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RESUMO

 

A Educação a Distância surgiu no século XVIII com a utilização da escrita. Com o passar do tempo as 

inovações e modernizações nos meios de comunicação a modificaram. É um método não convencional de 

ensino  onde  existe  uma  separação  física  entre  professor  e  aluno.  Pode  ser  considerada  como  um 

complemento  ou  uma  alternativa  de  ensino  aos  atuais  métodos  de  educação,  os  estudos  são 

individualizados e  o  aluno não tem limitações de  lugar,  espaço,  tempo e até  mesmo de  deficiências 

físicas. Este tipo de ensino pode ser tão eficiente quanto o ensino tradicional, para isso é preciso que os 

métodos e as tecnologias empregadas sejam apropriadas a tarefa educacional. Existe um largo leque de 

opções em tecnologia para se fazer o ensino a distância, mas as quatro categorias principais são: a voz, 

são sistemas de áudio e que podem ou não utilizar vídeo, como telefone, audioconferência, e rádio de 

ondas  curtas;  o  vídeo são  sistemas  que  utilizam  áudio  e  vídeo,  como  videoconferência  e  vídeo 

instrucionais; os computadores que são os sistemas que utilizam a WWW como meio mais comum de 

comunicação, como aulanet, cursos virtuais e o treinamento baseado em computador(TBC). Atualmente a 

Internet é uma das ferramentas mais utilizadas para se fazer a comunicação , e os cursos que capacitam 

via Web tiveram um grande aumento. É a comunidade que mais cresce no planeta, interligando países e 

continentes  e  por  último  os  impressos utilizam o  material  impresso(livro  texto,  livro  de  exercícios, 

sumário de curso) como referência.  A Educação a distância é um meio de desenvolvimento pessoal e 

profissional  constante.  Ela  atende  com  grandes  perspectivas  de  eficiência,  eficácia  e  qualidade  a 

universalização do ensino,  sendo um meio de permanente atualização dos conhecimentos gerados de 

forma cada vez mais intensa pela cultura e ciência humana.
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LISTA DE ABREVIATURAS

 

 

 

 

EAD –  Educação a Distância

MEB –  Movimento de Educação de Base

FEPLAM –  Fundação Educacional e Cultural Padre Landell de Moura

CETEB –  Centro de Ensino Técnico de Brasília

SENAI –  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PETROBRÁS –  Petróleo Brasileiro

WWW -   World Wide Web

RDSI –  Redes Digitais de Serviços Integrados

ARPA –  Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa

ARPANET –  Evolução da ARPA Utilizando Computadores

TCP/IP –  Protocolo de Controle de Transmissões

NSF –  Fundação Nacional de Ciências

NSFNET –  Evolução da NSF Utilizando Computadores

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO
 

          A  educação  a  distância,  atualmente  vem  sendo  marcada  pelo  surgimento  de  novas  mídias, 

aumentando assim, o processo de interação entre professores e alunos. A adoção deste novo paradigma de 

ensino não considera o professor como o único detentor do conhecimento e responsável pelo processo, 

mas  sim,  vê  professores  e  alunos  em  posição  de  igualdade,  na  qual  ambos  detêm  conhecimentos 

específicos e diferenciados. Em igual medida ambos tem acesso a novas e heterogêneas informações. A 

EAD atende a grandes contingentes de alunos de forma mais eficiente que outras modalidades, com um 

custo mais barato e sem perder a qualidade. 

          

          No capítulo 2,  será  visto  como evoluiu a  Educação a  distância,  ressaltando suas  vantagens  e  

problemas, além de sua diversificação tanto no Brasil como no resto do mundo. 

 

No  capítulo  3,  identificam-se  as  principais  formas  fazer  Ensino  a  Distância,  apontando  as 

características básicas de cada ferramenta. 

 

O capítulo 4, discute a Internet como meio de se fazer Educação a Distância. 

 



          O capítulo 5, trata de um estudo de caso.

 

         Finalmente no capítulo 6,  mostram-se as conclusões do trabalho e as perspectivas da EAD, cada 

vez mais crescente e sólida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 - UMA FERRAMENTA DE DIFUSÃO DO 
CONHECIMENTO
 

2.1- INTRODUÇÃO 
 

          A Educação à distância se iniciou pela utilização da escrita. Com o passar do tempo, os meios de 

comunicação se modernizaram e apresentaram novas maneiras de aprender a distância. Nela, não se tem 

limitação  de  lugar  ou  tempo,  os  horários  são  flexíveis  e  o  aluno  estuda  na  hora  e  onde  desejar, 

permitindo-se assim, compatibilizar melhor os estudos com a parte profissional além de poder realizar 

cursos não existentes na região onde mora.

          

          A globalização trouxe a exigência de aprendizado contínuo e constante, sendo assim, a EAD torna-

se alternativa ágil, eficiente e econômica de aprender sem perder a qualidade. Nesse tipo de ensino, a 

análise  crítica  e  a  criatividade são incentivados,  sendo pois um complemento aos  atuais  métodos de 

educação.

          



Neste  capítulo,  aborda-se  a  evolução  da  EAD,  seus  problemas,  suas  vantagens,  sua 

presencialidade  e sua utilização no Brasil e no mundo.

          

2.2- EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA   
                 

          Em meados do século XIII, já havia indícios de educação a distância utilizando-se correspondência 

postal como meio de comunicação. As gerações da EAD podem ser divididas em 4 fases: I- Utilização da 

escrita  II-  Utilização  da  rádio  e  da  televisão  III-  Comunicação  com  base  em  sistemas  multimídia 

integrados IV- Utilização da informática e da telemática. 

          Neste século, o ensino a distância passou por diferentes fases que tiveram origem em uma simples 

utilização da  correspondência[1]. Mais tarde, o desenvolvimento dos audiovisuais tornou mais fácil de 

explicar certas coisas, difíceis  com a utilização de apenas textos e figuras. O passar do tempo veio inovar, 

modernizar e modificar a educação e os meios de comunicação.  Junto dessas revoluções apareceram 

diferentes formas de ensino/aprendizagem e a utilização da informática veio melhorar e agilizar ainda 

mais esse sistema não convencional de ensino.

 

          Educação a distância é um processo não convencional, no qual existe uma separação física entre 

professor e aluno. Entre os meios mais utilizados para fazer o intercâmbio, estão a Internet, os meios 

televisivos, a videoconferência e os impressos. Esse tipo de ensino é uma solução aberta e muito eficaz 

para a aprendizagem de quem, por vários motivos,  não pode se locomover ,ou cujo tempo é escasso , não 

podendo frequentar uma sala de aula convencional, ou também por morar em  local geograficamente 

afastado[URL14].

 

           Tal método de ensino atende com grandes perspectivas de eficiência e qualidade à universalização 

do ensino, sendo um meio constante de desenvolvimento pessoal com maior autonomia. É uma estratégia 

educativa, na qual se tem a aplicação de tecnologia na aprendizagem, sem limitação de lugar, ocupação 

ou tempo, para professores e alunos os quais disporão de novos enfoques e novas atitudes metodológicas.

 

          Alguns conceitos são básicos:



-     Separação física entre professor e aluno;

-         Utilização de meios técnicos na comunicação;

-         Comunicação de dupla via, em que o estudante se beneficia de um diálogo;

-         Influência da organização educacional;

Uma grande quantidade de alunos, geralmente adultos, têm necessidade de trabalhar e se aperfeiçoar ao 

mesmo tempo, e por vários motivos de incompatibilidade de horários e locais, fica quase impossível 

frequentar uma escola convencional. Assim, a educação a distância aparece como um dos meios mais 

apropriados para dar-lhes acesso ao novo saber.

 

2.3- PROBLEMAS QUE SURGEM AO IMPLEMENTAR A EAD
 

          A implementação  de cursos desta  natureza enfrenta alguns obstáculos devidos ao contexto de 

atuação e a própria natureza das estratégias da EAD, notadamente: a reduzida confiança em tal tipo de 

ensino por parte dos educadores, e a necessidade de se alterar práticas tradicionais de ensino.

 

          A imagem da educação a distância, pela sua identificação com o ensino por correspondência e sem 

objetivos educativos suscita  pouco crédito e necessita ser alterada. O investimento inicial elevado pode 

ser  impedimento para se produzir  material com elevada qualidade, mas há que se tomar consciência de 

que este tipo de ensino é uma realidade com potencial e necessidades da mesma proporcionalidade.

 

          Alguns problemas que impedem o progresso e a massificação da EAD no Brasil:

-         A organização de um projeto piloto sem a adequada preparação para o seu seguimento; 

-         Necessidade de se alterar práticas tradicionais de ensino;

-         Descontinuidade de programas sem qualquer prestação de contas à sociedade e mesmo ao governo;

-         Programas pouco vinculados às necessidades reais do país;



-         Pouca divulgação dos projetos;

-         Permanência  de  uma  visão  política  e  administrativa  desconhecedora  dos  potenciais  e  das 

exigências da educação a distância , levando esta área a ser administrada por pessoal sem necessária 

qualificação técnica e profissional[URL14];

 

2.4- QUAIS AS VANTAGENS DE APREDER A DISTÂNCIA?
 

          A EAD apresenta-se como  alternativa ou  complemento aos atuais métodos de educação, com 

capacidade de resposta a diversos tipos de necessidades. Permite compatibilizar melhor a aprendizagem 

com a atividade profissional e com a vida  familiar aluno e possibilita realizar cursos não existentes na 

área de residência. Também permite economias significativas de tempo, por não exigir deslocamentos. Na 

vida moderna, tempo é dinheiro.

 

          Neste  âmbito,  detecta-se  a  crescente  procura  de  atividades  de  educação  e  formação  mais 

individualizadas,  com a  possibilidade  de o  educando escolher,  ele  próprio,  o  processo e  o  passo  de 

aprendizagem  que  melhor  se  adaptam  ao  seu  estilo  ou  se  encontram  dentro  de  suas 

possibilidades[URL4].

 

2.5-PRESENCIALIDADE NA EAD
 

          Algumas  das  críticas  feitas  ao  ensino  a  distância  residem  numa  percepção  restrita  de  suas 

possibilidades operacionais. Muitas delas se manifestam na forma de perguntas inúmeras vezes ouvidas, 

principalmente quanto á formação profissional:  como ensinar a distância a alguém que mal sabe ler? 

Como fazer formação profissional a distância... sem prática? 

 

          A preocupação com aqueles que "mal sabem ler" evidencia uma concepção de ensino a distância, 

construída a partir do ponto de vista do meio instrucional utilizado para sua realização: a palavra escrita, o 

material impresso. Por acaso, o uso do rádio, do vídeo, da fita cassete descaracterizam o que se chama 



ensino a  distância?  Por  acaso,  as  reuniões  de  estudo,  os  encontros  periódicos,  o  contato direto com 

tutores, a prática supervisionada invalidam o uso do termo para situações em que tais atividades estejam 

incluídas?

 

          Por outro lado, a preocupação com as atividades práticas explicita uma percepção de ensino a 

distância construída a partir de um modo de realizar a ação educacional: um modo que exclui do ensino a 

distância qualquer forma de presencialidade no processo. 

 

          A presencialidade no ensino a distância é  questão de estratégia no processo de aprendizagem. O 

termo “a distância” indica a separação física entre professor e aluno, mas não necessariamente exclui esse 

contato. 

 

                    Ressalte-se: quando incluída no ensino a distância, a presencialidade tem sua função revista, 

bem como a freqüência, os objetivos e a forma das situações presenciais de contato dos alunos entre si e 

dos alunos com aqueles que os apoiam ao longo do processo de aprendizagem. Há esquemas operacionais 

de  ensino a  distância,  nos  quais  os  educadores se  encontram diariamente,  ainda  que não em termos 

obrigatórios, com um tutor ou orientador de aprendizagem, seja para assistir a algum programa em vídeo, 

para receber algum tipo de material,  para resolver um problema, etc.  Há outras situações em que os 

educadores se reúnem periodicamente para debater assuntos de seus estudos - reuniões nas quais pode 

haver, ou não, a presença de um tutor. 

 

          Há, ainda, muitas situações cujo único momento presencial é o de avaliação final, e há, aquelas em 

que o momento presencial nunca acontece - nelas todo o processo é mediado. A mediação, por sua vez, 

acontece de muitos modos e por meio dos mais variados recursos. O material impresso é ainda o recurso 

pedagógico mais utilizado, em nosso país, para a concretização do ensino a distância, cuja linguagem é 

dominada pela  quase totalidade dos que desenvolvem esta  estratégia  de ensino;  talvez aí  residam os 

motivos de sua maior utilização quando comparado a outros recursos disponíveis. A linguagem dos outros 

meios - como a dos programas de rádio, de televisão, de vídeo, de computador, etc, - é de domínio de  

número bem menor de profissionais. Poucos,  dentre os que dominam a linguagem desses meios,  são 

capazes de desenvolver programas educacionais de qualidade.

 



          Assim, a realização adequada e responsável de ações de ensino a distância que incluam tais meios, 

como televisão  e  computador,  fica  na  dependência  de  profissionais  competentes  dominadores  dessa 

linguagem. Isso, sem dúvida, restringe seu uso em tal estratégia de ensino. 

 

          Pelos comentários feitos, é possível deduzir: o ensino a distância tem vários modos de acontecer. 

Todavia,  seja  qual  for  o  modo  adotado,  as  pesquisas  na  área  indicam  terem  aqueles  que  incluem 

comunicação de dupla via ( educador - educando) resultados iguais ou superiores aos apresentados pelo 

ensino presencial. 

 

          As formas pelas quais a comunicação de "mão dupla" se dá podem ser as mais variadas: a troca de 

correspondência nas situações mais modestas; o contato face a face, o uso de telefones e do fax e outros, 

em situações menos carentes; e, via computador, por meio das chamadas "infovias", nas situações mais 

privilegiadas. Importa, no entanto, modesta ou sofisticada, a comunicação havida na direção educador-

educando, completar-se com o retorno na direção educando-educador, tranformando essa comunicação 

em - como disse o poeta Vinícius de Morais referindo-se a outra situação - infinita enquanto durar... 

 

2.6- A EAD NO MUNDO
 

          A educação a distância já está presente em quase todos os países, indo essas atividades desde o 

primário  até  o  doutorado.  Como  exemplo  cita-se  a  escola  de  ensino  primário  por  correspondência, 

localizada na Austrália e fundada em 1922, para oferecer educação primária a crianças, as quais, por 

problemas de isolamento não podiam frequentar as aulas normalmente. Atualmente, conta  com 20.000 

alunos desde o primário até o ensino secundário. Tem-se também a Open University do Reino Unido, 

fundada em 1969, exemplo de ensino universitário; mais de 1.500.000 alunos já passaram por essa escola 

e agora, ela se encontra aberta a todos os estudantes da Europa. 

          Pela larga experiência e seriedade, tem sido modelo para outras universidades. Na Universidade 

Aberta de Portugal, já foi realizado trabalho suficiente para que a EAD não seja nenhuma novidade no 

país. Em 1928, já se ouvia falar em cursos de correspondência na área de contabilidade.  Na segunda 

metade deste séc.XX  foram implementados projetos de tele-escola e rádio-escola, a tele-escola fez vários 

trabalhos  na  zona  rural  e  os  resultados  foram  excelentes,  e  pesquisas  mostraram  que  os  alunos 

frequentadores da tele-escola tinham mais sucesso nos estudos posteriores do que quem tinha frequentado 



as aulas regulares[URL14].

 

2.7- A EAD NO BRASIL
 

          O processo educacional no Brasil precisa se estruturar não só para atender a uma demanda cada vez 

maior de alunos, mas também às novas necessidades dos estudantes, vivendo num mundo globalizado, 

onde o trato da informação precisa ser feito com maior agilidade. Além disso,  a disponibilização de 

currículos  tem  de  ser  mais  flexível,  exigindo  maiores  esforços  de  pessoas  e  instituições  ligadas 

diretamente a educação.

 

          Com  a  redução  na  oferta  de  empregos,  exigem-se  profissionais  cada  vez  mais  qualificados, 

possuidores  de  novas  habilidades  e  competências,  e  o  mais  importante:  aprendizado  ininterrupto  e 

constante. Acredita-se que por meio da educação a distância isso não só é possivel como os custos com 

formação e atualização cairão drasticamente. Um exemplo é a empresa Equitel, do Paraná, que formou 

uma turma inteira de profissionais pelo preço que gastaria para formar um profissional.

 

          A  EAD  busca  a  interatividade,  atividades  complexas  como  reflexão,  questionamento  crítico, 

análises, busca de caminhos e o incentivo ao desenvolvimento da criatividade.

 

          Entre as experiências de maior destaque no Brasil, a criação do movimento de educação de base 

MEB  diferenciou-se  pela  utilização  do  rádio,  e  sendo  articulado  principalmente  nas  classes  menos 

favorecidas, mas a repressão política depois do golpe de 1964, fez seus ideais serem abandonados.

 

            No Brasil, a EAD surgiu em 1939 com a criação do Instituto Rádio Monitor; logo após, em 1941, 

veio o  Instituto Universal Brasileiro. Naquela época, utilizavam a correspondência  para se fazer uso do 

ensino  a  distância.  A fundação educacional  FEPLAM, completando 30  anos  de  existência,  teve  sua 

origem  nos  processos  educativos  não  convencionais,  buscando  melhorar  as  condições  de  vida  da 

população mais carente. O início foi através de programas de rádio e a série aprenda pela TV. Na área da 

educação geral, já foram beneficiados 110.000 alunos, na rural foram 391.000 agricultores e nas cívico-



sociais, foram 53.000 alunos.

 

          O  SENAI  de  São  Paulo  criou  em  1978,  o  programa  de  auto-instrução  com  monitoria, 

caracterizando-o como um esquema de  educação a  distância,  sendo baseado em programações  auto-

instrutivas.  Até  hoje,  mantém  cursos  de  interpretação  de  desenhos  técnico  mecânicos,  cursos  de 

matemática  e  de  eletrônica,  estando  em fase  de  preparação  os  cursos  de  eletrotécnica,  formação de 

empresários, usinagem, mecânica e resistência dos materiais. Só na década de 80, 23.000 funcionários 

concluíram seus cursos com sucesso.

 

          Outro exemplo brasileiro de EAD  é a PETROBRÁS (Petróleo Brasileiro); atualmente, conta com 

53.000 funcionários espalhados por todo o país e alguns países do exterior. Seu curso, criado em 1975, 

tem a finalidade de oferecer escolaridade básica de 1º e 2º graus para seus funcionários e de oferecer 

cursos específicos na área do petróleo .

 

          O projeto foi criado pela CETEB de Brasília, desenvolvendo toda a metodologia e os módulos de 

ensino. Seu foco principal era o público adulto entre 20 e 40 anos de idade, com interrupção nos estudos 

há  mais  de  5  anos.  O  projeto  tem as  seguintes  características:  estudo  autônomo,  demonstração  dos 

conhecimentos do cursista através de aferição por módulos completados e só aprovarão se alcançar os 

critérios previstos nos instrumentos auto-instrucionais. A PETROBRÁS faz avaliações permanentes e tem 

avaliado como ótimos os resultados alcançados, sendo que 2.230 funcionários já concluíram os cursos de 

1º e 2º graus. Nesta mesma empresa, também foi criado um curso de mestrado em logística em 1997. Esse 

curso surgiu da necessidade de treinar a mão-de-obra interna e está sendo realizado em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina. A duração do curso é de 2 anos sendo no 1º ano feitas as provas 

normais e no 2º ano as dissertações, cujos problemas reais, principalmente relacionados com a empresa, 

devem ser enfocados.

 

          O sistema adotado para a comunicação básica foi  a videoconferência,  pois era um método  já 

existente dentro da empresa e esta opção foi reforçada porque o usuário final estaria espalhado por várias 

filiais e em vários estados diferentes. Para a distribuição do material didático, além do uso dos correios, 

seria usada uma página na internet como biblioteca virtual e como meio alternativo de comunicação 

extra-classe, aumentando assim, comunicação entre professores e alunos. Além dessas duas ferramentas, 

foram planejados outros meios de comunicação, como telefone e fax.



 

          A avaliação será feita utilizando-se as mídias disponíveis no curso. Esta avaliação poderá englobar 

mais de uma atividade como: artigos, dissertações e seminários.

 

          Na Universidade Católica de Brasília, foi criado um Centro de Educação a distância para gerenciar 

cursos de especialização e aperfeiçoamento de recursos humanos. O pensamento crítico é estimulado, 

pois sabe-se que a tomada de consciência por parte de quem está aprendendo, maximiza os resultados. 

São realizados dois encontros presenciais durante o curso, que representam o momento de discussões e de 

troca  de  informações  entre  professores  e  alunos.  Durante  os  encontros  é  realizada  uma  avaliação 

supervisionada e após a ultima avaliação, é iniciada a produção do trabalho final, que consta em fazer 

uma monografia referente aos conteúdos estudados durante o curso[URL14].  

 

2.8- CONCLUSÃO
 

          Vive-se em um mundo globalizado e o conhecimento tornou-se o principal ponto de 

competitividade entre empresas e países. O mercado não mais procura aquele que possui apenas o 

conhecimento técnico, mas sim, aqueles que tenham conhecimentos multidisciplinares. E uma das formas 

de se manter esses profissionais sempre atualizados é através da educação a distância.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 - FORMAS DE SE FAZER EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA
 

3.1- INTRODUÇÃO
 

          Sem  os  meios  de  comunicação  seria  impossível  realizar  um  curso  a  distância,  pois  nesta 

modalidade de ensino, existe uma separação física entre professor e aluno. Com a revolução tecnológica, 

os  meios  de  comunicação  foram  se  modernizando  e  possibilitando  a  EAD  novas  maneiras  de  se 

comunicar. A Internet é a mais significativa delas, pois é a comunidade que mais cresce no planeta, 

interligando países e continentes. Em poucos anos, computadores e comunicações de alta performance 

serão utilizados como material didático. As comunidades virtuais farão parte do dia-a-dia como jornais e 

televisão são hoje. Sendo assim, todos os atos de ensinar terão alguns atributos de educação a distância.

          

          Neste capítulo, identificam-se as principais formas de se fazer Educação a Distância, apontando as 

características básicas de cada ferramenta. 



 

3.2- VIDEOCONFERÊNCIA
 

          Após ter inicio muito lento na década de 1980, nos anos 90, teve grande aceitação. O declínio 

significativo nos custos de rede e equipamentos fez a videoconferência se tornar mais um veículo de 

informação.

          Existem muitas razões para escolas, universidades e outras instituições de ensino e pesquisa investir 

em tecnologia para videoconferência:

-         Promover acesso igualitário para alunos com necessidades especiais;

-         Propriciarr que recursos escassos sejam compartilhados, especialmente com populações rurais, ou 

distantes;

-         Permitir o acompanhamento de experiências virtuais, quando não possível em tempo real;

-         Permitir acompanhar ao vivo aulas de professores de renome, e até mesmo interagir com eles;

 

          É um sistema interativo de comunicação utilizando áudio e vídeo e permitindo que a interatividade 

aconteça em tempo real.  A transmissão pode  ser  feita  de várias maneiras:  rádio,  linha telefônica ou 

satélite.  Há pouco tempo atrás,  as  videoconferências  só estavam disponíveis  para  grandes  empresas, 

dispostas a investir grande capital em tecnologias. Entretanto, a realidade hoje é bem diferente. Com o 

avanço da Internet, mais notadamente da WWW, a videoconferência está disponível para qualquer um, 

embora existam limitações claras, como a pouca velocidade dos dados via Internet e a qualidade não  

satisfatória.  Falta  infra-estrutura  nas  telecomunicações.  A  WebConferência  se  tornará  largamente 

utilizada  por  empresas  e  usuários  comuns,  por  ser  forma  simples,  fácil  e  barata  de  comunicação. 

Atualmente existem duas opções para videoconferência: a primeira, formada por auditórios equipados 

com TV, câmeras de vídeo e consoles de controle, a Segunda, compostos de modem, placa processadora 

de som e imagem, uma pequena câmera, microfone e um software para videoconferência. Esse programa 

permite  não  só  ver  a  imagem  do  interlocutor,  como  também,  documentos  de  qualquer  tipo  que 

aparecerem na tela do microcomputador. Dois usuários, em uma reunião virtual, podem fazer anotações 

com o mouse no documento exibido e trocar arquivos entre si. Essas facilidades permitem aos usuários 

realizar reuniões virtuais sem se afastarem do ambiente de trabalho.



 

          O vídeo é uma sequência de imagens estáticas, as quais, quando apresentadas em sequência a uma 

considerável velocidade, dão a ilusão de  movimento contínuo. Atualmente, os cinemas são apresentados 

a  24  quadros  por  segundo,  e  a  televisão,  a  30  quadros  por  segundo.  Uma qualidade  aceitável  para 

videoconferência  em computador  é  em torno de  6  quadros  por  segundo,  a  esta  taxa  já  se  consegue 

perceber movimentos  do outro lado da rede.

 

          Videoconferência, baseada em computador, utiliza o vídeo analógico como entrada; este vídeo 

pode vir de filmadora, de videocassete ou de outro dispositivo de captura de vídeo. O sinal de vídeo 

analógico  deve  ser  codificado para  a  forma digital,  afim de  ser  manipulado pelo  computador.  Uma 

imagem completa, colorida e digital é composta de 3 quadros de imagens, uma para cada componente de 

cor.

 

          No Brasil, o maior obstáculo para a popularização da videoconferência ainda é a falta de infra-

estrutura nas  telecomunicações.  Nos Estados Unidos  e  em alguns países da  Europa,  as  RDSI já  são 

largamente  utilizadas,  garantindo  a  qualidade  de  imagens,  sons  e  dados.  No  Brasil,  apesar  da  a 

TELEBRÁS ter prometido que até 1997 as RDSI já estariam sendo utilizadas, os sistemas na sua maioria 

ainda são analógicos, incompatíveis com a transmissão de imagens digitais . Atualmente só a TELESP 

oferece uma linha digital comutada[URL11].

 

3.2.1- TV e VÍDEO: Diferenças e Características Comuns

 

          É evidente que esses recursos de mídia são audiovisuais, combinando som e imagem de forma 

dinâmica  e  interrelacionada.  Todavia  há  algumas  diferenças  importantes  que  devem  ser  lembradas, 

quando se fala da produção e do projeto de audiovisuais.

 

 

          Em primeiro lugar, a TV é limitada por espaços de tempos fixos, de modo que as horas e a duração 

da transmissão são pré-determinadas. O vídeo é flexível, e a questão do tempo fica a critério do aluno, 



podendo ser interrompidos e repetidos a hora que quiser. Estas características permitem situar os vídeos 

mais  próximos  dos  outros  materiais  de  estudo,  como  o  texto  impresso.  Os  padrões  da  TV exigem 

produções de alta qualidade, enquanto a qualidade técnica do vídeo é determinada pelas condições da 

instituição educacional.

 

          Devido a sua ampla disseminação, a TV também alcança outros segmentos fora do público alvo, o 

que  leva  a  contínua  discussão  sobre  os  tópicos  adequados  e  o  nível  acadêmico  das  transmissões 

educativas. 

 

3.2.2- PERSPECTIVAS FUTURAS DA TV E DO VÍDEO INSTRUCIONAIS

 

          Os audiovisuais têm sido frequentemente combatidos; alguns investem contra os elevados custos de 

produção; outros questionam quanto ao acesso do aluno em suas casas aos audiovisuais, cuja eficiência 

do ensino não tem sido bem aceita. Mais recentemente, o desafio vem das revoluções tecnológicas nas 

telecomunicações;  as  tele-aulas  são  consideradas  abordagens  de  baixo  custo,  para  proporcionar 

conhecimentos sem o uso de padrões especiais necessários nas TVs instrucionais.

 

          Outro ataque vem dos recursos multimídia para computadores pessoais, que incorporam animação, 

som e vídeo em um único disco compacto. Tendo estas críticas em mente, pode ser útil lembrar alguns 

dos atributos que fizeram com que os audiovisuais sobrevivessem em um ambiente desfavorável. Quando 

se começou a produção de vídeo em 1978 na Alemanha, apenas cerca de 8% dos domicílios tinham 

videocassete em casa. Hoje esta porcentagem é de aproximadamente 70% na Alemanha e na Holanda, e 

de 90% na Inglaterra. A distribuição de TV e Vídeo por cabo e satélite aumentou enormemente o número 

de telespectadores alcançados, e então os custos poderiam ser diminuídos. Abordando agora a questão das 

teleconferências, percebe-se que a tecnologia pode ser adequada para levar palestras do campus a locais 

mais afastados, mas o alto custo das palestras, a rigidez com horários e o alto custo das linhas telefônicas 

tem impedido tal avanço na educação a distância.

 

          Ainda há condições de se desenvolver bons materiais educacionais em TV e Vídeo, além disso, as 

estruturas organizacionais  e as opções  estratégicas  que orientam a produção dos audiovisuais  podem 

servir  como  referência  para  integrá-los  a  programas  multimídia.  Os  audiovisuais  serão  reduzidos  a 



pequenas parcelas de material básico para estudo próprio, e as ligações dinâmicas serão substituídas por 

instalações para acesso individualizado.  

 

3.3- INTERNET
 

          É um conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro que tem em comum um 

conjunto de protocolos e serviços.

 

          Surgiu a partir de um projeto da agência norte-americana ARPA, cujo objetivo era conectar os 

computadores dos  seus departamentos de pesquisa.  Essa conexão iniciou-se em 1969 e  passou a  ser 

conhecida como ARPANET.

 

          Esse projeto inicial foi colocado à disposição de pesquisadores, o que resultou em intensa atividade 

de pesquisa durante a década de 70. Seu principal resultado foi a concepção do conjunto de protocolos 

que até hoje é a base da Internet, conhecido como TCP/IP.

 

          No início da década de 80, a ARPA iniciou a integração das redes de computadores dos outros 

centros  de  pesquisas  à  ARPANET;  nessa  mesma  época,  foi  feita  na  Universidade  da  Califórnia  de 

Berkeley,  a  implantação dos  protocolos TCP/IP no Sistema Operacional  UNIX, o que possibilitou a 

integração de várias Universidades à ARPANET.

 

          Em  1985,  a  entidade  americana  NSF  (National  Science  Foundation)  interligou  os 

supercomputadores de seus centros de pesquisa, resultando daí a rede conhecida como NSDNET, a qual 

em 1986, foi conectada à ARPANET; o conjunto de todos os computadores e redes ligados a esses dois 

backbones (espinhas dorsais de uma rede) passou a ser conhecido oficialmente como INTERNET.

 

          Em 1988, a NSFNET passou a ser mantida com o apoio das organizações IBM, MCI (empresa de 

telecomunicações)  e  MERIT  (instituição  responsável  por  uma  rede  de  computadores  de  instituições 



educacionais de Michigan), formadores de uma associação conhecida como ANS (Advanced Network 

and Services).

 

          Em  1990,  o  backbone  ARPANET  foi  desativado,  criando-se  em  seu  lugar  o  backbone  DRI 

(Defense Research Internet); em 1991/1992 a ANS desenvolveu um novo backbone, conhecido como 

ANSNET  transformando-se  no  backbone  principal  da  Internet;  nessa  mesma  época  iniciou-se  o 

desenvolvimento de um backbone europeu (EBONE), interligando alguns países da Europa à Internet.

 

          A partir de 1993, a Internet deixou de ser uma instituição de natureza apenas acadêmica e passou a 

ser explorada comercialmente, tanto para a construção de novos backbones por empresas privadas (PSI, 

UUnet,  Sprint,...)  como  para  fornecimento  de  serviços  diversos,  abertura  abrangente  para  todo  o 

mundo.URL[7].

 

          A Internet é a comunidade que mais cresce no planeta, com aproximadamente 1 milhão de novos 

usuários a cada mês. Pode ser definida como uma rede mundial de computadores, interligando todos os 

continentes e mais de 200 países.

 

          Quando se fala de Internet não está se  falando de um novo ensino, mas de um novo ambiente de 

interatividade e de novas ferramentas. Ao transferir suas carteiras para a Internet, a sala de aula ganha um 

quadro-negro  azul:  este  passa  a  ter  as  características  da  Terra  vista  do  espaço,  só  que  com todo  o 

conhecimento humano ao alcance da mão. Ou do mouse. É a universidade fazendo jus ao nome que 

recebeu  no  passado  e  abrangendo  um  conhecimento  de  amplitude  universal.  

          

          O ensino que utiliza a Internet apóia-se na interatividade. O aluno munido apenas de um micro e 

uma conexão com a Internet, é levado às próprias fontes do conhecimento. Se o assunto for animais, ele 

poderá visitar um zoológico. Uma aula de história será dada com um museu bem na tela de seu micro. Em 

meio a uma aula de física, ele poderá participar de um debate online com físicos ou acessar os últimos 

trabalhos publicados pelos maiores cientistas.  Onde entraria o educador ou a escola em tal  contexto, 

quando tudo está ali  de graça,  só esperando pelo aluno? Os livros sempre estiveram disponíveis  nas 

bibliotecas  públicas  e  nem por  isso  o  professor  deixou de  existir  nas  salas  de  aula  convencionais.  

          



          O papel do educador não é criar o conhecimento, porém levar seu pupilo  pelo caminho do saber, 

indicando-lhe  onde  deve  ir  e  como  cavar,  para  encontrar  o  tesouro  que  irá  ajudá-lo  em  seu 

desenvolvimento intelectual.  O professor continuará a ser figura importante a ensinar ao aluno como 

adquirir o conhecimento. 

          São basicamente três as áreas envolvidas no desenvolvimento de um site de ensino à distância pela 

Internet:  a  educacional,  de interface e  tecnológica.  A primeira,  de  onde deve partir  a  iniciativa,  é  o 

empreendedor.

Este pode ser um educador, uma escola, instituição de ensino ou empresa que queira ensinar a seus alunos 

ou  treinar  seus  funcionários.  Estes  devem ser  os  responsáveis  pelo  conteúdo e  pela  metodologia  de 

ensino. É quem irá dar a mão ao aluno para guiá-lo na senda do conhecimento. A segunda área é de 

competência dos que desenvolvem a interface do sistema, traduzindo o que o educador quer ensinar em 

linguagem  e  design  compatíveis  com  a  mídia  eletrônica.  

          

          Nesse  estágio  desenvolve-se  o  sistema  que  funcionará  na  Web.  A  terceira  área  envolvida 

proporciona os meios para integrar alunos e professores. É a estrutura de Internet hospedeira de páginas, 

bancos de dados e informações, e que cuidará da comunicação e atualização tecnológica do sistema. Mas 

do sonho à realidade, pelo menos no Brasil, ainda há certa distância. O número de educadores e escolas 

brasileiras que estão investindo no assunto é ainda muito pequeno, todavia o número de alunos ansiosos 

parece ser grande. Enquanto o interesse nacional não surge, escolas no exterior já começam a colher 

frutos onde escolas brasileiras nem começaram a desbravar o terreno[URL8]. 

3.4- TBC (Treinamento Baseado em Computador)
 

          Constitui-se de um dos muitos métodos de treinamento em uso no momento. Os sistemas baseados 

em computador têm se mostrado versáteis, amigáveis e com uma interface agradável. Caracterizam-se 

como  metodologia  de  ensino,  utilizando-se  de  recursos  computacionais  para  guiar  um  estudo 

personalizado e interativo de aprendizagem. Um TBC permite aos alunos estudarem um tema interagindo 

com o conteúdo de forma clara, direta e modulada, utilizando-se de exercícios corrigidos e comentados 

em tempo real, dispensando a presença física do professor.

          

          Alguns aspectos sobre o TBC:

- Normalmente, não exige nenhum pré-requisito de conhecimento de como  funcionam os computadores. 

A navegação é relativamente fácil;



- Não é  ferramenta apropriada em todos os tipos de treinamento;

- Não necessariamente reduz o tempo de aprendizagem, ou melhora a competência dos treinandos, se 

comparado com outros métodos de treinamento[URL10];

 

3.5- AULANET 
 

          É uma ferramenta de ensino a distância, em ambiente de software baseado na Web. O ambiente de 

criação e manutenção de cursos apoiados em tecnologia da Internet  pode ser usado, tanto para ensino a 

distância,  como  para  complementação  das  atividades  de  educação  presencial  e  treinamento  de 

profissionais. A PUC-Rio utiliza a AulaNet como complemento das suas atividades. A AulaNet também 

vem  sendo  utilizado  por  empresas  que  estão  interessadas  em  modernizar,  agilizar  e  baratear  o 

treinamento.

          

          Apoia-se  nas  seguintes  premissas:  os  cursos  criados  devem  possuir  grande  capacidade  de 

interatividade, de forma a atrair o aluno no processo de aprendizado; o autor do curso não precisa ser 

necessariamente um especialista em Internet; os recursos oferecidos para a criação dos cursos devem se 

parecer com os de uma sala de aula convencional, acrescidos de outros disponíveis no ambiente Web; 

deve ser possível a reutilização de conteúdos já existentes em mídia digital. .

          

          O  ambiente  de  trabalho(estudo)  é  interativo  e  há  o  que  o  aluno  mais  gosta:  entretenimento, 

oferecido  com recursos  multimídia,  e  também  a  liberdade  de  assistir  às  aulas  em  qualquer  hora  e 

local[URL9].  

 

3.6- TELECONFERÊNCIA
 

          É definida como a transmissão de um programa de TV em circuito fechado, com cobertura nacional 



e internacional, via satélite. Atualmente, a Teleconferência tem se apresentado como alternativa moderna 

cada vez mais adotada por empresas, se constituindo-se numa forma quase ideal de reunir pessoas em 

diferentes locais e participando do mesmo evento.

          

          O programa é gerado a partir de determinado ponto e transmitido via satélite para determinadas 

localidades já designadas com antecedência , sendo captado através de antenas parabólicas. O tipo de 

sinal  pode  ser  aberto  ou  fechado(uso  de  codificação),  com  sigilo  absoluto  de  áudio  e  vídeo.  A 

interatividade muitas vezes questionada é viabilizada através de telefone e fax. Diversas instituições estão 

utilizando a teleconferência com variadas finalidades e objetivos: 

-         Comunicação corporativa

-         Serviços de esclarecimento ao consumidor

-         Lançamentos e demonstração de novos produtos

-         Treinamento

-         Etc.

São vantagens da teleconferência 

-         Agiliza a comunicação corporativa

-         Esclarece as possíveis dúvidas de imediato, através de perguntas ao palestrante via telefone ou fax.

-         Evita o deslocamento de pessoas, consequentemente, tráz ganho de tempo

-         Melhora o fluxo de informações dentro de uma empresa

-         Possibilita a divulgação da mensagem com efeitos de cor e movimento. 

 

3.7- AUDIOCONFERÊNCIA 
 

          Em 1995, começou a ser utilizado na Internet um novo tipo de aplicação: audioconferência em 

tempo real  sobre a  Internet  .  Com um hardware  compatível,  uma conexão de  boa velocidade  e  um 

software apropriado, consegue-se conversar sobre a Internet. Embora seja uma tecnologia relativamente 



nova, ela pode mudar a maneira de se comunicar pela Internet.  Para sua utilização, basta executar o 

software de audioconferência  e a partir de então, a pessoa interessada estará conversando em tempo com 

qualquer um que tenha acesso a Internet, em qualquer lugar do mundo.

          

          As  principais  ferramentas  de  áudio  existentes  no  momento,  não  requerem  nenhum  hardware 

adicional. No caso do Unix, é necessário apenas um microfone conectado a estação transmissora e caixas 

de som nas estações receptoras .

 

          Tanto áudio como vídeo, quando utilizados em uma videoconferência, são capturados na sua forma 

analógica e então transformados e armazenados na forma digital  para poderem ser manipulados pelo 

computador. Porém, esses dados que não se encontram comprimidos necessitam de grande quantidade de 

banda passante para serem transmitidos. Portanto, os dados são comprimidos antes de serem transmitidos. 

Tudo isso deve acontecer em tempo real para facilitar a comunicação e a interação.

          

          Programas de audioconferência digitalizam a fala e enviam esses dados digitais. Mas existe um 

problema: uma conexão típica via modem possui uma banda passante limitada. Modems de 14.400 Kbps 

podem enviar e receber no máximo 1.800 bytes de dados não comprimidos por segundo; a qualidade de 

voz usada em telefonia necessita de 8.000 bytes por segundo de banda passante. Existem duas soluções: o 

uso de modems mais rápidos ou a compressão de informações de áudio antes de transmití-las.

 

3.8- MATERIAL IMPRESSO
 

          Atualmente, embora fortes tendências de uso de novas tecnologias na educação, o texto impresso 

continua exercendo papel de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem. A equipe que for 

elaborar o material não pode  esquecer que o curso vai ser dado a distância e deve realizar funções que o 

professor faria em uma sala de aula convencional, como informar, motivar, controlar e avaliar.

          

          O curso deve conter objetivos gerais e específicos, ressaltando o que se deseja quanto ao nível do 

aluno  no  final  do  curso,  além  de  informações  relacionadas  com  o  seu  conteúdo.  Estas  devem  ser 



apresentadas de forma sequenciada e ordenada a fim de  facilitar para o aluno onde poderá encontrar o 

assunto de seu interesse.

          

          Atualmente, considerando o aumento das possibilidades de acesso a Internet convém disponibilizar 

endereços eletrônicos relativos a sites com informações sobre assuntos de interesse e relacionados ao 

tema tratado no material impresso. Por consequência o aluno terá maiores condições de complementar 

seus  conhecimentos,  atuando  de  forma  descentralizada,  mas  sob  orientação.  Esse  procedimento 

caracteriza uma postura inovadora e moderna, resultante do uso de novas tecnologias na educação.

          

          A utilização do material impresso deve estar associado ao contexto de um sistema de tutoria, dando 

assim ao aluno o suporte necessário para sanar dúvidas e buscar orientações. A figura do tutor é de 

fundamental  importância  para  o  sucesso  do  curso.  Para  cumprir  a  finalidade  específica  o  material 

impresso deve preencher determinados requisitos:

-         Atender aos objetivos do curso;

-         Ser elaborado a partir de conteúdo bem claro e definido;

-         Utilizar linguagem clara e precisa;

-         Utilizar vocabulário de acordo com o nível dos alunos;

-         Conter testes de auto-avaliação ;

-         Utilizar ilustrações; 

 

3.9- CONCLUSÃO
 

          O atual estágio das telecomunicações tem melhorado em muito a relação custo/benefício para a 

implantação da EAD. A evolução dos meios de comunicação popularizaram e democratizaram o ensino 

antes centrado nas grandes capitais e nas melhores universidades.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - O ENSINO A DISTÂNCIA E A INTERNET
 



4.1- INTRODUÇÃO
 

          Com o aparecimento da Internet, um vasto leque de tecnologias foi posto a disposição de todos os 

usuários, e o ensino a distância ganhou novo fôlego com este panorama. É a forma mais interativa de se 

fazer educação a distância. Através dela, o conhecimento se torna globalizado e a amplitude é universal

          

          Neste capítulo discutem-se todos os aspectos da Educação a Distância na Internet, desde a função 

dos professores, passando pela sala de aula virtual, até os recursos utilizados.

 

 4.2- O NOVO PARADIGMA DE ENSINO
 

          Hoje,  o  rápido  desenvolvimento  tecnológico  leva  a  encarar  a  educação  como  processo  de 

aprendizagem contínua, quebrando assim o antigo ciclo de aprendizagem, terminando assim que o aluno 

finalizava a formação escolar e obtinha um emprego. Desse modo, os métodos alternativos  de distribuir e 

democratizar a informação, como a Internet, permitem materializar este novo conceito.

          

          A educação convencional pode ser descrita como processo rígido e monótono de aprendizagem, 

sendo o professor  a  fonte  de todo o conhecimento.  No ambiente  de Ensino a  Distância,  através  da 

Internet, passam a existir as salas de aula virtuais, o centro das operações, tornando desnecessário os 

alunos  freqüentarem  as  escolas  e  universidades  tradicionais,  para  adquirirem  os  mesmos 

conhecimentos[URL6].

 

4.3- O RESPONSÁVEL PELA APRENDIZAGEM
 

          Efetuando sua formação através de cursos on-line na Web, o aluno terá maior responsabilidade, 

porquanto,  com  a  redefinição  do  processo  de  aprendizagem,  esta  centraliza-se  no  formando.  A 

documentação à qual este tem acesso, deve ser escrita pelo professor, para  ter o rigor exigido. Também 



devem-se definir tarefas cujo objetivo seja desenvolver o espírito crítico e a capacidade de raciocínio do 

próprio  aluno,  sendo  as  mesmas  tão  relevantes  no  Ensino  a  Distância,  como  o  eram  no  ensino 

tradicional/presencial.

          

          Tal  tipo  de  formação,  requer  “visitas”  regulares  dos  alunos  a  fóruns  on-line  onde  têm  a 

oportunidade  de  navegar  pela  sala  de  aula  virtual,  ali  poderão  responder  a  questões  propostas.  Ao 

contrário do que vulgarmente acontecia no ensino tradicional, cuja matéria lecionada pelo professor era 

compreendida dificilmente por todos os alunos, agora estes têm a vida facilitada, podendo aprender no 

seu ritmo de estudo.

          

          A aprendizagem segundo este novo paradigma de ensino passa a centrar-se no aluno, logo, o seu 

grau de motivação deverá ser superior[URL13].

 

4.4- QUALIDADE E AUTORIA
 

          Os cursos à distância são tão bons quanto os presenciais, pois respeitam adequados critérios e, 

muitas vezes, são desenvolvidos pelos mesmos professores que ministram os cursos em salas de aula.

          

          Esses cursos podem ser produzidos por uma universidade, ou por várias reunidas em consórcio. 

Professores de várias universidades consorciadas desenvolvem cursos especialmente para ofertar  pela 

Internet.  Equipes multidisciplinares organizam um sistema de apoio ao ensino e à aprendizagem para 

facilitar a oferta do material via rede. Os cursos são encaminhados para análise e aprovação dos setores 

competentes das Universidades e colocados à disposição dos interessados na Internet. Os visitantes da 

página escolhem o curso que desejam, verificam se preenchem os pré-requisitos básicos (escolaridade, 

documentação, etc.) e matriculam-se no curso.

          

          A partir daí, todas as instruções necessárias para acompanhar cada curso estarão à disposição do 

aluno. 



 

4.5- A SALA DE AULA VIRTUAL
 

          A utilização de computadores na educação favorece o processo de aprendizagem, por tornar o 

ambiente de estudo mais flexível, facilitando a aquisição de conhecimentos. Existe acesso a um volume 

de  informação  largamente  superior  àquele  que  os  meios  tradicionais  podem  fornecer,  embora  haja 

dificuldade na seleção da qualidade do material de estudo. No entanto, os modelos de ensino através da 

WWW (World Wide Web), apresentam diversas vantagens:

- O aluno não precisa ter grande capacidade para armazenar informações. 

- O aluno frequentador desse tipo de ensino dispõe das mesmas condições que os outros, isto é, todos 

acessam a mesma informação. 

- O aluno é o centro do ambiente de estudo, sendo levado a cooperar com os demais. Grande parte dos 

modelos  de  ensino  baseado  na  WWW  defende,  além  do  estudo  centrado  no  aluno,  o  incentivo  à 

colaboração entre eles. Na resolução de exercícios, a interatividade é importante, agindo o professor como 

perito e orientador. 

- O aluno pode acessar as salas de aula virtuais a partir de sua casa ou escritório, dispondo portanto, de 

flexibilidade para fazê-lo. 

- Interface de utilização simples. 

- Desenvolvimento fácil de materiais de estudo para a WWW. 

- Fácil atualização e difusão da informação. A conveniência e vantagens econômicas da publicação em 

formato digital são óbvias. 

          Uma grande maioria das Universidades utiliza atualmente a WWW, apenas como meio alternativo 

para  distribuir  informação.  Pelo  contrário,  um  pequeno  número  de  instituições,  mas  com tendência 

crescente, tem procurado não limitar a utilização da WWW simplesmente como suporte de informação, 

criando salas de aula virtuais: virtual classrooms[URL6].

 



4.6- A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA WEB 
COMPREENDE:
 

- Leituras on-line e materiais de estudo: uma página Web pode incluir hipertexto, imagens, sons e vídeos, 

animações, apresentações, etc. 

- Comunicação um-para-um: diálogo aluno-Universidade, pode se realizar entre os diversos alunos, ou 

através do envio de correio eletrônico usando a Web como interface. 

- Links para diversas bibliotecas e bases de dados acadêmicos. 

-  Grupos  de  Discussão  assíncronos:  em  diversos  aspectos  é  semelhante  aos  grupos  de  News,  mais 

conhecido como Newsgroups. Dessa maneira, os docentes poderão enviar informações relevante para as 

disciplinas, e os alunos ficarão informados sobre trabalhos que tenham de efetuar, funcionando em parte 

como uma ferramenta de Groupware. 

- Grupos de Discussão síncronos: locais virtuais de encontro de alunos e docentes, onde estarão em debate 

diversos assuntos relacionados ao curso em questão. 

- Realidade virtual: será de grande utilidade. Para os alunos poderem realizar experiências e simulações, 

não se negligenciando o ensino experimental muito relevante na aprendizagem do aluno. 

          

          A  Internet  é  hoje  um  standard.  Privilégio  inicialmente  de  algumas  instituições  escolares  e 

governamentais, hoje é acessível a quase todas as pessoas, através de um PC com modem e um contrato 

com um ISP (Internet Service Provider). Assim, as barreiras geográficas são eliminadas, e as aplicações 

usadas no Ensino à Distância serão as mesmas, em qualquer ponto do mundo. 

 

4.7- TRÍADE: Professor – Orientador Local - Aluno
 

          Já  que  os  professores  de  Ensino  a  Distância  não  estão  em contato  direto  com seus  alunos,  a 

comunicação  é  mediada  não  só  pela  tecnologia,  mas  também  por  uma  equipe  incluindo  editores, 

projetistas, produtores, técnicos, especialistas em mídia, tutores locais, auxiliares, orientadores locais e 

provedores de serviço. 



 

4.7.1- O Professor 

 

          O professor deve motivar, avaliar e principalmente apoiar o aluno. Sua missão é acompanhar a 

evolução  pedagógica  do  formando,  sendo  capaz  de  delinear  quais  serão  os  objetivos  esperados  na 

realização do curso.          

          Novas habilidades os professores devem possuir para assumir o papel de educadores a distância:

- Entender a natureza e filosofia da educação a distância; 

- Identificar e desenvolver cursos interativos para satisfazer cada nova tecnologia; 

- Adaptar as estratégias de ensino para transmitir instruções a distância; 

- Organizar recursos instrucionais de forma satisfatória para o Ensino a Distância; 

- Treinar e praticar o uso de sistemas de telecomunicações; 

- Envolver-se na organização, planejamento colaborativo e decisões; 

- Avaliar realizações, atitudes e percepções dos alunos a distância; 

- Trabalhar com questões de direitos autorais. 

 

4.7.2- O Orientador Local 

 

          O  orientador  local  é  uma  extensão  do  professor  a  distância,  embora  ele  não  precise  ser  um 

professor.  Suas  responsabilidades  são:  motivar  e  encorajar  os  alunos  de  sites remotos,  elevar  seu 

entusiasmo e manter a disciplina. Por serem suas atividades similares às dos professores, os orientadores 

locais precisam de  treinamento similar. 

 



4.8 – ADOÇÃO DE TECNOLOGIA 
 

          Comprar e manter equipamentos apropriados e treinar professores e orientadores locais para usá-los 

eficientemente, são condições necessárias, porém não suficientes para assegurar uma escola de excelente 

programa  de  Ensino  à  Distância.  Há  outros  fatores,  muitos  dos  quais  mais  afetivos  do  que  de 

conhecimento,  tais  como,  atitude  amistosa  do  usuário  e  habilidade  em  implementar  suporte  ao 

aprendizado.  

          

          Para adoção de tecnologia no Ensino a Distância com sucesso, três condições devem ser atendidas: 

- Treinar as habilidades necessárias para trabalhar com tecnologia; 

- Dar suporte para experimentos e inovações; 

- Dispor de tempo suficiente para aprender e praticar[URL7]. 

 

4.9- QUESTÕES DE GERÊNCIAMENTO E METAS 
 

          O Ensino a Distância modifica a relação de aprendizado do modelo de escola comum, para um 

modelo mais descentralizado e flexível. Ele também reverte a dinâmica social, levando a escola ao aluno, 

ao invés de o aluno à escola. Isto leva a novas questões de debate: 

- Avaliar o  impacto da educação eletrônica no ensino vigente; 

- Fazer balanço do orçamento com potenciais opções de educação eletrônica de baixo custo; 

- Redefinir o significado da presença do professor presente na sala de aula; 

- Revisar requerimentos de certificação de professores para acomodar aqueles que atravessam fronteiras 

de áreas de serviços eletronicamente. 

Outros itens considerados ainda: 

- Aplicar novas formas de determinação e avaliação, incluindo meios de verificar se o trabalho do aluno é 

original e autêntico; 



-  Estabelecer  um conjunto de  padrões  de  aceitação nacional  que  garantam a  qualidade  do Ensino  a 

Distância, bem como, a certificação de professores,  atendendo a um critério mínimo; 

- Incluir treinamento de teoria de educação a distância, métodos e estratégias; 

- Encarecer a necessidade de cooperação entre setores comercial, governamental e educacional; 

- Treinar e propiciar acesso à tecnologia para todos, não só para os melhores alunos e professores. 

 

4.10- ATIVIDADES DOCENTES
 

4.10.1-  Pessoal de Equipe 

 

          A equipe de Ensino a Distância requer professores bem treinados, além de orientadores locais e 

administradores atualizados. As regras são redefinidas e novas vão surgindo. 

 

4.10.2-  Preparação Antecipada 

 

          Os materiais necessários para a realização do curso devem ser pedidos no ato da matrícula, para que 

o aluno não se perca no início do curso.

 

4.10.3-  Impacto Sobre Professores 

 

          Os professores também têm uma "sala dos professores" virtual, onde se encontram e discutem os 

procedimentos, dificuldades, sugestões, comentários, etc. Impressões preliminares mostram que :

- A preparação dos vídeos e outros materiais didáticos é tarefa estafante, na proporção de 10 horas de 

trabalho para gerar 2 horas de vídeo, sem contar revisões e ensaios necessários para pôr em prática o novo 



material; 

- O tempo despendido em fazer inúmeras cópias (tantas quantos forem os alunos)devem ser considerados; 

- Mesmo já dispondo do material didático preparado, o tempo de trabalho do professor é igual ou maior 

que o tradicional, por ter que se manter atento as interferências dos alunos on-line, e ainda corrigir os 

trabalhos; 

- O professor, com frequencia, sente-se um caçador de cabeças, por ficar preocupado com a participação 

de todos, sua função maior de conduzir o conteúdo da sala fica com isso prejudicada; 

-         O julgamento do professor encontra dificuldade, pois os trabalhos dos alunos chegam em horas e 

dias  diferentes,  uns  por  e-mail,  outros  por  correio  normal,  enquanto  outros  são  entregues 

pessoalmente[URL7]. 

 

4.11- Cursos on-line dão mais trabalho
 

          Crescente é o numero de professores de faculdades e universidades atraídos pelo ensino on-line, 

desafio fora do tradicional. Muitos deles buscam o novo, o diferente, o divertido. Porém, alguns estão 

descobrindo que os cursos de Educação a Distância não correspondem financeiramente ao trabalho e 

tempo  extras,  exigidos  para  seu  desempenho.  Recente  pesquisa  nos  EUA  revelou  serem  53%  os 

professores dedicados naquele país a esse trabalho, cientes dessa realidade pouco animadora. Os e-mails 

chegam em grande número e devem ser atendidos um por vez, enquanto na sala de aula tradicional, o 

professor pode esclarecer dúvidas de dois ou mais alunos de uma vez.

          Se não houver aumento de salário para compensar o trabalho extra, cabe o questionamento: por 

quanto  tempo ainda,  apenas  a  boa  vontade  de  professores  nos  cursos  de  Educação a  Distância  será 

suficiente para mantê-los funcionando? Na verdade, essa não pode ser uma base sólida para tais cursos.

 

4.12- Por que EAD via rede de computadores?
 

          Hoje a tecnologia está mais presente, porém sua complexidade também aumentou. Os avanços da 

comunicação já permitem aos profissionais se atualizarem mediante cursos de EAD, recebendo materiais 



escritos e audiovisuais pelo WWW(world wide web).

          

          A  rede  de  computadores  possui  atributos  que  a  caracterizam  como  um  meio  distinto  de 

ensino\aprendizagem.  São  eles:  provê  acesso  mais  econômico,  apresenta  as  informações  no  formato 

original dos autores, permite que o trabalho do professor e o do aluno seja compartilhado com o mundo, 

leva a abordar a rede com motivação e vontade por ser tecnologia de ponta utilizada por profissionais 

respeitados.

          

          O desenvolvimento tecnológico já possibilita inclusive a utilização de videoconferência na rede, 

permitindo que várias pessoas em lugares diferentes, possam se ver e trocar informações, trabalharem 

juntas, aprenderem e ensinarem.

          

          A oferta de cursos via rede de computadores cresce a cada dia e conseqüentemente, aumenta a 

experiência nessa modalidade de EAD, consagrando-a como mais um espaço genuíno de aprendizagem, e 

por  que  não  também  de  capacitação  de  professores?  Uma  avaliação  anônima  de  um  curso  para 

professores via Internet nos Estados Unidos, mostrou que todos eles recomendariam este tipo de curso de 

EAD aos seus colegas. 94% disseram que se sentiram adequadamente conectados com o instrutor - mais 

conectados ou tão conectados quanto nos cursos presenciais; 81% afirmaram preferir fazer cursos via 

Web; e 19% gostariam de tentar uma combinação de cursos via Web e formas tradicionais de ensino.

          

          Construir conhecimento, hoje, significa compreender todas as dimensões da realidade, captando e 

expressando essa totalidade de forma cada vez mais ampla e integral. Acredita-se, agora ser o processo de 

construção do conhecimento mais bem desenvolvido, quando conecta-se, junta-se, relaciona-se, acessa-se 

o objeto, de todos os pontos de vista, por todos os caminhos, integrando-os da forma mais rica possível.

          

          Esta idéia nos leva a afirmar que a rede de computadores não pode ser negligenciada no que diz 

respeito à capacitação de professores, pelo fato de  possibilitar esse tipo de construção de conhecimento 

não linear; por outro lado, não pode-se considerá-la tão importante, enquanto espaço de aprendizagem, 

que  leve a negar outros espaços já consagrados do fazer pedagógico. Por isso, sugere-se a busca contínua 

de conhecimento, incluindo o domínio desta tecnologia, de modo a descobrir novas possibilidades com 

um espaço a mais de aprendizagem



 

4.13- Conclusão
 

          O ensino à distância baseado na Internet exige tecnologias e equipamentos  ainda não disponíveis 

para  a  grande  maioria  da  população,  mesmo assim,  não  pode  ser  ignorada.  Afinal,  as  vantagens  e 

facilidades são maiores do que as dificuldades enfrentadas para adquiri-la.  

          No  Brasil,  onde  a  falta  de  educação  é  grande  problema  social,  tal  tipo  de  ensino  será  de 

fundamental importância em todo o processo educacional do  país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5- ESTUDO DE CASO
 

 

          Os programas  de  Educação a  Distância  eficientes  começam com um planejamento cuidadoso, 

visando  enfocar  e  atender  às  exigências  e  necessidades  dos  estudantes.  A  tecnologia  só  pode  ser 

selecionada, quando estes elementos são detalhadamente compreendidos. 

          A seleção das opções tecnológicas é feita pelo pedagogo, e a principal meta é construir uma mistura 

de  mídia  instrucional  que  satisfaça  as  necessidades  do  estudante.  Não  há  nenhum  mistério  no 

desenvolvimento de programas eficientes de educação a distancia. Eles não acontecem espontaneamente, 

evoluem sim, graças ao trabalho árduo e esforços dedicados de muitos indivíduos e organizações. Sua 

realização depende de esforços integrados de administradores, estudantes, faculdade e pessoal de apoio.

 

 5.1- Como Funciona um Curso a Distância
 



Programa Rede Escola

O PROGRAMA REDE ESCOLA é uma iniciativa do GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

-  gerida  em conjunto  pela  Secretaria  de  Estado de  Ciência  e  Tecnologia  e  Secretaria  de  Estado  de 

Educação. Seu objetivo é implementar uma nova info-estrutura de comunicação, permitindo a interação 

dos diversos agentes do sistema educacional, adequando a Escola aos tempos atuais.  Trata-se de um 

programa de Educação Continuada e à Distância, prevendo o uso integrado de veículos de comunicação 

de massa - tv e rádio - e das tecnologias de informação e comunicação que utilizam voz, texto, dados e 

imagens (fax, telefone, Internet e vídeo) - com o intuito de possibilitar aos professores e alunos de 1º e 2º 

graus da rede estadual:

- Aperfeiçoar-se em relação ao conteúdo das disciplinas 

- Atualizar-se com o uso de novas tecnologias e práticas pedagógicas 

- Interagir com especialistas das mais variadas matérias (Listas de discussão) 

-         Interagir com outros professores e alunos (IRC e videoconferência)

 

          As condições apresentadas para a realização deste PROGRAMA são as seguintes:

1- Escolas equipadas com kit tecnológico (tv, vídeo, antena parabólica) e computadores; 

2-  Infra-estrutura  de  produção  de  vídeos  tele-educativos  e  de  produção/veiculação  de  programas  de 

radiodifusão; 

3- Operação da Rede Rio de Computadores (Internet) com backbone de alta velocidade; 

4- Sinal do TV-Escola, do MEC, emitido pela TVE, na cidade do Rio de Janeiro; 

5- Vocação para constituir-se em um Pólo Audiovisual de excelência.

 

          O sistema do REDE ESCOLA funciona da seguinte maneira: 

- O CPTE (Centro de Produção de Tele-Educativa) produz os vídeos que serão veiculados, via satélite 

(Banda C), para as escolas do Estado aparelhadas com o kit tecnológico (aparelho de tv, vídeo e antena 

parabólica). 

-         Depois de assistir aos programas, os professores esclarecem suas dúvidas, ainda sem sair da escola, 



através  da  Internet.  Na  home  page  do  PROGRAMA  REDE  ESCOLA  existe  uma  Rede  de 

Especialistas, com equipe de profissionais a postos para responder a todas as perguntas. As questões 

mais recorrentes servem de tema para os próximos vídeos e passam a constar de um Banco de Dados 

FAQ (Frequently Asked Questions) dentro da home page.

 -  Numa segunda etapa,  a Rádio Roquette Pinto AM também vai  produzir  e veicular programas.  Da 

mesma forma que no item anterior, as perguntas dos professores serão encaminhadas para os especialistas 

via e-mail (Internet), fax ou por telefonia 0800. 

- Na Internet, haverá um canal de conversação, o IRC, onde professores vão poder trocar idéias sobre suas 

respectivas áreas em tempo real. Ainda nesta etapa, é previsto o uso de videoconferências via satélite 

(Banda Ku / própria) e radioconferências. A idéia é ter uma estrutura de suporte pedagógico e técnico, 

envolvendo equipes de treinandos, para gerar recursos como palestras, exibição de documentos, fotos e 

vídeos, seguida de debates.

 

5.2- Análise do estudo de caso
 

          Há várias diferenças entre o ensino presencial e o ensino a distância, mas os benefícios superam as 

dificuldades, a saber:

-    Abrange maior população;

-         Une estudantes de diferentes meios sociais, econômico, cultural e com experiências variadas;

-         Atende a estudantes impossibilitados de frequentarem normalmente o “campus”;

          Alunos  e  professores  receberão  treinamento  e  preparação  para  se  familiarizarem com o  novo 

método. As tecnologias aplicadas são suficientes para a necessidade específica, e o mais importante, a 

interatividade vai ser a alma do projeto. Os recursos tecnológicos utilizados(kit tecnológico) nesse projeto 

ficarão em um elevado custo, mas todo o esforço é necessário, quando se busca preparação de alunos e 

principalmente de professores. As escolas estão mal preparadas para dar ao mercado pessoal qualificado, 

por  isso,  é  preciso  que  o  profissional  consciente  esteja  atento  às  oportunidades  de  se  reciclar  e  se 

especializar.

          Um  dos  aspectos  mais  importantes  é  que  os  professores  esclarecem suas  dúvidas  depois  de 

assistirem aos  programas,  produzidos  pelo  CENTRO DE PRODUÇÃO DE TELE-EDUCATIVA.  O 

programa do REDE ESCOLA tem uma home page específica e uma equipe a postos para responder a 



qualquer pergunta. Além disso as dúvidas mais recorrentes servirão como tema para as próximas aulas. A 

transmissão do sinal do TV-Escola fica por conta da TVE, localizada no estado do Rio de Janeiro. A 

comunicação de dupla via fica por conta de um canal de conversação, onde os professores poderão se 

comunicar em tempo real com outros professores e alunos . A videoconferência que permite acompanhar 

as aulas ao vivo e  até  mesmo interagir  com os professores está  em fase de  implantação.  Tudo isso 

utilizando a Internet como meio de comunicação.

          As rádios também realizam papel  muito importante,  porque na falta  de computadores  pode-se 

utilizar a rádio como referência, e ao final do programa, as dúvidas são resolvidas por telefonia 0-800 , 

fax ou mesmo via e-mail. 

          Esse projeto é de suma importância para a educação brasileira, carente de iniciativas como esta. 

Com este método os alunos iriam se interessar mais pelas aulas, pois o ambiente de ensino seria mais 

divertido e diferente do convencional, além de ajudar aqueles que têm mais dificuldade no aprendizado. 

          É  também uma  forma  de  maior  integração  entre  professores  e  alunos,  por  estabelecer  maior 

interatividade e, consequentemente, maior troca de informações.

          O  programa  oferece  a  ambos  aprendizado  constante  e  utilização  de  várias  tecnologias  para 

comunicação. O uso dos atuais recursos tecnológicos tende a modificar os conceitos da EAD, e buscar 

maior aproximação entre professor e aluno, mediada pelas ferramentas via Web.  

          Com o projeto REDE ESCOLA os recursos didáticos são maiores e mais variados, melhorando 

assim a qualidade do ensino.

 

5.3 - CONCLUSÃO 
 

          A educação precisa ser considerada meta principal dos governos federal, estadual e municipal, para 

integrar as populações carentes de nosso país, tornando-as cidadãos de verdade. Cidadão é aquela pessoa 

cumpridora e preparada o bastante para trabalhar com honestidade e competência, qualquer que seja o seu 

trabalho, usando os próprios meios para viver dignamente e criar a família, sem depender de políticas 

paternalistas.

          Pelo menos a curto prazo, para o Brasil, por suas dimensões continentais, essa tarefa de educar com 

abrangência e boa qualidade é quase impossível. Não fora a EAD e os recursos tecnológicos atuais, cada 

vez mais avançados, isso seria menos possível ainda. O estudo de caso citado revela como unindo-se 

tecnologia, interação de agentes do sistema educacional, escola previamente adequada e atualizada e, o 



principal, vontade política para implementar recursos nesse objetivos, pode-se planejar, executar e colher 

resultados evidentes como aqueles vistos.  Incentivados por exemplos como o do caso em questão,  é 

possível dizer-se: num futuro muito próximo, haverá cada vez maior espaço para a EAD, com evidentes e 

bons resultados. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 - CONCLUSÃO
 

          A demanda pela educação continuada é crescente, e a reciclagem por parte dos profissionais, seja 

de qual área for, se faz necessária. A flexibilidade de horários, os custos reduzidos em função do maior 

número de alunos atingidos e a não necessidade de afastamento e deslocamento das atividades cotidianas, 

foram algumas das características básicas observadas no ensino a distância, ferramenta de difusão do 

conhecimento e democratizadora da informação.

          

          Com a chegada da Internet, a educação a distância ganhou em interatividade e entretenimento, 

oferecidos com recursos multimídia e via rede de computadores. Além disso, a Internet vem oferecendo 

vantagens sobre os outros meios de comunicação, assemelhando-se ao ensino presencial. Acredita-se que, 

se a rede pública de ensino fosse informatizada, propiciaria um desenvolvimento de programas cada vez 

mais interativos e igualitários, dando assim maiores condições futuras a alunos menos favorecidos e que 

vivem em locais geograficamente afastados. 

          



          A  Educação  a  Distância  está  em  crescimento  contínuo  e,  com  estímulo  do  poder  público  e 

persistência por parte dos educadores, tem tudo para se consolidar e se tornar uma ferramenta alternativa 

de ensino e democratizadora da informação.
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[URL1] – Educação a Distância -http://www.cciencias.ufrj.br/educnet/eduead.htm.

[URL2] – Educação e Formação Profissional -http

://ora.bestway.com.br/mrcampus/owa/ppubrep.smostracapa.

[URL3] – Onde Está o Empreendedor -  http://www.widesoft.com.br/corporate/educacao/onde 

[URL4]Educação a Distância Mediada por Computador - 

http://www.puccamp.br/~prates/edmc.html 

[URL5]Educação a Distância: Um Estudo Sobre Expectativas dos Alunos em Relação ao uso do meio 

impresso ou eletrônico - http://www.intelecto.net/ead/glaucia1.htm 

[URL6]Educação a Distância e Internet

http://ead1.eee.ufmg.br/tecead/

[URL7]Educação a Distância Utilizando Internet

http://www.intelecto.net/textos2.htm

[URL8]Como Funciona a Internet

http://www.elo.com.br/~genilda/internet.html

[URL9]Aulanet

http://www.cead.puc-rio.br/index2.html

[URL10]Treinamento Baseado em Computador

http://www.fattoria.com.br/#

[URL11]Videoconferência

http://penta.ufrgs.br/pgie/workshop/mara.htm

[URL12]Videoconferência

http://www.upf.tche.br/trentin/capit2/capit_2_4.html
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[URL13]Educação a Distância

http://www.elo.com.br/~genilda/comp.html

[URL14]Noções de Educação a Distância

http://www.intelecto.net/ead/ivonio1.html
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