
458



ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

2 

laboratory also develops the evaluation of the educational products produced and 
analyzes their impact on the learning processes, management processes and also 
on the internal flows that are related to the university teaching - before and during 
the offering of the courses. As an ongoing action, the laboratory team is analyzing 
the relationships and partnerships among teachers, instructional and graphic 
designers in the development of the textbooks and virtual learning environments 
(LMS) for the courses that belong to the Pedagogy Course of the Distance 
Education Centre of the Santa Catarina State University. 
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1. Introdução  
Seguindo a tendência mundial que está associada às prioridades do lifelong learning 
e às transformações no comportamento econômico e científico mundial, 
conceituadas por Castells (2003), a Educação a Distância protagoniza mudanças 
radicais nos processos de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a estruturação de 
espaços de ensino e pesquisa específicos no interior das Instituições de Ensino 
Superior  se faz necessária.  

Como a Educação a Distância é uma modalidade que apresenta diferenças 
da educação presencial, exige também  planejamentos estratégicos e profissionais 
capacitados para lidar com as tecnologias, com as inovações e com o 
gerenciamento das novas aprendizagens; pessoas criativas, interativas, além de 
novos programas, currículos e opções metodológicas condizentes com essa 
característica global. Esse conjunto de estratégias pedagógicas e tecnológicas são 
materializadas em agentes e componentes que atuam de forma integrada e 
cooperativa, no qual uma das funções do Multi.Lab.EaD é o compartilhamento de 
conhecimento, criatividade e know how por meio de atividades compartilhadas para 
o desenvolvimento de recursos didáticos para a EaD.  

2. Multi.Lab.EaD: o laboratório, as pesquisas e as perspectivas teóricas  
O Laboratório de Desenho e Produção de Material Didático para a EaD 
(Multi.Lab.EaD) constitui-se como um lócus de pesquisa, inovação e criação de 
soluções educacionais para o desenho e produção de materiais e recursos didáticos 
multimídia. Sua principal finalidade é a de instrumentalizar os gestores e os 
profissionais especialistas em conteúdo para o planejamento, implementação e 
execução dos currículos  nos diferentes projetos em desenvolvidos em EaD no 
Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(CEAD/UDESC). 

Para consolidar-se como espaço de pesquisa e inovação, adotou cinco 
processos considerados essenciais e básicos para o desenvolvimento de suas 
ações cotidianas, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Os Cinco Processos Compartilhados do Multi.Lab.EaD.  

Fonte: Elaboração dos autores 

A dimensão de gestão adotada é a de natureza compartilhada na perspectiva 
multidisciplinar, que possui como desafio projetar um modelo educacional 
contextualizado, com o potencial para atender os objetivos da oferta do Curso de 
Pedagogia a distância, considerando os diversos recursos didáticos envolvidos.  

Na estrutura do Multi.Lab.EaD, a metodologia dos diversos programas, cursos 
e projetos assume um lugar de importância, pois é a partir dela e com seus 
elementos, de forma contextualizada, aliados a um conjunto de estratégias, que a 
equipe se responsabiliza em projetar e desenvolver alternativas para soluções 
instrucionais e gráficas por meio de pesquisa e da experimentação de tecnologias e, 
assim, desenha e produz  materiais didáticos de qualidade que atendam aos 
objetivos de projetos específicos. Por este motivo, a equipe do Multi.Lab.EaD 
assume um papel central no projeto de oferta de Educação a Distância no 
CEAD/UDESC, pois é responsável pela análise do conteúdo, objetivos, estratégias 
educacionais, testes, avaliação formativa e escrita de materiais, além de observar 
questões relacionadas a acessibilidade e usabilidade dos recursos desenvolvidos.  

Os objetivos do Multi.Lab.EaD concentram-se em princípios que almejam uma 
atuação eficaz nos âmbitos da pesquisa, da extensão e da prática educacional a 
distância e estão descritos sinteticamente na Figura 2.  
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Figura 2: Objetivos do Multi.Lab.EaD. Fonte: Elaboração dos autores  

 
O Desenho Pedagógico e as etapas de implementação do Curso de 

Pedagogia a Distância do CEAD, executado  com a parceria UAB, envolve interfaces 
e recursos instrucionais, gráficos e tecnológicos com seus respectivos fluxos e 
processos, e exigem um planejamento  estratégico vinculado às dimensões 
tecnológica,. pedagógico, de linguagem e de gestão, que se materializa na figura a 
seguir:  
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Figura 3: Modelo Pedagógico – Curso de Pedagogia – CEAD/UDESC.  

Fonte: Elaboração dos autores 

Na organização explicitada na Figura 3, a equipe Multidisciplinar insere-se 
atuando em todas as etapas da metodologia do CEAD e, ainda, participa dos 
processos de avaliação do curso para dimensionar e avaliar as práticas adotadas. A 
equipe trabalha por meio de um fluxo de ações, conforme se vê na figura a seguir: 

 
Figura 4: Organização das atividades do Multi.Lab.EaD 

Fonte: Elaboração dos autores (2013) 
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A equipe do Multi.Lab.EaD é composta por profissionais da tecnologia 

educacional, da área pedagógica e das diversas áreas do conhecimento, da 
comunicação e da linguagem que, em conjunto com os especialistas das disciplinas, 
elaboram os Cadernos Pedagógicos, os Manuais Instrucionais, os Cursos e Oficinas, 
além das mídias que fazem parte dos recursos didáticos disponibilizados aos alunos 
ou ao público atendido. O objeto de trabalho dos designers instrucionais, gráficos, de 
web e da comunicação é o tratamento da informação e do conteúdo desenvolvido 
pelos professores, com a finalidade de encontrar as melhores alternativas e soluções 
didático-pedagógicas e de linguagem para facilitar o processo ensino-aprendizagem 
e a construção do conhecimento.  

3. Referencial teórico-prático do Multi.Lab.EaD 
Com a ascensão dos recursos tecnológicos surge também a necessidade de 
soluções educacionais baseadas em tecnologias, as quais visam tornar a informação 
mais atraente, acessível e orientada às especificidades de seu público.  

Com um olhar otimista, a tecnologia poderia ser vista como possível 
beneficiária da sociedade, aliada a setores diversos, dentre eles a educação.  Para 
Bastos (2000), a tecnologia e a educação poderiam ser formadoras de pessoas mais 
integrais, envolvidas em um contexto histórico e social que não abrangeria somente 
a técnica ou a educação a serviço da técnica. A tecnologia e a educação 
necessitariam formar sujeitos capazes de interrogar sobre os caminhos que estão 
sendo seguidos pela sociedade em prol da tecnologia.  

Neste rumo, o material educativo poderia assumir um modo de ressaltar o 
caráter interdisciplinar de seu desenvolvimento, assim como outros meios que se 
pautam pela informação mediada pela tecnologia, em uma dimensão experiencial. 
Essa dimensão é embasada pela lógica da interação, sendo esta compreendida 
como a criação de “experiências que melhorem e estendam a maneira como as 
pessoas trabalham, se comunicam e interagem”. (PREECE; ROGERS; SHARP, 
2005, p. 28). Esta concepção acentua o caráter qualitativo da apresentação dos 
materiais educacionais e sua adequação aos diferentes grupos, mídias e dispositivos 
em circulação, o que inclui: 1) a acessibilidade e usabilidade, que determinam 
necessidades específicas de projeto; 2) a possibilidade de adequação do conteúdo 
para atender ao público envolvido, considerando a linguagem e os aspectos gráficos 
e imagéticos; 3) a aplicação de novos fundamentos de design que estejam 
condizentes com a dimensão experiencial da informação, observada na sociedade 
do conhecimento. 

No Multi.Lab.EaD utiliza-se um conceito didático e instrucional na perspectiva 
contextualizada (FILATRO, 2004), entendido como uma ciência que atua 
simultaneamente em diversas áreas como Pedagogia, Administração, Tecnologia e 
Comunicação, por meio de especificações de instruções que permitem a avaliação 
de conteúdos de maneira organizada e sistematizada. Ao fazer uso das teorias da 
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aprendizagem, os agentes do processo de produção de materiais didáticos 
promovem a interação do ensino, da aprendizagem e das tecnologias educacionais.  

Essa definição é adotada como princípio de ação do Multi.Lab.EaD,  
considerando a aplicação desse conceito no entendimento de que é possível 
agregar os diversos níveis de sua abrangência, o que equivale a pensá-lo desde a 
definição de um curso, suas metas, diretrizes e mídias a serem utilizadas. Para 
tanto, o Multi.Lab.EaD definiu alguns pressupostos que  pretendem viabilizar a 
qualidade dos recursos didáticos para agregar não só o valor econômico e cultural, 
mas também pedagógico no processo de produção de material didático, sendo estes 
apresentados na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Pressupostos Qualidade dos RD – Multi.Lab.EaD 

Fonte: Adaptado de FILATRO (2004) 

Filatro (2004) apresenta uma interconexão entre as áreas do conhecimento 
que,  envolvidas em um projeto educacional, produz o que chamamos de  desenho 
pedagógico, didático e instrucional. A produção  dos recursos didáticos 
desenvolvidos no Laboratório, possui o devido acompanhamento dos coordenadores 
pedagógicos com  projetos envolvidos.  

Capitaneando essa abrangência, sob os princípios de sua implantação,  o 
Multi.Lab.EaD se estabelece, por meio de ações, processos e fluxos, com 4 grandes 
linhas de ação: 1) Educação, 2) Comunicação, 3) Tecnologia e 4) Gestão. Essas 
linhas estão envolvidas no âmbito da produção de material didático no CEAD que se 
torna, na UDESC, por meio do Laboratório, um polo aglutinador de intercâmbios de 
projetos e práticas, como se vê na figura a seguir:   
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Figura 6: Áreas do conhecimento em interconexão 

Fonte: Adaptado de FILATRO (2004) 

Os papéis assumidos pelos profissionais que integram a equipe 
multidisciplinar no Multi.Lab.EaD (apresentados na Figura 7) assentam-se em 
habilidades e competências de gestão, tecnológicas, pedagógicas e linguísticas, que 
em conjunto desenvolvem projetos, produtos, recursos, ferramentas e, 
principalmente, materiais didáticos impressos, digitais e multimídias. 

                
 Figura 7: Agentes no processo - Multi.Lab.EaD 

Fonte: Adaptado de FILATRO (2004) 

Ademais, a utilização dos recursos colaborativos das novas mídias para o 
desenvolvimento dessas habilidades e competências auxilia na distribuição do 
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conhecimento em diferentes mídias instrucionais, aproximando as Instituições de 
seu público. Com isso, posicionam-se os participantes do Multi.Lab.EaD no contexto 
do paradigma comunicacional exigido pelas tecnologias que atualmente influenciam 
a educação. 

4. Conclusão 
Na organização do Multi.Lab.EaD, a metodologia dos diversos programas, cursos e 
projetos assume importância crucial, pois é a partir dela que, a equipe de 
pesquisadores, docentes e profissionais da tecnologia, projetam e desenvolvem 
alternativas e soluções gráfico-instrucionais. Essa ação visa potencializar a produção 
de materiais didáticos de qualidade atendendo às finalidades do ensino, da pesquisa 
e da extensão. Portanto, o papel da equipe do Multi.Lab.EaD assume posição 
central no projeto de oferta de Educação a Distância no CEAD/UDESC 
responsabilizando-se pela análise do conteúdo, objetivos, estratégias educacionais, 
testes, avaliação formativa e escrita de materiais.  
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