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RESUMO
A educação a distância é compreendida como modalidade de ensino, na qual
professores e alunos estão fisicamente separados, mas unidos pelas tecnologias no
processo dialógico de ensino-aprendizagem. (MORAN, 2002). Apesar das constantes
inovações tecnológicas, os materiais didáticos impressos continuam a ser utilizados
para apoiar a aprendizagem dos alunos na EAD. Conforme Litto (2010, p.45), 84.7% das
instituições brasileiras que oferecem aprendizagem a distância utilizam a mídia
impressa. O material didático impresso para EAD configura-se como gênero discursivo
mediacional (SOUSA, 2001, 2009), revelando sua natureza didática e dialógica no apoio
à aprendizagem dos alunos/leitores. O objetivo principal deste projeto é analisar as
práticas de linguagem na construção de materiais didáticos impressos utilizados nos
cursos de Licenciatura da UAB/Universidade Aberta do Brasil. A revisão da literatura
contempla enfoques de diferentes autores sobre educação a distância (LÉVY, 1999,
MORAN, 2002, MOORE e KEARSLEY, 2007), materiais didáticos impressos (FRANCO,
2007, PRETI, 2009), gêneros textuais (MARCUSCHI (2002) BAZERMAN (2011) BAKHTIN
(1993), gênero discursivo mediacional (SOUSA, 2001, 2006) e práticas de letramentos
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dos professores autores (SOARES, 2002, BUZATO, 2003). A pesquisa apresenta caráter
teórico-pragmático, tendo em vista sua aplicabilidade prática, visando à análise
qualitativa e quantitativa de dados que serão importantes na caracterização do perfil
de letramento dos docentes no processo de construção textual para materiais
didáticos usados no contexto da EAD.
Palavras-Chave: Educação a Distância. Letramento. Leitura. Escrita. Literatura.

JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa poderá trazer repercussões significativas para os estudos
na área da linguagem, considerando os desafios do contexto da educação a distância,
em que professores assumem a função de autores de materiais didáticos e mediadores
da aprendizagem nos ambientes virtuais.
Observa-se ainda uma lacuna nos estudos sobre as práticas de linguagem
associadas aos modelos de educação a distância, principalmente, quando se considera
a produção textual voltada para a elaboração de materiais didáticos que serão
utilizados em cursos a distância.
Os professores enfrentam novos desafios e precisam desenvolver outras
competências na produção textual, investindo cada vez mais em uma linguagem clara,
acessível e dialógica, convidando os leitores a entenderem a leitura como ato lúdico de
construção e reconstrução de sentidos.
Considerando tais aspectos, a presente proposta justifica-se pelos seguintes
motivos:
 Necessidade de se ampliar a pesquisa na área de interconexão entre
linguagem, tecnologias da informação e comunicação e educação a distância.
 Escassez de estudos que analisem a produção textual e as práticas de
linguagem usadas na elaboração de materiais didáticos impressos para cursos
ofertados na modalidade a distância.
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 Há atualmente uma crescente demanda por pesquisas que abordem as práticas
de letramento docente, considerando o perfil de professores autores no
processo de elaboração de materiais didáticos para EAD.
 Necessidade de desenvolver estudos na área de linguagem em sintonia com as
demandas do mundo digital e tecnológico, no qual a educação a distância
revela-se como novo paradigma a ser investigado sob diferentes prismas.
 Ampliação de estudos sobre materiais didáticos impressos elaborados para
cursos a distância, tendo em vista, primordialmente a área de literatura.
 Contribuição da pesquisa para a análise da representação do leitor implícito,
considerando o processo de construção do texto didático para EAD.

Em síntese, a presente pesquisa poderá trazer contribuições favoráveis para
ampliar o debate sobre letramentos dos docentes autores na escrita de materiais
didáticos impressos para educação a distância, tendo em vista a necessidade de
estimular a produção científica nessa área de estudos que precisa ser cada vez mais
ampliada.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
 Analisar as práticas de linguagem na construção de materiais didáticos
impressos utilizados nos cursos de Licenciatura da Universidade Aberta do
Brasil/UAB, considerando a natureza dialógica da linguagem, as características
do gênero discursivo mediacional, a representação do leitor implícito e o perfil
de letramento dos docentes autores.
Objetivos Específicos
 Investigar as estratégias linguísticas utilizadas na elaboração de materiais
didáticos impressos de Literatura para educação a distância (EAD).
 Analisar as características do material didático impresso como gênero
discursivo mediacional.
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 Estudar as principais dificuldades dos docentes autores quanto à linguagem no
processo de elaboração de materiais didáticos para cursos na modalidade a
distância.
 Investigar a abordagem dialógica na construção textual escrita de materiais
didáticos impressos elaborados para a área de Literatura em cursos de
Licenciatura em Letras ofertados pela UAB – Universidade Aberta do Brasil.
 Avaliar o perfil de letramento dos docentes autores quando à produção textual
para educação a distância.
 Estudar a representação do leitor implícito, no processo de simulação da
interação entre autores-textos-leitores apresentado na escrita dos materiais
didáticos impressos para EAD.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa estará fundamenta em uma abordagem qualitativa, privilegiando-se
a análise documental de materiais didáticos impressos de Literatura produzidos para
cursos de Licenciatura na modalidade a distância.
A coleta de dados estará fundamentada na análise de materiais didáticos
elaborados para cursos de Licenciatura a distância ofertados pelo Programa da UABUniversidade Aberta do Brasil.
Serão priorizados materiais produzidos por diferentes instituições de ensino
superior que elaboram materiais para cursos de graduação na modalidade a distância,
dentre.
Podemos vislumbrar algumas etapas a serem vivenciadas quando da
implementação do projeto em tela:
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1ª etapa: a primeira etapa visa à pesquisa bibliográfica, a fim de construir a leitura
crítica do referencial teórico do projeto, problematizando-se as nuances relativas ao
objeto da pesquisa.

2ª etapa: construção dos instrumentos de análise e realização de pesquisa empírica,
por meio da qual serão analisados os materiais didáticos impressos para cursos de
Licenciatura a distância ofertados pelo Programa da UAB- Universidade Aberta do
Brasil.

3ª Etapa: análise e discussão dos resultados, com base nas categorias e instrumentos
de análise.

4ª Etapa: Divulgação dos resultados da pesquisa, por meio de participação em eventos
científicos, além da submissão de artigos para revistas nacionais e internacionais.

RESULTADOS ESPERADOS:
1. Publicar, no mínimo, 01 (um) artigo científico para participação em evento de
divulgação científica na área, visando à divulgação dos resultados da pesquisa.

2. Publicar, no mínimo, 01 (um) artigo científico para submissão em revista
científica nacional.

3. Participar de eventos de divulgação científica, com o intuito de divulgar os
resultados da pesquisa.
4. Articular projeto de pesquisa com alunos de graduação do Curso de
Licenciatura em Letras EAD/UFRPE, tendo em vista ações de iniciação científica.
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