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RESUMO

Este trabalho visa mostrar como a internet pode auxiliar professor e aluno na relação ensino versus 
aprendizagem. A internet e suas ferramentas propiciam uma grande volume de informações quase que em 
tempo real. Com a evolução dos computadores e dos meios de comunicação, a internet cresceu muito e a 
tendência é continuar crescendo. Será mostrado os impactos que a internet vem causando na educação, as 
relações positivas e negativas desse meio de ensino a distância. Também serão apresentados alguns 
recursos necessários para desenvolver cursos pela internet e como adquiri-los. Será mostrado ainda que 
apesar dos cépticos a internet vem apresentando resultados na educação cada vez mais satisfatórios.
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1.      INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido com o proposito de destacar importância da Internet na escola. O ensino 
não tem que se render às novas tecnologias e sim usá-las para agregar mais valores a educação e a 
formação de professores e alunos. 

Inicialmente será descrito como ocorreu a chegada dos computadores, para um entedimento de como 
surgiu a internet, só depois será visto como a Internet vem influenciando o ensino nas escolas. Os 
assuntos tratados neste trabalho são: 

Capítulo 2 - descreve  a história dos computadores como ocorreu a evolução até chegar nos dias de hoje.

Capítulo 3 – evidencia as vantagens e incertezas que a Internet pode trazer para os professores e alunos e 
também paradigmas com outros meios de ensino a distância.

Capítulo 4 - introdução de alguns conceitos de sociedade informacional, revolução informacional e como 
a Internet tem impacto na escola e vem acontecendo aqui no Brasil.

Capítulo 5 -  será apresentado como desenvolver um curso pela Internet, como obter recursos para 
financiamento do projeto, quais os riscos e cuidados necessários a professores e alunos.

Capítulo 6 - conclusões do trabalho.

 

 



2.      EVOLUÇÃO DA INFORMÁTICA
Neste capítulo será apresentado a história da evolução dos computadores, passando pelas calculadoras, 
máquinas de diferença, álgebra booleana de George Boole. Também como a segunda guerra mundial 
contribuiu de certa forma para impulsionar a evolução dos computadores chegando até a 
microinformática e Internet.

2.1.    Calculadoras
Há 54 anos, no dia 15 de fevereiro de 1946, era revelado ao público o projeto secreto do ENIAC 
(Eletronic Numeric Integrator and Calculator), considerado o primeiro computador eletrônico do mundo. 
No entanto, a evolução dessa máquina que impulsionou o desenvolvimento dos computadores atuais 
remonta às primeiras calculadoras mecânicas, criadas a partir de 1642.

Seguindo o mesmo princípio dos ábacos, o francês Blaise Pascal inventou a Pascaline, uma das primeiras 
calculadoras mecânicas, que funcionava à base de engrenagens e realizava contas de subtração e soma. 
Estava lançada a condição inicial para o avanço da matemática em direção aos computadores. Em 1673, a 
máquina de Pascal foi aperfeiçoada pelo filósofo alemão Gottfried Leibniz. Além de somar e subtrair, a 
calculadora passou a dividir e multiplicar.

2.2.    A máquina de diferenças
Já em 1822, o britânico Charles Babbage começa a desenvolver uma máquina de calcular digital, que 
passou a ser chamada de "máquina de diferenças", mas não foi concluída. Alguns anos depois, em 1833, 
lança a "máquina analítica", inspirada no tear mecânico desenvolvido por Joseph-Marie Jacquard, que 
funcionava à base de cartões perfurados. 

Com o tear, os desenhos nos tecidos eram formados quando as agulhas penetravam os furos existentes nos 
cartões. A calculadora idealizada por Babbage seria programada a partir dos cartões perfurados e 
preparada para fazer contas de vários modos diferentes. 

Apesar de não ter conquistado o sucesso esperado, a máquina do britânico chamou a atenção de Augusta 
Ada Byron, filha do poeta Lord Byron, que passou a ser considerada a primeira programadora da história. 
Augusta Byron deixou vários relatos sobre a invenção de Babbage, que repercutiram durante o século 20 
no momento da criação das máquinas digitais.

2.3.    A Álgebra Booleana
Em 1854, o inglês George Boole dá uma grande contribuição para o futuro dos computadores, com a 
publicação da sua Álgebra Booleana. Neste trabalho, Boole demonstra as leis algébricas, explicando o 
mundo a partir de representações binárias - combinações utilizando os algarismos I e II e as potências de 
2. As idéias de Boole constituíram a base da lógica matemática empregada nos computadores que são 
conhecidos hoje. 

Também baseado no tear de Jacquard, o americano Herman Hollerith cria uma máquina que utilizava o 
princípio dos cartões perfurados. O invento serviu para tabular dados do censo realizado em 1890, nos 
Estados Unidos. Com a nova máquina, o recenseamento foi feito em aproximadamente dois anos. O 
sucesso da tabuladora deu prestígio a Hollerith que cria, em 1896, a Tabulating Machine Company, a qual 
evoluiu se transformando na International Business Machines, a IBM.



No início dos anos 40, Howard Aiken e Clair Lake da Universidade Harvard e da IBM começam a montar 
uma máquina digital com dispositivos eletromecânicos, que foi lançada em 1944 e ficou conhecida como 
Mark I. Este computador era operado com relés (espécie de chave mecânica que controla a passagem de 
corrente elétrica) e fitas de papel. Enquanto isso, George Stiblitz já testava a primeira calculadora 
eletromecânica, desenvolvida nos Laboratórios Telefônicos Bell.

2.4.    O Impulso: Segunda Guerra Mundial
O início da Segunda Guerra Mundial impulsionou a construção de uma série de dispositivos 
eletromecânicos, já que a necessidade de cálculos balísticos se tornava urgente. As novas máquinas 
deveriam, além de fazer os cálculos com maior rapidez, buscar a precisão. O exército precisava de tabelas 
eficazes, pois eram elas que comandavam os equipamentos de disparo e bombardeio. 

Em 1941, Konrad Zuse lança na Alemanha um computador digital eletromecânico denominado Z3, que 
começou a ser desenvolvido em 1934 basicamente para atender aos nazistas. Porém, todas as invenções 
feitas até então, ainda ficavam atrás do "analisador-diferencial", mecanismo analógico de Vannevar Bush. 
Comparado ao Mark I, por exemplo, o invento de Bush levava vantagem: calculava uma tabela em 15 
minutos contra as duas horas da máquina de Aiken e Lake.

Finalmente, em 1942, John Vincent Atanasoff, professor de física da Universidade de Iowa, nos Estados 
Unidos, conclui o ABC, projeto iniciado em 1935. A máquina de Atanasoff já funcionava por meio de 
válvulas, utilizando leitora e perfuradora de cartões. 

Os princípios utilizados no ABC foram aperfeiçoados dando origem ao famoso Eniac. John Mauchly, 
engenheiro da universidade da Pensilvânia e seu aluno John Presper Eckert Jr., foram os responsáveis 
pela criação do computador, que custou mais de meio milhão de dólares e reduziu a 7 segundos o tempo 
para calcular a mesma tabela. O Eniac tinha a capacidade de realizar 5 mil adições por segundo. A 
máquina ocupava uma sala de 93 metros quadrados, pesava 4 toneladas e funcionava por meio de cabos 
telefônicos.

O Eniac começou a ser projetado em 1943, mas só foi apresentado ao público três anos depois, quando 
concluído. Durante o período de estruturação, o computador permaneceu em segredo, pois se tratava de 
um projeto militar. A revelação foi feita por uma equipe do Laboratório de Pesquisas Balísticas do 
Exército, coordenada pelo Capitão Herman Goldstine.

A equipe que projetou o Eniac continuou pesquisando na tentativa de melhorar a máquina que contava 
com 17 mil válvulas. O Eniac foi aperfeiçoado com o auxilio do matemático John Von Neuman, que 
escreveu um relatório descrevendo a organização lógica do computador. Em 1951 é concluído o Edvac 
(Computador Eletrônico de Variável Discreta), que aumentou a capacidade de armazenamento. A 
chamada "arquitetura de Von Neumann" lançou os princípios que são utilizados até hoje nos 
computadores. No mesmo ano também foi lançado o Univac I, que ainda funcionava através de válvulas - 
mecanismo que sintetiza a primeira fase dos computadores modernos. 

A evolução dos computadores é geralmente dividida em quatro gerações. A primeira geração vai de 1942 
a 1959 e é marcada pela substituição dos relés pela tecnologia das válvulas. Os transistores, criados por 
cientistas dos Laboratórios Bell, dão início à segunda geração de computadores. As antigas válvulas são 
substituídas pelo transistor, que exerce a mesma função por um custo menor. Esta fase vai de 1959 a 
1965. 

No dia 07 de abril de 1964 é lançado o System/360 ou IBM 360, que substitui o transistor pelos circuitos 
integrados - conjunto de transistores, capacitores e resistores construídos sobre o chip (material 
semicondutor à base de silício). Tem início a terceira geração. Os computadores de quarta geração 
aparecem no final da década de 60, quando são projetados os microprocessadores. Com eles foi possível 
reunir em um mesmo circuito integrado as funções do processador central. Finalmente surgem os 
microcomputadores.



2.5.    Microcomputadores
Os primeiros computadores pessoais surgiram em meados dos anos 70, em pleno movimento hippie, na 
Califórnia. Nas redondezas da Universidade de Stanford, os jovens respiravam eletrônica. Os cursos eram 
oferecidos em todas as escolas da região e empresas de informática como a Intel, Atari e Hewlett-Packard 
estavam instaladas em Silicon Valley.

A diversão dos estudantes era construir seus próprios computadores a partir de artefatos usados, vendidos 
nas milhares de lojas de sobras que proliferavam na região. Envolvida com os valores da contracultura, a 
juventude de então sonhava que a tecnologia poderia ser usada em proveito do povo.

Foi neste cenário que dois jovens - Steve Jobs e Steve Wozniac - fundaram a Apple com o dinheiro da 
venda de um carro de Jobs, um computador de Wozniac e um empréstimo de US$ 5 mil. Até criação da 
Apple, o maior sucesso no mundo da informática era o Altair, vendido na forma de kit para que os 
aficcionados pudessem montá-lo. O primeiro modelo do Altair vinha sem monitor e teclado.

O Apple 1 começou a deslanchar quando Paul Terrel, proprietário da loja Byte Shop, aceitou vender o 
computador de Jobs e Wozniac desde que ele já fosse montado. O ideal já não era montar a máquina, mas 
usá-la. O Apple1 provocou uma revolução no mercado ao introduzir essa interface.

Na primeira versão do Apple 1 o usuário tinha que digitar a linguagem de programação. Uma outra 
limitação surgiu quando os programas do Altair não puderam ser rodados no computador de Jobs e 
Wozniac. Para superar estes obstáculos os dois lançaram o Apple 2, que ao contrário do anterior, já vinha 
com a linguagem de programação gravada em memória ROM. A televisão também começou a ser 
utilizada como monitor.

O Apple 2 foi sendo aperfeiçoado para atingir um público mais amplo e passou a ser vendido com uma 
fonte, um protetor de plástico rígido e um teclado. Ou seja, a interface passava a ser vista como um 
elemento cada vez mais importante para que o computador se tornasse uma mídia de massa. A fim de 
seduzir o usuário várias estratégias foram utilizadas: desde a preocupação com os periféricos até a 
preparação de manuais mais simplificados.

O sucesso começou de fato quando Wozniac projetou a unidade de disco, periférico que dispensava a 
digitação manual das instruções ou sua gravação em suportes como fitas cassete e de papel perfurado. 
Graças ao drive do Apple 2 as informações puderam ser gravadas em disquetes, diminuindo o tempo de 
leitura e tornando mais ágeis a busca de dados. Com o uso dos disquetes o número de programas 
disponíveis aumentou rapidamente. Foram lançados em 1979 o primeiro processador de textos - Apple 
Writer - e a primeira planilha - a Visicalc.

Outra grande revolução no mundo da informática aconteceu em 1984, quando foi lançado o Apple 
Macintosh. Precursor das interfaces gráficas, ele introduziu o mouse e os ícones, elementos que hoje já 
são indissociáveis da concepção de informática.

O Macintosh é baseado no princípio de programação orientada para objeto e foi concebido com o objetivo 
de tornar a computação mais simples para os usuários. O projeto do Macintosh foi inspirado nos 
computadores da Xerox elaborados pela equipe dos laboratórios do Palo-Alto Research Center (PARC). 
Lá mouse e ícones que simulavam objetos do nosso cotidiano como pastas, documentos e instrumentos de 
desenho já eram utilizados. Mas o sucesso do Macintosh também está relacionado a outras vantagens, 
entre elas a velocidade, o preço, as múltiplas janelas e a funcionalidade dos ícones.

Já na década de 90 é o PC que começa a dominar o mercado. Lançado pela IBM em 1981, o PC foi se 
desenvolvendo sempre tendo em vista o ideal de aproximação do computador das atividades do dia-a-dia 
das pessoas. Bairon explica que começam a surgir vários programas. Os computadores passam a ser 
identificados a partir do modelo de microprocessador (286, 386, 486). Em 1993, a Intel lança o Pentium 
(586), que tornou os modelos anteriores ultrapassados. 



Em meados da década de 80 a Microsoft já tinha conseguido captar a nova tendência. Surge, então, o 
chamado ambiente Windows, que se populariza rapidamente, tornando Bill Gates o homem mais rico do 
mundo. O ambiente Windows era montado sobre o MS-DOS, sistema operacional que permite que um 
mesmo programa funcione em micros de fabricantes diferentes.

No início dos anos 90 uma outra inovação importante: a popularização dos computadores multimídia. O 
CD-ROM evidencia o avanço da informática, pois em apenas um disco é possível armazenar informações 
contidas em 600 disquetes, o que equivale a 20 volumes de uma enciclopédia, além de sons e videoclipes. 
Os softwares para criação multimídia começam a proliferar e já não é tão difícil para um usuário comum 
produzir seu próprio CD.

2.6.    A história da Internet
Também no início dos anos 90 é criada a World Wide Web (WWW) por um grupo de pesquisadores 
suíços. A WWW organizou as informações da Internet, fato que ajudou a disseminar o acesso à Rede. 
Hoje a Internet pode ser considerada a materialização do conceito de "aldeia global" desenvolvido pelo 
teórico canadense Marshall Mcluhan. A Rede também marca a passagem dos chamados "personal 
computers" para os "net computers".

A Internet começou a ser projetada a partir dos anos 60 pelo Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos. O objetivo era integrar os diversos Centros Militares aos Centros de Pesquisa. A idéia era criar 
uma grande rede de comunicação descentralizada, na qual as diversas conexões pudessem operar sem 
hierarquias. Em 1969 surge a ARPANET, que contava com quatro nós. Com o tempo, o número de 
conexões começou a crescer e a rede passou a ser utilizada também para outros fins, além dos militares.

As Universidades e os institutos de pesquisa começam a utilizar com mais intensidade o serviço para 
trocar informações científicas. Em 1983 os militares passam a usar a MILNET (rede dos militares), 
deixando a ARPANET de lado. Ainda na década de 80 a ARPANET passa a se chamar INTERNET e 
atrai desde estudantes, ex-hippies até bibliotecas, universidades e outras organizações. Os nós vão se 
multiplicando e a Internet começa a atingir outros países.

2.7.    Conclusão
A evolução dos computadores no início foi  lenta, pois faltava incentivo financeiro e também tecnologia 
disponível para desenvolvimento das pesquisas.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial teve um impulso muito grande pois eles precisavam de 
computadores que dessem cada vez mais precisão em seus alvos. Depois da Segunda Guerra Mundial 
com a criação dos transistors e depois a criação de circuitos intergrados que foi possível construir os 
microcomputadores, a partir daí a tecnologia evoluiu bem mais rápidamente e os investimentos cada vez 
mais altos para o desenvolvimento dos computadores. Com o surgimento da  Internet muitas aplicações 
comerciais e educacionais de dificil execução tornaram-se mais simples. executadas já são possíveis hoje. 



3.      INTERNET NA EDUCAÇÃO / 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Neste capítulo será estudado o papel da Internet na educação. Para fazer uma análise profunda e completa 
deste tema, não foi estudado apenas as vantagens deste tipo de ferramenta na educação, mas também 
como ela está sendo aplicada, o que já mudou e o que ainda tem que mudar para tornar mais eficiente e 
eficaz a sua utilização e os possíveis inconvenientes dessa utilização. É possível prever que as escolas vão 
ter que estar melhor equipadas e os professores mais preparados. 

3.1.    Definição de Internet
A Internet é um sistema de dimensões gigantescas, que abrange todo o mundo e que tem potencialidades 
surpreendentes. Fisicamente, pode ser definida como um conjunto de interligações voluntárias entre 
redes. Suporta milhões de documentos, recursos, bases de dados e uma variedade de métodos de 
comunicação. 

3.2.    Interesse pela Internet
No passado, a Internet era povoada apenas por estudantes, acadêmicos, militares e fanáticos por 
computadores. Com o aparecimento da World Wide Web no princípio dos anos 90, começou a ser mais 
simples acessar à informação contida na Internet. Só recentemente é que as escolas secundárias 
começaram a estar ligadas.

É difícil saber ao certo quantas pessoas já utilizam a Internet. Existem vários estudos já realizados mas 
muitos dos valores são contraditórios. As estatísticas sobre o número de usuários da Internet variam entre 
os 15 e os 60 milhões de usuários. Nos Estados Unidos, calcula-se que em 1996 já existiam entre 15 a 28 
milhões de usuários. Na Europa é estimado que, na sua população de 520 milhões de pessoas, existam 5 
milhões de usuários, em que 2 milhões são Britânicos. No início de 1997 a Dataquest concluiu que os 
utilizadores europeus representam 20% da população ativa on-line. A Media Planning e a Marktest 
realizaram de Setembro a Dezembro de 1996, o primeiro estudo de quantificação do fenômeno Internet 
em Portugal. Concluíram que cerca de 510 mil pessoas têm possibilidade de acesso (cerca de 0,5% da 
população) e 268 mil utilizam-na  freqüentemente.
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Figura 1 - Crescimento exponencial do número de utilizadores da Internet.

Estima-se que no final do ano 2000 a internet ultrapasse os 200 milhões de usuários.

Ainda que apenas cerca de 1% da população mundial utilize a Internet, essa percentagem vem crescendo 
rapidamente, especialmente na América do Norte e Europa. No momento em que todas as questões de 
segurança estiverem resolvidas e as transmissões financeiras  serem garantidas, o número de usuários  
aumentará, tornando a internet num grande Centro Comercial eletrônico. A Internet começa a interessar 
ao público em geral. Hoje em dia, todos os meios de comunicação falam da Internet e um grande número 
de novas revistas  surgiram para se dedicar apenas a esta nova tendência. Vários segmentos da sociedade 
já exploram ou discutem a melhor forma de se beneficiar da Internet. 

A Internet conseguiu a atenção do público e a sua rede cada vez se expande mais. Mudou a noção de 
algumas pessoas de comunidade, formas de trabalhar, entretenimento e até começa alterar a sua relação 
com as autoridades. Já supera outras mídias e vai dirigindo-se para as escolas. É necessário aproveitar o 
interesse crescente dos jovens pela Internet e então utilizá-la num contexto educativo.

Na generalidade dos países, nuns mais do que noutros, a Internet já está sendo utilizada nas salas de aula. 
Ela é utilizada essencialmente no ensino universitário mas também já começa a ser utilizada em escolas 
primárias e secundárias. Esta nova ferramenta introduz algumas questões. Por exemplo, como pode ser a 
Internet integrada nos trabalhos e projetos escolares? Onde pode ser encontrada a informação relevante? 
Como pode-se ter a certeza que a informação  disponível é sempre relevante?

3.3.    O que as pessoas vão realmente  fazer na Internet? 
Segundo uma pesquisa feita pelo Georgia Institute of Technology’s Graphics, Visualization and Usability 
Center, as cinco atividades mais comuns na Internet são:

1º)Recolher informação 

2º)Procurar informação  

3º)Navegar 

4º)Educação

5º)Comunicação

Quanto ao tipo de informação que os usuários da Internet mais procuram, segundo  Research 

Spectrum, uma empresa de estudos de mercado sediada em São Francisco, é na maioria:

1º) Entretenimento  

2º)Notícias, Produtos para computador 

3º)Viagens e Turismo 

4º)Informações financeiras  

Não há duvida que o professor, além de tomar partido destes novos hábitos do aluno, pode ter um papel 



preponderante no encaminhamento deste, para que utilize a Internet de uma forma ainda mais eficiente.

3.4.    Por que usar a Internet na educação? 
Nos últimos anos os educadores sentiram o rápido desenvolvimento das redes de computadores, o 
aumento do poder dos computadores pessoais e os grandes avanços tecnológicos na possibilidade de 
armazenamento de informação, a interatividade e capacidade de ultrapassar o tempo e a distância entre o 
professor e o aluno. Foram estes motivos que tornaram os computadores numa grande potência no ensino 
a distância.

A Internet é a maior e mais poderosa rede de computadores mundial, ela engloba milhões de 
computadores e usuários. Cada vez mais escolas, empresas, universidades e cidadãos estão ligados à 
Internet o que originou uma nova oportunidade de ensino a distância. 

A WWW tornou a Internet um ambiente muito mais amigável pela integração de gráficos, textos, sons e 
vídeos. A WWW possibilita os menos habituados, a aprendizagem através dela. Por outro lado a WWW 
reserva ainda outras oportunidades, como a de ensinar um número maior de pessoas do que seria possível 
numa sala de aula, alcançar regiões onde não seria possível obter esse tipo de ensino. Por outro lado e 
principalmente nas grandes cidades, a web tornou-se um valioso utensílio para os pais que por motivos 
religiosos, políticos, geográficos, ou outros, acreditam que os seus filhos poderão ter uma melhor 
educação em casa do que na escola, evitando assim tempo perdido no caminho entre a casa e a escola. 

A WWW fez os professores e educadores repensarem sobre qual será a melhor forma de ensinar e 
aprender, utlizando a internet como uma ferramenta para o ensino nas escolas.

3.5.    Internet como um meio de ensino
A utilização da Internet nas escolas pode ser visto como uma extensão da utilização de meios de ensino 
no passado e no presente. Muitos professores utilizaram os jornais nas disciplinas de estudos sociais, de 
português, para desenvolver a capacidade de interpretação e para desenvolver a habilidade do aluno para 
selecionar assuntos de interesse. Agora, os professores podem se virar para a Internet para realizar 
atividades semelhantes mas com muitas mais potencialidades. Por exemplo, é possível atingir um maior 
nível de interatividade e uma maior integração entre os vários elementos da matriz Multimídia como, por 
exemplo, a introdução de animação integrada com áudio e texto.

A Internet, juntamente com outros meios de comunicação digital por rede, já tem sido utilizada pelos 
professores para auxiliar o estudo de culturas diferentes, discutir e debater problemas sociais, consultar 
cientistas e autores, procurar informação em assuntos específicos, colaboração na pesquisa e publicar 
jornais.

Existem autores que prevêem mudanças radicais na educação e na escola, provocadas pela generalização 
da utilização da Internet. A verdade é que se encontram na internet várias aulas on-line a nível 
universitário.

3.6.    Papel do professor na aprendizagem do aluno pela Internet
Para que as atividades pedagógicas baseadas na Internet sejam possíveis, é pedido aos professores uma 
série de requisitos. Primeiro, é necessário empenho a longo prazo. Segundo, é preciso ultrapassar 
obstáculos técnicos e assimilar uma série de informaçãoes. Os professores não só precisam de 
conhecimento geral sobre computadores e redes, como também precisam aprender a usar o e-mail, o ftp e 
a World Wide Web. Se eles pretenderem publicar material na rede ainda precisam dos conhecimentos 
básicos de HTML ou de um editor de texto de HTML, como exemplo o FrontPage.



Os professores ainda têm que ter uma noção da estrutura da Internet e de como os outros professores  
usam. Terceiro, é necessário que o professor adquira cultura tecnológica, para superar o problema do 
controle da ferramenta e se tornar o assistente da construção do conhecimento através desta tecnologia. É 
necessário que os professores estejam à vontade com a utilização e potencialidade da Internet para poder 
guiar os alunos no novo mundo da informação, ajudando-os a construir e adquirir novos conhecimentos 
de forma a eles começarem a utilizar a Internet da maneira mais eficiente, não se limitando a navegar 
nela.

Quando souberem utilizar e estiverem cientes do que está disponível na Internet, os professores precisam 
organizar a classe segundo os meios disponíveis (o número de computadores ligados em rede, por 
exemplo), planejar as atividades e projetos, justificar o seu trabalho aos pais dos alunos e à população em 
geral e colaborar com os seus colegas. Existe pouca informação sobre a educação baseada nas 
telecomunicações e na sua avaliação. Quais os critérios para classificar um projeto de ensino com base na 
Internet? Este é um assunto que  deveria já ser alvo de uma maior reflexão, uma vez que este começa a 
ser um meio importante de ensino.

3.7.    Preparação dos professores para as novas tecnologias
Como estão preparados os professores para guiar de uma forma sensata e eficiente os alunos a utilizar a 
Internet, um meio a que eles apenas agora ganham acesso? Para adaptar a Internet à educação, os 
professores precisam de formação.

Os professores devem ter formação adequada, suporte e oportunidades para desenvolverem projetos. Os 
alunos universitários que escolhessem  a Licenciatura, mestrado, doutorado devem ter este tipo de 
formação como curricular.

É necessário incentivar desde cedo os futuros professores a discutir e comunicar com outros professores 
via internet. E isso só é possível se eles tiverem os conhecimentos básicos e tiverem nas universidades 
boas condições de ligação à rede. A Internet não é apenas uma nova ferramenta, mas também um meio de 
comunicação. Esta idéia de adquirir conhecimento através da comunicação tem que ser bem explorada 
para ser também ser transmitida mais tarde aos próprios alunos.

3.8.    Cepticismo
Alguns autores mais cépticos consideram que a Internet vai ter um impacto que será limitado, tal como 
outras tecnologias no passado como a projeção de filmes e as calculadoras, que apenas afetaram os 
processos de educação periféricos.

Para Tim Philips, comentador sobre tecnologias, "A Internet é um falso profeta. A ‘Net’ tem tudo a ver 
com dados, e nada a ver com informação. Está mal estruturada, mal pensada e mal apresentada. Para 
quem quer retirar boa informação de um computador, mais vale dar uma vista de olhos aos bons títulos 
educacionais atualmente existentes em formato CD-ROM, e não na Internet". Não estará ele a ser 
simplista? Não estará ele esquecendo as potencialidades de comunicação que a Internet introduz?

3.9.    Problema da divisão acentuada
Atualmente, o acesso à Internet não é assim tão alargado ou acessível. Um computador e um Modem 
custam mais de 1000 reais. À partida, vários lares não têm condições para despender esse montante. Se a 
Internet vier a ser a ferramenta educacional mais importante no futuro próximo, grande parte da 
população não poderá dispor de um computador em casa e ficará privada de parte dos seus benefícios. 

Vários estudos feitos demonstram que as crianças pobres têm tido também uma escolaridade mais pobre. 



Será que a Internet não vai acentuar mais estas diferenças? Corre-se o risco de construir uma sociedade 
ainda mais dividida. Isto porque as pessoas que tem um poder aquisitivo maior vai ter esta ferramenta 
disponível e as pessoas mais pobres não vão ter o capital necessário para adquirir um computador, 
agravando as diferenças entre eles.

E ainda se pode colocar outra questão: será que os estados vão conseguir assegurar o acesso a esta 
tecnologia a todos os estudantes? É importante que se caminha para isso.

3.10.    Problema da veracidade da informação e dos direitos de 
Autor
A Internet é uma rede anárquica onde, literalmente, ‘tudo vale’. É possível dizer e publicar qualquer 
coisa, sem qualquer resposta crítica ou qualquer controle editorial sobre o conteúdo. Num exemplo 
caricato, pode-se imaginar uma "Sociedade da Terra Plana" que afirma na sua página da Internet que o 
planeta terra é plano. Esta página fica disponível a qualquer aluno de Geografia nas mesmas condições 
que a página da NASA, onde são apresentadas fotografias de Satélite a demonstrar que a terra é redonda. 
O acesso ilimitado à Internet pode deturpar a informação, em vez de a enriquecer.

Ainda surge outro problema: qualquer informação, depois de já ter passado por várias pessoas pode 
mudar de conteúdo. Existem informações na Internet que, mesmo não sendo este o seu objetivo, já se 
encontram distorcidas, longe da realidade. Um exemplo que se pode ter é a copia de texto que algum 
usuário acha interessante e esse usuário coloca novamente na internet o texto com modificações, essas 
modificações podem estar incorretas sendo assim outro usuário vai ter acesso a uma informação incorreta.

Problemas como este poderam levar professores a restringir ‘espaço’ e ‘liberdade’ aos seus alunos 
possibilitando um acesso rigidamente controlado e supervisionado. Com esse comportamento poderia 
atuar como uma antítese às principais vantagens da introdução da Internet como ferramenta educacional.

Existe ainda outro problema: os direitos autorais. Muitos autores deixaram de colocar, ou nunca chegaram 
a colocar, artigos relevantes pela impossibilidade de garantir os direitos de autor na Internet. Qualquer 
pessoa pode acessar essa informação fazendo um uso indevido dela.

3.11.    Definição de Educação a distância 
A Educação a distância pode-se definir como sendo o ensino quando o professor e o aluno estão 
fisicamente separados, sendo um dos meios de aprendizagem e comunicação entre eles a Internet.

3.12.    Ensino a distância X Ensino Tradicional
Esta é uma questão importante no âmbito educacional do país. Existe uma divergência entre essas 

duas modalidades de ensino. Na instituição que dá prioridade ao ensino tradicional a comparação entre 
estas duas abordagens é constante, principalmente no que diz respeito a alocação de recursos.

Analisar, simultaneamente, essas duas abordagens, envolve problemas de diferentes naturezas. 
Dependendo da forma que são percebidas pela instituição, pode-se identificar, neste caso, duas situações 
distintas: a que prioriza o ensino tradicional e a que dá a mesma importância para ambos.

Na organização que dá a mesma importância para as duas, o “tradicional” e a “distância” têm suas 
especificações reconhecidas e respeitadas, eles recebem equivalentes alocações de recursos. Nestes, o 
ensino a distância já conseguiu espaço e a tendência é continuar expandindo.



Já nas organizações que dão prioridade ao ensino tradicional (que são a maioria no país), a “distância” se 
encontra em condições inferiores ao “tradicional”, o favorecimento em relação a este ensino, dada 
qualquer decisão que se tome, é uma característica marcante neste tipo de organização.

Assim posto, nota-se que em igualdade de condições, o ensino a distância tem grandes possibilidades de 
sucesso, ao passo que priorizando o “tradicional” o insucesso é uma armadilha na qual procura-se 
incessantemente escapar. Não deve-se fechar os olhos a essa tecnologia e continuar no ensino tradicional 
tem-se que aproveitar as vantagens que a Internet proporciona para a educação.

Cabe a essas instituições perceber que ambos os ensinos são partes integrantes de um processo 
educacional, o que importa é que ambas estratégias possam contribuir para educação dando novas 
oportunidades e ficando à disposição da sociedade.

Trata-se de um novo paradigma, e como tal é preciso reformular o ponto de vista, eliminar preconceitos e 
desenvolver novas atitudes. Essas tarefas não são fáceis de cumprir, tornando-se necessária a instalação 
de uma nova ordem institucional.

3.13.    Ferramentas utilizadas pelo ensino a distância
Para a prática do ensino a distância faz-se necessário a utilização de algumas ferramentas e recursos que 
são de suma importância para o seu desenvolvimento, dentre as principais ferramentas, podem ser  
citadas: 

Videoconferência:  chamada de TV interativa. É um sistema interativo de comunicação em áudio e vídeo 
permitindo a interatividade em tempo real. A transmissão pode ser feita através de rádio, satélite ou linha 
telefônica.

Os alunos e professores separados por longa distância podem se comunicar e até se ver. Uma das grandes 
vantagens desta ferramenta é evitar o deslocamento do aluno o que economiza tempo e dinheiro.

Teleconferência: é um programa de televisão transmitido via satélite com recepção por antena parabólica 
ou cabo, onde os participantes podem interagir fazendo perguntas.

Em comparação com a videoconferência, a teleconferência não oferece tanta interatividade, mas por outro 
lado ela pode fazer atendimento simultâneo a grandes públicos, podendo atingir pessoas em todo o 
continente.

Internet: visa promover maior interação aluno-professor e aluno-aluno fora do horário de aula de 
videoconferência. Isto pode ser feito através de um site. Neste site o aluno encontrará ferramentas 
necessárias para que possa comunicar-se com professores, colegas, discutir temas etc. 

Ao mesmo tempo os alunos podem discutir em tempo real utilizando Salas de Reuniões, alem disso o 
aluno pode visitar as Salas de Produção, onde poderá depositar seus trabalhos. As demais ferramentas 
disponíveis são: banco de case, agenda, sala de discussão e mailbox.

Vídeo-aulas: é uma das ferramentas pedagógicas utilizadas pela educação a distância. A produção dos 
vídeos é feita após uma análise de seus clientes e das suas necessidades específicas. Isso determina uma 
metodologia de avaliação mais adequada.

Material impresso: este tipo de ferramenta foi utilizado por muitos anos, com o passar dos tempos foram 
surgindo formas mais avançadas de se ensinar à distância, mas de qualquer forma, apostilas e cadernos 
são ainda fundamentais para a educação a distância.

A informação escrita é uma alternativa de baixo custo, além de permitir posse permanente para uma 
posterior leitura. A utilização da leitura frente a outras ferramentas potencializa a educação a distância.



3.14.    Alunos à distância
Existem muitas questões envolvendo as necessidades dos alunos a distância, cujos os anseios e objetivos 
devem ser completamente diferentes dos alunos tradicionais.  Os alunos adultos, por exemplo, procuram o 
ensino a distância devido a falta de tempo, distância, finanças, possibilidades de entrar em contato com 
outros estudantes de diferentes classes sociais etc.

Cada aluno tem um modo particular de aprendizado, então, para eficácia do aprendizado é necessário 
adequar-se ao aluno, e para tal é necessário também a preparação dos professores.

Características como audição dinâmica e habilidade de trabalhar dos alunos, são fundamentais para o 
sucesso do aprendizado.

O suporte ao aluno é muito importante, e pode ser feito através de sites, videoconferência e todas as 
demais ferramentas.

3.15.    Conclusão
O ensino a distância não surge para substituir o ensino tradicional, pode-se entendê-la com sendo um 
meio adicional de se aprender, mas para tal ensino obter sucesso é necessário que ele tenha as mesmas 
condições (prioridade, alocação de reucursos, etc.), no que diz respeito aos recursos, com o tradicional.

Quanto à implantação deste método, é preciso muito cuidado, pois será necessário que o planejamento, 
produção e aplicação do ensino a distância seja trabalhado pela equipe executiva do projeto de forma a 
atender da melhor maneira possível as necessidades do publico alvo. Desta maneira a educação a 
distância pode ser considerada um sistema, no qual interagem os elementos necessários para que se 
desenvolva integralmente o processo de ensino e aprendizagem.



4.      O IMPACTO DA INTERNET NA 
EDUCAÇÃO
O advento da Internet vem causando um impacto muito grande em várias áreas de atividade humana. As 
possibilidades abertas para negócios, ciência, comunicação social, ensino, trabalho à distância e até 
mesmo lazer eram inimagináveis anteriormente, graças à capacidade comunicacional, extensão mundial, 
capilaridade e à interatividade da rede. 

Concebida inicialmente como uma rede interligando instituições acadêmicas e de pesquisa envolvidas em 
projetos militares do governo americano, a Internet visava facilitar a interação e a comunicação entre 
pesquisadores e permitir-lhes compartilhar recursos computacionais remotos.

4.1.    Sociedade da informação
É interessante tentar identificar as características da nova "sociedade da informação" e suas diferenças em 
relação ao estágio anterior, o da sociedade industrial. O atual estágio de desenvolvimento capitalista tem 
entre suas características o novo estatuto da ciência como instituição e, como corolário deste processo, um 
desenvolvimento extraordinário é cada vez mais rápido das tecnologias  e sua vinculação crescente com o 
aparato produtivo.   

A sociedade da informação é a sociedade que se formou após a sociedade industrial muito mais 
preocupada com a informação e como utilizada para o progresso. 

4.2.    Revolução informacional
A Internet é precursora da chamada "revolução informacional". Ela vem sendo desenvolvida no sentido 
de desempenhar um papel fundamental no processo da economia capitalista global, como 
potencializadora de um novo espaço de economias unificadas, cobrindo com uma "teia" todo mundo que 
vende e consome, viabilizando transações comerciais à escala mundial. Estas transações são tanto de 
informações ou conteúdos como mercadorias em si, quanto transações de informações que viabilizam e 
multiplicam o fluxo comercial das mercadorias materiais. 

O espaço da Internet, agora tão fundamental para o capital, começa a ser moldado cada vez mais por este, 
para adequá-lo às suas necessidades, como aconteceu com as telecomunicações nas décadas de 1920 e 
1930 nos EUA, quando passaram de atividades livres a serviços regulados e submetidos ao regime de 
concessão do estado.

Na sociedade da informação "a informação torna-se objeto imediato de trabalho da maior parte dos 
indivíduos". Neste contexto, o trabalho se reformula. Diminui a importância do "trabalho vivo" 
diretamente na produção, no sentido de Marx, diante da automação da produção. 

Aumenta, por outro lado, a importância do trabalho sob dois outros aspectos: 

Primeiro, sob a forma de pesquisa e inovação tecnológica aplicada à produção e à concepção de produtos, 
ao planejamento e à logística da produção; 

Segundo, como viabilizador da circulação e do consumo, sob a forma de "marketing", personalização e 
segmentação de mercado até o nível individual de consumo, de criação e fomento de valores simbólicos 
(moda) e de agregação destes valores aos produtos, numa verdadeira "engenharia social". Tanto num 
aspecto quanto no outro, ganha importância o trabalho informacional, criando novas perspectivas para os 



profissionais da área. 

Mais especificamente, neste "ciberespaço", indivíduos, empresas, organizações e instituições se 
manifestam sob a forma de informação, identificada por um URL ou por um e-mail. Deve-se realizar 
trabalho informacional para identificar, localizar e acessar informação como meio de viabilizar qualquer 
tipo de troca comunicacional ou transação, inclusive as comerciais. Este trabalho informacional, por um 
lado, é a produção de mais informação, ou de meta-informação (catálogos, guias, mecanismos de busca 
etc.) e por outro lado, é a manipulação desta meta-informação (para identificar, localizar e então acessar 
informação). 

4.3.    Internet na educação
Do ponto de vista da informação como subsídio às atividades acadêmicas, a Internet vem proporcionar 
facilidades que extrapolam o conceito tradicional, de informação bibliográfica, baseada em documentos, 
como artigos de periódicos, trabalhos em congressos, teses, etc. Novos recursos informacionais estão à 
disposição da comunidade de pesquisa além desses tradicionais, agora em versão eletrônica, como 
documentos multimídia, listas de discussão, fóruns eletrônicos, conferências em linha, imagens (de 
satélites, de microscópios, em tempo real), modelos animados, bancos de "pré-prints", etc. 

Mais que somente recursos informacionais, os novos recursos disponíveis via Internet, como os 
documentos hipertextos, são acima de tudo novas ferramentas cognitivas, de abrirem novas possibilidades 
cognitivas e intelectuais que extrapolam em muito aquelas oferecidas por documentos em papel, de leitura 
linear. Para muitos autores, a Internet representa, neste sentido, uma mudança de paradigma comparável à 
invenção da imprensa por Gutemberg .

 Com o advento da Internet e o crescimento do seu uso como mídia para publicações eletrônicas, a partir 
do começo da década de 1990, o acesso ao documento final, em meio eletrônico, torna-se trivial. Os 
impactos para a informação em ciência e tecnologia são enormes: multiplicidade de recursos 
informacionais disponíveis na rede, contrastando com os disponíveis no acervo das bibliotecas; acesso 
imediato a estes recursos; velocidade da comunicação científica propiciada pela publicação direta na rede, 
extravasando os mecanismos tradicionais de controle e garantia de qualidade da pesquisa, que 
repousavam sobre o periódico científico com seu corpo de "referees"  na indústria editorial, concorrência 
das publicações editadas diretamente na rede (com menores custos e sua conseqüente multiplicação) com 
o periódico científico editado em papel. 

No entanto, o crescimento exponencial da Internet coloca problemas enormes em termos de identificação 
de recursos relevantes, o que tem motivado o surgimento de ferramentas de busca, os "search engines" 
como AltaVista, Cade, Miner, Yahoo! etc., que indexam regularmente as páginas hipertextuais da 
Internet, montando bases de dados com referências sobre as mesmas, provendo mecanismos de consulta a 
estas bases de dados. 

4.4.    A Internet na educação no Brasil
No Brasil, os esforços do Ministério de Ciência e Tecnologia, através do fomento à Rede Nacional de 
Pesquisas - RNP, atingiram o objetivo de interligar e conectar à Internet as principais universidades e 
centros de pesquisa do país. No entanto, trata-se de fomentar o uso intensivo da infra-estrutura provida 
pela RNP. Este uso é ainda muito desigual - ao lado de centros de excelência, que usam intensamente a 
rede, acessando e publicando informações, existem outros que não dispõem de meios para acessá-la, e 
outros ainda que a rejeitam ou não estão capacitados tecnicamente para tal. Em relação à presença da 
informação nacional na Internet, pode-se afirmar que ainda é pouco expressiva, mas há de se reconhecer 
que alguns esforços vêm sendo implementados no sentido de ampliá-la. 

Entre os impactos de redes como a Internet nas bibliotecas e serviços de informação acadêmicos ou de 



pesquisa, podem ser citados:

1.      Número crescente de publicações diretamente em meio eletrônico; 

2.      Enorme facilidade de acesso a documentos eletrônicos disponíveis na rede; 

3.      Grande número de usuários acessando diretamente a informação desejada, sem a 
intermediação da biblioteca; 

4.      Em contraste, dificuldade de identificar a informação relevante na caótica "teia global" da 
Internet; 

5.      Surgimento dos chamados "agentes inteligentes" e das "meta-ferramentas de busca", que 
automatizam muitas das tarefas de busca de informações de forma personalizada para 
usuários; 

6.      Como conseqüência da questão anterior, ausência de contato direto com os usuários no caso 
de uma biblioteca sendo acessada via Internet;

7.      Novas maneiras de realizar o serviço de referência e necessidade de planejamento cuidadoso 
da interface usuário-biblioteca virtual; 

8.      Diversificação das informações de interesse para pesquisa, extrapolando a tradicional 
informação bibliográfica; 

9.      Necessidade de novas metodologias ou de extensões das antigas metodologias 
biblioteconômicas para tratamento destes recursos; 

10.    Decréscimo relativo da importância de políticas de desenvolvimento de coleções e 
manutenção de acervo próprio, com a conseqüente necessidade de revisar prioridades e 
realocar recursos.; 

4.5.    Conclusão
A Internet vem impactando, não só o ensino, mas também o mercado mundial, grandes transações 
econômicas são feitas via Internet. A Internet, sem dúvida proporcionou a revolução informacional. Com 
a Internet a comunicação e disponibilização de textos ficaram muito mais rápidas. Com as ferramentas de 
busca que existem hoje, o Altavista, Yahoo, etc, torna a pesquisa mais fácil. 

Informação é praticamente transmitida em tempo real, o que propicia grandes vantagens nas avaliações e 
estudos.

 



5.      CURSOS NA INTERNET
Neste capítulo mostra-se como os projetos atuais conseguiram sair do papel para serem implementados, o 
que as pessoas tem que ter para desenvolver um curso na Internet, quais decisões tomar e onde você 
poderá encontrar informações de conteúdo educacional.

5.1.    Internet na escola
Muitos projetos têm sido implementados para introduzir nas escolas  bibliotecas com acesso à Internet, 
muitos dos financiamentos partem de empresas. No Canadá, em Março de 1996, uma aliança de empresas 
de telecomunicações anunciou um plano para ligar todas as escolas do país à Internet até o final do ano 
escolar 1996-97. A Microsoft e a Oracle vão dar grandes donativos para equipar as escolas e as 
Bibliotecas com equipamento para responder à explosão da Internet. Bill Gates da Microsoft e a sua 
mulher anunciaram que vão criar a "Gates Library Foundation", que irá gastar 200 milhões de dólares nos 
próximos cinco anos para levar computadores e acesso à Internet a bibliotecas públicas em zonas pobres. 
A Oracle anunciou que vai dar 100 milhões de dólares a uma nova fundação sem fins lucrativos, "Oracle 
Promise", que pretende colocar nas escolas norte americanas, em todas as secretárias, um NC (Network 
Computer). 

Com o objetivo de levar a Internet até pelo menos 5 salas de aula e à biblioteca em todas as escolas dos 
Estados Unidos. O NetDay é um projeto que imobilizou cerca de 500 mil voluntários em 40 estados 
norte-americanos para abastecer 40 mil salas de aula em apenas um ano. O projeto NetDay tem o apoio de 
vários membros governamentais, incluindo o presidente Bill Clinton. 

A Comissão Européia criou também o NetDay Europa 1997 para estimular a utilização pedagógica da 
Internet na escola. O Netday é dirigido às escolas dos ensinos primário e secundário e escolas 
profissionais. Os objetivos desta iniciativa, segundo a página oficial do projeto, são:

1.      "Sensibilizar para as vantagens da utilização de redes eletrônicas no ensino, através da 
organização de atividades que poderão revestir a forma de conferências, formação de 
professores, demonstrações de software educativo e de utilização pedagógica da Internet, 
experimentação de materiais educativos, organização de concursos de prêmios na Internet, 
intercâmbio de materiais de ensino desenvolvidos pelas escolas, etc."

2.      "Informar e envolver os vários parceiros - escolas, serviços de educação, empresas - em 
iniciativas conjuntas com vista à troca de idéias, produtos e programas, formação de 
professores, desenvolvimento de produtos em parceria, troca de experiências e boas-práticas 
através de atividades de combate à droga, racismo, violência na escola, etc. Mais 
especificamente, implementar entre 5 a 10 projetos baseados na utilização da Internet por cada 
Estado-Membro (previsto um apoio financeiro da CE para a organização das atividades), 
envolvendo os três níveis de parceiros, estimulando, sempre que possível, as parcerias público-
privadas." 

Na Europa, também tem vindo a ser desenvolvido outro projeto. O projeto European Schoolnet. Este é 
um projeto desenvolvido por representantes de 15 ministérios da Educação dos diferentes estados 
membros. Os principais objetivos são: 

3.      Apoiar a implementação e a expansão da rede telemática de escolas na Europa; 

4.      Encorajar o desenvolvimento de recursos Multimídia no ensino, nomeadamente da Internet; 

5.      Apoiar o desenvolvimento profissional dos professores com vista à inclusão do uso de novas 
tecnologias na sala de aulas; 



6.      Providenciar serviços de informação de qualidade para as escolas, assegurando uma 
utilização amigável e apoiando a sua integração no processo de ensino e aprendizagem. 

Em Portugal, o Programa Nónio, lançado em Novembro de 1996, tem sido o representante português 
deste grande projeto. Este é um novo programa de tecnologia de informação e comunicação criado pelo 
Ministro da Educação. Segundo uma comunicação do Secretário de Estado da Administração Educativa, 
Guilherme d’Oliveira Martins, os objetivos do programa são: 

"Apostamos no reforço dos meios informáticos, na formação contínua de professores, na produção de 
software educativo e no incentivo à participação em redes de comunicação. (...) O programa Nónio visa 
mobilizar recursos, criar condições e conceder incentivos. (...) Está em causa educar melhor numa 
Sociedade de Informação (...)".

No Brasil o projeto da Universidade virtual tem como missão ser o mais interativo, completo e acessado 
canal de conteúdos da área educacional e de recursos humanos, onde seja possível a realização da 
educação a distância focada na preparação para o mercado de trabalho e para o ambiente escolar. 

A Universidade Virtual é um ambiente interativo onde produtos e serviços da Internet são colocados à 
disposição para a realização da educação a distância. É dividida em uma área pública e uma área Vip 
restrita para os alunos das escolas conveniadas e para os assinantes.

 

Atende a estudantes, escolas e empresas apresentando conteúdos para que possam ser trabalhados em 
casa, na empresa ou em qualquer lugar e a qualquer tempo.

Seu conteúdo e recursos se propõem a atender a estudantes de nível fundamental, médio ou superior, 
candidatos a concursos públicos, vestibulares, escolas e empresas em programas de treinamento. 

 

5.2.    Desenvolver um curso na Internet? 
Ao construir cursos para a web, deve-se  observar o modo de como construír as páginas, tendo atenção no 
que implica ligações, gráficos, vídeos, sons e outras formas de apresentação. O curso deverá ser bem 
desenhado e baseado no conhecimento da matéria a lecionar para o publico alvo. 

Isto faz com que o estudante construa o seu ambiente de aprendizagem guiado pelo professor, 
participando muito mais no processo de aprendizagem. 

Para os educadores a Internet tornou-se uma nova oportunidade de ensino a distância, podendo esta ser 
usada para construir e navegar através da página da aula virtual. Esta página poderá conter desde 
exercícios, referencias literárias, informações sobre as aulas, informações sobre os alunos, até ligações a 
outras páginas da WWW importantes para o ensino das matérias lecionadas. Também através desta 
página os estudantes poderão trocar informações com o professor e entre alunos através de e-mail, o que 
torna a comunicação muito mais rápida do que em correio normal. Porém é extremamente necessário que 
existam outras formas de comunicação entre aluno e professor, porque como a comunicação é feita 
essencialmente através da Internet, se o aluno tiver problemas técnicos poderá assim avisar o professor. 

O conhecimento dos recursos que estão disponíveis na WWW é de vital importância para o professor, de 
modo a melhorar o desempenho de aprendizagem da matéria. O professor deverá variar os recursos 
usados nas suas aulas, de modo a utilizar o recurso mais indicado para cada tipo de aula de acordo com as 
tarefas a serem desenvolvidas.

A maior interatividade entre professor e aluno vai originar uma maior interligação entre ensinar e 



aprender, devendo-se centrar muito mais na matéria a ensinar e no próprio aluno. 

Por outro lado, o professor deve informar o aluno que o ensino a distância requer auto-disciplina, auto-
motivação, capacidade de trabalhar individualmente e persistência. Além disto deverá existir uma grande 
interatividade entre aluno e professor.

5.3.    Decisões iniciais ao desenvolver um curso na Internet
Antes do curso ser implementado, deve-se considerar vários aspectos como o custo, o tamanho do curso e 
o seu tipo de design. Estes fatores dependem em grande parte do número de alunos que o curso terá e da 
sua localização geográfica. 

O número de alunos influenciará principalmente o custo do curso e o grau de interatividade entre 
professor e alunos, ou seja, se há poucos alunos então supostamente os custos serão menores e a 
interatividade será muito superior. Por esse motivo a disponilibilidade do professor se tornará maior por 
aluno e também será mais fácil realizar reuniões de discussão. 

A localização geográfica dos alunos pode fazer com que se tenha que relevar a cultura e o tipo de 
linguagem dos alunos. Por outro lado a localização poderá também influenciar o grau de ajuda para os 
alunos, ou seja, se os alunos se situam geograficamente perto uns dos outros é natural que estes se 
encontrem com facilidade podendo formar grupos de estudos e até a organização de seminários para um 
melhor entendimento do curso que ele estão participando, não havendo grande necessidade de os ajudar 
tecnicamente, como aos alunos isolados. Tem-se que ter cuidados com os alunos isolados, não pode 
deixar a localização geográfica se tornar um bloqueio a comunicação, a Internet está aí para resolver este 
problema o professor deve estar em contato com o aluno freqüentemente, também terá que promover 
discussões em salas de chat para tirar dúvidas e promover a interatividade com os outros alunos, 
disponibilizar textos e também a comunicação via email. 

Um curso à distância deve ter um planejamento do tempo diferente do que um tradicional. Tendo que 
estar disponível em graus diferentes e durante períodos diferentes do que normalmente estaria. 
Simplesmente não pode jogar o curso inteiro na internet, tem que ser de forma gradual e planejada.

Para planejar e construir um curso a distância além do domínio do conteúdo a ensinar, deve-se conhecer 
as características dos alunos e os objetivos de aprendizagem propostos, e então tomar a decisão de qual 
forma será melhor implementado. O professor deve estar em sintonia com o trabalho do construtor.

5.4.    Necessidades dos alunos
Ao construir e planejar o seu curso o professor deverá sempre atentar as necessidades dos estudantes, 
devendo tomar algumas medidas para que o ensino tenha resultados muito mais favoráveis, como: 

1.      Fazer com que os alunos se sintam à vontade com as novas tecnologias, encorajando-os para 
o uso de e-mail, participar em conferências virtuais e outros meios acessíveis na Internet. 

2.      Resolver os problemas que os alunos tenham em relação ao hardware e software, tentando 
familiarizá-los com as novas tecnologias. 

3.      Conhecer as experiências dos alunos em informática.

4.      Ser sensível aos diferentes estilos de comunicação e às varias culturas dos alunos.

5.      Humanizar o curso centrando-o no estudante e não na tecnologia usada.



6.      Desenvolver vários meios para que o estudante possa rever e tirar dúvidas sobre a matéria.

5.5.    Custos e benefícios
É obvio que a educação a distância pela Internet traz custos, tanto de hardware e software (computadores 
e programas), como do uso da própria rede e das várias infraestruturas de comunicação no local de ensino 
e no de aprendizagem. Porém tem benefícios como: 

1.      Ser possível aprender as matérias fora dos grandes centros urbanos;

2.      Os estudantes podem ter cursos e continuar trabalhando;

3.      Mais chances de ter cursos de estabelecimentos consagrados de ensino, etc.

Isto devido a facilidade de comunicação e desenvolvimento do cursos que a internet pode 
proporcionar aos alunos e professores.

 

5.6.    Isolamento físico e psicológico do aluno
O aluno, estando só em frente ao seu computador enquanto aprende, poderá sentir-se isolado, o que 
poderá perturbar a sua aprendizagem. Esse isolamento terá duas vertentes: o isolamento físico e o 
isolamento psicológico. 

Claro que os dois tipos de isolamento estão diretamente interligados, sendo o isolamento psicológico 
resultado do físico. 

Para resolver o problema do provável isolamento do aluno,  deve-se observar vários fatores que o poderão 
motivar: 

1.      Fazer com que o aluno se apresente ao grupo por exemplo através de um email contendo 
neste informações pessoais e experiências profissionais e expectativas do curso.. 

2.      O professor deverá também conhecer as necessidades e expectativas dos alunos.. 

3.      O professor deverá estimular os alunos variando o modo de apresentação das suas aulas. 
Devendo dar tarefas aos seus alunos e fazendo com que eles participem mais ativamente na 
aula. 

4.      Deverá também motivar, encorajar e integrar o aluno no processo de aprendizagem. É 
importante que o aluno se sinta competente, autônomo e autodeterminado para que, no final, 
se sinta bem sucedido. 

As tecnologias modernas oferecem algumas soluções interessantes, não sendo apenas suficiente usar o e-
mail ou a vídeo conferência, mas também usar outros meios de interação e comunicação suportados pelas 
novas tecnologias. 

5.7.    Novos problemas da educação a distância
Se por um lado a web veio quebrar algumas barreiras físicas e temporais de acesso à educação, veio criar 
também novos problemas para os estudantes. Problemas de hardware, software e os habituais problemas 



de lentidão e quebras nas comunicações, quando fazem o acesso de sua casa. Como tentativa de resolução 
destes problemas, deverão estar disponíveis on-line o máximo de ajudas possíveis, principalmente na fase 
inicial do curso que é quando os estudantes encontram a maior parte dos problemas. 

Adicionalmente a estes problemas técnicos surgem os problemas relacionados com o custo das 
comunicações, principalmente em meios isolados em que o acesso não pode ser feito com chamadas 
locais. 

5.8.    Conteúdo Brasileiro na Web de interesse para educação
A disponibilidade de conteúdo de qualidade na WWW é muito maior para universidades e escolas de 
países em desenvolvimento, do que para países desenvolvidos. Estes últimos já convivem há muitos anos 
com um sistema que integra bibliotecas de boa qualidade ao ensino e à pesquisa.

A utilização desses recursos, além dos problemas de acesso de escolas à Internet depende, sobretudo no 
primeiro e segundo graus, da disponibilidade de conteúdos em língua portuguesa facilmente integráveis 
aos currículos utilizados nas escolas.

Em abril de 1995 existiam apenas pouco mais de duzentos servidores Web na Internet no Brasil 
(principalmente universidades e centros de pesquisa ).

Após o crescimento vertiginoso da Internet no país a partir do final de 1995 (número de usuários 
conectados), não se tinha idéia do grau de iniciativa dos provedores de informação nacionais. A iniciativa 
foi extremamente positiva e contam-se hoje cerca de dezoito mil servidores Web na Internet no Brasil. 
Informação, que se devidamente sistematizada, pode ser extremamente útil para a escola brasileira, existe 
em grande quantidade: há material de muito boa qualidade e a oferta vem crescendo aceleradamente, até 
agora, por conta das forças do mercado.

O maior servidor Web escrito em um idioma diferente do inglês na WWW é o servidor "Universo 
Online" da Folha de São Paulo. Publicam-se hoje na WWW mais de duzentos jornais e duzentas revistas 
no Brasil. Só a sistematização, por exemplo, do material existente nos cadernos especiais de artes, 
literatura, ciência e cultura em geral, dos principais jornais e revistas do país, já viabiliza um material 
riquíssimo para consulta pelas escolas. Abaixo será apresentado uma lista incompleta dos principais 
catálogos brasileiros de páginas Web.

1.      www.cade.com.br

2.      www.altavista.com

3.      www.achei.com.br

4.      www.britanica.com

5.      www.yahoo.com.br

6.      www.miner.com.br

7.      www.radaruol.com.br

Continuando a examinar a existência de conteúdos nacionais de interesse para a educação indica-se a 
presença de bibliotecas e museus virtuais brasileiros na WWW para ajudar os alunos. Pode-se ter acesso 
desde a "espelhos" do Museu do Louvre em português localizados em servidores locais até a home pages 
sobre Portinari. São mantidas na Web páginas muito ricas em conteúdo educacional, como as páginas do 
IBGE, Embrapa e INPE, entre outras, que permitem, por exemplo, ilustrar matérias de todo o currículo de 
geografia do primeiro e segundo graus.



Utiliza-se o catálogo Cadê? para ilustrar conteúdos nacionais nos parágrafos que se seguem. A escolha do 
Cadê? deveu-se a sua utilidade (7,8 milhões de consultas em agosto de 97).

Examina-se, também, para efeitos de ilustração, os conteúdos sobre literatura e poesia, artes plásticas e 
meio ambiente do catálogo Cadê?.

Na lista a seguir apresenta-se algumas bibliotecas selecionadas acessíveis através dos seus endereços 
constantes do Cadê?. Note-se que não se tratam ainda de bibliotecas digitais, mas, a maioria delas 
facilitam o acesso às informações que armazenam e, algumas, já disponibilizam bastante informação 
digitalizada através da Web.

1.       Biblioteca da PUC PR - Consulta on-line do acervo bibliográfico da PUC PR (Sistema 
Pergamum)  Biblioteca da PUC/RS - login: guest. – www.pucrs.br

2.      Biblioteca da UFRGS - login: - sabibib. www.ufrgs.br

3.      Biblioteca da UnB  - www.unb.br

4.      Biblioteca da USP/CCE - login: dedalus – www.usp.br

5.      Biblioteca do IBGE – www.ibge.gov.br

6.      Biblioteca Nacional - login: fbncons

7.      Biblioteca Pública Municipal de Santos 

8.      Biblioteca Virtual de Língua e Literatura 

9.      Bibliotecas do Paraná

10.    BIREME - Biblioteca Regional de Medicina.

11.    DI-MAS - Divisão de música e arquivo sonoro da Fundação Biblioteca Nacional. Biografias, 
fotos, músicas de compositores nacionais etc.

12.    Sistema de Bibliotecas da UFMG  - www.ufmg.br

13.    UNI-RIO Sistema de Bibliotecas  - www.unirio.br

14.    UNICAMP - Sistema de Bibliotecas - Composto pela Biblioteca Central e 19 -bibliotecas 
seccionais. www.unicamp.br

5.9.    Conclusão
Na Europa, Estados Unidos e Canadá, o ensino pela Internet saiu na frente, com a colaboração de 
empresas e o investimento da mesma fica mais fácil implementar a Internet na educação. No Brasil tem 
que incentivar e concientizar as empresas a investirem neste meio de ensino, pois no futuro eles se 
beneficiaram  com a mão de obra mais qualificada.

É necessário ter cuidados com as decisões iniciais que serão tomadas, pois afetará sensivelmente o 
restante do curso. Deve-se que levantar necessidades de alunos e professores, analisar os custos e 
benefícios do curso para obter sucesso.



6.      CONCLUSÃO
Com a chegada da Internet as pessoas são defrontadas com novas possibilidades, desafios e incertezas no 
processo de ensino-aprendizagem.

Não pode-se esperar das redes eletrônicas a solução mágica para modificar profundamente a relação 
pedagógica, mas vão facilitar como nunca antes a pesquisa individual e grupal, o intercâmbio de 
professores com professores, de alunos com alunos, de professores com alunos. A Internet propicia a 
troca de experiências, de dúvidas, de materiais, as trocas pessoais, tanto de quem está perto como longe 
geograficamente. A Internet pode ajudar o professor a preparar melhor a sua aula, a ampliar as formas de 
lecionar, a modificar o processo de avaliação e de comunicação com o aluno e com os seus colegas. 

Como qualquer outra metodologia de ensino, a educação a distância possui suas vantagens e desvantagens 
(podería-se dizer limitações):

Dentre as vantagens, podem ser citadas:

Abertura: constitui uma oportunidade para aquelas pessoas que não puderam freqüentar o ensino 
tradicional, além de diversificar e ampliar as ofertas de cursos.

Flexibilidade: não existe uma exigência rígida em relação ao espaço e ritmo de aprendizado. Dá-se a 
oportunidade de uma formação fora da sala de aula.

Formação continuada e pessoal: o aluno está sempre ativo, onde ele desenvolve a iniciativa, atitudes, 
interesses, valores e hábitos educacionais.

Economia: evita gastos com locomoção de alunos, com o abandono do local de trabalho, entre outros.

Eficácia: comunicação bidirecional freqüente, garantindo uma aprendizagem dinâmica e inovadora.

Dentre as desvantagens, podem ser citadas:

1.      Empobrecimento da relação professor-aluno.

2.      Necessidade de um planejamento á longo prazo.

3.      Todos os alunos aprendem o mesmo aprendizado, por um só pacote institucional.

4.      Resultados da avaliação a distância são menos confiáveis em relação ao ensino tradicional.

5.      Custo inicial muito alto para um público grande.

 



7.      REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.      TODOROV, J. C. “A importância da educação a distância”, 1994, 
www.alternex.com.br/~ined/todorov.html, 01/08/1999 – 00:30.

2.      FERREIRA, S. N. Ambiente para aprendizagem colaborativa de computação básica e programação. 
Terra.cglobal.pucrs.Br/ensino/cbpvitr, 01/08/1999 – 1:00.

3.      GONÇALVES, C. T. F. “Quem tem medo do ensino a distância“, 1996. 
www.alternex.com.br/~ined/todorov.html,01/08/1999 – 1:30.

4.      BARBOSA, B. R. “Informática: Paradigma epistemológico no limiar do novo século”. Monografia, 
IE, ICET, 15/11/97.

5.      CARNEIRO, A. R,”Conexão – Programa Estadual de Informática na Educação: Analise 
documental, Monografia, 15/11/97.

6.      PESSOA, R. M., “Software Educativo no ensino da matemática”, Monografia, 15/11/97.

7.      LOPES, E. D., “Capacitação de professores pra o uso do computador no processo ensino – 
aprendizagem” Monografia, 15/11/97.

8.      HAMILTON, Annette. Revista "ZDNet AnchorDesk" "What People Are Really Doing On the 
Web". 30/061997.

9.      CORTELAZZO, Iolanda B. C.. "Undergraduate studentes use Internet to discuss Education and 
Media". 30/06/1997.

10.    CUNNIGHAM, Craig A. "Using the Internet for Education". 8/03/1996. 

11.    EGNATOFF, William J. "Preparing Teachers for Effective and Wise Use of the Internet in 
Schools".  13/01/1996.

12.    Nónio - Século XXI, http://www.depgef.min-edu.pt/nonio, 15/10/2000, 01:00.

13.    MAGAZINE P.C. "Technology High - Education investement tops the high-tech agenda". 
7/01/1997.

14.    COSTA, P. D. "Tecnologia Educativa e Formação de Professores" em "Novas Metadologias de 
Informação". 25/03/1995.

15.    TOPPING, Richard. PC World nº176. "As Crianças da Revolução". 06/1997.

16.    LEINER, B. M. "A Brief History of the Internet" http://www.aisa.com.br/historia.html, 08/06/2000, 
12:30.

17.    ORWELL, G. "The History of computing" http://ei.cs.vt.edu/~history/index.html, 09/10/2000, 
12:30.

18.    BUCHHOLZ, W. http://computer.org/annals/an2000/pdf/a2069.pdf. 13/10/2000, 12:30.

19.    AGOSTINHO, C. S. "Historia da informática" http://www.csa.com.br/histinf/quartgera.htm.

20.    ASSIS, "A verdadeira história da internet", 



http://pessoal.mandic.com.br/~fdeassis/historiadainternet/a_verdadeira_historia_da_internet.htm 
08/10/2000, 12:30.

21.    PEREIRA, M. A. "Introdução a Internet" http://www.marco.eng.br/historia.htm, 10/10/2000, 12:30.

22.    FERREIRA, E. "Historia da internet(resumo)" http://sites.uol.com.br/evertonferreira/manual1.htm.

23.    RICARDO, "Pequena história dos computadores"  
http://hammer.prohosting.com/~ricardot/historia.htm.

 


	2.1.    Calculadoras
	2.2.    A máquina de diferenças
	2.3.    A Álgebra Booleana
	2.4.    O Impulso: Segunda Guerra Mundial
	2.5.    Microcomputadores
	2.6.    A história da Internet
	2.7.    Conclusão
	3.1.    Definição de Internet
	3.2.    Interesse pela Internet
	3.3.    O que as pessoas vão realmente  fazer na Internet? 
	3.4.    Por que usar a Internet na educação? 
	3.5.    Internet como um meio de ensino
	3.6.    Papel do professor na aprendizagem do aluno pela Internet
	3.7.    Preparação dos professores para as novas tecnologias
	3.8.    Cepticismo
	3.9.    Problema da divisão acentuada
	3.10.    Problema da veracidade da informação e dos direitos de Autor
	3.11.    Definição de Educação a distância 
	3.12.    Ensino a distância X Ensino Tradicional
	3.13.    Ferramentas utilizadas pelo ensino a distância
	3.14.    Alunos à distância
	3.15.    Conclusão
	4.1.    Sociedade da informação
	4.2.    Revolução informacional
	4.3.    Internet na educação
	4.4.    A Internet na educação no Brasil
	4.5.    Conclusão
	5.1.    Internet na escola
	5.2.    Desenvolver um curso na Internet? 
	5.3.    Decisões iniciais ao desenvolver um curso na Internet
	5.4.    Necessidades dos alunos
	5.5.    Custos e benefícios
	5.6.    Isolamento físico e psicológico do aluno
	5.7.    Novos problemas da educação a distância
	5.8.    Conteúdo Brasileiro na Web de interesse para educação
	5.9.    Conclusão

