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RESUMO

As novas perspectivas e os novos paradigmas na área da educação
necessitam de estratégias de ensino e aprendizagem abrangentes e
inclusivas, na Educação à Distância, levando proﬁssionais da área a uma
reflexão sobre o recurso usado no desenvolvimento das práticas de ensino
e aprendizagem; o material didático, por sua vez, é o recurso didático que
melhor proporciona a interação entre professor e aluno, pois permite que
o educando vivencie a práxis em todo o processo educativo. Nesse
sentido, o presente estudo objetiva reconhecer a importância do material
didático, como ferramenta que leva o educando a práticas de natureza
individual e social. Por meio da investigação de natureza bibliográﬁca, o
estudo procura apresentar o princípio da mediação, por meio do material
didático. Nesse ínterim, constata-se que na Educação a Distância (EaD) é
muito importante a utilização de recursos de ensino, dada a sua
importância e peculiaridade. A ﬂexibilidade é a maior peculiaridade e,
portanto, o que torna o material didático de grande importância, pois
distanciados de seu emissor de mensagens pedagógicas, seus partícipes
têm nesse recurso, a principal mediação investigadora de interações com
os conteúdos veiculados. O material didático na Educação à Distância
deve ter como características: apresentar habilidades e competências por
meio das potencialidades, limitações e linguagens empregadas para a
mediação pedagógica; linguagem que estimula a interação, estímulo a
cooperação e a colaboração entre aprendizes, professores e tutores;
estímulo
ao
processo
educacional
colaborativo,
produção
do
conhecimento numa perspectiva reﬂexiva; estímulo a aquisição de
conteúdo. De acordo com o exposto, assevera-se que o material didático
na Educação à Distância (EaD) está voltado para um único propósito: o
ensino. A sua excelência está diretamente ligada a qualidade do material
de pesquisa usado na sua construção e na formação adequada de quem o
produz e suas competências. Considera-se assim que, o material didático
não é tão somente um recurso disponível, mas acima de tudo uma
proposta didática, elaborada por meio de um processo de pesquisa,
devidamente organizada para atender aos objetivos especíﬁcos para
determinada aprendizagem.
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