilhas, fotos, mapas, entre outros); b) representar uma ideia 

apresentada no texto; e c) indicador de um caminho (ícones, sinais, entre outros). 

As ilustrações dos materiais elaborados entre os anos de 2014 a 2017 não 

conseguem cumprir em sua totalidade os três sentidos indicados por Lima (2010). 

Observando a figura 16, é possível perceber que a imagem foi acrescentada para 

atender à modalidade a distância, pois anteriormente o material era impresso e não 

havia ilustrações. 

 

Figura 16 – Ilustração do material digital em 2014. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Nos anos de 2018 e 2019, os três sentidos propostos por Lima (2010)  

passam a ser considerados com mais afinco. A figura 17 mostra, como exemplo, o 

uso de ilustrações como conteúdo complementar a informação dada no texto do 

material digital. 
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Figura 17 – Ilustração do material digital em 2018. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

  

Nos vídeos confeccionados nos anos de 2014 a 2017, há basicamente a 

imagem do militar. Nos anos de 2018 e 2019, o uso de ilustração aumentou 

considerando o uso de slides narrados. Os slides narrados, por exemplo, trazem 

imagens de aviões em movimento para explicar manobras e associar ao conteúdo 

estudado. É importante rever estratégias para tornar o vídeo mais dinâmico e 

despertar o interesse do aluno pelo conteúdo apresentado. 

 

4.1.5 Retenção do conteúdo 

 

O Dicionário Priberam (2020)  define a palavra “reter” como guardar na 

memória. Nessa perspectiva, a retenção do conteúdo é a revisão do conteúdo no 

próprio material didático. Considerando que não há o apoio direto do professor, 

propiciar a retenção do conteúdo garante a sistematização do tema discutido 

durante todo o material, conforme afirmam Lima e Santos (2017). 

Lima e Santos (2017) reforçam que a retenção do conteúdo pode ser 

realizada através de um exercício com resposta no próprio texto, fazer referência 

aos conteúdos já trabalhados, sugerir práticas e leituras complementares sobre o 

tema em estudo. 
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Nesta perspectiva, os materiais de 2014 a 2017 trouxeram pequenas 

contribuições para que os alunos retomassem o conteúdo. Observando a figura 18, 

há duas seções que sugerem uma reflexão e outra oferece uma sugestão de leitura. 

Entretanto, a grande parte do material não retoma o conteúdo. 

 

Figura 18 – Retenção do conteúdo em 2016.  

 

Fonte: Acervo digital do GITE 

 

Nos anos de 2018 e 2019, os materiais digitais apresentaram diversas 

estratégias (links de leitura complementar, links para vídeo em stream sobre o tema 

da aula, entre outros) para que os alunos guardassem na memória os conteúdos 

propostos no curso. A figura 19 mostra, como exemplo, uma das estratégias 

utilizadas pelos conteudistas nos materiais digitais: dica de um livro. 
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Figura 19 – Retenção do conteúdo em 2019. 

 

Fonte: Acervo digital do GITE. 

 

Os videos no período de 2014 a 2019 apresentam pequenos trechos que 

retomam o conteúdo ou fazem perguntas que propiciam reflexão sobre os temas de 

estudo. Após a análise do corpus, é possível considerar que os vídeos produzidos 

pelos conteudistas do GITE precisam investir em estratégias que reforcem a 

retenção do conteúdo, conforme propõem Lima e Santos (2017). 

 

4.2 Análise das críticas dos alunos 

 

A crítica é um processo inerente ao ser humano que normalmente analisa 

um objeto ou sujeito para estabelecer um juízo a respeito. De acordo com o 

Dicionário Priberam (2020), crítica é a análise feita com maior ou menor 

profundidade, de qualquer produção intelectual (de natureza artística, científica, 

literária, etc.). = APRECIAÇÃO; Capacidade de julgar. 

Considerando o conceito citado, é importante pontuar que as críticas dos 

alunos sobre os materiais didáticos propiciam a análise do sujeito sobre um material 

que lhe foi oferecido para adquirir conhecimento. O olhar do aluno sobre ele é um 

aspecto importante para perceber a qualidade do material do GITE e apontar um 

caminho para aperfeiçoá-lo. 
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As críticas estão previstas no documento de Instrução Referente à 

Elaboração do Plano de Avaliação (BRASIL, 2012), o qual rege os procedimentos 

de avaliação dos cursos. Para elaborar um Plano de Avaliação (PAVL) de curso, é 

importante considerar que  

 
[...] a avaliação do ensino se constitui num processo contínuo e 
sistemático de coleta e tratamento de informações e deve ser 
abrangente o suficiente para incluir, como objeto de seu estudo, as 
diversas vertentes do processo educativo. Não basta enfocar a 
avaliação do discente, mas é preciso considerar os contextos mais 
amplos em que funcionam os programas educacionais. Para tanto, 
o processo educativo deve ser avaliado como um todo, incluindo aí 
o currículo adotado, o corpo docente existente, a instrução 
ministrada e os próprios meios e sistemática de avaliação 
empregados. No âmbito da Aeronáutica, a avaliação do ensino é 
concebida como um processo abrangente que engloba cinco 
campos distintos, porém inter-relacionados, a saber: Avaliação do 
Discente, do Docente, da Instrução, do Currículo e dos Meios de 
Avaliação. (BRASIL, 2012, p. 8). 

 

Empregando a avaliação dos cincos campos, como previsto no âmbito da 

Aeronáutica, vamos nos deter no campo da instrução. O documento prevê que 

avaliar a instrução “significa coletar, processar e interpretar informações, ao longo 

do processo ensino-aprendizagem, sobre os métodos, técnicas e recursos 

instrucionais empregados no desenvolvimento dos conteúdos previstos.” (BRASIL, 

2012, p. 12).  

Em consonância com o que propõe o documento de elaboração do Plano de 

Avaliação, o GITE avalia os recursos instrucionais empregados no desenvolvimento 

dos conteúdos por intermédio da Ficha de Crítica Instrução/Docente.  

Assim, o GITE possui um procedimento para extrair as críticas dos alunos 

que garantem a preservação da identidade. Ao finalizar uma disciplina de um curso, 

é disponibilizada a ficha de crítica, conforme observamos na figura 20. 
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Figura 20 – Crítica da Disciplina A 

 

Fonte: http://www.gitevirtual.aer.mil.br/. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 

Ao abrir a ficha de crítica, o aluno lê como ela será utilizada e é assegurado 

o anonimato ao preenchê-la , conforme observado na figura 21. 

 

Figura 21 – Crítica da Disciplina B 

 

Fonte: http://www.gitevirtual.aer.mil.br/. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 

http://www.gitevirtual.aer.mil.br/
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Foram avaliadas 88 (oitenta e oito) fichas de crítica que traziam apenas 

números e observações dos alunos sem nenhuma identificação, em consonância 

com o que propõe o GITE. Por esta razão, não é possível protocolar os alunos por 

letras ou números nas análises. A figura 22 é um extrato da ficha de crítica dos 

alunos que exemplifica como a pesquisadora recebeu as críticas. 

 

Figura 22 – Extrato da Ficha de Crítica dos Alunos

 

Fonte: Acervo do GITE. 

 

As fichas de crítica nos anos de 2014 a 2017 (Apêndice C) priorizam a análise 

dos alunos contemplando os aspectos de conteúdo, tempo alocado para cursar a 

disciplina, técnicas abordadas, interação com o tutor e abrem um espaço para 

comentários e sugestões adicionais. Foram analisadas 48 (quarenta e oito) fichas 

que correspondem a 12 (doze) cursos desse período.  

Mantendo o foco na presente pesquisa, a seguir, apresentamos a parte da 

ficha que apresenta a Pergunta A sobre o material didático:  

 

● Pergunta A: a forma adotada para apresentar o conteúdo foi adequada 

(apostilas, fórum avaliados e trabalho avaliado)? 
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Quadro 7 – Resposta da Pergunta A. 

Curso Ano Critérios 

 

            

         Sim            Em parte           Não  

Total de 

Alunos 

CPIV7 2014 11 1 0 12 

CPIV 2015 18 1 0 19 

CPIV 2016 83 4 1 88 

CPT 2016 10 1 0 11 

CPIV 2017 47 1 0 48 

CPT 2017 8 1 0 9 

TOTAL 177 9 1 187 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O Quadro 7 contempla os números coletados por curso neste período, 

considerando os critérios estabelecidos na ficha de crítica.  

Durante os quatro anos em que os cursos aconteceram, foram matriculados 

440 alunos. O número de alunos que criticou o material não corresponde ao número 

de alunos matriculados nos cursos.  

Nesse período, as críticas não eram item obrigatório, nesse caso, os alunos 

respondiam caso desejassem realizá-las. A partir do universo de 440 alunos, 

apenas 187 alunos preencheram a ficha destinada às críticas. 

Os números referentes à forma como o conteúdo foi apresentado revelam 

que os alunos avaliaram bem o material que foi disponibilizado para atingir a 

aprendizagem. 

No ano de 2018 não houve ficha de crítica de alunos. Nesse ano ocorreu a 

transposição didática e produção de materiais didáticos para EaD.  

                                                
7 Nome dos cursos na lista de siglas 
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As fichas de crítica do ano de 2019 (Apêndice D) priorizam a análise dos 

alunos contemplando nível de relacionamento da instrução com o curso, 

capacidade do conteúdo despertar o interesse, tempo alocado para a disciplina, 

linguagem utilizada nos textos, fórum de dúvidas como facilitador da aprendizagem, 

tempo de resposta dos fóruns de dúvidas, materiais didáticos facilitadores da 

aprendizagem e abre espaço para comentários e sugestões adicionais. 

Mantendo o foco na presente pesquisa, a parte da ficha que apresenta a 

Pergunta B sobre o material didático:  

 

● Pergunta B: o material didático e complementar disponibilizados na 

disciplina facilitaram a aprendizagem? 

 

Quadro 8 – Resposta da Pergunta B 

Curso 

 

Ano 

 

Critérios  

Sempre Normal-

mente 

Às 

vezes 

Dificil-

mente 

Nunca Não foi 

possível 

avaliar 

Total de 

Alunos 

CDSPA8 2019 60 31 8 6 0 1 146 

CDDAAE 2019 98 32 7 0 0 2 139 

CCGAA 2019 27 33 9 3 0 2 74 

CBR 2019 71 30 3 1 0 5 110 

CBMAC 2019 114 58 2 10 0 2 226 

CBIV 2019 32 29 6 3 0 4 74 

CTAI 2019 42 23 5 0 0 1 71 

CBGE 2019 53 18 3 0 0 0 74 

CPEAAE 2019 60 11 2 3 0 2 78 

                                                
8 Nome dos cursos na lista de sigla 
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CCBVR 2019 43 8 2 0 0 0 53 

TOTAL 600 273 27 26 0 19 1.045 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 8 contempla os números coletados por curso no primeiro semestre 

de 2019, considerando os critérios estabelecidos na ficha de crítica. 

No primeiro semestre de 2019, foram matriculados 1600 alunos. O número 

de alunos que criticou o material também não corresponde ao número de alunos 

matriculados nos cursos.  

As críticas continuaram como item não obrigatório. A partir do universo de 

1.600 alunos, apenas 1.045 alunos preencheram a ficha destinada às críticas. 

Os números reforçam que os alunos avaliaram positivamente o material 

disponibilizado para colaborar com a aquisição da aprendizagem. Assim como nos 

anos anteriores, o número de alunos matriculados não corresponde ao número de 

alunos que criticaram, por não ser um item obrigatório. 

Durante o processo de pesquisa das fichas de crítica, foram avaliado os 

comentários e sugestões adicionais nas fichas de 2014 a 2019 e estabelecemos a 

categorização e a análise conforme descrição que se segue. 

 

4.2.1 Linguagem do Material 

 

O material didático conduz a aprendizagem dos alunos no Ambiente Virtual. 

De acordo com Franco (2007, p. 22), o conteudista deve escrever “um texto que 

promova o diálogo com esse aprendiz e o conduza a uma aprendizagem 

significativa.”.  

Considerando a linguagem do material, os alunos expressam: 

 

● “Muito bom o material didático. Escrito de maneira clara e de fácil 

assimilação.” 

● “Muito bom o conteúdo do material didático, mostrou-se claro e de fácil 

entendimento.” 

● “As video aulas são extremamente didáticas e objetivas.” 
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● “As apostilas contém uma linguagem simples e fácil compreensão.” 

● “Conteúdo de slides com linguagem simples e objetiva: excelente para o 

aprendizado.” 

 

No aspecto da linguagem, os alunos elogiaram a fluidez como o material foi 

escrito e filmado. Este fato corroborou com a aquisição da aprendizagem 

significativa dos conteúdos abordados nos materiais didáticos.  

Ainda sobre a linguagem, os alunos pontuaram erros gramaticais no  material 

digital: 

 

● “As apostilas necessitam serem revisadas, pois há vários pequenos erros 

de português e alguns erros de abreviação.” 

● “Apesar do fácil entendimento, algumas apostilas estão com pequenos 

erros na escrita, havendo necessidade de revisá-las.” 

● “Deve ser realizada uma revisão ortográfica das apostilas que contém 

alguns erros que dificultam o entendimento em uma primeira leitura.” 

● “Há vários erros simples, como palavras que foram suprimidas e erros de 

digitação, que poderiam ser evitados com uma revisão mais criteriosa.” 

 

Franco (2007) reforça que na confecção de material didático é importante 

estipular um esquema de correção para os textos e atividades. Esse é um aspecto 

que requer aprimoramento no processo de elaboração de material didático para 

EaD. 

Analisando este ponto, é importante considerar um revisor de Língua 

Portuguesa para garantir o controle de qualidade do material produzido. Este 

aspecto será contemplado no modelo posteriormente proposto. 

 

4.2.2 Videoaulas  

 

Cordeiro afirma que “a partir das primeiras reproduções de imagem e som no 

final do século XIX, o processo de transformação dos meios audiovisuais foram se 

acentuando na sociedade de forma rápida e constante” (CORDEIRO, 2007, p. 37). 

Na EaD, o uso dos vídeos crescem na mesma velocidade que a própria modalidade. 
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Nas críticas apresentadas pelos alunos, estes solicitaram nos cursos 

ministrados pelo GITE: 

 

● “Que fossem utilizados mais vídeos. Eles estimulam mais o aprendizado 

que longos textos e slides.” 

● “Seria interessante também a adoção de vídeo aulas com explicações 

dos slides o que viabiliza o aprendizado também pela audição.” 

● “Se houvessem mais vídeo aulas seria melhor também para o 

aprendizado.” 

● “Acredito que, apenas como forma de aperfeiçoar mais, algumas 

explicações em formato de vídeo sejam adicionadas, para que possam facilitar a 

absorção do conhecimento por parte dos alunos.” 

● “Acredito que para melhor absorção do conteúdo desta unidade seria 

necessário videoaulas maiores, explicando os assuntos das apostilas.” 

 

É natural associar a Educação a Distância ao uso de vídeos. Essa seria uma 

maneira de aproximar o aluno do instrutor, do aluno sentir que está inserido em um 

ambiente de aprendizagem, de não se sentir só (BATES, 2016). 

Na construção da aprendizagem o vídeo é um recurso que “tem a função de 

associar a maneira motivadora e instigante da televisão e a tentativa de se 

aproximar da realidade na qual o aluno está inserido” (CORDEIRO, 2007, p. 38). 

Aumentar o número de vídeos no material didático dos cursos EaD do GITE 

garante a possibilidade de aproximar o conteúdo teórico a situações práticas, 

tornando o conteúdo mais significativo para o aluno. 

 

4.2.3 Layout Gráfico  

 

O layout gráfico do material didático para EaD deve ser elaborado de uma 

forma atrativa e interativa que promova a reflexão e construção do conhecimento 

(LIMA; SANTOS, 2017). 

Franco (2007, p. 26) ressalta que “são necessários organizadores textuais, 

símbolos, links, recapitulação, entre outros artifícios”. Além de imagens que estejam 

conectadas com o texto, estes mecanismos motivacionais despertam no aluno 
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maior interesse para aprender os conteúdos propostos. 

Os alunos do GITE, durante preenchimento da ficha de crítica, reforçam essa 

necessidade: 

● “O uso de imagens facilita muito a compreensão do conteúdo. Quanto 

mais imagens melhor para a absorção e aprendizado do aluno.” 

● “Sugiro a possibilidade de que haja mais figuras ou que aquelas que já 

estão sejam mais exploradas.” 

 

O cuidado com a organização do layout gráfico do material didático é 

fundamental para manter a aprendizagem organizada sistematicamente. Os alunos 

pontuam durante preenchimento da ficha de crítica: 

● “Alguns poucos slides também ficaram excessivamente cheios, com 

figuras grandes e texto espremido, o que poderia ser harmonizado.” 

● “Sobre a apostila de comunicação, achei o layout um pouco "poluído", 

com muitas informações em uma só transparência.” 

 

Desta forma, para evitar um layout gráfico que dificulte a aprendizagem dos 

alunos, a imagem deve ser “selecionada e introduzida no texto para cumprir um 

papel informativo e formativo, como também para contribuir com a leveza do texto.” 

(FRANCO, 2007, p. 27).  

Um layout gráfico que oriente a leitura por consequência propicia a 

aprendizagem do aluno e mantém o texto leve. 

 

4.3 Análise da entrevista estruturada 

 

Durante a transposição didática em 2018, o GITE recebeu cerca de 30 (trinta) 

conteudistas para trabalhar na elaboração de cursos e produção de material didático 

para EAD. Nesse percurso, os conteudistas foram orientados sobre a transposição 

didática dos cursos, a elaboração do material didáticos para EaD, a avaliação das 

disciplinas, entre outros aspectos. 

 No que se refere à elaboração do material didático, em 2018, os 

conteudistas relataram a dificuldade em escrever os materiais digitais e gravar os 

vídeos para cursos EaD. Realizamos uma entrevista estruturada via Google Forms, 
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considerando que os conteudistas estão em várias partes do Brasil.  

Selecionamos 20 (vinte) conteudistas que responderam 12 (doze) perguntas 

relacionadas à elaboração do material didático para Educação a Distância, 

conforme Apêndice B. 

 

4.3.1 Caracterização dos entrevistados 

 

A partir das respostas dos entrevistados, foi possível verificar que apenas um 

entrevistado possui entre 23 a 27 anos, 2 (dois) entrevistados estão na faixa etária 

de 28 a 32 anos, 2 (dois) entrevistados estão na faixa etária de 43 a 47 anos e 10 

(dez) entrevistados estão na faixa de 33 a 37 anos. O gráfico 4 demonstra como 

está distribuída a faixa etária dos respondentes: 

 

Gráfico 4 – Idade dos Entrevistados 

 

Fonte: elaborado pela autora.  
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No tocante à profissão, todos os entrevistados são militares, divididos nos 

seguintes Postos e Graduação: 6 (seis) entrevistados são Tenentes, 4 (quatro) 

entrevistados são Capitães, 4 (quatro) entrevistados são Majores, 4 (quatro) 

entrevistados são Tenentes Coronéis e 2 (dois) entrevistados são sargentos. O 

gráfico 5 demonstra como estão distribuídos os Postos e Graduações dos militares: 

 

Gráfico 5 – Posto/Graduação dos Entrevistados 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.3.2 Caracterização dos materiais elaborados  

 

Os conteudistas produziram materiais digitais e vídeos. Ao serem 

questionados  sobre a quantidade de materiais produzidos, é possível observar no 

gráfico 6 que a maioria deles produziu 6 (seis) ou mais materiais didáticos para a 

EaD: 

 

Gráfico 6 – Quantidade de Materiais Produzidos 

 

Fonte: elaborado pela autora.  
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Os materiais produzidos pelos conteudistas foram diversificados. Eles 

produziram vídeos, imagens, texto digital, apresentação em slide, animação e 

áudio, conforme ilustrado no gráfico 7:    

 

Gráfico 7 – Materiais Produzidos 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No que se refere aos elementos visuais e/ou sonoros, é possível observar no 

gráfico 8 os que foram utilizados pelos conteudista na produção do material didático. 

 

Gráfico 8 – Elementos Visuais e/ou Sonoros 

              

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os texto escritos nos materiais didáticos para EaD devem considerar as 

características da modalidade de ensino. Franco (2007, p. 25) defende que “a 

produção textual para EaD é essencialmente didática e dialógica. Pressupõe um 
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forte diálogo com o leitor (aluno).” 

Considerando a importância do material dialógico, os conteudistas foram 

questionados se sabiam o que é um material dialógico. Dos 20 (vinte) entrevistados, 

17 (dezessete) responderam que conheciam o conceito e 3 (três) afirmaram não 

conhecer. 

Ao serem questionados se produziram um material dialógico, dos 20 (vinte) 

entrevistados 17 (dezessete) responderam que produziram um material dialógico e 

3 (três) não sabiam o que é um material dialógico. 

No tocante à revisão pedagógica do material didático, 16 (dezesseis) 

conteudistas responderam que o material passou por uma revisão pedagógica e 4 

(quatro) conteudistas responderam que o material didático produzido por eles 

passou em parte por uma revisão pedagógica. 

No que se refere à revisão gramatical, questionamos os conteudistas se o 

material didático produzido passou pela revisão citada. No gráfico 9, é possível 

observar que 9 (nove) conteudistas informaram que sim, 4 (quatro) responderam 

que em parte e 7 (sete) responderam que não passou pela revisão gramatical. É 

importante frisar que esse ponto foi bastante criticado pelos alunos nas fichas de 

crítica e relatado no item 4.2.1 desta dissertação. 

 

Gráfico 9 – Revisão Gramatical do Material Didático 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os conteudistas relataram a dificuldade em elaborar um material para cursos 

EaD. De acordo com o gráfico 10, os pontos que mais se destacam são pouco 
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tempo disponibilizado para elaborar o material e a falta de recursos para a produção 

do material.  

 

Gráfico 10 – Dificuldades para Produzir de Material EAD 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Analisando as respostas dos conteudistas, é possível perceber que o atual 

processo de produção de material didático da instituição precisa ser aprimorado.  

Considerando esse contexto, os conteudistas relataram como sugestão uma 

padronização na elaboração do material didático, pois eles são especialistas no 

conteúdo, mas precisam de uma orientação pedagógica, como o roteiro de um vídeo 

e no fazer pedagógico do material digital. 

Os conteudistas trouxeram sugestões para aprimorar o processo de 

elaboração de material didático, dentre eles:  

 

● Conteudista 1 - “Poderia haver um minicurso a ser ministrado aos 

elaboradores de curso EaD acerca de processos pedagógicos relacionados à 

metodologia EaD, visando o melhor entendimento, por exemplo, do conceito de 

material dialógico.” 

● Conteudista 2 - “Maior orientação para elaborar o material didático.” 

● Conteudista 3 - “Elaboração de um modelo para confecção de material 

contando com instruções claras e elucidando as melhores práticas na confecção do 

material EaD.” 

● Conteudista 4 - “Fornecer uma padronização para produção de material 

didático.” 
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As sugestões dos conteudistas e as informações das questões da entrevista 

corroboram para a necessidade de aprimorar o processo de elaboração de material 

didático no GITE, no que tange um modelo para que os conteudistas entendam o 

processo para construir o material, além de estar alinhado com o objetivo geral do 

presente estudo. 

 

4.4 Análise do grupo focal 

 

Grupo Focal é uma técnica de coleta dados mediante as interações grupais 

ao discutir um tema específico sugerido pelo pesquisador, conforme definiu Morgan 

(1997).  

Baseado no conceito citado, foi proposto a um grupo de quatro militares 

conteudistas do GITE uma conversa sobre a produção de material didático na 

instituição pesquisada, com o objetivo de colher maiores informações sobre o 

processo de elaboração de material didático do GITE. 

Os conteudistas tinham diferentes experiências na elaboração de material 

didático. Um dos participantes havia elaborado apenas um material didático, dois 

participantes elaboraram diversos tipo de materiais didáticos e um participante havia 

elaborado dois materiais didáticos e participado da concepção de alguns materiais 

didáticos para EaD do GITE.  

A diversidade de experiência na elaboração de material didático para EaD 

tornou rica a discussão sobre o tema em questão. 

Na realização do grupo, é importante considerar  

 
espaços apropriados, de preferência em território neutro e de fácil 
acesso aos participantes. O ideal é uma sala que abrigue 
confortavelmente o número previsto de participantes e moderadores 
e que esteja protegida de ruídos e interrupções externas. Os 
participantes podem ser distribuídos em torno de uma mesa 
retangular ou oval, ou dispostos em cadeiras arrumadas em forma 
circular. É recomendável também disponibilizar água, café e um 
lanche ligeiro para os participantes. (TRAD, 2009, p. 3). 

 
Considerando a autora, foi escolhido o laboratório de informática do GITE, 

pois este local não possui trânsito dos militares da Unidade, é refrigerado, possui 

cadeiras confortáveis, bem iluminado e é silencioso para gravar a fala dos 
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participantes. Foi montada uma mesa com café, água, biscoitos e chocolates para 

tornar o ambiente acolhedor. 

Os conteudistas sentaram em círculo para facilitar a visualização de todos os 

participantes e garantir a fluidez da discussão, conforme é observado na  imagem 

1.  

 

Imagem 1 – Grupo Focal 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

A pesquisadora e moderadora do grupo formulou perguntas (Apêndice E) 

para conduzir a discussão, garantindo uma dinâmica própria para o grupo. As 

perguntas estimularam  a fala do grupo e provocaram situações de reflexões entre 

os membros. A técnica permite o uso livre da fala, fato que trouxe contribuições 

valiosas para a pesquisa. 

É importante pontuar que nomeamos os militares participantes do grupo focal 

da seguinte maneira: 

 

● Conteudista A; 

● Conteudista B; 

● Conteudista C; 

● Conteudista D; 
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Dessa forma, manteremos o que foi acordado no Termo de Autorização para 

Gravação de Voz em não identificar os participantes da pesquisa. 

 

4.4.1 Importância do material didático na aprendizagem em cursos EAD para o 

grupo focal 

 

Para pensar na relação do material didático com a aprendizagem, é 

fundamental considerar que “o material didático ou instrucional em EaD rompe 

barreiras da comunicação e visa estabelecer uma dinâmica interlocutiva, que 

possibilite a reflexão do aprendiz para a busca do conhecimento” (ANDRADE; 

FERNANDES, 2010, p. 30).  

Durante a discussão com os conteudistas, é possível constatar que eles 

consideram o material didático como o fio condutor da aprendizagem. De acordo 

com o que podemos observar em suas falas: 

 

● Conteudista C: “é o que vai estimular o aluno a continuar na matéria.” 

● Conteudista A: “no caso do curso a distância praticamente você fica 

restrito ao material didático, então assim, é muito importante vc ter um grande 

cuidado porque é ele que vai suportar toda a transmissão do conhecimento num 

curso a distância.” 

● Conteudista B: “a preocupação maior de um curso EAD é com a 

qualidade de um material didático.” 

 

No decorrer da discussão, os conteudistas fazem uma comparação da 

Educação Presencial com a Educação a Distância. O Conteudista A fala: “eu 

aproveito para reforçar a importância do material didático para EaD, porque no curso 

presencial você a presença do instrutor que pode fazer uma grande diferença.” 

A fala do Conteudista A reforça que na educação presencial o aluno tem o 

professor para mediar a aprendizagem. Desta maneira, é importante considerar que 

na Educação a Distância “[...] a informação no material didático constitui-se em 

articulação didática para que o processo mediador esteja embutido no próprio 

conteúdo didático.” (ANDRADE; FERNANDES, 2010, p. 30).  

Considerando as falas citadas, é possível perceber que os conteudistas 
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entendem a importância do material didático para cursos a distância, por ser um 

meio de conduzir a aprendizagem dos alunos no Ambiente Virtual. 

 

4.4.2 Concepção educacional do material didático para EAD para o grupo focal 

 

A produção de material didático para EaD perpassa pela concepção 

educacional do material que está sendo elaborado. Andrade e Fernandes (2010, p. 

32-33) ressaltam que 

 
a busca da experiência de aprendizagem mediada como aporte 
estratégico ao material didático , sustenta-se na necessidade de 
romper com velhos paradigmas educacionais, os quais se 
apresentam sob nova roupagem em EAD. Transmigrados da 
educação presencial, a transmissão, a crença na educação passiva, 
ouvinte, receptora, não se sustenta e  não encontra respaldo nas 
novas formas de aprender e frente às necessidades que se 
impuseram na Sociedade Informacional. 

 
A sociedade informatizada anseia por uma educação interativa e dinâmica. 

Por consequência, os materiais didáticos para EaD precisam dessa adequação. 

Na discussão do grupo focal, os conteudistas pontuaram as dificuldades 

pedagógicas de produzir os materiais para EaD que estão atreladas diretamente 

com a concepção educacional do material que precisam produzir. Identificamos 

esse aspectos nas seguintes falas: 

 

● Conteudista D: “na hora de fazer o material eles tem o domínio pleno do 

conteúdo. Eles sabiam bastante, eles dominavam aquela área, mas faltava a parte 

pedagógica. Faltava o como eu passar isso da melhor forma, como colocar isso da 

forma mais desafiadora.” 

● Conteudista C: “essa dificuldade que o Conteudista D falou foi a que eu 

encontrei para fazer a mudança no material. Já tinha o conhecimento técnico, já era 

instrutor da matéria, só que como eu vou trazer aquele aluno para aquele material?” 

● Conteudista A: “porque a gente raciocina com a parte técnica da 

instrução, raciocina com a parte pedagógica, o problema é que o técnico não foi 

treinado e nem sabe quais são as ferramentas que ele pode usar, as ferramentas 

pedagógicas.” 

As falas pontuam as dificuldades pedagógicas na elaboração do material 
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didático para EaD. Os conteudistas ressaltam a necessidade de ter um 

embasamento pedagógico e por consequência entender que o “tratamento dado ao 

material didático para além da concepção de recurso deve vir atrelado a uma nova 

concepção educacional.” (ANDRADE; FERNANDES, 2010, p. 33). 

Essa dificuldade pode ser superada mediante o conhecimento da concepção 

de EaD, mediante a aplicação do curso proposto no presente, o qual fornecerá todo 

o embasamento teórico e pedagógico para o conteudista. 

 

4.4.3 Material didático dialógico 

 

A linguagem do material didático para EAD é baseada na dialogicidade, 

considerando que na elaboração de materiais é importante estar continuamente 

conversando com o aluno em um diálogo encorajador e amigável (LAASER,1997). 

A discussão no grupo focal revelou a preocupação no que tange à produção 

de um material dialógico na EAD. O Conteudista B relatou: “a EaD começou 

recentemente, pelo menos na Força Aérea. Até então gerações e gerações de 

militares foram formadas naquele conceito tradicional de um professor na sala de 

aula transmitindo presencialmente e todos vendo aquela imagem do professor, na 

EaD não tem isso. Então eu acho que a maior dificuldade do material é tentar essa 

dialógica.” 

A fala do conteudista revela a dificuldade em produzir o material para EaD na 

perspectiva dialógica. Bakhtin (1993) afirma que o dialogismo é fundamental na 

escrita de materiais didáticos como princípio constitutivo da linguagem. Dessa 

forma, torna-se importante o conteudista empregar a linguagem dialógica na 

produção dos materiais entendendo que essa linguagem promove a aprendizagem. 

O Conteudista B ainda reforça que “em termos de porcentagem a bagagem 

maior é do material porque é a única fonte que o aluno vai ter pra receber o 

conteúdo”. Logo, pensar em uma linguagem dialógica é “priorizar uma relação mais 

próxima e dialógica com o aluno” (FRANCO, 2007, p. 25). 

 

4.4.4 Processo de elaboração do material didático 

 

Bates (2016) considera que na era digital é importante repensar a forma 

como o conhecimento é representado, como também, a sua aplicabilidade. Nessa 
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perspectiva, torna-se fundamental que os conteudistas compreendam o processo 

de elaboração do material didático para EaD. 

Logo no início da discussão, o Conteudista C relata: “a gente não teve um: 

vamos te formar para fazer isso! Eu acho que esse é o interesse agora é um 

treinamento”. 

A preocupação com o treinamento para conhecer o processo de elaboração 

de materiais didáticos para EaD foi latente em toda a discussão. Mesmo quando 

estávamos conversando sobre um material dialógico ou sobre o conceito de material 

didático para EaD, eles pontuaram essa necessidade: 

 

● Conteudista A: “é importante saber como fazer o material” 

● Conteudista B: “se tiver treinamento como vai aprender a fazer o 

material?” 

● Conteudista C: “eu não sou pedagogo, sou o técnico. Preciso aprender a 

fazer o material” 

● Conteudista D: “todo conteudista precisa entender como fazer um 

material para EAD” 

 

Saraiva (2010) assegura que é necessária a mudança na postura e a 

aquisição de novos saberes do conteudista. Os novos saberes estão relacionados 

a vários aspectos, dentre eles o processo de produção de material didático. 

Ao serem questionados se conheciam o processo de elaboração de materiais 

didáticos para EaD, eles responderam:  

 

● Conteudista B: “tem que avaliar a continuidade. Se o material foi 

abordado duas vezes, se houve um gap entre o término de um módulo e o início de 

outro módulo e faltou uma parte. Por isso que a revisão final é importante para rever 

toda a linha de sequência de conhecimento. Ao final você tem que checar e 

confrontar se o realizado ‘tá’ de acordo com o planejado”.  

● Conteudista D:  “eu acho que pensando na produção de material didático 

em si ele tem algumas mini etapas dentro dele, pelo menos na minha cabeça.” 

 

É perceptível, avaliando as falas dos conteudistas, que eles não conhecem 
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o processo para produzir o material, mas conhecem pontos para que o material 

consiga transmitir o conhecimento.  

O Conteudista A resume a necessidade de algo que sistematize o processo:  

 

● “até pra fazer uma redação você tem uma regrinha de ouro lá. Eu vou 

fazer uma redação a sua criatividade é sua o que você vai falar, as suas ideias são 

suas, mas tem uma regrinha de ouro ali pra você saber que sempre tem uma 

introdução. Ai no desenvolvimento eu vou fazer isso e na conclusão eu faço assado. 

Quando a gente vai fazer material didático, por exemplo, eu não sei  exatamente 

qual é a melhor técnica para desenvolver isso, se tem uma estrutura que eu possa 

seguir, por exemplo. Todo material didático ou toda a apostila seria importante 

começar assim, depois passar por esses passos e no final tem uma retomada pra 

acontecer tal coisa. Se já existe uma regra de ouro dessa, uma sistematização que 

ajude seria importante que todo conteudista pudesse ter esse conhecimento para 

que ele chegasse e não saísse do zero.” 

 

Ao sistematizar o processo de elaboração do material didático para EaD, será 

possível considerar “uma abordagem pedagógica que desenvolva a capacidade 

reflexiva do aluno, integrando o conhecimento prático e o teórico relacionado ao seu 

contexto de atuação.”(FRANCO, 2007, p. 21). 

Este capítulo se propôs a apresentar os resultados da coleta de dados e 

analisá-los buscando pontos em comum para atingir os objetivos propostos no 

presente trabalho. Na próxima seção será explicitada a proposta de intervenção 

baseada no design instrucional, levando em consideração a discussão da presente 

seção. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Nesta seção, será apresentada propostas de intervenções elaboradas em 

consonância com o objetivo geral e os dois últimos objetivos específicos da presente 

pesquisa que visam desenvolver um modelo para produção de materiais didáticos 

para o GITE, baseado no design instrucional e propor um curso sobre elaboração 

de material didático para conteudistas do GITE. 

Assim, primeiramente, será proposto um modelo de processo de produção 

de material didático para EaD baseado no design instrucional, fundamentada a partir 

da análise e posterior categorização das demandas observadas no material didático 

do GITE, nas críticas dos alunos que utilizaram o material didático do GITE e na 

entrevista estruturada. 

O modelo mapeia o processo de produção de material didático para EaD, 

contemplando a produção de materiais digitais, videoaulas, podcast, entre outros. 

Posteriormente, traz-se a proposta de um curso para que os conteudistas 

possam aprimorar o processo de produção de material didático, a partir da análise 

da discussão do grupo focal e da entrevista estruturada. 

As propostas são perfeitamente aplicadas em qualquer Unidade da Força 

Aérea Brasileira que trabalhe com a Educação a Distância, como também em 

instituições civis que pretendam elaborar materiais didáticos para EaD. 

 

5.1 Modelo de processo de produção de material didático para EAD 

 

O modelo de processo de produção de material didático para EaD proposto 

será baseado no Design Instrucional Contextualizado (DIC), em consonância ao 

apontado por Filatro (2003), que consiste numa metodologia baseada em uma ação 

sistemática e intencional de ensino, teoria que embasará a proposta para aprimorar 

o processo de elaboração do material do GITE. 

A autora da  DIC defende que a metodologia consiste no planejamento, 

desenvolvimento e o uso de técnicas, atividades e produtos educacionais que 

colaborem com a aprendizagem humana.  

Filatro (2008) ainda reforça que o DIC almeja o equilíbrio e a automação dos 

processos de planejamento e a contextualização em situações didáticas.  
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Considerando os conceitos de Filatro (2003), o processo de elaboração de 

material didático para EaD será baseado nas fases do Design Instrucional 

Contextualizado, a saber: análise, design, desenvolvimento, implementação e 

avaliação. 

 

5.1.1 Fase de Análise 

 

Ao iniciar a confecção de um material, a tendência é começar pela execução, 

contudo, Filatro (2008) define a análise como uma etapa fundamental na produção 

de conteúdos. 

Dessa maneira, para elaborar um material didático, é preciso considerar o 

que propõe Filatro (2008): 

 

● Identificação e levantamento de necessidades de aprendizagem - 

apreciação da documentação de ensino da instituição, a filosofia da EAD da 

instituição, a proposta do curso, os objetivos do curso e como o material será 

avaliado. 

● Definição de objetivos instrucionais - definição do conteúdo e em quanto 

tempo o conteúdo será ensinado.  

● Caracterização dos alunos - conhecer o público-alvo do curso. 

● Levantamentos das limitações - avaliar restrições técnicas, tempo para 

confecção do material didática e avaliar se a quantidade de profissionais envolvidos 

no processo é suficiente para confeccionar o material. 

 

O processo de análise revela as necessidades educacionais e propicia maior 

segurança para os conteudistas produzirem o material para EaD, tomando 

conhecimento dos processos pedagógicos. 

 

5.1.2 Fase de Design 

 

Na fase do design, ocorre a definição das estratégias educacionais e o 

mapeamento da sequência didática dos conteúdos abordados de modo a atingir o 

objetivo proposto (FILATRO, 2008). É nessa fase em que os planejamentos são 

estruturados para efetivamente começar a produção dos materiais. Nessa 
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perspectiva, são definidos: 

 

● A equipe multidisciplinar (conteudista, pedagogo, técnico em edição de 

material para EaD, design gráfico, revisor de Língua Portuguesa)  para elaboração 

dos materiais didáticos; 

● Mídia mais apropriada para apresentar o conteúdo (material digital, 

vídeo, podcast, e-book, entre outros); 

● Estratégias pedagógicas e tecnológicas; 

● Cronograma para a execução do trabalho alinhado com as estratégias 

pedagógicas; 

 

Este planejamento educacional viabiliza a organização do trabalho da 

equipe, norteando o trabalho que será desenvolvido. 

 

5.1.3 Fase de Desenvolvimento 

 

Na fase de desenvolvimento, são produzidos conteúdos inéditos ou são 

adaptados conteúdos  já produzidos (FILATRO, 2015).  

Os conteudistas elaboram o material didático para EaD com o apoio da 

equipe multidisciplinar e baseado na fase de análise e nas definições estabelecidas 

na fase de design.  

A produção de material didático segue o seguinte processo: 

 

● Elaboração do material pelo conteudista. 

● Design gráfico - diagramação do material/ técnico em edição - edição do 

material. 

● Revisão pedagógica do material. 

● Revisão de Língua Portuguesa do material. 

● Revisão final do Conteudista. 

● Material disponibilizado no Ambiente Virtual. 

 

Nesta fase, é possível capacitar a equipe multidisciplinar com o objetivo de 

garantir maior qualidade na produção dos materiais didáticos e por consequência 
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uma aprendizagem interativa para os alunos.  

Ainda é possível investir em estratégias que reforcem a retenção do conteúdo 

inserindo no material produzido como o aluno usar o conteúdo aprendido na prática, 

retomar conteúdos já trabalhados e propor exercícios que propiciem reler o texto. 

A fase é propícia para pensar no layout gráfico para estimular a leitura e 

visualização do material, como também ilustrações (gráficos, fluxogramas, tabelas, 

fotografias, entre outros) que facilitem a aprendizagem dos alunos. 

O roteiro dos vídeos e demais materiais em mídia são elaborados para 

conduzir as gravações. É nesta fase que a linguagem dialógica deve ser empregada 

nos materiais produzidos para EAD. 

 

5.1.4 Fase de Implementação 

 

A fase de implementação é a aplicação da proposta de design instrucional 

(FILATRO, 2003). É o momento que a ação educacional ocorre efetivamente. 

Os materiais didáticos produzidos pela equipe multidisciplinar são utilizados 

pelos alunos no Ambiente Virtual. Eles avaliam os materiais de acordo com o que 

foi definido na fase de análise. 

 

5.1.5 Fase de Avaliação 

 

E, por fim, a fase de avaliação que considera a eficácia e a eficiência dos 

materiais didáticos produzidos (FILATRO, 2003). Essa fase possibilita rever os 

materiais produzidos e refletir sobre as possibilidades pedagógicas que eles 

ofereceram aos alunos.  

Nesse contexto, seguimos as seguintes etapas: 

 

● Acompanhamento - levantar dados sobre o material didático a partir da 

avaliação de alunos e conteudistas. 

● Revisão - identificar os problemas, definir como os erros serão corrigidos 

e como o design instrucional  pode ser aperfeiçoado. 

● Manutenção - definir ações para aprimorar o processo de elaboração do 

material didático. 
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5.1.6 Processo de produção de material didático para EAD mapeado 

 

O processo de produção de material didático para a Educação a Distância, 

proposto para o GITE, foi fundamentado no design instrucional (FILATRO, 2003)  

que sistematiza esse processo, como é possível observar a figura 23: 

 

Figura 23 – Processo Mapeado 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O modelo mapeado mostra uma visão resumida do modelo de processo de 

material didático para EaD. A proposta viabiliza a dimensão pedagógica da 

produção de conteúdos (FILATRO, 2015) e consolida a análise dos dados do 

presente trabalho.  

 

5.2 Proposta de curso para elaboração de material didático para EAD 

 

Os conteudistas  do GITE estão em diversos estados do Brasil. Existem duas 

possibilidades para formá-los: quando elaboram os materiais no GITE ou na revisão 

do material em suas Unidades de trabalho.   

Um curso EaD autoinstrucional sobre a elaboração de material didático 

proporcionará a formação dos conteudistas e garantirá maior conhecimento 
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pedagógico, considerando o proposto por Filatro (2015, p. 226) ao afirmar que os 

conteúdos produzidos se relacionam com os elementos do processo de ensino-

aprendizagem. 

Sugerimos que todo o conteudista do GITE realize o curso antes de elaborar 

o material didático para a EaD. Filatro (2015), ainda, pontua a importância do 

conteudista em conhecer o seu papel na elaboração do material didático. 

Segue o plano do curso elaborado com base na análise do material didático 

do GITE, crítica dos alunos que utiilizaram o material didático da instituição 

pesquisada, entrevista com conteudistas e grupo focal realizado com conteudistas: 

 

5.2.1 Plano de Curso 

 

● Nome: Curso de Preparação de Conteudista - CPC. 

● Público-alvo: Conteudistas. 

● Carga horária: 48h. 

 

5.2.2 Ementa 

 

1. O que é Educação a Distância? 

2. Produção de material digital. 

3. Produção de vídeo. 

4. Material didático para EAD: possibilidades.  

5. Processo de produção didático para EAD baseado no design instrucional 

 

5.2.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

● Capacitar os militares para assumirem o papel de conteudista de 

materiais didáticos nos cursos a distância da Força Aérea Brasileira. 

 

Objetivos Específicos:  

● Definir o conceito de EAD 

● Descrever o processo de produção de material digital 

● Descrever o processo de produção de vídeo 
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● Denominar as possibilidades dos material didático para EAD 

● Sistematizar o processo de produção didático para EAD baseado no 

design instrucional 

 

5.2.4 Conteúdo programático 

 

1. O que é Educação a Distância? 

1.1 História da Educação a Distância 

1.2 Conceito da Educação a Distância 

1.3 Educação a Distância e a produção de material didático 

2. Produção de material digital 

2.1 Conteúdo relacionado com os objetivos 

2.2 Linguagem dialógica 

2.3 Layout gráfico 

2.4 Retenção do conteúdo 

3. Produção de vídeo 

3.1 Conteúdo relacionado com os objetivos 

3.2 Criação de roteiro 

3.3 Linguagem dialógica 

3.4 Layout gráfico 

4. Material didático para EAD: possibilidades 

4.1 Material audiovisual 

4.2 Atividades nos materiais didáticos 

5. Processo de produção didático para EaD baseado no design instrucional 

5.1 Conceito de design instrucional 

5.2 Fase de análise 

5.3 Fase de design 

5.4 Fase de desenvolvimento 

5.5 Fase de implementação 

5.6 Fase de avaliação  

 

5.2.5 Procedimentos Metodológicos 

 

● O curso será autoinstrucional para atender um número maior de 
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conteudistas; 

● Haverá fóruns de dúvidas para os alunos; 

● Os materiais do curso devem estar alinhados com o que propõe o curso. 

 

5.2.6 Avaliação 

 

● A avaliação se dará por meio de questionários, utilizando as 

possibilidades oferecidas pelo Moodle.  

 

5.2.7 Referência bibliográfica do curso 

 

● BATES, Tony. Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem. 

São Paulo: Artesanato Educacional, 2016. 

● FILATRO, Andrea. Design instrucional: educação e tecnologia. São 

Paulo: Editora Senac, 2003. 

● FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2008. 

● FILATRO, Andrea. Produção de conteúdos educacionais. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

 

 Por fim, esta seção tratou das propostas de intervenção no GITE para 

aprimorar o processo de elaboração de material didático para a Educação a 

Distância. A próxima seção tratará das considerações finais acerca dos caminhos 

percorridos pela pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O último capítulo desta dissertação visa estabelecer conclusões a respeito 

do trabalho e sugerir algumas recomendações para futuros trabalhos relacionados 

ao tema principal.  

O Grupo de Instrução Tática e Especializada, Organização de Ensino da 

Força Aérea Brasileira, realizou um trabalho de transposição didática coordenado 

por esta pesquisadora. O trabalho consistiu em transpor cursos presenciais para 

cursos a distância. 

A partir da percepção da pesquisadora acerca das dificuldades relatadas 

pelos conteudistas em elaborar materiais didáticos para cursos a distância, surgiu 

a questão de pesquisa, no sentido de aprimorar o processo de desenvolvimento de 

produção de material didático para Educação a Distância no âmbito militar. 

Mediante a dificuldade dos conteudistas, esta pesquisadora imbuiu-se em 

investigar metodologias que sistematizassem o processo de produção de material 

didático para EaD. Nesse percurso, o design instrucional foi a metodologia que 

proporcionou a organização estrutural da construção de materiais didáticos 

propondo, em sua teoria, a sistematização da produção de materiais didáticos no 

âmbito presencial ou EaD, fechando a questão da pesquisa. 

No intuito de responder à questão da pesquisa, foi desenvolvido o objetivo 

geral, o qual buscou elaborar um modelo de design instrucional para produção de 

material didático para cursos a distância no Grupo de Instrução Tática e 

Especializada da Força Aérea Brasileira. Ademais, para alcançar o objetivo geral, 

foram propostos 04 (quatro) objetivos específicos. Em cumprimento ao primeiro, foi 

analisado  o atual processo de produção de material didático do GITE.  

A princípio, foi analisado o material didático produzido pelo GITE no período 

de 2014 a 2019. O acervo digital do GITE são materiais digitais e vídeos. É 

importante pontuar que cada curso possui em média cerca de 10 (dez) materiais 

didáticos.   

Foram estabelecidas categorias para facilitar o processo de análise e 

descobrir pontos em comum que existiam nos materiais, independente dos temas 

tratados por eles. As categorias foram definidas em: a) conteúdo norteado com o 

objetivo; b) linguagem dialógica; c) layout gráfico; d) ilustrações; e) retenção do 
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conteúdo. A análise foi focada no processo de elaboração dos materiais. 

O segundo passo para atingir o primeiro objetivo específico foi analisar as 88 

(oitenta e oito) fichas de críticas dos alunos que fizeram uso dos materiais do GITE, 

nos 24 cursos ofertados, de 2014 ao primeiro semestre de 2019. 

Focado no processo, estabelecemos categorias para identificar pontos em 

comum nas falas dos alunos sobre os materiais digitais e vídeos.  As categorias 

foram definidas em: a) linguagem do material; b) videoaula; c) layout gráfico. A 

categorização corroborou  para compreender as principais críticas dos alunos sobre 

o material produzido pela instituição em que aconteceu a pesquisa. Este primeiro 

objetivo efetivou a necessidade de aprimorar o processo de produção de material 

didático para EaD. 

No tocante ao segundo objetivo específico, investigamos os procedimentos 

adotados pelos conteudistas na elaboração do material didático do GITE. Nessa 

fase, precisamos ouvir os conteudistas que efetivamente produzem o material 

didático do GITE. 

A grande maioria dos conteudistas residem em diversos lugares do Brasil. A 

melhor alternativa para ouvi-los foi o uso de entrevista estruturada via Google 

Forms. Foi enviado um questionário para 20 (vinte) conteudistas com o intuito de 

entender quais dificuldades os conteudistas possuíam no processo de elaboração 

e quais sugestões poderiam evidenciar para o aprimoramento do processo de 

elaboração de material didático.  

Para complementar os indícios provenientes das respostas dos 

questionários, foi realizado um grupo focal  com 4 (quatro) conteudistas. Esse foi 

um momento ímpar no desenvolvimento da pesquisa. As perguntas norteadoras 

foram sendo substituídas pela inquietação dos conteudistas em entender o 

processo de elaboração de material  didático para EaD. 

Nas duas técnicas de coleta de dados, os conteudistas expressaram 

possibilidades para aprimorar o processo, dentre as quais citamos a necessidade 

de maior orientação pedagógica e sistematização para produção de material 

didático para EaD.  

Os conteudistas também pontuaram a importância de um curso para ensiná-

los a produzir os materiais. A fala dos conteudistas corroborou para encontrar 

caminhos para responder o objetivo geral desta pesquisa. Destacamos, também, 
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que todos os conteudistas que participaram da pesquisa demonstraram interesse 

em contribuir para melhorar o processo de produção de material didático para EaD 

no GITE.  

Em seguida, com vistas a cumprir o terceiro objetivo específico, 

desenvolvemos um modelo para produção de materiais didáticos para o GITE, 

baseado no design instrucional de Filatro (2003). O modelo contribui com a 

sistematização da produção do material didático para EaD e possibilita, ao 

conteudista, um caminho didático para elaborar os materiais.       

Considerando que no GITE não havia um processo sistematizado para 

elaborar o material didático, o modelo proposto considera as dificuldades 

observadas na fala dos conteudistas e possibilita o conhecimento do processo, 

considerando que eles possuem um embasamento teórico, mas precisam saber 

como inserir os conteúdos nos materiais para a modalidade. 

Posteriormente, para cumprir o último objetivo específico, propomos um 

curso sobre elaboração de material didático para os conteudistas do GITE, o qual 

potencializará o modelo proposto, para que todos os conteudistas possam perceber 

que, além do conteúdo, é preciso pensar em como melhor apresentá-lo e avaliá-lo. 

Com isso, é viável afirmar que todos os objetivos (geral e específico) da 

pesquisa foram devidamentes cumpridos. O caminho da presente pesquisa 

proporcionou um crescimento pessoal e profissional para esta pesquisadora. 

Traçamos um planejamento que por vezes precisou ser revisto para conseguir 

alcançar os objetivos propostos no início da pesquisa.  

A primeira dificuldade vivenciada foi na procura por trabalhos correlatos no 

âmbito militar durante a revisão sistemática. Definimos uma string de busca e não 

foi possível encontrar publicações específicas sobre material didático no âmbito 

militar. Nesse aspecto, estabelecemos critérios de inclusão e exclusão que 

propiciaram identificar artigos correlatos com a proposta do presente trabalho. 

Outro ponto de desafio foi construir o referencial teórico do trabalho. A 

literatura sobre Educação a Distância mantém, principalmente, o foco nas 

concepções da modalidade de ensino. Foi necessário realizar um mergulho em 

texto de diferentes anos considerando livros, artigos e guias publicados  sobre o 

tema. As buscas aconteceram em bibliotecas pessoais de amigos, biblioteca pública 

e internet. 
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A quantidade de material para analisar foi bem exaustiva. Encontrar os 

pontos em comum entre eles, categorizá-los e registrar na presente dissertação 

exigiu bastante tempo. Um tempo focado em encontrar elementos para montar o 

modelo de produção de material didático para EaD. 

A discussão com o grupo focal durou 30 minutos e 47 segundos. A 

transcrição do áudio durou 7 horas. Vivenciamos momentos ímpares tanto na 

realização do grupo focal como na transcrição para conhecer e entender as 

dificuldades dos conteudistas para elaborar os materiais didáticos para a EaD. 

Uma das maiores dificuldades foi elaborar o modelo da proposta de produção 

de material didático para EaD e o curso para que eles possam adaptar-se a qualquer 

tipo de material produzido pelos conteudistas, focado prioritariamente na 

sistematização do processo. Compreendendo o processo, o conteudista terá meios 

estruturados para construir o material didático para EaD. Em trabalhos futuros, 

pretende-se analisar o curso e o modelo para produção de material didático para a 

EaD considerando fazer novas adaptações, sabendo que são processos em 

constante evolução. 

Portanto, ao final deste trabalho, a pesquisadora acredita ter colaborado para 

a área da Educação a Distância, bem como ter prestado contribuição para o GITE, 

entendendo que a sistematização do processo de elaboração de material didático 

para EaD, por meio do modelo e do curso, trazem uma melhoria no trabalho dos 

conteudistas e, por consequência, materiais didáticos que proporcionem uma 

aprendizagem significativa para os alunos. 

Agradecemos a Força Aérea Brasileira e ao Grupo de Instrução Tática e 

Especializada por abrir as portas para esta pesquisadora. Sabemos que as 

intervenções propostas no presente trabalho podem ser aplicadas no GITE, em 

Unidades da Força Aérea Brasileira que trabalham com Educação a Distância e em 

Unidades escolares no meio civil que trabalham com EaD, trazendo impacto para a 

sociedade da informação que precisa cada vez mais de formação. 

Importa destacar, ainda, que as propostas possuem caráter sugestivo, não 

vinculado ao Grupo de Instrução Tática e Especializada e nem em uma 

obrigatoriedade em adotar o que foi desenvolvido neste trabalho. Ficará a cargo do 

Comandante do GITE analisar a possibilidade de implantar o que foi desenvolvido 

por esta pesquisadora.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Senhor Ten Cel Av Vinícius Guimarães Nogueira, 

 

Este é um convite para o Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE) 

participar da pesquisa: EAD NA ESCOLA OPERACIONAL DA FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA - GITE: DESIGN INSTRUCIONAL PARA PRODUÇÃO DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CURSOS A DISTÂNCIA. Esse estudo trata-se de 

uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Inovações em Tecnologias Educacionais do Instituto Metrópole Digital da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que tem como objetivo 

elaborar um modelo de design instrucional para produção de materiais didáticos 

para cursos a distância no Grupo de Instrução Tática e Especializada da Força 

Aérea Brasileira. 

Justificativa e objetivos da pesquisa: Esta pesquisa pretende analisar o 

processo de produção de material didático existente no GITE e investigar os 

procedimentos adotados pelos conteudistas na elaboração do material didático do 

GITE. Trata-se de uma pesquisa relevante, pois busca investigar os processos de 

produção de materiais didáticos produzidos pelo GITE e aprimorá-los. 

Em caso de aceite, o GITE participará da etapa de validação dos 

instrumentos da pesquisa, através da análise dos materiais didáticos produzidos e 

críticas respondidas pelos alunos sobre o material para cursos a distância, nos anos 

de 2014 a 2019. Os conteudistas que elaboraram os materiais didáticos nesse 

período responderão um questionário virtual sobre o tema da pesquisa e 

conteudistas selecionados participarão de um grupo focal. 

Desconfortos e riscos: Os riscos associados à participação neste estudo 

são mínimos, uma vez que a participação dos conteudistas na pesquisa será 

apenas no preenchimento do questionário e discussão no grupo focal. Eles podem 

recusar-se a responder as perguntas que porventura lhes causem constrangimento 

de qualquer natureza. As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos 

serão a privacidade do profissional, o sigilo absoluto acerca das informações 
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recebidas e da sua identidade por parte do pesquisador. Os materiais didáticos 

analisados seguirão os mesmos princípios descritos para os conteudistas. 

Benefícios: A produção de um modelo para produção de material didático 

baseado no design instrucional e um curso sobre elaboração de material didático. 

As ferramentas serão importantes para fundamentar os conteudistas na elaboração 

e revisão de materiais didáticos do GITE para EAD. 

Participação voluntária: A participação neste estudo é totalmente 

voluntária. O GITE tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação neste 

estudo serão mantidos em sigilo. Os dados fornecidos pelo GITE serão 

confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não 

havendo divulgação de nenhum dado que possa prejudicar a instituição. Esses 

dados serão guardados pelo pesquisador responsável por um período de 5 anos. 

Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa o GITE 

receberá toda assistência e acompanhamento por parte do pesquisador. 

Ressarcimento de despesas: Não há gastos inerentes à participação do 

GITE na pesquisa. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o GITE e a outra 

com o pesquisador responsável. 

Desde já, agradecemos a atenção e a colaboração em participar 

voluntariamente do estudo, e caso aceite participar, solicitamos a confirmação neste 

documento. 
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Apêndice B – Entrevista Estruturada  

 

Produção de Material Didático para EAD no Contexto Militar - A presente 

entrevista tem por objetivo investigar as dificuldades dos conteudistas para elaborar 

o material didático para EAD. 

 

Termo de Consentimento - Você está sendo convidado para participar, 

como voluntário, da pesquisa sobre a elaboração de material didático para EAD no 

contexto militar. Os dados informados por você serão analisados com o objetivo de 

elaborar um modelo de design instrucional para produção de material didático. Caso 

aceite fazer parte do estudo assine abaixo se concorda ou não em participar. 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1. Qual a sua idade? 

 

(   ) entre 18 e 22 anos 

(   ) entre 23 e 27 anos 

(   ) entre 33 e 37 anos 

(   ) entre 38 e 42 anos 

(   ) entre 43 e 47 anos 

(   ) entre 48 e 52 anos 

(   ) mais de 53 anos 

 

2. Profissão 

 

(   ) militar 

(   ) outro 

 

3. Se militar, qual a seu Posto/Graduação? 

 

(   ) Coronel 
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(   ) Tenente Coronel 

(   ) Major 

(   ) Capitão 

(   ) Tenente 

(   ) Suboficial 

(   ) Sargento 

 

4. Quantos materiais didáticos para EAD você produziu? 

 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 

(   ) 6 ou mais 

 

5. Qual o tipo de material didático para EAD você produziu? Marque todas as 

opções produzidas. 

 

(   ) Vídeo 

(   ) Imagem 

(   ) Texto digital 

(   ) Apresentação de slide 

(   ) Animação 

(   ) Áudio 

 

6. Quais os elementos visuais e/ou sonoros você considerou ao elaborar o 

material didático para curso EAD? Marque todas as opções utilizadas. 

 

(   ) Ilustração 

(   ) Fotografia 

(   ) Vídeo 

(   ) Quadro 



119 

 

(   ) Tabela 

(   ) Gráfico 

(   ) Organograma 

(   ) Cor 

(   ) Texto 

(   ) Voz 

(   ) Música 

 

7. Você sabe o que é um  material didático para EAD  dialógico? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8. Você já produziu um material didático para EAD dialógico? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sei o que é um material dialógico 

 

9. O material didático para EAD produzido passou por revisão pedagógica? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

10. O material didático para EAD produzido passou por revisão gramatical? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

11. Qual a maior dificuldade encontrou ao elaborar um material didático para 

curso EAD? É possível marcar mais de uma alternativa. 
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(   ) Falta de orientação pedagógica 

(   ) Falta de conhecimento técnico 

(   ) Falta de recursos para produção do material didático 

(   ) Pouco tempo disponibilizado para elaboração do material didático 

(   ) Elaborar um material dialógico 

(   ) Entender o processo para elaboração de material didático para EAD 

 

12. Escreva uma sugestão para aprimorar o processo de elaboração de 

material didático para EAD. 
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Apêndice C – Ficha de Crítica Instrução/Docente 2014 a 2017  
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Apêndice D – Ficha de Crítica Instrução/Docente 2019 
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Apêndice E – Questões Norteadoras - Grupo Focal 

 

Questões Norteadoras - Grupo Focal 

 

1. O que você considera como material didático para EAD? 

2. Qual a importância do material didático para EAD? 

3. Qual a maior dificuldade para elaborar um material didático para EAD? 

4. Você conhece o processo de elaboração de um material didático para 

EAD? 

5. Considerando o contexto militar, é possível fazer um material de 

qualidade? 
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Apêndice F – Termo de Autorização para Gravação de Voz do Grupo Focal 

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ___________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada EAD NA ESCOLA OPERACIONAL DA FORÇA 

AÉREA BRASILEIRA - GITE: DESIGN INSTRUCIONAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS PARA CURSOS A DISTÂNCIA poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Edith Cristina da Nóbrega e 

Apuena Vieira Gomes a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Edith Cristina da Nóbrega, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal,      de                         de  2019 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Edith Cristina da Nóbrega 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM 

O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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Apêndice G – Termo de Autorização para uso de Imagens do do Grupo Focal 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu, ____________________________________________, AUTORIZO a Porfª Apuena 

Vieira Gomes, coordenador(a) da pesquisa intitulada: EAD NA ESCOLA OPERACIONAL DA 

FORÇA AÉREA BRASILEIRA - GITE: DESIGN INSTRUCIONAL PARA PRODUÇÃO DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CURSOS A DISTÂNCIA  a fixar, armazenar e exibir a minha 

imagem por meio de fotos com o fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na 

pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Edith Cristina da Nóbrega, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em meio eletrônico, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal,      de                         de  2019 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Edith Cristina da Nóbrega 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM 

O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 


