Docência on line:
O papel do tutor e do aluno da EaD no processo
de ensino aprendizagem

O ensino a distância depende de
um planejamento cuidadoso dos
cursos e disciplinas a serem
ofertados. Para a condução
adequada de uma disciplina online, vários elementos devem estar
presentes, por exemplo: o
conhecimento do público alvo, a
proposta pedagógica do curso e da
disciplina, os objetivos de
aprendizagem, o levantamento das
possibilidades de interação entre
os estudantes e seus
interlocutores e as questões
relacionadas à avaliação do
processo.

Considerar o sujeito do processo
de ensino-aprendizagem é, assim,
um elemento essencial para o
docente pensar o ambiente on-line.
A proposta da educação a distância
visa incentivar a autonomia desse
sujeito e, para tanto, existe a
necessidade da criação de um
ambiente ﬂexível, que possa ser
constantemente adequado ao
estudante dentro da sua realidade
e, também, atuar como um
elemento mediador do processo de
ensino e aprendizagem.

Na EaD, o processo de construção do
conhecimento ocorre de maneira diferenciada,
por meio de recursos de mediações que
utilizam linguagens variadas, da
correspondência tradicional a internet, e nós
precisamos internalizar essas novas formas de
comunicação. A comunicação na EaD deve ser
pensada com todo cuidado, pois os
mecanismos de retorno são diferenciados dos
que temos contato presencial e, mesmo que
seja por meio de ferramentas com sincronia, a
linguagem escrita pode gerar inúmeras
confusões. Uma frase pronunciada adquire
inúmeros signiﬁcados dependendo da pessoa e
do contexto, imagine quando a comunicação se
dá a distância.

Outro elemento essencial é a dinâmica da
própria EaD que está em constante renovação.
Novos recursos midiáticos surgem no dia-adia. As ferramentas utilizadas na comunicação
são constantemente atualizadas, o que gera
novas possibilidades de interação. Novamente,
estamos falando de um processo crítico e
construtivo, pois nada deve ser feito sem
pensarmos no conteúdo que pretendemos
mediar, no público alvo, na realidade social
envolvida no processo e nas formas de
mediação.

