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RESUMO

 

A Internet, cada vez mais, torna-se um meio de acesso à informação e ao trabalho cooperativo entre os 
diversos setores sociais. As novas tecnologias de comunicação começam também a provocar impactos no 
setor educacional, com a promessa de construção de cenários inovadores, baseados no conceito de 
Educação a Distância (EAD). O ensino convencional afeta não só a forma como a informação é 
transmitida ao aluno, mas também a forma como o aluno a compreende e como constrói um novo 
conhecimento a partir das informações a ele apresentadas. Nesse novo modelo de ensino a proposta é que 
o aluno desenvolva e aprimore os seus pré-conhecimentos com a realização de pesquisas, participação em 
debates, prática de leitura e, troca de idéias/informações com outros alunos ou profissionais. Será 
apresentado um histórico sobre Educação a Distância e sua política, as tecnologias aplicadas para a 
implantação de um Curso Virtual seguido de um projeto de implementação do mesmo. Além disso, serão 
dadas sugestões de implantação de um curso virtual e comentários sobre a ajuda oferecida pelos órgãos 
governamentais aos interessados em disponibilizar esse tipo de ensino. Esse trabalho tem como foco 
principal apresentar um projeto e uma possível forma de implantação para um Curso Virtual a ser 
utilizado no Ensino a Distância; seja para treinamento de um funcionário ou para o ensino de um 
conteúdo qualquer. A necessidade de um profissional qualificado, que disponha de conhecimentos sobre 
informação e tecnologia, e que saiba aonde e como buscá-las de maneira flexível e dinâmica, justifica 
assim a criação de um Curso Virtual para Ensino a Distância.
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</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789213 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200310033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789212 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200310032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789211 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200310031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789210 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200310030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789209 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200300039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789208 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200300038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span><span style="mso-spacerun:
yes"> </span>TOC \o &quot;1-6&quot; \h \z <span style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789207 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200300037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789259 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789258 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789257 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789256 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789255 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789254 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789253 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789252 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789251 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789250 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200350030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789249 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200340039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789248 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200340038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789247 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200340037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789246 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200340036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789245 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003700380039003200340035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc493789244 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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1.    Introdução
 

As constantes mudanças sociais no Brasil e no mundo, a fim de atender às demandas dos estudantes e de 
pessoas interessadas em qualificação profissional, têm feito as instituições educacionais repensarem o 
modelo de ensino.

 

O mercado de trabalho está à procura de pessoas qualificadas, que possuam conhecimento de tecnologia e 
de informação. A informação, por sua vez, se prolifera cada vez mais, e de forma rápida; tornando 
imprescindível que as pessoas saibam como obter, constantemente, o acesso a esta, de maneira flexível e 
dinâmica. E, as restrições econômicas fazem com que mais pessoas necessitem trabalhar período integral 
e estudar meio período, gerando assim a necessidade de um acesso também mais flexível ao ensino.

 

É óbvio que o uso destas tecnologias contribui e auxilia no entendimento destas demandas, modificando a 
natureza do processo de ensino-aprendizagem, e criando novas possibilidades de ensino, principalmente à 
distância. Existem várias tecnologias de comunicação para Educação a Distância ou Ensino a Distância, 
numa combinação de recursos audiovisuais pré e pós-informática, os quais podem ser utilizados de 
maneira integrada à necessidade e possibilidade de cada conteúdo a ser ensinado. O avanço das 
telecomunicações em muito tem contribuído para a expansão destas tecnologias na Educação a Distância.

 

Na Educação a Distância (EAD) esses recursos devem ser proporcionados a fim de facilitar a 
comunicação entre pessoas distribuídas geograficamente. Por exemplo, a videoconferência é um dos 
recursos tecnológicos mais utilizados atualmente para facilitar este processo; sendo considerada como 
ferramenta de suporte à interação e comunicação entre essas pessoas.

 

Espera-se que, com as novas tecnologias, seja produzido um ensino de melhor qualidade que seja 
culturalmente relevante às populações; que o conhecimento seja acessível a todos aqueles a quem às 
estruturas tradicionais de ensino não conseguiram atingir; e, que seja conquistado pelos profissionais da 
educação um perfil interdisciplinar que os faça buscar, na Informática Educativa, soluções para uma 
atitude de ensino-aprendizagem que, não seja pautada apenas pelos aspectos tecnológicos em si, mas que 
seja também desenvolvida em coerência com o conhecimento da Educação e da Psicologia.

 

Atualmente, estão sendo criados vários cursos virtuais como ambiente de ensino e de auto-aprendizado à 
distância nas diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos a partir da investigação e do uso das 



tecnologias da informação, educação, computação e telecomunicações; visando a construção do 
conhecimento com uma abordagem construtivista e sócio-histórica.

 

Esse trabalho tem por objetivo mostrar as etapas envolvidas na implementação de um curso virtual, 
apresentando uma sugestão para implantação do mesmo baseada em tecnologia de Educação a Distância 
(EAD) associada à tecnologia de rede - Internet; para que, mesmo, à distância, ele propicie e facilite ainda 
mais as condições de ensino e aprendizado aos atuais e futuros profissionais que deixam as salas de aula 
convencionais desejosos de ampliar seus conhecimentos para entrar no moderno mercado de trabalho. 

 

O curso aqui apresentado pretende apenas dar uma visão àqueles interessados em desenvolver um curso à 
distância. Para isso, serão comentadas algumas ferramentas usadas na sua implementação e etapas 
vividas; nessas etapas, o leitor poderá perceber como foi dividido o sistema. Algumas linhas de código 
serão mostradas a fim de ilustrar o projeto; lembrando que não é objetivo desse trabalho capacitar o leitor 
na arte de programar nas linguagens de programação aqui apresentadas, e sim informar a ele as técnicas 
que podem ser aplicadas no desenvolvimento de um curso à distância.

 

Esse trabalho foi dividido em sete capítulos de acordo com a importância dada aos acontecimentos. O 
primeiro capítulo é esta introdução, que procurou dar uma visão geral sobre o trabalho; deixando claro o 
propósito do mesmo.

 

No segundo capítulo encontra-se o histórico da Educação a Distância, com alguns textos que ilustram a 
abertura de países asiáticos e africanos a esse ensino, visando mostrar que esse assunto não é uma questão 
vivida somente pelo Brasil e sim por todo o mundo. Esse capítulo traz também as políticas 
governamentais brasileiras – MEC, NIED, NECAD, os problemas enfrentados pela EAD, sua definição e 
seu futuro como um método de ensino.

 

O terceiro capítulo descreve algumas das principais tecnologias aplicadas à Educação a Distância.

 

No quarto capítulo é apresentado o projeto de implementação de um curso virtual à distância seguido de 
sugestões para uma possível implantação do mesmo, usando as tecnologias descritas no capítulo anterior. 

 

No quinto capítulo encontra-se a conclusão de todo o trabalho e, sugestões para trabalhos futuros. Vale 
ressaltar, que a postura do professor associada à postura e ao envolvimento do aluno, são fundamentais no 
novo processo de ensino-aprendizagem; para que o uso da tecnologia não seja uma barreira ao 
aprendizado à distância, mas, sim, uma ferramenta pedagógica com diversas formas de utilização e que 
produza reflexos positivos no processo educacional.

 

Para finalizar, os capítulos seis e sete apresentam, respectivamente, toda a referência bibliográfica e 
bibliografias consultadas, e utilizadas durante a pesquisa e redação do tema aqui abordado.



 

 



 

 

 

 

2.    Histórico da Educação a Distância e sua 
Política

 
Neste capítulo será apresentado um breve histórico sobre Educação a Distância (EAD) levando em conta 
alguns fatores, tais como: como se deu o seu surgimento e os acontecimentos posteriores, sua definição, 
sua importância, a política envolvida sobre o assunto, e uma visão de seu futuro sob o aspecto da 
evolução da humanidade.

 

2.1 Histórico da Educação a Distância
 

A EAD não tem o começo de sua história marcado pelo surgimento das novas tecnologias, mas tem uma 
longa narrativa de experimentações, sucessos e fracassos.

 

Distante das cartas de Platão e das epístolas de São Paulo (JAQUES), as quais alguns autores afirmam ser 
a experiência mais antiga na área de Ensino a Distância que se tem conhecimento na história, tem-se que 
a origem do termo Educação a Distância, mais recente, data do final do século XVIII e seu 
desenvolvimento a partir de meados do século XIX em que a única forma de EAD era a educação por 
correspondência. 

 

A partir do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, várias experiências desenvolvidas contribuíram 
para a melhoria das metodologias aplicadas ao ensino por correspondência que, passou a ser influenciada 
pelos novos meios de comunicação de massa, como: o rádio, dando origem a projetos, principalmente no 
meio rural.

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, novos métodos apareceram, entre eles se destacam as experiências 
de F. Keller para o ensino da recepção do Código Morse (NUNES). Essas experiências foram importantes 
no pós-guerra para a integração social dos países europeus em reconstrução e para o desenvolvimento dos 
labores nas populações que migravam, em grande quantidade, do campo para as cidades européias em 
reconstrução.



 

No Brasil, várias experiências foram iniciadas e tiveram sucesso desde a fundação do Instituto Rádio-
Monitor, em 1939, e depois do Instituto Universal brasileiro, em 1941 (NUNES). Um dos acontecimentos 
de maior importância e que marcou história, foi à criação do Movimento de Educação de Base – MEB, 
cuja preocupação básica era alfabetizar e apoiar a iniciação da educação de jovens e adultos, através das 
“escolas radiofônicas”, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

 

O MEB diferenciou-se pela utilização do rádio e uma proximidade de ensino articulado com as classes 
populares. Contudo, a repressão política que se seguiu ao golpe de 1964 fez com que o projeto de 
educação popular dessa instituição fosse abandonado. Em meados dos anos 60, a institucionalização de 
várias ações nos campos da educação secundária e superior impulsionou a Educação a Distância 
começando pela França e Inglaterra e se expandindo aos demais continentes da Europa. 

 

Segundo Walter Perry e Greville Rumble apud Ivônio (NUNES), as experiências que mais se destacaram 
em nível de ensino secundário, foram: Hermods-NKI Skolen, na Suécia; Radio ECCA, na Ilhas Canárias; 
Air Correspondence High School, na Coréia do Sul; Scholls of the Air, na Austrália; Telesecundária, no 
México; e National Extension College, no Reino Unido. 

 

Em nível universitário, pode-se citar: Open University, na Índia; Universidade Estatal a Distância, na 
Costa Rica. Pode-se acrescentar a Universidade Nacional Aberta, da Venezuela; Universidade Nacional 
de Educação a Distância, da Espanha; o Sistema de Educação a Distância, da Colômbia; a Universidade 
de Athabasca, no Canadá; a Universidade para Todos os Homens e as 28 universidades locais por 
televisão na China Popular, entre muitas outras. 

 

Nos cinco continentes, são mais de 80 países que adotam a Educação a Distância em todos os níveis de 
ensino, em sistemas formais e não-formais de ensino, atendendo a milhões de estudantes.

 

A educação a distância tem sido largamente usada para treinamento e aperfeiçoamento de professores em 
serviço, como é o caso do México, Tanzânia, Nigéria, Angola e Moçambique. Programas não-formais de 
ensino têm sido utilizados em larga escala para adultos nas áreas de saúde, agricultura e previdência 
social, tanto pela iniciativa privada como pela governamental. 

 

É cada vez maior o número de instituições e empresas que desenvolvem programas de treinamento de 
recursos humanos através da modalidade da Educação a Distância. 

 

Na Alemanha, são muitas as reclamações empresariais com respeito ao alto custo da mão-de-obra, o 
elevado índice de produtividade do trabalho se deve aos investimentos em treinamento e reciclagem. 

 

Na Europa, se investe em Educação a Distância para o treinamento de pessoal na área financeira, e esse 



investimento representa uma maior produtividade e redução de custos na ponta. 

 

Nos Estados Unidos, ganha destaque o investimento em formação e treinamento de pessoal. 

 

As experiências governamentais e não-governamentais no Brasil, são muitas e representam nas últimas 
décadas a mobilização de grandes contingentes de técnicos e recursos financeiros nada desprezíveis.

 

Porém, seus resultados não foram ainda suficientes para gerar um processo de irreversibilidade na 
aceitação governamental e social da modalidade de Educação a Distância no Brasil. Os principais motivos 
disto são a descontinuidade de projetos, a falta de memória administrativa pública brasileira, e certo 
receio em adotar procedimentos rigorosos e científicos para avaliação dos programas e projetos 
(NUNES).

 

O próximo advento revolucionário da EAD foi a televisão. Tal tecnologia, disponibilizando som e 
imagem, envia para a casa do aluno uma reprodução da sala de aula. Contudo, a grande barreira da EAD 
se encontrava na comunicação entre professores e alunos. Tanto o rádio quanto a televisão são meios de 
transmissão unilaterais, nos quais apenas o professor transmite a informação ao aluno.

 

O surgimento do telefone e as conferências telefônicas proporcionavam a comunicação professor-aluno 
no processo de ensino por correspondência. Porém, estas são tecnologias de custo muito caro, o que 
tornava o ensino à distância inacessível à maioria das pessoas. Mas, com o avanço da tecnologia em busca 
de uma comunicação mais rápida, barata e flexível, a EAD vem conquistando a sua importância.

Atualmente, as redes de computadores, correspondências eletrônicas e a Internet se tornaram as principais 
alternativas de comunicação em tempo não-real entre alunos e professores, e entre grupos de alunos 
(JAQUES).

 

Nota-se que, os cursos de EAD reúnem vantagens em relação à aula presencial. Um dos fatos observados 
foi a melhoria da interação professor-aluno e aluno-aluno; pois os cursos oferecem, em sua maioria, uma 
comunicação através de telefone, e-mail, e conferências via computador. Além disso, o aluno fica livre 
para realizar seus estudos a hora que desejar e avançar no conteúdo no momento em que se considerar 
capacitado.

 

2.1.1 A Ásia abre Universidades

 

Depois de 1975, China e Índia, fortes, abrem suas universidades como uma resposta à carência 
educacional herdada. A educação superior da China entrou em colapso durante a Revolução Cultural 
(1966-69) (PERRATON), e depois disso as universidades chinesas eram capazes de matricular apenas 5 
por cento das pessoas que concluíam o segundo grau.



 

Com um crescimento econômico e social cada vez maior, os dois países passaram a requerer diferentes 
formas de especializações pessoais. Diante de tal situação, o governo chinês decidiu investir na Educação 
a Distância, mediada pelas emissoras de televisão que cobriam a maior parte do país. Com isso, os 
estabelecimentos de rádio e televisão das universidades encorajam-se e voltam a funcionar. 

 

Em fevereiro de 1978 (PERRATON), o Estado de Council aprova uma reportagem da Central Radio and 
TV University (CRTVU) com vinte e oito Províncias Regionais Autônomas e Universidades Municipais 
(PRTVUs). Um ano mais tarde, as TVs universitárias começam a matricular alunos em toda a extensão 
nacional.

Durante 1990 as TVs universitárias tinham 1.83 milhões de alunos matriculados nas universidades, 
apresentando 1.25 milhões de graduações e tinham 420 000 alunos na lista de espera. Em 1996, a China 
noticiou que 1.4 milhões de alunos ou 24.4 por cento dos 5.8 milhões de alunos na faculdade estavam 
estudando a distância (PERRATON).

 

O programa do governo chinês beneficia os alunos que estão matriculados em tempo integral. Eles 
recebem um salário-auxílio similar àqueles alunos que trabalham em tempo integral. Essa ajuda é dada 
aos alunos que ajudam no trabalho de impressão dos textos, aos que transmitem as lições por radiodifusão 
terrestre e por satélites e aos que disponibilizam as lições em videocassetes.

 

A força desse sistema consiste no uso de materiais preparados aumentando a capacidade de ampliação da 
educação no nível universitário com mais modéstia e menos custo, construindo assim uma universidade 
convencional.

 

Com a independência da Índia, o país passa a investir mais na expansão da educação secundária e 
conseqüentemente na educação terciária. O desenvolvimento do Third Five – Year Plan (1961-6) 
(PERRATON), fez com que o governo criasse uma comissão técnica - a qual aconselhava as instituições 
de ensino no investimento dos cursos por correspondência, sob o aspecto de uma maior flexibilidade, 
viabilidade econômica e métodos inovadores; dando à educação um melhor apresto, com exame 
preparatório e material de cursos constantemente revisados.

 

A primeira escola a oferecer esse tipo de ensino foi a University of Delhi, em 1962, e em 1967, a Punjabi  
University, em Patialia, e durante o ano de 1980 mais de vinte universidades estavam com o curso por 
correspondência estabelecidos. Isso significava, 166 400 alunos, ou seja, 5.7 por cento dos estudantes do 
terceiro grau estudando a distância (PERRATON).

A educação por correspondência atraiu muitos críticos, pois era vista como uma educação de baixo nível, 
oferecida por algumas universidades com o objetivo de angariar fundos dos alunos fora dos campi 
universitários. Com isso, o governo indiano começou a delimitar as universidades nacionais abertas.

 

Devido a essa postura do governo indiano, em 1976, um grupo antigovernista, organizou-se formando um 
comitê nacional para a revisão das leis. Em 1982, o governo de Andhra Pradesh decidiu abrir a 



universidade no seu estado, sendo essa mais tarde renomeada para Dr B R Ambedkar Open University  
(BRAOU) depois do movimento de independência nacional chefiado por Harijan, o principal autor da 
constituição indiana. Esse acontecimento foi a medida exata de credibilidade e status político, fazendo 
com que a universidade nacional aberta ganhasse o nome de Indira Gandhi, depois do assassinato da 
mesma em outubro de 1984. Com o prestígio de sua memória, a universidade estava estabelecida em 
setembro de 1985.

 

Contudo, a China e a Índia não estavam sozinhas. A educação a distância expandiu-se ao longo do 
continente asiático. A tabela 2.1 mostra as universidades abertas e os departamentos de educação a 
distância na Ásia.

 

2.1.2 África

 

Em contraste com as universidades abertas da Ásia, a África tem um estabelecimento tardio da University  

of  South  Africa,  em  1990  e  ainda  mais  recente  da  Open  University  of  Tanzania, e  uma  nascente 

universidade aberta em Zimbábue. Contudo, suas experiências com EAD eram amplamente adotadas na 

primeira década depois da independência do país, a nível secundário e para treinamento de professores.

 

 

Tabela 2.1: Fatos fundamentais sobre as universidades abertas e os departamentos de EAD na Ásia (dados 
em milhões) (PERRATON).

Data  da 
Instituição  e 
Fundação

Nro Total de 
Alunos

Dados mais Recentes

1985 1990 Ano Total de 
alunos

Matrícula
s Anuais

Graduações 
Anuais

Bangladesh: 
Open 
University 1992

 

_

 

_

 

1995

 

42.3

 

_

 

_

China:  Radio 
and  TV 
University 1979

 

673.6

 

407.7

 

1996-7

 

526.6

 

197.1

 

187.9

Correspondenc
e  Education 
1953

      



374.5 562.5 1996-7 896.3 286.4 12.3

Índia:  IGNOU 
1985

_  

52

 

1998

 

394.4

 

162.5

 

12.3

Dr  B  R 
Ambedkar 1982

 

34.1

 

38.0

 

1998

 

253.0

 

73.4

 

3.8

YCMOU 1989

 

_  

9.6

 

1997

 

249.8

 

59.6

_

Correspondenc
e  departments 
1960

 

327.5

 

487.4

 

1991-2

 

555.5
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Mas, o governo africano tinha dificuldades em dar continuidade a tal tipo de ensino, devido as seguintes 
razões:

ü      Baixa demanda pela forma de educação alternativa no terceiro grau, visto que 

a proporção de alunos inteiramente matriculados no segundo grau em 1985 era de 21.7 

comparados com 37.7 no sul da África e 41.5 no leste asiático.

ü      A rápida expansão da educação superior na África significava uma menor 

demanda de espaços para as universidades do que na Ásia. Enquanto a Indonésia possuía 

100 000 lugares nas universidades federais para 600 000 ingressos anuais de alunos em 

seus estabelecimentos,  em Zimbábue,  apenas alguns  alunos dos  5100 em 1989 tinham 

qualificações necessárias para ingressar na universidade (PERRATON).

ü      Menos dinheiro disponível para investimentos na educação.

ü      Fator cultural: “Trabalho é satisfatório”, existindo então, uma resistência à 

idéia de uma universidade aberta.

 

2.2 As Políticas Governamentais – NECAD, MEC, NIED
 

A Educação a Distância é um tema que a cada dia atrai as atenções de estudiosos em todo o mundo, e 

ainda é uma opção de ensino que persegue o desenvolvimento tecnológico e científico que avança em 

todas as áreas da atividade humana. Assim, vários núcleos se organizaram para oferecer os instrumentos 

necessários a esse ensino.

 



2.2.1 NECAD

 

O NECAD, ou  Núcleo de Educação Continuada e a Distância,  através do Departamento de Apoio 

Telemático caracteriza-se como uma proposta  consciente  para  o  desenvolvimento e  apoio através  da 

Internet, da cultura de utilização da informática na educação e para a EAD através da NET – Núcleo de 

Educação Telemática (LOUREIRO), a fim de ampliar o crescimento intelectual daqueles que querem 

adquiri-lo e/ou aprofundá-lo, para qualificar-se profissionalmente.

 

Visto que este núcleo está voltado para o desenvolvimento e uso de novas tecnologias, tem-se que os 
principais objetivos são:

ü      Possibilitar aos professores usufruir a formação continuada a distância por meio 

de recursos da telemática e da telecomunicação.

ü      Permitir o intercâmbio de informações entre as instituições.

ü      Identificar  quais  são  as  necessidades  tecnológicas  para  a  formação  do 

profissional a distância de acordo com a sua cultura.

ü      Estimular  a  capacidade  do  aluno,  uma  vez  que  cabe  a  ele  encontrar  novos 

conhecimentos e construir seus novos esquemas de aprendizagem.

 

2.2.2 MEC

 

A Secretaria de Educação a Distância – SEED, repartição do Ministério da Educação e Cultura – MEC, 
representa claramente a intenção do atual governo brasileiro em investir na educação a distância e nas 
novas tecnologias como uma das estratégias para democratizar e elevar o padrão de qualidade da 
educação brasileira.

 

A SEED trabalha em parceria com os demais órgãos do MEC e com as Secretarias de Educação dos 
estados, municípios e Distrito Federal, com universidades, centros de pesquisas, televisões e rádios 
educativas e outras instituições que utilizam a metodologia de educação a distância. Sua programação 
organiza-se em (MEC):

ü      Desenvolvimento de projetos estratégicos;

ü      Institucionalização da educação a distância no país;



ü      Articulação do campo institucional e da sociedade civil.

 

As linhas de ação da SEED baseiam-se na existência de um sistema tecnológico barato, acessível e de 

fácil manuseio, com o objetivo de (MEC):

ü      Enriquecer o ensino didático-pedagógico;

ü      Familiarizar o cidadão com a tecnologia que está em seu cotidiano;

ü      Oferecer  mais recursos às pessoas que exigem uma maior  diversidade na 

educação, informação e treinamento;

ü      Atualizar rapidamente o conhecimento;

ü      Ampliar as oportunidades;

ü      Aumentar os espaços educacionais;

ü      Motivar os profissionais e alunos para aprender continuamente, em qualquer 

estágio de suas vidas.

 

Cumprindo com suas metas, o governo iniciou programas de capacitação do ensino à distância:

ü      Proformação ou Programa de Formação de Professores em Exercício, foi 
implantado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, a fim de que professores 
em exercício nas quatro séries do ensino fundamental e que têm dificuldade em freqüentar 
cursos presenciais, adquiram a habilitação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. 

 

É um curso de nível médio que utiliza os recursos do ensino a distância; oferecendo 3 200 
horas de curso, divididas em quatro módulos de 800 horas cada, distribuídas em 20 
semanas. Combina conteúdos comuns do ensino médio, conhecimento das áreas de estudo 
do ensino fundamental, formação pedagógica e a prática na própria sala de aula onde o 
professor cursista, trabalha (MEC).

O curso é composto de aulas presenciais, atividades de estudo individuais e atividades 
coletivas presenciais orientadas por tutores a cada duas semanas (aos sábados).

 

ü      ProInfo ou Programa Nacional de Informática na Educação, é desenvolvido 
pela SEED em parceria com os governos estaduais e alguns municipais. Foi criado em 
1997 com o objetivo de introduzir o uso pedagógico do microcomputador. Este programa 



já beneficiou mais de 20 000 professores com a ajuda dos Núcleos de Tecnologia 
Educacional (NTE) responsáveis por treinar os professores.

 

Três documentos básicos orientam o ProInfo apud MEC:

•        Diretrizes do ProInfo, estabelecidas pelo MEC e pelo Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Educação – CONSED, em julho de 1997;

•        Plano Estadual de Informática na Educação, que estabelece objetivos para a 
introdução das tecnologias educacionais na rede pública de ensino, subordinados ao 
planejamento pedagógico geral da educação na unidade federada, e também, 
critérios para participação de escolas no programa, incluindo diretrizes para 
elaboração de projetos pedagógicos de uso de NTIC;

•        Projeto Estadual de Seleção e Capacitação de Recursos Humanos para o ProInfo, 
que apresenta normas para seleção e capacitação de recursos humanos para o 
Programa (professores e técnicos). 

 

ü      TV Escola, este programa foi implantado na reforma do Ensino Médio em 
outubro do ano passado como uma experiência, e hoje possui uma hora diária, reprisada 
duas vezes durante o dia.

 

ü      PAPED ou Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância é uma 
iniciativa da SEED em parceria com a CAPES, criado em 1997, oferece um apoio 
financeiro às pessoas interessadas em realizar sua tese de mestrado e/ou doutorado 
referentes à educação a distância (EAD) e às tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC) aplicadas à educação.

 

2.2.2.1 Indicadores de Qualidade de Cursos de Graduação a Distância

 

Esses indicadores não constam em lei[1] (MEC), servindo apenas para orientação a Instituições e 
Comissões de Especialistas desejosos de aplicar cursos de graduação a distância. 

 

Segundo o MEC os itens básicos que as instituições devem levar em consideração para preparar seus 
programas de educação a distância são:

ü      Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o 
ensino superior como um todo e para o curso específico;

ü      Esboço do projeto;

ü      Equipe profissional multidisciplinar;



ü      Comunicação/Interatividade entre professor e aluno;

ü      Qualidade dos recursos educacionais;

ü      Infra-estrutura de apoio;

ü      Avaliação de qualidade contínua e abrangente;

ü      Convênios e parcerias;

ü      Edital e informações sobre o curso de graduação a distância;

ü      Custos de implementação e manutenção da graduação a distância.

 

 

 

2.2.2.2 Regulamentação da EAD no Brasil

 

“A Educação a Distância no Brasil foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996), pelo Decreto n° 2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado 
no D.O.U. de 11/02/98), Decreto n° 2561, de 27 de abril 1998 (publicado no D.O.U. de 28/04/98) e pela 
Portaria Ministerial n° 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/98).” (MEC). 

 

O Decreto n° 2.494/98 – posteriormente alterado pelo Decreto n° 2561/98 – afirma que os cursos 
dirigidos à educação fundamental de jovens e adultos, ensino médio e educação profissional de nível 
técnico, poderão apenas ser ministrados por instituições credenciadas e autorizadas no ensino a distância. 
Assim, as propostas de cursos nestes níveis deverão ser encaminhadas ao órgão do sistema municipal ou 
estadual responsável pelo credenciamento, e caso a instituição seja vinculada ao sistema federal de 
ensino, o seu credenciamento deverá ser feito pelo Ministério da Educação.

 

A instituição interessada em oferecer cursos de graduação e educação profissional em nível tecnológico 
deve credenciar-se junto ao MEC, solicitando autorização de funcionamento para cada curso que pretenda 
oferecer.

 

“Conforme o Art. 6º do Dec. 2494/98, os diplomas e certificados de cursos a distância emitidos por 
instituições estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, 
deverão ser revalidados para gerarem os efeitos legais. A Resolução n.º 3 de 10/06/85 (Conselho Federal 
de Educação – atual Conselho Nacional de Educação), dispõe sobre revalidação de diplomas e 
certificados de cursos de graduação e pós-graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de 
ensino superior – tais normas, vigentes para o ensino presencial, são válidas para o ensino a distância.” 
(MEC).

 



Conforme texto do Decreto 2494/98, os programas de mestrado e doutorado a distância ainda está em fase 
de regulamentação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES / MEC. 

 

Os cursos de pós-graduação a distância que até bem pouco tempo não precisavam de autorização para o 
seu funcionamento ou reconhecimento por parte do MEC, agora estão em processo de regulamentação 
pela Secretaria de Educação a Distância.

 

2.2.3 NIED

 

O Núcleo de Informática Aplicada à Educação – NIED, foi criado pela Portaria GR 139 de 17 de maio de 
1983, junto à Reitoria da Universidade Estadual de Campinas e institucionalizado através da Deliberação 
do Conselho Universitário de 27 de novembro de 1991. Atualmente, o NIED representa uma unidade 
especial de pesquisa interdisciplinar, vinculada diretamente à Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa – COCEN (VALENTE). 

 

Pode-se definir o NIED como um espaço diferenciado onde pessoas, das mais diferentes áreas da 
Universidade, encontram-se para a realização de um mesmo trabalho. Com isso, cada pessoa com a sua 
especialidade e interagindo para a realização de um trabalho comum, contribuem para o desenvolvimento 
de um ambiente de pesquisa interdisciplinar, como a Informática Aplicada à Educação exige.

 

O NIED é composto por uma Coordenadoria, um Conselho Científico e um Conselho Consultivo: 

ü      Coordenadoria: órgão executivo superior, é formada pelo coordenador e por um 
coordenador associado.

ü      Conselho Científico: é formado pelo coordenador, coordenador associado, docentes 
e pesquisadores vinculados ao NIED e por um representante dos técnicos administrativos do 
NIED. Sua função é definir e exercer, juntamente com a Coordenadoria, a direção do NIED.

ü      Conselho Consultivo: é formado por representantes de instituições e órgãos que 
trabalham na área de Informática Aplicada à Educação. Tem como finalidade assessorar técnica e 
cientificamente as pesquisas e trabalhos realizados pelo NIED.

 

O NIED tem como objetivo aumentar cada vez mais o uso do computador na educação, visando 
especificamente:

a)      Desenvolver estudos e pesquisas sobre as várias formas de aplicação da informática na 
educação.

b)      Realizar experimentos e estudos acerca do impacto da informática na sociedade e no 
indivíduo.

c)      Divulgar as investigações e estudos realizados.



 

E para cumprir com esses objetivos, o NIED se propõe a (VALENTE):

ü      Pôr em execução estudos e pesquisas próprios ou em convênios com outras 
instituições.

ü      Desenvolver hardware e software que possam ser utilizados 
pedagogicamente.

ü      Colaborar na criação e funcionamento de cursos de graduação, pós-
graduação, especialização, extensão e treinamento, nas áreas de sua especialidade, 
propostos por unidades da Universidade.

ü      Oferecer e ministrar cursos de especialização, extensão e treinamento nas 
áreas de sua especialidade; devidamente aprovados e em comum acordo com as unidades 
afins das Universidades.

ü      Prestar serviços na área de Informática Aplicada à Educação, através de 
convênios ou contratos de serviços.

ü       Realizar ou participar de eventos, tais como oficinas de trabalho, encontros, 
seminários e similares.

ü      Publicar os estudos e pesquisas na forma de memorandos internos, livros e 
periódicos.

ü      Colaborar com os demais órgãos da Universidade por convocação da 
administração central ou por solicitação das unidades em geral.

 

2.2.3.1 Projetos – Linhas de Pesquisa 

 

O trabalho de pesquisa do NIED é baseado na metodologia Logo de ensino-aprendizagem, desenvolvida 
no Massachusetts Institute of Technology - MIT pelo Professor Seymour Papert. Resumidamente, esta 
metodologia propõe situações de aprendizagem em que o aluno constrói o seu conhecimento através do 
computador (VALENTE).

 

LOGO, é uma linguagem de programação, na qual o aluno descreve a resolução de um problema 
proposto. O computador executa este programa e apresenta um resultado. O aluno poderá então concordar 
ou não com esse resultado, podendo depurar seu programa e identificar o erro. Portanto, essa tecnologia 
de ensino-aprendizagem possibilita a construção do conhecimento através do esforço intelectual do aluno, 
cumprindo uma das metas de pesquisa do NIED.

 



2.2.3.1.1 Projeto NIED/PRODECAD UNICAMP

 

Desde 1993, o NIED e o PRODECAD realizam em conjunto um trabalho de investigação e 
desenvolvimento de uma metodologia de uso do computador em um ambiente educacional alternativo.

 

Para isso, o computador foi integrado às atividades do PRODECAD, cabendo ao NIED assessorar a 
construção do laboratório, a formação dos professores do PRODECAD quanto ao uso da informática na 
educação e o planejamento das atividades no laboratório.

 

No que diz respeito à formação dos professores, o NIED criou uma dinâmica de trabalho e de estudos na 
qual os professores em formação ministram aulas aos seus alunos e são acompanhados pelos formadores. 
O NIED também disponibilizou novos equipamentos e aplicativos e alocou um estagiário de computação 
para dar suporte ao funcionamento dos equipamentos do laboratório.

 

A meta de trabalho do NIED foi capacitar o professor a ter uma independência no manuseio dos objetos 
do laboratório (computador, impressora, disquete), e ter uma familiaridade com os ambientes 
computacionais propostos (DOS e Windows, Logow, Escritor e Word).

 

Durante a realização desses trabalhos, os próprios professores sentiram a necessidade de participarem 
mais dos horários de assessoria e de se reunirem em outro horário para experimentarem as novas 
informações obtidas.

 

A continuidade desse processo de formação dos professores do PRODECAD tem ocorrido (VALENTE): 
uma vez por semana (1 ½ hora), assessoria do NIED na Oficina de Informática, com a participação dos 
professores, e duas vezes por semana (1 ½ hora cada vez) os professores se reúnem no laboratório de 
informática para estudar, preparar as atividades a serem desenvolvidas com os alunos, organizar e discutir 
sobre o andamento do trabalho e levantar as dúvidas a serem discutidas nos horários de assessoria do 
NIED.

 

2.3 Problemas Enfrentados pela Educação a Distância
 

Na cultura brasileira, a EAD enfrenta uma descontinuidade nos projetos, principalmente os 
governamentais. Atualmente o interesse público e político pela EAD são marcantes, em áreas onde a 
população estudantil está bastante distribuída. Com a grandeza e as disparidades dos habitantes do Brasil, 
cada região tem desenvolvido sua própria forma de EAD de acordo com os recursos da mesma, com o 
público alvo, e a filosofia das organizações as quais fornecem os cursos à distância.

 



Vale ressaltar, alguns problemas significativos e que vêm impedindo o desenvolvimento da Educação a 
Distância no Brasil (NUNES):

ü      Falta de preparação para a continuidade de projetos-piloto organizados;

ü      Faltam critérios para avaliação dos programas projetos;

ü      Inexistência de documentações dos programas desenvolvidos e das avaliações 
realizadas (quando essas existirem);

ü      Descontinuidade dos programas sem qualquer prestação de contas à sociedade e 
mesmo aos governos e às entidades financiadoras;

ü      Inexistência de estruturas institucionalizadas para a gerência dos projetos e a 
prestação de contas de seus objetivos;

ü      Programas pouco vinculados às necessidades reais do país e organizados sem 
qualquer vinculação exata com programas de governo;

ü      Permanência de uma visão administrativa e política que desconhece os potenciais e 
as exigências da Educação a Distância, fazendo com que essa área sempre seja administrada por 
pessoal sem a necessária qualificação técnica e profissional;

ü      Pouca divulgação dos projetos, inexistência de canais de interferência  social nos 
mesmos; e

ü      Organização de projetos-piloto somente com finalidade de testar as metodologias 
usadas.

 

2.4 O que vem a ser Educação a Distância?
 

Os primeiros conceitos que qualificavam a Educação a Distância não a caracterizavam pelo que ela 
realmente é, pois estabeleciam uma comparação imediata com a educação presencial. A EAD era vista 
como um meio de obtenção do conhecimento utilizando métodos diferentes dos tradicionais oferecidos 
pelas instituições de ensino. Esta definição não estava incorreta, mas também não esclarecia o que era 
EAD, nem tampouco oferecia meio científico para estabelecer o que poderia ser um programa de EAD.

 

Estudos mais recentes procuraram conceituar Educação a Distância de forma mais precisa e objetiva para 

realmente diferenciá-la dentre as diversas denominações.

 

Em 1987, Walter Perry e Greville Rumble, afirmam que a característica básica da educação a distância é 
o estabelecimento de uma comunicação de dupla via, em que professor e aluno não se encontram juntos 
na mesma sala. Os autores utilizam ainda outras denominações para Educação a Distância, tais como: 
estudo aberto, educação não tradicional, estudo externo, extensão, estudo por contrato ou estudo 
experimental.



 

Em 1992, Keegan apresentou uma definição para EAD que englobava as várias formas de utilização de 

EAD no mundo. O termo EAD inclui um conjunto de estratégias educativas referenciadas por: educação 

por  correspondência,  utilizado no Reino Unido;  estudo em casa (home study),  nos  Estados  Unidos; 

estudos externos (external studies), na Austrália; ensino a distância, na Open University do Reino Unido. 

Sua definição também inclui os termos: télé-enseignement, em francês; Fernstudium/Fernunterricht, em 

alemão; educación a distância, em espanhol; e teleducação, em português. 

 

Porém, é bom lembrar, que em português, Educação a Distância, ensino a distância e teleducação são 

sinônimos. Lembrando-se que tele vem do grego, que significa ao longe ou à distância; não há motivos 

para que algumas pessoas ainda façam confusão ao termo teleducação como sendo somente educação por 

televisão.

 

Há diferenças entre Educação a Distância e educação aberta, mas existe uma forte ilusão de semelhança 

entre ambos os conceitos principalmente nos projetos universitários. Educação aberta pode ser à distância 

ou  presencial,  e  sua  diferença  com  a  educação  tradicional  é  que  todos  podem  nela  ingressar, 

independentemente de escolaridade anterior. Além disso, na expressão Educação a Distância, pode-se ou 

não usar a crase, pois ela é facultativa neste caso, sendo obrigatória somente quando se define a distância, 

por exemplo: à distância de três metros.

 

Keegan define quais são os cinco elementos principais no processo de ensino a distância (JAQUES):

ü      A separação física entre professor e aluno, o que a distingue do ensino presencial;

ü      A  influência  da  organização  educacional  (planejamento,  sistematização,  plano, 

projeto, organização dirigida etc), que a diferencia da educação individual;

ü      A utilização dos meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o 

professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos;

ü      A previsão de uma comunicação de dupla via, onde o estudante se beneficia de um 

diálogo, e da possibilidade de iniciativas de dupla via;

ü      A possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização;



ü      A participação de uma forma industrializada da educação, a qual, se aceita, contém o 

gérmen de uma distinção radical dos outros modos de desenvolvimento da função educacional.

 

Em 1987, Armengol, levantou um estudo sobre educação superior à distância baseado nas definições de 

Holmemberg, Kaye e Rumble. O autor enumera algumas características que considera essenciais na EAD 

(JAQUES):

ü      A  população  estudantil  relativamente  dispersa,  devido  a  razões  de  posição 

geográfica, condições de emprego, incapacidade física etc;

ü      A  população  estudantil  predominantemente  adulta,  para  que  a  educação  seja 

realizada incentivando o aluno a utilizar a sua experiência individual;

ü      Os cursos auto-instrucionais, ou seja, que permitem o estudo independente e que 

capacite ao aluno avançar no estudo do conteúdo proposto. O curso deve ainda propiciar ao aluno 

uma maior especialização em assuntos que lhe sejam mais relevantes;

ü      Os cursos pré-produzidos,  que geralmente usam textos impressos combinando-os 

com outros meios e recursos tais como: suplementos de periódicos e revistas, livros adicionais, 

rádio e televisão educativos em circuito aberto ou fechado, filmes, computadores e, especialmente, 

microcomputadores, videodiscos, videotextos, comunicações mediante telefone, rádio e satélite, 

equipamentos portáteis para testes etc. Essa integração de vários meios de dispor de informação é 

conhecida como “enfoque multimeio”;

ü      Oferecer o curso ao maior número possível de estudantes;

ü      Disponibilizar comunicação em via dupla entre professor e aluno;

ü      Estudo individualizado;

ü      Forma mediadora de conversação guiada;

ü      Tipo industrializado de ensino-aprendizagem, determinado pela produção massiva de 

material instrucional;

ü      A crescente utilização de novas tecnologias de comunicação, tais como: computação, 

microeletrônica e telecomunicações;

ü      A  tendência  a  adotar  estruturas  curriculares  flexíveis,  de  maneira  a  atender  as 

aspirações dos alunos, sem prejudicar a qualidade do ensino; e



ü      Os custos decrescentes por estudante, ou seja, os custos do ensino à distância vão 

diminuindo à medida que a população estudantil cresce.

 

2.5 O Futuro da Educação a Distância no Brasil
 

O futuro da Educação a Distância no Brasil propõe uma reflexão não só para os profissionais que 
trabalham na área, mas, também para todas as organizações e instituições que, direta ou indiretamente, 
estão ligadas à educação.

 

Quanto às tendências da Educação a Distância, não se pode situá-la como um processo diferenciado de 
educação, pois é, uma modalidade que apresenta maneiras próprias de execução, porém, obedecendo à 
concepção geral de educação, que se transforma, à medida que se modificam as visões humanas do 
mundo.

 

Uma característica de todo ser humano indistintamente, é desejar, prever e projetar o futuro de acordo 
com as tendências presentes. Não é um método perfeito, pois, podem ocorrer mudanças, as quais levariam 
a um posicionamento diferente para a construção do futuro desejado.

 

Ao se estudar a história da humanidade, verifica-se que a forma de pensar e agir das pessoas, em 
diferentes épocas e lugares, evoluiu paralelamente aos aspectos da cultura e há correlação entre as 
concepções que as pessoas têm de si ou do universo, com a forma como educam seus descendentes e com 
o tipo de sociedade que constroem.

 

Assim, pode-se ressaltar que o futuro da Educação a Distância está relacionado ao contexto político, 
social, organizacional, do conhecimento, da tecnologia e da valorização do homem.

 

2.6 Conclusão
 

De acordo com o texto descrito neste capítulo, observa-se que o ensino a distância é uma prática antiga, 
mas somente nos últimos anos vem conquistando a sua importância.

 

Os constantes avanços tecnológicos e a necessidade do mercado de trabalho em absorver profissionais 
cada vez mais qualificados, aliados à expansão e a popularização da Internet, contribuíram para que a 



educação a distância se tornasse um dos principais assuntos da atualidade.

 

Além disso, junta-se a esse fato a dificuldade e a impossibilidade de alguns indivíduos em freqüentar 
presencialmente uma instituição de ensino, quer por falta de aquisição financeira ou mesmo pela falta de 
tempo. Assim, a EAD vem conquistando a sua importância e respeito perante a população, aos órgãos 
governamentais e educacionais, como um projeto de educação em que o aluno conduz o seu aprendizado 
de acordo com a sua capacitação.

 

É notável que os recursos tecnológicos possibilitam uma melhoria na qualidade de ensino e na 
reestruturação do ambiente de aprendizagem. No entanto, se faz necessário definir primeiro qual deve ser 
a finalidade do uso destes recursos para que sua incorporação seja construtiva, formativa e integradora 
promovendo a reflexão do aluno num processo dinâmico e ativo, onde ele próprio deverá construir o seu 
conhecimento.

 



 

 

 

 

3.     Tecnologias Aplicadas a Educação a 
Distância

 

A Educação a Distância, até bem pouco tempo, carecia de mecanismos que permitissem aos alunos e 
professores uma comunicação de maneira direta, rápida e barata.

 

O surgimento das redes de computadores e o advento da Internet beneficiaram a EAD, trazendo para essa 
área ferramentas que propiciaram novas perspectivas de ensino através de serviços de comunicação, 
como: e-mail, listas de discussão, newsgroups, IRC e áudio e videoconferência, possibilitando ao 
professor apresentar o conteúdo programático de forma mais atraente ao aluno; uma vez que recursos 
como sons, imagens, animação entre outros passaram a estar disponíveis. E, além disso, o conteúdo é 
exibido ao aluno no momento em que o professor o disponibilizar na rede, podendo o aluno acessá-lo em 
seu tempo livre ou no momento em que lhe for mais conveniente, a partir de qualquer computador 
conectado à Internet.

 

Nos dias de hoje, esta liberdade de ensino torna-se extremamente necessária, pois ao mesmo tempo em 
que o mercado exige indivíduos mais especializados e competentes, esses profissionais possuem pouco 
tempo livre para se dedicarem aos estudos; e, tanto os alunos quanto seus professores necessitam de 
métodos eficazes no processo de ensino-aprendizagem.

 

Este capítulo apresentará uma descrição dos principais serviços da Internet mais utilizados em EAD. 
Esses serviços podem ser classificados segundo dois principais critérios de avaliação: quanto à variável 
tempo e quanto à mídia envolvida (JAQUES). 

 

Quanto à variável tempo, as técnicas estão divididas em duas categorias: assíncronas e síncronas. As 
ferramentas síncronas são aquelas em que a informação é transmitida ao aluno, ao mesmo tempo em que 
é disponibilizada. Já as ferramentas assíncronas permitem que o aluno acesse a informação no momento 
que lhe for mais conveniente, já que esta permanecerá disponível para que seja futuramente acessada.

 

Quanto à mídia envolvida, os serviços podem ser classificados em ferramentas que utilizam simples texto 
plano, ou ferramentas que utilizam algum recurso multimídia (como áudio, vídeo, gráfico etc).



 

A tabela 3.1 apresenta as tecnologias aplicadas a EAD segundo os critérios de classificação descritos por 
Otsuka apud Patrícia Jaques (JAQUES).

 

Tabela 3.1: Classificação das tecnologias aplicadas a Educação a Distância (JAQUES).

 Modo Texto Multimídia

Assíncrona ►E-mail

►Newsgroups

►Listas de Discussão

►FTP (File Transfer 

    Protocol)

►Gopher

►Telnet

►WWW (World Wide

    Web)

Síncrona ►IRC

►MOO (realidade virtual

    baseada em texto)

►Videoconferência

►Groupware

 

 

3.1 Newsgroups
 

Newsgroup é um grupo de notícia disponível para qualquer pessoa que possua acesso a Internet. Escolhe-
se um tema para discussão, e as pessoas interessadas enviam comentários e artigos de interesse comum. 
Os newsgroups são listados por áreas de interesse, existindo dentro de cada um deles diversas discussões 
sobre assuntos específicos.

 

Os newsgroups são classificados em abertos ou moderados. A maioria deles, no entanto, é aberto; 
significando que qualquer pessoa pode participar de alguma discussão, bastando para isso apenas enviar 
artigos para o grupo de notícias. Assim, esses grupos poderão ficar sobrecarregados com materiais que 
não dizem respeito ao tema de discussão.



 

Ao contrário, os newsgroups moderados controlam as discussões, pois possuem uma pessoa conhecida 
como moderador que é encarregada de avaliar e selecionar os artigos enviados para o grupo, permitindo 
que apenas artigos considerados relevantes sejam disponibilizados para o grupo.

 

Threads (assunto) é a forma como uma informação contida num newsgroup é organizada. Sempre que 
alguém posta um artigo original ou uma informação nova é iniciada uma thread, e essa se desenvolve à 
medida que outras pessoas respondam ao artigo original, ou acrescentem outras informações ampliando a 
discussão. A formação de uma thread é totalmente espontânea e seu desenvolvimento depende do 
interesse dos outros participantes pelo artigo enviado e pela discussão em andamento.

 

 

3.1.1 Leitor de News

 

Leitor de News é um programa que ajuda o usuário a manter toda a informação em ordem, apresentando 
as discussões mantidas pelo grupo de notícias também ordenadas.

 

O software leitor apresenta os artigos disponíveis por tópicos, podendo o usuário selecionar os itens que o 
interessam. Os itens já lidos são mantidos em registros e apenas os novos são mostrados desde a última 
sessão do usuário. E, caso este não se lembre onde foi visto algum artigo, pode procurá-lo baseado: no 
autor, no assunto ou em uma sinopse dada pelo autor. 

 

O programa leitor de news pode ser programado para exibir ou descartar certos itens automaticamente; 
baseado apenas no nome do autor ou no assunto do artigo.

 

3.1.2 USENET

 

A Usenet é uma rede de servidores de news, envolvendo milhares de computadores do mundo inteiro, que 
transmite a informação de um computador a outro, para que o usuário as leia através do servidor ao qual 
está conectado. Trata-se, portanto, de uma comunidade eletrônica de pessoas interagindo umas com as 
outras e um recurso com resposta para problemas e questões relacionados a vários tópicos.

 

Toda a informação proveniente da Usenet está organizada através de hierarquias de newsgroups. O nome 
de cada grupo de notícia é composto por sua hierarquia básica seguida de uma série de tópicos mais 
específicos, separados por ponto (.). Por exemplo, rec.music.folk é uma discussão recreacional na 



categoria geral de música popular (folk).

 

 

A Usenet possui sete hierarquias básicas (JAQUES), que são:

ü      comp:              Ciência da computação e tópicos correlatos.

ü      news:               Grupos relacionados à rede news e aos softwares                       

                                               news.

ü      rec:                  Grupos que discutem hobbies, atividades

recreacionais e artes.

ü      sci:                  Grupos que discutem pesquisa científica 
e                                                                                                

                                    aplicações.

ü      soc:                 Grupos que discutem questões sociais e políticas.

ü      talk:                Estes grupos são um fórum para debate sobre algum 

                             assunto, ou tópico polêmico.

ü      misc:                Algum tópico que não está relacionado às categorias              

citadas acima.

 

3.1.3 Servidores de News

 

O computador de sistemas que recebe novos artigos de outras redes é chamado de servidor de news. Os 
artigos novos permanecerão na máquina servidora e serão enviados para o computador local do usuário, 
quando ele solicitar. Os artigos de newsgroups não são transferidos para a máquina do usuário 
permanecendo no servidor para que todos os usuários possam acessá-lo. 

 

Os artigos ocupam espaço em memória, e assim o administrador do servidor apaga as mensagens mais 
antigas que se acumulam ao longo do tempo. Geralmente os artigos permanecem durante um mês na 
máquina servidora, prazo conhecido como data de expiração. Também é tarefa do administrador do 
servidor definir quais newsgroups serão viabilizados aos seus usuários.

 

Os servidores podem ter newsgroups criados localmente. Qualquer administrador pode criar tantos grupos 



quantos forem necessários, dependendo das necessidades dos usuários do servidor. Embora estes grupos 
criados sejam locais, eles podem ainda ser passados a outros servidores que possuam interesse em seu 
assunto. Estes newsgroups serão nomeados pelo administrador do servidor local, que escolherá nomes 
que não entrarão em conflito com nomes de servidores já existentes.

 

3.1.4 Como os artigos são viabilizados aos participantes de um newsgroup?

 

O usuário irá se conectar a um servidor de newsgroups escolhendo um deles, onde um programa leitor de 
news interrogará um servidor de news para receber menus de artigos e chamadas para os artigos como 
requisitos. O servidor coleta notícias de vários lugares: Usenet, fontes locais de news, refletores de mail, e 
Clarinet. Ele armazena estes artigos por um certo período de tempo (controlado pelo administrador do 
servidor) e depois os descarta.

 

A figura 3.1 mostra como é o funcionamento de um sistema de news (JAQUES).

 

 

 

Figura 3-1 Estrutura de funcionamento de um Sistema de News.

 

3.2 Correio Eletrônico 
 

Correio eletrônico é o serviço básico de comunicação em rede. Também conhecido como e-mail ou mail; 
o correio eletrônico permite que usuários troquem mensagens via computador, usando um endereço 
eletrônico como referência para localização do destinatário da mensagem.
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A forma de endereçamento Internet usada nas correspondências eletrônicas é user@host. O user é a 
identificação do usuário, o login name fornecido em seu cadastramento. O segundo termo host, que se 
encontra à direita do sinal @ (arroba), especifica o nome do domínio (inteiramente descrito) do 
computador host no qual o usuário possui uma conta, ou seja, o computador provedor de acesso.

 

O correio eletrônico pode ser também utilizado para a discussão de tópicos específicos, através de 
mensagens enviadas a uma lista de discussão. A maioria das mensagens enviadas via rede é constituída 
por informação textual, sendo possível, no entanto, também o envio de sons e imagens, desde que as 
mensagens sejam devidamente codificadas.

 

Para utilizar o correio eletrônico, o usuário deve utilizar um software cliente, rodando em seu computador 
pessoal, como por exemplo: o Eudora, o Pegasus Mail, ECS Mail.

 

O correio eletrônico é virtualmente instantâneo, e não apresenta custos, é claro, apenas o custo da 
conexão Internet. Além disso, o e-mail é um serviço de comunicação assíncrona e, por isso, o usuário não 
precisa estar conectado a Internet no momento em que uma mensagem lhe for enviada.

 

As mensagens destinadas a um usuário são armazenadas no servidor de e-mail, que é um computador com 
grande capacidade de armazenamento, até que o usuário acesse a sua caixa postal. Cada caixa postal está 
associada a um único endereço, que pode pertencer a um único usuário (caixa postal privada) ou pertencer 
a um grupo de pessoas (caixa postal de grupo ou broadcast mailbox).

 

3.2.1 Listas de Discussão

 

Listas de discussão são um tipo especial de aplicação do correio eletrônico, já que o usuário precisa de um 
e-mail para participar da mesma. Elas são tratadas por um software executando em um computador 
remoto, denominado de listserver. 

 

Os usuários que pretendem inscrever-se em uma lista, enviarão então uma mensagem a este computador. 
Nesta mensagem devem estar contidos comandos específicos que indicarão que aquele usuário estará 
participando da lista ou que deverá ser excluído da mesma. 

 

Após o usuário ter ingressado na lista, ele passará a receber em sua caixa postal todas as mensagens que 
foram enviadas a esta lista de discussão. Há dois tipos de mensagens que podem ser enviadas por um 
usuário para uma lista de discussão: a primeira diz respeito às mensagens que são enviadas com 
comandos em seu conteúdo, e que serão analisadas pelo listserver (que executará alguma tarefa, como 



inscrever uma pessoa na lista de discussão); enquanto, a segunda opção diz respeito às mensagens que 
deverão ser destinadas aos membros da lista de discussão. Esta mensagem será enviada pelo usuário para 
o endereço da lista de discussão. O listserver receberá esta mensagem e a enviará a todos os membros da 
lista de discussão.

 

Tanto as listas de discussões, como os newsgroups são fóruns automáticos de discussão e, por isso, estes 
dois conceitos tendem a ser confundidos. Mas eles apresentam algumas características bastante 
diferenciadoras (JAQUES):

ü      Uma correspondência de newsgroups não é enviada para uma caixa postal, as 
mensagens são exibidas em um servidor.

ü      Artigos de newsgroups podem ser visualizados por qualquer um que contacte 
o servidor de news, em oposição às listas de discussão onde os artigos são enviados apenas 
para os usuários inscritos.

ü      Os artigos permanecem armazenados em newsgroups por um certo período de 
tempo, enquanto que as correspondências enviadas por uma lista de discussão permanecem 
na caixa postal do usuário até que ele as apague.

 

3.3 FTP
 

Conhecido como FTP, File Transfer Protocol é o serviço básico de transferência de arquivos na rede. 
Através do FTP é possível copiar um arquivo de um computador para outro, mesmo que esses 
computadores possuam sistema operacional distinto ou formato diferente de armazenamento de arquivos.

 

Para que um usuário possa copiar ou disponibilizar um arquivo em um computador servidor de FTP, ele 
deve estar logado na rede. O FTP apenas copia um arquivo de uma máquina para outra, não removendo 
nenhum arquivo do servidor onde está originalmente localizado.

 

Para usar o serviço FTP, o usuário deve conhecer o nome ou endereço de host do computador remoto, um 
username e password naquele computador, bem como o nome e localização do arquivo a ser buscado no 
computador remoto. 

 

O FTP requer que o usuário tenha permissão para realizar acesso ao arquivo que ele deseja copiar ou 
transferir, pois nem todo arquivo pode ser copiado ou disponibilizado por FTP. Para que um usuário 
possa copiar esse arquivo ele deve possuir permissão para transferência como, por exemplo, permissão 
para leitura.

 

O FTP permite que usuários Internet possam localizar arquivos de dados, programas de computador e 
documentos digitais em um computador remoto e então fazer uma cópia para o disco rígido do seu 



próprio computador. Esse processo é chamado de download, e permite que programas freeware 
(disponíveis gratuitamente na rede) sejam disponibilizados para todos os usuários Internet. Esta 
transferência de arquivos pode ser feita através dos seguintes passos:

ü      O usuário deve primeiramente se “logar” em sua host local e chamar o programa 
cliente FTP.

ü      Depois, ele deverá fornecer o nome ou endereço do computador host para o 
computador remoto.

ü      Estando conectado ao computador remoto, o usuário deve-se “logar” fornecendo a 
sua username e password.

ü      Digitar os comandos de cópia ou envio de arquivos.

ü      E, após ter finalizado, ele deve desconectar-se do computador remoto e sair do 
programa cliente de FTP.

 

3.4 Gopher
 

É um sistema para busca de documentos que combina recursos de navegação através de coleções de 
documentos e bases de dados indexadas, por meio de menus hierárquicos. Ele é usado para armazenar e 
disponibilizar textos, voz, imagens e gravações em vídeo para usuários através da Internet.

 

Assim como o FTP, o Gopher também é utilizado para armazenar e recuperar arquivos de um computador 
remoto. A diferença está na estrutura de menu hierárquica do Gopher.

 

A informação desse sistema encontra-se armazenada em diversos servidores, que estão conectados em 
uma rede. Esta distribuição da informação permite que novos servidores sejam ligados facilmente à rede. 
Além disso, índices muito grandes podem ser distribuídos em vários servidores, resultando em um 
significativo aumento da velocidade.

 

Na conexão inicial, o servidor raiz envia uma lista de objetos que se encontra no seu diretório de nível 
mais alto. Estes objetos podem ser diretórios, índices de telefones, máquinas de busca, referências Telnet 
(veja seção 3.5) ou sons. 

 

Cada objeto tem associado a si um título, que será exibido ao usuário, e os dados, que endereçam a 
localização da informação na Internet: uma única “palavra seletora”, um nome de host e um número de 
porta.

 

O programa cliente apresenta ao usuário apenas as listas de títulos, não sendo necessário que o usuário se 



lembre do nome de host, porta ou qualquer outra informação. O próprio software cliente, tendo o usuário 
selecionado um título, irá contactar e enviar à host os dados associados ao objeto, tais como porta e 
palavra seletora.

 

O Gopher pode ser acessado através de software cliente disponível para plataformas Macintosh, PC, 
NEXT, X Windows e terminais UNIX. 

 

 

 

3.4.1 Veronica

 

Veronica é um serviço de informações que facilita a busca e recuperação de documentos distribuídos na 
rede e acessíveis via Gopher. Ao invés da busca individual baseada em menus dos servidores Gopher, o 
usuário de Veronica obtém, numa única interação, o resultado da sua pesquisa efetuada em todos os 
servidores Gopher disponíveis na rede.

 

Esta ferramenta permite o acesso direto aos itens de menu que contém a palavra-chave indicada pelo 
usuário no momento em que efetuou a consulta. Assim como o Gopher, Veronica opera somente em 
títulos e itens do menu, e não sobre o conteúdo dos documentos.

 

3.4.2 Jughead 

 

Esta é uma ferramenta de busca nos menus do Gopher muito semelhante ao Veronica. Seu nome é uma 
sigla para Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display. Funciona de maneira 
ligeiramente diferente, permitindo o uso de operadores do tipo AND, OR e NOT.

 

3.5 Telnet
 

É um protocolo básico da Internet que permite aos usuários se contactarem e se logarem a um computador 
remoto, a partir de seu computador, de forma que tenham a impressão de que estão conectados 
diretamente àquele computador. 



 

O Telnet pode ser utilizado por um usuário que esteja conectado à Internet e disponha de um programa 
cliente para Telnet em seu computador. Uma vez conectado diretamente ao computador remoto, o usuário 
poderá introduzir dados, executar programas, ou realizar qualquer outra operação. Quando a sessão 
Telnet for finalizada, a aplicação retornará para o sistema local.

 

Esta facilidade da Internet é bastante útil para a procura de catálogos de bibliotecas em qualquer parte do 
mundo. Além disso, ele pode encontrar as informações que precisa através do resumo disponibilizado.

 

Os passos necessários para executar um programa Telnet são (JAQUES):

ü      Em primeiro lugar, o usuário deve se “logar” em uma host local.

ü      Rodar o programa cliente Telnet naquela host.

ü      Conectar-se ao computador remoto - o qual deseja, através do seu nome ou endereço 
de host.

ü      Uma vez conectado, fornecer o username e a password.

ü      E, quando desejar finalizar a sessão Telnet, desconectar-se do computador remoto.

 

3.6 World Wide Web
 

A World Wide Web é o serviço mais popular da Internet, permitindo o acesso e a visualização de textos, 
imagens, sons e outros conteúdos multimídia. Embora a rede já exista há vários anos, a Web foi a 
responsável pela sua recente popularização e crescimento. É um serviço baseado em hipertextos que 
permite ao usuário buscar e recuperar informações distribuídas por diversos computadores da rede que 
suportam este serviço. 

 

Três motivos explicam a grande popularidade da Web:

ü      Sua interface gráfica, adequada para o intercâmbio de documentos multimídia.

ü      A facilidade com que esses documentos podem ser criados.

ü      A possibilidade de inserir facilmente hyperlinks em um documento – palavras-chaves 
representativas do tema desenvolvido em outros documentos, que, quando clicadas abrem esse 
outro documento para o usuário. Os documentos que usam hyperlinks são chamados de hipertexto.

 

O serviço www possui basicamente dois componentes: o cliente e o servidor. O servidor armazena e 



disponibiliza as informações na forma de software, textos e gráficos.

 

As informações são disponibilizadas em sites, que são formados por um conjunto de arquivos hipertextos 
onde as informações são exibidas. Estes arquivos ligam o documento presente a outros documentos 
através de links, que são palavras sublinhadas no texto. O usuário poderá clicar nelas, o que acionará um 
outro arquivo no servidor, que será exibido ao software cliente, também conhecido como browser. Este 
programa pode acessar diferentes protocolos, tais como: HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP, 
Gopher entre outros. O servidor avisará ao software cliente qual o tipo de arquivo que se está fazendo 
acesso. Quando o browser não entende o formato do arquivo (ex.: Postscript, VRML etc), é chamada uma 
aplicação “helper”, se estiver disponível na máquina cliente. Todas essas características tornam o www 
uma ferramenta de fácil utilização.

 

A arquitetura Cliente-servidor do Gopher é muito semelhante à arquitetura do www, bem como algumas 
características de sua funcionalidade. Outra semelhança entre o www e o Gopher encontra-se no modelo, 
pois ambos apresentam a informação através de menus, os quais permitem ao usuário buscar o conteúdo 
que precisa. 

 

Porém, uma diferença básica se encontra na forma de apresentação destes menus. Enquanto que no 
Gopher os menus consistem de estruturas de diretórios, pois ele é totalmente baseado em texto, no www 
eles estão generalizados para documentos hipertextos. Em ambos os casos, simples servidores de arquivos 
geram os menus ou hipertexto diretamente de uma estrutura de arquivo de um servidor. Porém, o modelo 
de hipertexto do www fornece ao programa um poder maior para comunicar as opções disponíveis para o 
leitor, assim como ele permite incluir cabeçalhos e várias formas de estruturas de listas, por exemplo, 
dentro do hipertexto.

 

Cada arquivo, do modelo de hipertexto www, disponibilizado (site) tem seu próprio endereço na Internet, 
conhecido como URL (Uniform Resource Locator) ou  endereço Internet. Ele é composto por um 
indicador de protocolo (ex.: “http”), um nome de máquina Internet (ex.: “java.sun.com”) e um nome de 
arquivo (ex.: “cap4_6.htm”). As  informações disponibilizadas no site encontram-se escritas em uma 
linguagem chamada Hyper Text Markup Language (HTML). Esta linguagem é entendida por todo o 
software cliente www, e usada para transmitir objetos básicos como texto, menus e informações de ajuda 
on-line através da rede. Além disso, através do endereço URL podemos determinar que tipo de 
organização produziu o site. São seis as principais terminações possíveis para endereços de documentos 
disponíveis no www:

            .com                é um site comercial;

            .edu                 é um site acadêmico;

            .gov                 é um site do governo americano;

            .org                 é geralmente uma organização de fim não-lucrativo;

            .net                  é um provedor de serviço de rede;

            .mil                  designa um site militar.

 



É bom lembrar que estas terminações são usadas apenas para os sites americanos. Nos outros países, 
todos os sites, independente do tipo de organização pela qual foram produzidos, são finalizados pela 
terminação que designa o seu país. No Brasil, todos os sites possuem a terminação .br, em Portugal os 
sites são finalizados por .pt, no Chile por .ch e, tantos outros.

3.7 MOO
 

Um MOO (Multi User Object Oriented) é um ambiente que possui características similares às 
apresentadas no MUD. Um MUD (Multi User Dungeon) é um ambiente baseado em realidade virtual em 
modo texto, acessível via rede de computadores (Internet) e onde múltiplos usuários têm acesso a uma 
base de dados compartilhada, que lhes permitem executar jogos. Um MOO é um sistema interativo, 
multiusuário, programável, acessível em rede, empregado para construção de jogos de aventuras baseados 
em textos, sistemas de conferência, e outros softwares colaborativos.

 

Os participantes de um ambiente MOO são conhecidos como jogadores. Eles devem-se conectar ao 
ambiente usando Telnet, ou algum outro software cliente especializado. Tendo-se conectado, os jogadores 
se posicionarão como um personagem dentro do ambiente MOO, passarão a dar comandos on-line que 
serão interpretados pelo ambiente LambdaMOO. Estes comandos podem mudar a realidade virtual (ex.: 
alterar a localização de um personagem), ou podem simplesmente descrever o estado corrente daquela 
realidade, tal como a aparência de um objeto.

 

O trabalho de interpretar os comandos é dividido entre o servidor e o banco de dados do sistema. O 
servidor é um programa, escrito em uma linguagem de programação padrão, que gerencia a conexão à 
rede, mantém filas de comandos e outras tarefas a serem executadas, controla todo o acesso ao banco de 
dados, e executa outros programas escritos na linguagem de programação MOO. O banco de dados, por 
sua vez, contém representações de todos os objetos na realidade virtual, incluindo os programas MOO que 
o servidor executa para dar àqueles objetos seus comportamentos específicos (JAQUES).

 

3.8 Software de Conferência
 

Conferência por computador diz respeito aos softwares que permitem suporte para comunicação de forma 
efetiva entre vários usuários. Para utilizar o sistema de conferência por computador todos os usuários 
precisam estar utilizando o mesmo pacote de software. O programa usado inclui características especiais e 
específicas as quais tornarão as mensagens enviadas pelos usuários mais organizadas e estruturadas.

 

Esses softwares possuem uma tecnologia similar à de correios eletrônicos, permitindo uma comunicação 
de muitos-para-muitos. Desta maneira, os usuários de um software de conferência podem dialogar, na 
forma de um “bate-papo”, sobre temas de sua preferência.

 



Além disso, estas ferramentas permitem que os usuários possam realizar conferências de um computador 
para outro, o que implica num sistema de conferência mais barato entre pessoas do mundo inteiro. Muitos 
desses programas permitem que os integrantes de uma conferência possam compartilhar dados das 
aplicações em seu computador, o que permite que os alunos à distância mostrem aos seus colegas o 
resultado de seu trabalho, ou que o professor realize demonstração aos seus alunos.

 

Os softwares de conferências podem ser classificados em dois tipos: IRC (Internet Relay Chat) e 
ferramentas de videoconferência. Para maiores detalhes, veja: (JAQUES). 

 

3.8.1 IRC

 

IRC é a sigla para Internet Relay Chat. É um serviço que possibilita a comunicação escrita on-line entre 
vários usuários através da Internet. Caracterizando-se como uma forma de conversa escrita na rede, a qual 
possibilita a troca rápida de mensagens entre seus usuários de maneira divertida e bastante interativa.

 

Para que o usuário possa entrar num grupo de discussão sobre um tópico de seu interesse particular, é 
necessário que ele ingresse num canal de comunicação. Os espaços virtuais que disponibilizam esse 
serviço são conhecidos como Chat rooms.

Para usar o serviço IRC, o usuário pode acessar um programa cliente público que esteja sendo executado 
em uma máquina, através de conexão Telnet, ou então ele pode acessar um canal de comunicação através 
de seu próprio software cliente. Para acessar esse canal de comunicação, primeiramente ele tem de se 
conectar a um servidor IRC conhecido para logo após entrar num dos grupos de discussão 
disponibilizados por esse servidor.

 

3.8.2 Videoconferência

 

É uma tecnologia de transmissão interativa de vídeo e áudio em tempo-real, e em ambos os sentidos, entre 
dois ou mais usuários que podem estar situados em posições geográficas diferentes.

 

Antes do surgimento da Internet, essa tecnologia era utilizada apenas em grandes empresas, pois exigia 
grandes investimentos em equipamentos e conexão. Mas, com o surgimento da Internet, a 
videoconferência passou a ser mais utilizada. Desse modo, o canal de transmissão de dados da Internet 
passou a ser usado como canal de comunicação na videoconferência, permitindo que os usuários possam 
enviar e receber mensagens, arquivos, imagens e sons.

 

Na Educação a Distância, a videoconferência apresenta recursos bastante úteis, tais como:



ü      Áudio: esse é um recurso existente nos software de videoconferência. Os programas 
que apenas disponibilizam comunicação de áudio, são conhecidos como software de 
audioconferência, e o tipo de comunicação disponibilizado é muito similar às conferências 
telefônicas, com a vantagem de que, independente da distância física entre os usuários, o custo da 
comunicação será o de uma chamada local.

ü      Vídeo: com esse recurso, os usuários dos programas de videoconferência dispõem de 
artifícios para visualizar os outros usuários, comunicando-se também através de gestos e podendo 
exibir objetos a outros integrantes da conferência. Assim, os usuários possuirão um maior senso 
de presença.

ü      Chat: a maioria dos softwares de conferência também disponibiliza uma janela de 
comunicação em modo texto aos usuários. Este recurso permite que os usuários possam trocar 
mensagens, caso não possuam todos os requisitos de hardware necessários, ou caso o canal esteja 
muito congestionado.

ü      Whiteboard: trata-se de uma área de desenho que permite que os usuários possam 
importar imagens gráficas ou fazer anotações.

ü      Transferência de arquivos: permite que os usuários possam disponibilizar textos 
(enviar e receber), ou programas, em forma de arquivo aos outros participantes da conferência.

ü      Compartilhar aplicações: alguns softwares de conferência mais avançados 
permitem que os participantes de uma conferência visualizem as aplicações de outro usuário, bem 
como, a partir de seu computador controlem a execução dessa aplicação.

 

Para participar de uma videoconferência, um usuário precisa de alguns equipamentos especiais de 
hardware tais como: microfone, caixa de som e, se quiser mandar e enviar vídeo, drive de vídeo, uma 
placa de captura de vídeo e uma câmera. A configuração mínima necessária ao computador e à plataforma 
recomendável, dependerá do software escolhido pelo usuário. 

 

3.9 Groupware
 

O termo Groupware se refere à combinação de um processo de grupo e ferramentas de software que 
caracterizam uma rede como um sistema de comunicação (JAQUES).

 

O termo Trabalho Cooperativo Suportado por Computador (CSCW) é em algumas vezes empregado 
como sinônimo para Groupware. CSCW é definido como a disciplina de pesquisa para o estudo das 
técnicas e metodologias de trabalho em grupo e das formas como a tecnologia pode auxiliar este trabalho. 

 

Então, enquanto o CSCW é a pesquisa na área de trabalho em grupo e como os computadores podem 
apoiá-lo, Groupware é empregado para designar a tecnologia (hardware e software) gerada pela pesquisa 
em CSCW. São exemplos de Groupware: correio eletrônico, teleconferência, suporte à decisão e editores 
de texto colaborativos.



 

Uma importante característica do Groupware é que ele proporciona o aprendizado colaborativo, ou seja, 
ele reforça alguns dos princípios da EAD, como: interatividade, aprendizado ativo e monitoramento do 
aprendizado do aluno pelo professor, pois, o aluno adquire seus conhecimentos através de discussões com 
outros colegas do grupo e com o professor. Assim, não fica apenas a cargo do professor disponibilizar a 
informação.

 

São programas de Groupware: o Lotus Notes, que provêm um maior número de facilidades para o usuário 
que um sistema de e-mail ou uma lista de discussão. Lotus Notes é uma forma de Groupware que permite 
que um usuário ou um grupo deles possam acessar, compartilhar e trocar informações entre si a partir de 
múltiplas plataformas de computadores e localizações através de uma estrutura cliente-servidor. 

Outro exemplo de programa Groupware é o HiperNews, que combina World Wide Web com Newsgroups, 
permitindo que os usuários possam trocar entre si artigos e mensagens a serem discutidas, como no caso, 
por um grupo de pessoas envolvidas em um curso à distância.

 

3.10 Conclusão
 

Vivem-se hoje novos tempos, em que o avanço da tecnologia propicia a ampliação de novas fronteiras em 
todos os setores, seja na economia, na política, na saúde, na educação; e observa-se também o seu uso e 
desenvolvimento.

 

Particularmente na educação, a nova era, dita Era Técnico-Científica, revolucionou a educação com um 
programa de ensino a distância, até bem pouco tempo esquecido, mas que com a popularização da 
Internet e o aparecimento das redes de computadores tornou-se um dos assuntos mais comentado e 
discutido nas principais instituições de ensino.

 

A Educação a Distância (EAD) baseia-se nos conceitos do construtivismo, permitindo que professores e 
alunos interajam entre si trocando informações e conhecimentos. E para que essa troca de informações 
seja feita, novas tecnologias de comunicação foram implementadas com o objetivo de oferecer um serviço 
barato, rápido, de qualidade e confiável.

 

As novas tecnologias, aliadas aos novos paradigmas da educação, permitem que aplicações educativas 
sejam desenvolvidas constituindo um ambiente de ensino-aprendizagem interativo com alternativas de 
solução para os diversos problemas educacionais; e, mostram também que todos estes recursos reservam 
ao professor a oportunidade de revitalizar seu papel, trazendo novas dimensões e perspectivas para o 
trabalho do mesmo.



 

 

 

 

4.    Projeto e Implementação de um Curso 
Virtual
 

Os capítulos anteriores procuraram descrever e informar ao leitor interessado em Educação a Distância, 
como se deu o aparecimento da mesma, qual a sua importância no contexto histórico, como as políticas 
governamentais tratam esse assunto e quais as tecnologias usadas para a realização de um processo de 
ensino-aprendizagem construtivista; baseado não apenas em aspectos tecnológicos, mas numa educação 
desenvolvida em coerência com o conhecimento do conteúdo a ser ensinado e como este deverá ser 
ensinado, com abordagem dos aspectos pedagógicos e psicológicos na educação.

 

Neste capítulo serão descritas todas as ferramentas utilizadas, no projeto e na implementação de um 
sistema para desenvolvimento de um curso virtual, com o objetivo único de ensino à distância. E, como 
esse sistema ainda não foi implantado para uso, este capítulo dará sugestões para a possível implantação 
de um curso virtual baseado no uso da tecnologia de Educação a Distância (EAD), tema já comentado 
nesse trabalho, para treinamento e aperfeiçoamento de funcionários.

 

Para o desenvolvimento desse sistema, foi usado: linguagem de programação Java™ 2 SDK (Servlets), 
Standard Edition 1.3.0, Java Script e HTML, Banco de Dados MySQL, driver para conexão com o banco 
de dados MySQL JDBC Driver Versão 1.1b, servidor de http Resin (para Windows) e Apache JServ (para 
Unix).

 

Vale ressaltar que independente do tema abordado para o ensino a distância, o que será descrito neste 
capítulo poderá ser desenvolvido para qualquer curso; bastando apenas mudar o aspecto geral do sistema.

4.1 Sobre a Linguagem de Programação – Java (Servlets)
 

Java tem a aparência de C ou de C++, embora possua uma filosofia de linguagem diferente. Tem 
características herdadas de muitas outras linguagens de programação: Objective-C, Smalltalk, Eiffel, 
Modula-3 entre outras (CESTA). Pode-se dizer que Java é uma feliz união de tecnologias testadas por 
vários centros de pesquisa e desenvolvimento de software.

 

É uma linguagem orientada a objetos, e como toda linguagem orientada a objetos possui portabilidade. O 



“byte-code[2]” gerado pelo compilador para a sua aplicação específica pode ser transportado entre 
plataformas distintas que suportam Java (Solaris 2.3, Windows-NT, Windows-95, Mac/Os etc). Não é 
necessário recompilar um programa para que ele rode numa máquina e/ou sistema diferentes, ao contrário 
do que acontece, por exemplo, com programas escritos em C e outras linguagens.

 

Esta portabilidade é importante para a criação de aplicações para a Internet. O compilador Java é escrito 
em Java, deste modo ele é portável para qualquer sistema que possua o interpretador de “byte-codes”.

 

Um programa em Java é compilado para o chamado “byte-code”, que é próximo as instruções de 
máquina, mas não de uma máquina real como já foi dito anteriormente. Por isso, Java pode ser mais 
rápida do que se fosse simplesmente interpretada.

 

Java suporta herança, mas não herança múltipla. A ausência de herança múltipla pode ser compensada 
pelo uso de herança e interfaces, onde uma classe herda o comportamento de sua superclasse, além de 
oferecer uma implementação para uma ou mais interfaces. Java permite a criação de classes abstratas.

Outra característica importante em linguagens orientadas a objetos é a segurança. Veja algumas 
características dessa linguagem que a torna segura (CESTA):

ü      Presença de coleta automática de lixo, o que evita erros comuns quando os 
programadores são obrigados a gerenciar diretamente a memória.

ü      Inexistência do uso de ponteiros, em favor do uso de vetores, objetos e outras 
estruturas substitutivas que trazem benefícios em termos de segurança. Dessa forma, o 
programador é proibido de obter acesso a memória que não pertence ao seu programa, 
além de não cometer erros comuns tais como “reference aliasing” e uso indevido de 
aritmética de ponteiros.

ü      Ser “strongly typed”, esta vantagem está relacionada a eliminação de 
conversões implícitas de tipos de C++.

ü      Presença de mecanismos de tratamento de exceções (modela situações como 
falhas de transmissão e formatos incompatíveis de arquivos) tornando as aplicações mais 
robustas e não permitindo que elas abortem, mesmo quando rodando sob condições 
anormais. 

 

A linguagem permite a criação de vários “threads” de execução. Isso é importante para o caso de 
animações, e é particularmente poderoso nos ambientes em que aplicações Java são suportadas, ambientes 
estes que geralmente podem mapear os threads da linguagem em processamento paralelo real.

 

Java foi criada para ser usada em computadores pequenos, exigindo assim pouco espaço e pouca 
memória. Além disso, ela fornece facilidades para programação com sockets, remote method call, TCP-IP 
e outros.

 



O uso desta linguagem é free, podendo ser feito um download a partir do próprio site da Sun 
Microsystems no endereço de URL: http://java.sun.com. Neste site encontra-se também toda a 
documentação desta linguagem, incluindo requisitos do sistema, sua instalação entre outras informações.

 

Optou-se pelo uso dessa linguagem pelos seguintes motivos:

ü      Portabilidade;

ü      Uso na Internet;

ü      Aproveitamento da tecnologia de computadores já existente;

ü      Ocupação de pouco espaço e pouca memória;

ü      Ser gratuita;

ü      Interesse dos programadores em aprofundar seus conhecimentos na 
linguagem. 

 

Veja um exemplo de um servlet (programa em Java) que faz uma consulta no banco de dados e imprime 
essa consulta na página de resposta:

 

// Importa as classes necessárias

import java.io.*;

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

import java.sql.*;

 

// Cria a classe “Teste” herdando os métodos e propriedades da classe HttpServlet

public class Teste extends HttpServlet { 

 

// Implementa o método doGet que será executado quando o servlet for requisitado 

// pelo método Get

public void doGet (HttpServletRequest request,

                       HttpServletResponse response)

 

// Tratamento de exceção



throws ServletException, IOException

    {

      // Especifica o tipo de conteúdo antes de acessar o escritor da página de resposta

      response.setContentType("text/html");
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