
O professor no ensino on-line  
 
Há diferenças nas habilidades necessárias para ser professor no ensino a distância e professor 
no ensino presencial. A distância física entre professor e aluno não é a única mudança, o papel 
de cada um muda também. Neste método, o professor já não é mais quem detém todo o 
conhecimento. 
 
No ensino a distância, o professor é chamado de instrutor. E não é por acaso, já que sua 
função é muito mais parecida com a de um guia. Ele se torna responsável pelo 
encaminhamento das informações e o aluno passa a ter um controle maior sobre seu processo 
de aprendizado. 
 
“O e-Learning exige que o aluno seja o responsável pelo reconhecimento de seus pontos fortes 
e suas dúvidas, ministrando seu tempo conforme suas necessidades”, explica o Gerente de 
Desenvolvimento de Conteúdo da MicroPower, Renato Palácio. 
 
A visão multidisciplinar e a constante atualização são fundamentais para este profissional. 
Segundo Palácio, cada vez mais, os instrutores exercem a função do designer instrucional, já 
que o conhecimento sobre o conteúdo ajuda no desenvolvimento da estrutura do curso online. 
“É importante esse domínio sobre o conteúdo, mas não é o suficiente. É necessário também 
que o profissional saiba utilizar as ferramentas e recursos disponíveis no e-Learning”.  
 
No ensino a distância o professor não está presente vendo o que o aluno está fazendo e se 
está prestando atenção ou não na aula. Por isso, além da disciplina do aluno, é necessário 
também que o instrutor saiba motivá-lo a interagir. 
 
“O professor tem que saber prender a atenção do aluno, utilizando as diversas ferramentas e 
recursos que o e-Learning oferece”, recomenda Palácio. 
 
Esse método de ensino é visto por muitas empresas como um desafio, além de ser uma forma 
de agregar valor ao seu corpo de colaboradores, na medida em que oferecem a eles novas 
oportunidades de atualização profissional. 
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