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Rede e-Tec Brasil

Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Abril de 2014

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estuda-

do.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

brepontos importantes e/ou questionamentos.
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Estimado (a) estudante,

Primeiramente queremos lhe parabenizar por ter alcançado esta oportunida-

de para realizar o curso Técnico em Finanças e lhe dar muito boas-vindas à 

disciplina Ambientação para EaD.

Esperamos que você esteja bastante motivado(a) para este curso que tem a 

possibilidade de lhe abrir muitas portas no mundo do trabalho.

Este estudo tem a capacidade de contribuir para a sua formação pessoal, na 

interação social e também para a sua formação profissional, trazendo um 

ganho significativo no cotidiano das rotinas financeiras. 

Nossa intenção é que você aproveite ao máximo o conteúdo que disponibi-

lizamos neste módulo para a realização do seu curso.

No decorrer das aulas, você terá a oportunidade de interagir por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e participar de fóruns, chats, tarefas, e 

outras atividades que irão lhe auxiliar na construção de conhecimento, neste 

processo de aprendizagem..

Assim, convidamos Você para estar conosco nesta disciplina que irá propor-

cionar embasamentos para sua prática durante o curso  que o tornará um 

futuro Técnico em Finanças.

Fique conosco! 

Nós estaremos com você!!!

Palavra dos Professores-autores
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Apresentação da Disciplina

Caro(a) estudante,

 Olá! Seja muito bem-vindo (a) ao Curso Técnico em Finanças! 

Por se tratar de um curso na modalidade a distância temos na ma-

triz curricular um componente chamado Ambientação para EaD, no 

qual abordamos assuntos como concepções de educação a distância; 

o histórico da EaD no Brasil e a legislação específica; ambiente virtu-

al de aprendizagem e ferramentas de busca e navegação na internet. 

 Além disso, você também vai conhecer metodologias de educação 

a distância e algumas orientações para os seus estudos nesta modalidade 

para que possa ter um bom aproveitamento dos estudos durante o perí-

odo que terá que se organizar longe dos professores, tutores e colegas.

 Acreditamos que você terá a oportunidade de construir alguns no-

vos hábitos de estudo que contribuirão para o seu sucesso no curso Técnico 

em Finanças, uma vez que quase tudo o que fazemos hoje demanda rotinas 

que envolvem no mínimo o uso de um computador conectado à internet. 

 O nosso objetivo é proporcionar a você informações necessá-

rias que irão cooperar para sua ambientação a essa realidade de estu-

dos e colaborar com seu processo na construção do conhecimentos.

Bons estudos e Sucesso!
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Aula 1 - Concepções de Educação a 
Distância

Objetivos:

• Identificar algumas concepções de educação a distância;

• Reconhecer o histórico da educação a distância no Brasil; e

• Apontar como acontece um curso na modalidade a distância.

 Caro (a) estudante, estamos iniciando a primeira aula do Curso 

Técnico em Finanças na modalidade a distância. Nesta disciplina, Am-

bientação para EaD, o primeiro assunto trata de algumas concepções de 

educação a distância e aborda as diferentes ideias ou entendimentos que 

existem a respeito do que é educação a distância. Esperamos que apro-

veite bastante a leitura e a atividade para, que ao final desta aula, você 

tenha alcançado os objetivos propostos. Fique conosco e tenha um ótimo 

estudo!!!

Introdução

 A educação a distância não é uma modalidade tão nova quanto 

se possa imaginar, pois a história registra há mais ou menos dois mil anos 

que as cartas escritas pelo apóstolo São Paulo, também conhecidas como 

Cartas Paulinas, datadas do século I da Era Cristã, circulavam de mão em 

mão entre membros de comunidades cristãs para o estudo do conteúdo 

registrado nelas. De acordo com este exemplo, é possível perceber que a 

educação a distância acontece já há bastante tempo.

 Então você pode se perguntar: o que é educação a distância? 

Como podemos entendê-la? É disso que vamos tratar nessa nossa pri-

meira aula na qual apresentaremos algumas concepções sobre educação 

a distância. Vamos ao estudo?
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1.1 O que É Educação a Distância
 

 No século em que vivemos, a educação a distância, ou simples-

mente EaD, foi ganhando novas reflexões, outros pontos de vista e não 

é mais entendida como um processo que ocorre apenas considerando a 

distância dos sujeitos.

 No livro Educação a Distância, Maria Luiza Belloni apresenta algu-

mas definições de EaD que nos ajudarão a compreender o que é a edu-

cação a distância. Assim, o (a) convido a observar o quadro abaixo que 

elaboramos com base no capítulo 2 desse livro.

 

Quadro 1 – Concepções de EaD  - Fonte. Adaptado (BELLONI, 2008, p. 25 - 27)

 Note que as concepções apresentadas no quadro acima apontam 

para alguns elementos como: a figura do tutor, meios técnicos e tecnoló-

gicos, estratégias de ensino-aprendizagem e momentos presenciais.

Atividade de aprendizagem
 

1) Escreva um pequeno texto definindo o ensino a distância. Depois confira 

abaixo se a sua compreensão está correta

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Durante muito tempo, o 
conhecimento acumulado 

era passado pela fala, como 
ainda ocorre hoje em algumas 
comunidades de tradição oral, 

e o aparecimento da escrita 
como forma de registro foi 
uma verdadeira revolução. 

Reflita e comente com seus 
colegas sobre isso após 

acessar o vídeo “Helpdesk” 
no link: www.youtube.com/

watch?v=M1NbUI1TQpo.
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 Considerando todos esses aspectos, podemos definir a educação a 

distância como uma educação que se realiza em espaços e tempos diversos 

mediada por uma gama de recursos tecnológicos que conversam entre si, 

incluindo professores, alunos e outros sujeitos.

 Esses recursos podem ser uma carta convencional, um e-mail, um 

tablet, um torpedo por celular, um telefonema, enfim, há uma variedade 

de tecnologias hoje com as quais podemos contar.

Figura 01 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

 Mas esses recursos tecnológicos nada significam se não estiverem 

aliados a outros meios e, principalmente, se não puderem contar com a 

orientação de tutores e professores para o devido acompanhamento dos 

estudantes em suas atividades.

 Desse modo, o diferencial que se nota em uma formação ou um 

curso como este mediado por esses recursos, além das tecnologias utiliza-

das, são os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  Afinal, 

de que servirá um computador com internet se não houver quem o manu-

seie? Qual a finalidade de e-mails, fóruns ou chats sem a existência de pelo 

menos duas ou mais pessoas para interagir? 

 A EaD do século XXI caracteriza-se pela aplicação e uso de uma di-

versidade de recursos tecnológicos e pode contar também com os ambien-

tes virtuais de aprendizagem que você terá a oportunidade de conhecer 

melhor na aula 3.

Recursos tecnológicos são 
entendidos aqui, como todas as 
tecnologias empregadas para 
favorecer o processo de ensino-
aprendizagem
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 Os ambientes virtuais de aprendizagem, o material impresso, mais 

a atuação dos sujeitos envolvidos que são tutores, professores e estudantes 

é que torna essa educação mediada por tecnologias um processo real, vivo 

e dinâmico, do qual você é o principal sujeito.

Entendido o que é EaD, vamos ver agora como ela surgiu no Brasil.

1.2 Histórico da Educação a Distância no 
Brasil
 

 Mundialmente, exemplos como as Cartas Paulinas podem entrar 

no histórico da EaD e, apesar de haver algumas divergências quanto ao 

surgimento da educação a distância de fato, concorda-se que ela passou 

a ser usada com mais ênfase a partir da 2ª Guerra Mundial por meio de 

cartas e do rádio.

 Certamente você já deve ter ouvido falar do Instituto Universal Bra-

sileiro e do Telecurso que são exemplos clássicos de EaD aqui em nosso 

país, mas os registros brasileiros são bem anteriores a estes.

 Na década de 1930, Edgar Roquette-Pinto cria no Rio de Janeiro a 

Rádio-Escola e a partir de 1940 surge o Instituto Monitor e o Instituto Uni-

versal Brasileiro que utilizavam sistematicamente o ensino por correspon-

dência. Já na década de 1970 temos o Projeto Minerva e a Universidade de 

Brasília com o mesmo sistema.

 Somente a partir de 1991 é que as tecnologias empregadas na EaD 

vão mudar, deixando de concentrar os estudos por correspondência e por 

rádio, passando para o uso da televisão por meio das iniciativas da Funda-

ção Roquette-Pinto. Mais tarde, em 1995, o Ministério da Educação lança 

um canal exclusivamente educativo, o canal TV Escola e passa a investir 

pesadamente na EaD por meio da Secretaria de Educação a Distância, hoje 

extinta.

 Do ano 2000 para cá, vários outros programas e projetos foram 

criados, como é o caso da Universidade Aberta (UAB) para cursos de gra-

duação a distância e a Rede E-Tec voltada para a educação profissional e 

tecnológica, instituída por meio do Decreto nº 7.589 de 26 de outubro de 

2011.

Consulte o artigo “Educação a 
distância: conceitos e história no 
Brasil e no mundo” de Lucineia 
Alves, acessando o link: www.

abed.org.br/revistacientifica/
Revista_PDF_Doc/2011/

Artigo_07.pdf

Consulte o site: www.tvescola.
mec.gov.br

Navegue  e conheça: www.
redeetec.mec.gov.br/
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 A EaD é uma modalidade que lhe permite  a construção de uma 

aprendizagem autônoma, capaz de fazer a leitura de um ambiente com in-

terfaces múltiplas de caráter intratextual e hipertextual em uma linguagem 

midiática com a qual você se vai  deparar cotidianamente no seu percurso 

formativo.

 Nessa leitura, você deve ter observado que, com o passar do tem-

po, ocorreu uma mudança em relação aos recursos tecnológicos usados na 

EaD.  A primeira experiência foi por meio do rádio e de cartas, depois pela 

televisão e agora a grande sensação do momento é a internet

Figura 02 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

 A internet proporciona contato com pessoas de várias partes do 

mundo e oferece uma infinidade de recursos: videoconferência, bate-pa-

po, serviços de voz, comunicação por voz e vídeo, e-mail, comunidades 

virtuais (Facebook, Orkut, listas de discussão), blogues. E, além de tudo 

isso, os seus estudos é claro!

 Assim, um curso a distância, hoje, ocorre não por meio de uma 

única mídia, mas por meio da utilização combinada de vários desses meios: 

o material impresso que traz o conteúdo da disciplina para sua leitura di-

ária a fim de manter-se atualizado quanto às atividades do curso; um am-

biente virtual de aprendizagem para interagir com os seus pares por meio 

de fóruns, chats e tarefas; encontros presenciais com professores, tutores 

e colegas de turma, que proporcionam a construção dos laços de perten-

cimento a esta comunidade estudantil, bem como a orientação detalhada 

de rotinas pertencentes ao seu curso.

 Na maioria dos cursos, a comunicação ocorre por meio do correio 

eletrônico (e-mail) em lugar da carta convencional enviada pelos correios. 

Por isso, se você ainda não possui um e-mail, cuide logo de fazê-lo. É fácil, 

rápido e vai-lhe permitir receber todas as informações do seu curso.

Para você conhecer mais sobre  
educação a distância, consulte 
a obra de BELLONI, Maria 
Luiza. Educação a distância. 
5 ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2008. Capítulo 2. 
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Resumo
  

 A educação a distância é um processo que ocorre de for-

ma muito dinâmica com o uso de uma variedade de tecnologias e tem 

como objetivo a formação cidadã e a aprendizagem dos estudantes. 

 Em meados do século XX, a correspondência era o meio mais fre-

quente utilizado na EaD. Nos dias atuais, em algumas localidades ainda é 

possível que ocorra o ensino por meio de cartas, mas a grande maioria com-

bina várias mídias para fazer a EaD acontecer, principalmente a internet. 

 O breve histórico apresentado nos mostra que em cada tem-

po houve a ênfase em uma mídia (carta, rádio, televisão, internet), 

porém algo nesse entremeio permaneceu: o sujeito que aprende. 

 O sujeito que aprende está presente em todas essas fases de mu-

dança das tecnologias usadas na EaD, porque na verdade você é esse su-

jeito que vai mobilizar os conhecimentos adquiridos e os conhecimentos a 

serem construídos.

Atividade de Aprendizagem
 

2) De acordo com o conteúdo estudado, o que é mais importante para que 

o estudante possa aprender na modalidade a distância?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Chegamos ao final da primeira aula sobre Concepções de 

EaD e esperamos que você tenha gostado do que trouxemos para 

sua leitura e aprendizagem. Sugerimos que visite os sites indica-

dos no conteúdo e as leituras recomendadas sempre que possível. 

 Foi ótimo  tê-lo (la) conosco!  Em caso de dúvida, entre em contato 

com o seu tutor. Na aula seguinte, vamos tratar sobre legislação em EaD.

Sucesso nos estudos e até o próximo encontro! 
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Aula 2 – Legislação de Educação a 
Distância

OBJETIVOS

• Reconhecer a legislação que trata da educação a distância; e

• Identificar as características da educação à distância de acordo com a 

legislação.

Caro (a) estudante

 Na aula anterior, você estudou aspectos conceituais da educação a 

distância e teve oportunidade de aprender que educação a distância não 

é simplesmente estar geograficamente longe de professores, tutores ou 

colegas de turma pois, pelo contrário, essa distância é um elemento que 

torna possível o estudo por diversos meios.

 Assim, o (a) convidamos  para esta nossa segunda aula em que 

trataremos  dos aspectos legais da educação brasileira na modalidade a 

distância.

Então, vamos aos estudos!

2.1 Lei: O que É?

 De acordo com o Dicionário Houaiss, lei é:

 Regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de 

uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de subme-

ter-se a ela sob pena de sanções. (HOUAISS, 2009, p. 1165)

 Portanto, a lei é um instrumento que regulamenta a forma pela 

qual devemos proceder, isto é, uma recomendação explícita.  Na área da 

educação não é diferente.

 A Constituição Cidadã promulgada no dia 05 de outubro de 1988, 

estabelece o direito à educação dentro do direito e das garantias funda-
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mentais do cidadão brasileiro. O Art. 205 diz que:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada pela colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2010, p. 136)

 Note no artigo acima que a educação é um “dever do Estado e da 

família” e que tem o objetivo de preparar para o trabalho, mas não diz 

como isso deve acontecer. E é aí que vem a legislação específica que trata 

ponto por ponto dos aspectos relacionados ao campo educacional que é 

onde entra a educação a distância.

 A legislação específica que trata da educação é a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional que veremos a seguir.

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nº 9.394/96 e a Educação a Distância

 No dia 20 de dezembro de 1996, foi publicada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/96) com o objetivo de regulamentar os 

processos formativos. Nela encontramos os princípios e fins da educação, 

a organização, os sistemas e níveis de ensino.

 O que nos interessa aqui é o que está relacionado à educação a 

distância. Nesse sentido, a LDB/96 traz o Art. 80 que afirma: 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a vei-

culação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada. (Regulamento) 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 

será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exa-

mes e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas 

de educação a distância e a autorização para sua implementação, 

caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver coo-

peração e integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento) 

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 

incluirá:
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I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodi-

fusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação 

que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permis-

são do poder público;    (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012) 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; e 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais.

 Como você pode observar, a educação a distância será incentivada 

em todos os níveis e modalidades de ensino,  será organizada de forma 

diferenciada e contará com “outros meios de comunicação”.  No entanto, 

o artigo apenas trata do assunto de um modo geral, necessitando de um 

outro elemento regulamentador que torne essa modalidade mais compre-

ensível. Aqui entra o Decreto nº 5.622/05 que você poderá conferir agora.

2.3 Decreto 5.622/05

 O Decreto nº 5.622,  de 19 de dezembro de 2005, foi publicado 

com o objetivo de tratar com detalhes o que foi citado de modo geral no 

Art. 80 da LDB/96. O primeiro apontamento anunciado neste Decreto é a 

caracterização da EaD.  Veja o que estabelece o Art. 1º: 

Art. 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educa-

ção a distância como modalidade educacional na qual a me-

diação didático-pedagógica nos processos de ensino e apren-

dizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desen-

volvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

§ 1o  A educação a distância organiza-se segundo metodologia, 

gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a 

obrigatoriedade de momentos presenciais para:

 A legislação acima apresenta uma descrição bastante elucidativa 

dos elementos que devem compor a oferta de um curso na modalidade a 

I - avaliações de estudantes; 

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 

legislação pertinente; e 

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 

caso.
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distância e de que forma ela precisa estar organizada. Para isso, um curso 

nessa modalidade necessita da mediação pedagógica apoiada em vários 

meios comunicacionais, com a realização de avaliação, estágio, dentre ou-

tras.

 O Art. 1º trata das tecnologias da informação e da comunicação 

conhecidas também por sua forma abreviada – TIC.

 Por ser uma educação que ocorre em espaços e tempos diversos, 

as tecnologias da informação e da comunicação são muito necessárias na 

EaD, pois

Na EaD, a interação com o professor é indireta e tem de ser media-

tizada por uma combinação dos mais adequados suportes técnicos 

de comunicação, o que torna esta modalidade de educação bem 

mais dependente da mediatização que a educação convencional, de 

onde decorre a grande importância dos meios tecnológicos. (BELLO-

NI, 2008, p. 54)

 Dessa forma, a utilização de diferentes tecnologias como auxilia-

res no processo ensino-aprendizagem  torna possível a oferta de EaD em 

vários níveis e modalidades de ensino, conforme o Art. 2º deste mesmo 

Decreto.

Art. 2o  A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e 

modalidades educacionais:

I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

III - educação especial, respeitadas as especificidades legais perti-

nentes;

 O Decreto trata da oferta e da caracterização da educação a distân-

cia, informa sobre a transferência e aproveitamento dos estudos de cursos 

ou programas presenciais (Art. 3º parágrafo 2º), bem como da certificação.  

Outro ponto que o Decreto aborda é a avaliação na EaD.  Acompanhe este 

TIC:  toda e qualquer tecnologia 
utilizada como meio para 

comunicar e informar.

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e 

programas:a) técnicos, de nível médio; e 

b) tecnológicos, de nível superior;
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conteúdo no próximo tópico.

2.4 Quanto à Avaliação

 A avaliação em uma disciplina, um ciclo ou um curso é um dos 

aspectos de grande importância e merece toda a nossa atenção. Por meio 

dela é possível analisar a forma como você está-se relacionando com os 

conhecimentos que estão sendo abordados, mas também é por meio dela 

que você conseguirá “passar”, como costumamos dizer na informalidade, 

ou em outras palavras, que você conseguirá ser aprovado e concluir os 

seus estudos com êxito.

 Nesse aspecto, o Decreto faz as seguintes recomendações:

 Em outras palavras, você precisa participar de todas as atividades 

avaliativas programadas no seu curso, sejam elas presenciais e/ou virtuais. 

Deve também realizar as provas, testes ou exames presenciais que são obri-

gatórios e têm um peso maior sobre os outros.

 Portanto, procure estar bem informado a respeito das atividades 

e avaliações que você terá que fazer durante os estudos, pois é por meio 

delas que obterá a aprovação desejada e o conhecimento necessário para 

ser um ótimo profissional.

 Agora que vimos pontos importantes para compreendermos a le-

gislação sobre educação a distância no Brasil, abordaremos  um pouco 

sobre a ética na EaD.

Art. 4o  A avaliação do desempenho do estudante para fins de pro-

moção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certifica-

dos dar-se-á no processo, mediante:

I - cumprimento das atividades programadas; e

II - realização de exames presenciais.

§ 1o  Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria 

instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios 

definidos no projeto pedagógico do curso ou programa.

§ 2o  Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevale-

cer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas 

de avaliação a distância.

Você pode conhecer ainda 
outros aspectos tratados nesta 
legislação acessando o endereço 
indicado abaixo. 
www.portal.mec.gov.br/seed/
arquivos/pdf/dec_5622.pdf
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2.5 Ética na Educação a Distância 
 

 A necessidade de democratização do acesso à informação fez com 

que muitas obras fossem disponibilizadas na rede mundial de computado-

res e isso acabou oferecendo a possibilidade de as pessoas terem muitas 

dessas obras, tanto on-line, quer dizer em tempo real, como off-line, isto é, 

em arquivo.

 Isso tem um lado bom porque muitos clássicos, aos quais antes não 

se tinha acesso, hoje podem ser lidos e adquiridos gratuitamente em forma-

to digital em alguns sites, como por exemplo, o Domínio Público.

 Por outro lado, um número tão grande de obras desse porte acabou 

provocando um uso indiscriminado por parte de algumas pessoas, que pas-

saram a copiá-las no total ou parcialmente, sem fazer nenhuma referência 

ao autor (a). Legalmente, isto é crime e está previsto no Código Penal Bra-

sileiro Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Art. 184 com base 

na Lei de 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 que trata sobre os direitos auto-

rais. A máxima atribuída ao grande comunicador da TV brasileira conhecido 

popularmente como Chacrinha de que “Nada se cria, tudo se copia” não 

significa dizer que tudo deve ser copiado. Pelo contrário, Chacrinha anun-

ciava essa máxima no sentido de uma crítica, porque observou nas pro-

pagandas e comerciais exibidos na televisão que as agências publicitárias 

usavam ideias conhecidas para venderem seus produtos, pois consideravam 

uma estratégia mais fácil do que terem que desenvolver ou criar um novo 

conceito. 

 Porém, a lei de direitos autorais é clara em seu Art. 11 quando de-

fine o autor como “pessoa física criadora de obra literária, artística ou cien-

tífica”.  Essa definição não deixa dúvidas sobre a questão da autoria e, no 

aspecto da lei, autor é a pessoa que cria, que inventa, que gera uma obra 

até então nunca vista e por isso precisa ser reconhecido e respeitado. Toda 

vez que você precisar usar algo que não criou de si mesmo, é necessário 

que se faça o devido reconhecimento, do contrário é plágio.

Talvez você já tenha ouvido falar nisso.

 O plágio ocorre toda vez que você copia um texto, uma música ou 

qualquer produção dessa natureza sem fazer a devida referência à pessoa 

de direito, isto é, à autora ou autor.

www.dominiopublico.gov.br/
pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

Plágio: tomar ou usar a obra 
de um autor ou partes dela como 

se fossem suas.
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 Para que isso seja evitado, a Associação Brasileira de Normas Técni-

cas criou várias regras, uma delas é a NBR 6023 que se destina à informação 

e documentação, referência e elaboração e diz como você deve fazer a refe-

rência a uma obra caso a utilize.  Pode parecer simples, mas há muitos casos 

de plágio nos tribunais por aí.

 As mesmas regras valem para os trabalhos acadêmicos e escolares e 

isso deve ser evitado, razão porque  neste tópico nos referimos à ética que 

são normas de conduta.  O dicionário Houaiss define ética da seguinte ma-

neira:

Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que mo-

tivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, 

refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, 

prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. (HOU-

AISS, 2009, p. 847)

 Assim, recomendamos que você tenha essas observações em mente 

e busque agir dentro dos valores e prescrições que a legislação oferece para 

o nosso proveito próprio. 

 Isto não significa que você não vai poder copiar uma parte de uma 

obra ou de um texto em um dos seus trabalhos. Significa que você pode 

fazê-lo, mas, como orientam as normas, sempre dentro dos princípios da 

honestidade e da ética, o que deixa o seu trabalho e a sua produção mais 

limpos e originais, lhe assegurando maior propriedade sobre o que é seu. 

Cumprir as normas da ABNT  dá credibilidade ao seu trabalho e  o (a) ampara 

quanto à lei dos direitos autorais.

Figura 03 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

Conheça mais sobre essa 
legislação nos seguintes sites: 
www.oab.org.br/editora/revista/
revista_08/e-books/legislacao_
sobre_direitos_autorais.pdf 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L9609.htm  
www.abnt.org.br/
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Resumo
 

 A educação a distância possui uma legislação peculiar que regula e 

detalha todos os aspectos de seu sistema, que vão desde a oferta, organiza-

ção, caracterização até a avaliação.

 A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 aborda a educação a distância 

de modo generalizado enquanto  o Decreto nº 5.622/05 trata detalhada-

mente da EaD em todos os seus aspectos.

 A educação a distância, por contar com uma variedade de tecnolo-

gias e recursos, pode, às vezes, fazer pensar que tudo o que “está na rede 

é peixe”, como diz o ditado popular, mas não é bem assim.  Devemos ter 

cautela com o que encontramos na internet e fazer a devida referência, caso 

utilizemos quaisquer obras ou partes delas.

Atividade de Aprendizagem
 

3) De acordo com a legislação de EaD estudada, nas afirmativas abaixo, mar-

que V para verdadeiro e F para falso:

( ) Um estudante que está regularmente matriculado no curso Técnico em 

Finanças na modalidade a distância não pode ser transferido para o mesmo 

curso na modalidade presencial.

( ) A LDB nº 9.394/96 não faz referência à educação a distância não a reco-

nhecendo como uma modalidade de ensino.

( ) Sobre o Decreto nº 5.622/05 podemos afirmar que ele regulamenta a 

educação a distância citada no Art. 80 da LDB nº 9.394/96.

( ) As tecnologias da informação e da comunicação são utilizadas na EaD 

como uma estratégia para mediar os processos didático-pedagógicos de 

ensino-aprendizagem.

(  ) A disponibilidade de várias fontes e obras proporcionadas pela rede mun-

dial de computadores dá livre acesso para que possamos copiá-las e usá-las 

indiscriminadamente.
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 Concluímos nossa segunda aula sobre Legislação em EaD.  Saiba que 

é muito bom tê-lo conosco! Temos a certeza de que você teve oportunidade 

de realizar um ótimo aprendizado. Se você quer explorar mais algum assun-

to ou tiver dúvidas, converse com seus colegas e entre em contato com o 

seu tutor. Na aula seguinte, o tema será sobre ambientes virtuais de ensino 

e aprendizagem.

 Sucesso nos estudos e até o próximo encontro! 
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Aula 3 – Ambiente Virtual de  
Aprendizagem 

Objetivos: 

• Reconhecer um ambiente virtual de aprendizagem; e

• Identificar a importância do uso do ambiente de aprendizagem no 

aprendizado

Caro(a) estudante

 Nesta aula, você terá oportunidade de compreender o que é um 

ambiente virtual de aprendizagem, qual sua utilidade e principalmente como 

manusear o ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia de Rondônia/ Ifro. Vamos passo a passo mostrar-

-lhe tudo que disponibilizamos para acompanhá-lo(a) durante esse curso e 

todas as ferramentas que estarão disponíveis para que seu aprendizado seja 

pleno e produtivo.

Introdução

 Com o surgimento do conceito de tecnologia da informação e co-

municação (TIC) que engloba todo o conjunto de avanços na área de infor-

mática e comunicação (rádio, televisão etc.) também surgiu a possibilidade 

de se utilizarem as TICs para apoiar a educação e assim melhorar a perspec-

tiva de aprendizado do aluno.

 Através da internet as pessoas podem-se comunicar de forma ins-

tantânea e as notícias agora levam segundos para chegar do outro lado do 

mundo.  Neste sentido, a educação se apoiou nas possibilidades dessa co-

municação veloz e inseriu dentro desse contexto as metodologias de ensino 

e aprendizagem de forma a possibilitar ao aluno estudar com seu próprio 

ritmo e disponibilidade, criando assim um novo método de educação, deno-

minado educação a distância.

 Porém, alguns fracassos ocorreram no início devido à crença de que 
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aprender a distância não era eficaz, isso talvez pelo fato de não haver um 

mecanismo que possibilitasse a interação de forma ampla entre aluno e 

professor e assim foi criado o ambiente virtual de aprendizagem.

3.1 O que é Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem

 Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é um ambiente de-

senvolvido para garantir a interação entre os agentes envolvidos no pro-

cesso de ensino-aprendizagem, neste caso, alunos, professores, tutores e 

equipe pedagógica de acompanhamento.  Em sua maioria, são softwares 

que estão disponibilizados na internet e possuem um conjunto de ferra-

mentas para criar e gerir as atividades que normalmente seriam executadas 

de forma presencial.

 O objetivo que envolve o AVA é, além de permitir o uso de diver-

sos conteúdos multimídias, possibilitar a interatividade e interação entre 

alunos, professores, tutores e grupos, viabilizando a produção de conhe-

cimento.  Digitalizadas, as informações podem chegar a diversos lugares e 

a diversos dispositivos (computador, tablet, celular etc.) de forma rápida, 

segura e organizada. Isso faz as pessoas produzirem e transmitirem sabe-

res, disponibilizando-os na internet com um click.

 Existem diversos  AVAs disponíveis, gratuitos ou pagos, que pos-

suem características distintas, mas que em comum buscam integrar e fa-

cilitar os processos de ensino-aprendizagem, garantindo a interatividade 

entre as pessoas. Dentre os mais utilizados podemos citar alguns: Aulanet, 
Atutor, Openlms, Moodle, E-proinfo, Teleduc e Amadeus.

 Isso significa que um AVA envolve as tecnologias digitais de infor-

mação e comunicação e que nos permitem potencializar, estruturar, atua-

lizar e, também, virtualizar saberes e conhecimentos. (SANTOS e OKADA, 

2003)

3.2 Nosso Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem

 O Ifro, com objetivo de atender da melhor forma a você, estudan-

te, e com pensamento em possibilitar o crescimento contínuo da educação 

a distância, buscou, no mercado, diversos softwares para ambiente virtual 

Você sabia?  Os ambientes 
virtuais de aprendizagem 
também são conhecidos 

como learning management 
system (LMS) ou sistema de 

gerenciamento do aprendizado.
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de aprendizagem e, após analisar os benefícios de cada um, optou pelo 

AVA Moodle.  De acordo com Silva (2011, p.18),

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-

ment)  é um ambiente virtual de aprendizagem que, segundo seu 

criador, Martin Dougiamas, trabalha com uma perspectiva dinâmica 

da aprendizagem em que a pedagogia socioconstrutivista e as ações 

colaborativas ocupam lugar de destaque. Nesse contexto, seu obje-

tivo é permitir que processos de ensino-aprendizagem ocorram por 

meio não apenas da interatividade, mas, principalmente, pela inte-

ração, ou seja, privilegiando a construção/reconstrução do conheci-

mento, a autoria, a produção de conhecimento em colaboração com 

os pares e a aprendizagem significativa do aluno.

 Dessa forma, o Ifro buscou o melhor em software de ambiente 

virtual de aprendizagem, principalmente respaldado no fato de o Moodle 

ser um software livre  e ser utilizado por milhares de instituições em todo o 

mundo. Isso significa que muitas pessoas estão dedicando tempo e esforço 

para aperfeiçoar este software.

 Os componentes ou módulos que compõem um ambiente virtual 

de aprendizagem são os atrativos para incrementar as possibilidades de 

interação entre os alunos e professores. Você terá a sua disposição vários 

componentes que serão as ferramentas utilizadas por seu professor e/ou 

tutor para ampliar os canais de comunicação e garantir que você tenha 

sempre uma opção quando necessitar entrar em contato conosco.

Resumo 
 

 Nesta aula, mostramos que os ambientes virtuais de aprendizagem 

são de grande importância para a educação a distância online. É através 

dele que você conseguirá realizar seus estudos e suas atividades. É por 

meio dele que há interação entre professores e estudantes.

 O Moodle foi especialmente adaptado para maximizar seu apren-

dizado, portanto, acesse-o sempre que necessitar e aproveite todas as fun-

cionalidades que colocamos a sua disposição.

Software livre, segundo 
a definição criada pela Free 
Software Foundation, é qualquer 
programa de computador 
que pode ser usado, copiado, 
estudado, modificado e 
redistribuído com algumas 
restrições.
www.softwarelivre.gov.br
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Atividades de Aprendizagem
 

1) Descreva sua expectativa em relação ao uso de um ambiente virtual de 

aprendizagem e, caso já tenha tido alguma experiência com outros AVAs, 

relate o que percebeu de diferente e as semelhanças entre os que conhece. 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

2) Pesquise em scholar.google.com.br artigos que tratem dos bene-

fícios das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e relate 

pelo menos três benefícios que não sejam ligados apenas  à educação. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

Caro(a) estudante

 Finalizamos aqui mais uma aula que trouxe uma introdução sobre 

o ambiente virtual de aprendizagem que o Instituto Federal de Rondônia 

irá utilizar durante seus estudos. Também foi possível oferecer informações 

sobre a importância do AVA e qual seu objetivo para a relação entre os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

 Na próxima aula, trataremos sobre as ferramentas que você en-

contrará no AVA. Cabe ressaltar que aprender a usar as ferramentas irá 

ajudá-lo a aproveitar ao máximo o que preparamos para seus estudos. 
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Prezado(a) estudante

 Já vimos nas unidades anteriores a importância do ambiente virtual 

de aprendizagem e os conceitos que envolvem a educação a distancia.  A 

partir deste ponto, você terá oportunidade de conhecer  as ferramentas que 

utilizaremos durante nosso curso e de aprender sobre elas.

 Portanto, essa unidade é de grande importância para você e suge-

rimos que dedique um tempo adequado para entender as ferramentas e 

como utilizá-las. Cabe lembrar que todas as ferramentas são módulos do 

Moodle que é o AVA que o Ifro utiliza para dar suporte a suas aulas neste 

curso.

Introdução

 As ferramentas que compõem um ambiente virtual de aprendiza-

gem possibilitam melhorar a experiência do estudante no que se refere  à 

interação e à comunicação. Note que, 

atualmente, existem inúmeras ferramentas que se propõem a dar su-

porte para processos de ensino e de aprendizagem baseados na Web 

tanto originárias do meio acadêmico, quanto do meio comercial. Cada 

uma delas tem de forma implícita ou explícita concepções sobre como 

ocorre o processo de ensino e de aprendizagem e servem a propósitos 

específicos.  (SCHLEMMER, 2002, p. 148)

 Assim, a maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem já trazem 

Objetivos: 

•  Reconhecer os tipos  de  interação em um Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 

• Identificar as ferramentas de um Ambiente Virtual de Aprendizagem; e 

 

• Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFRO.

Aula 4 – Ferramentas do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem
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ferramentas semelhantes e comuns, que buscam ser parecidas com as ati-

vidades do ensino presencial.  Isso se deve ao fato de que a abordagem na 

comunicação possibilita ao estudante compreender o processo de ensino-

-aprendizagem mais facilmente.

4.1 Tipos de Interação no Ambiente de 
Aprendizagem

 Para tratarmos sobre os tipos de interação que podemos ter em um 

ambiente de aprendizagem, iniciaremos apresentando o conceito de comu-

nicação, uma vez que é um conceito que abrange qualquer tipo de intera-

ção entre um emissor e um receptor.  A comunicação, conforme Forouzan 

(2004), pode ser definida como a transmissão de um sinal através de um 

meio, de um emissor para um receptor.  O sinal contém uma mensagem 

composta de dados e informações.

MEIOS DE TRANSMISSÃO

Fonte ilustradora

 Por exemplo, na fala humana, o meio de comunicação é o ar.  Agora, 

se usarmos o telefone, o meio de comunicação são as linhas telefônicas.

  Mas, existe também 

dentro da comunicação o tipo da 

comunicação.  Este define como 

e em que sentido a comunicação 

acontecerá.  Conforme Kenski 

(2008), temos a comunicação sín-

crona e assíncrona.  Na comunicação síncrona, as pessoas podem trocar 

informações de forma simultânea, o que é uma característica de algumas 

ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Na comunicação assín-

crona, a troca de informações acontece de forma não simultânea, ou seja, o 

emissor e o receptor não precisam estar “conversando” em tempo real.

Ao tratarmos de educação 
a distância, o meio de 

transmissão pode ser: internet, 
teleconferência, web-

conferência, cartas, entre outros. 

    Fonte ilustradora
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4.2 Qual a Função de cada Ferramenta den-
tro do Ambiente Virtual
 

 Um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) é repleto de ferramentas que possuem 

funções específicas para atender as necessida-

des de alunos e professores na interação dentro 

de um curso a distância. Imagine, por exemplo, 

como você poderia entregar um trabalho a seu 

professor?  Como poderia sanar uma dúvida 

de um determinado conteúdo? Enfim, as fer-

ramentas presentes nos  AVAs são conjuntos 

de atividades que  têm como foco atender a 

essas demandas e levar à internet a interação 

proporcionada dentro de sala de aula.

 Neste sentido, vamos conhecer aqui algumas das principais ferra-

mentas com que você, estudante deste curso, se irá  deparar ao longo de 

sua caminhada e que são de grande importância para o convívio com seus 

colegas de turma e com seus professores.

 O Moodle, um AVA gratuito e que é utilizado pelo Ifro, é um sof-

tware de fácil manuseio, possibilitando uma utilização rápida e intuitiva.  O 

ambiente do Moodle é separado por blocos que estão disponíveis para lhe 

trazer  informações específicas, como calendário, próximos eventos e ativi-

dades recentes,   entre muitas outras .

 Cada bloco poderá mudar de acordo com a página em que você es-

tiver, mas não afetará as informações e os objetivos de cada um e, portanto, 

muita atenção neles para que você acompanhe tudo que for informado.

 Agora vamos entender qual o papel de cada uma das ferramentas 

mais utilizadas pelo Ifro em seu ambiente virtual de aprendizagem, nos cur-

sos de educação a distância.

Base de Dados

 É uma funcionalidade disponível para o(a) aluno(a)  pela qual o pro-

fessor cria um banco de dados sobre algum tópico e insere imagens, ar-

quivos diversos e vídeos. É utilizado para criar um repositório  com várias 

Fonte: AVA Ifro

Repositório é um lugar de 
armazenamos de informação.
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informações de conteúdos relacionados ao curso.

Chat

 Chat é um termo que escutamos com frequência quando o assun-

to é internet.  

 As famosas salas de bate-papo pos-

sibilitam troca de informação síncrona entre 

os participantes, ou seja, acontece em tempo 

real. Em nosso ambiente de aprendizagem, é 

por ele que você, estudante, conversará “ao 

vivo” com seu tutor(a) e/ou professor(a), as-

sim como com seus(suas) colegas de turma. 

Será por esta ferramenta que serão marca-

das as tutorias online e o suporte às dúvidas 

durante as aulas. Cabe frisar que o chat no 

Moodle não possibilita áudio e/ou vídeo, apenas texto.  Mas, temos outros 

softwares como o MSN que é um chat com recursos de áudio e vídeo.

Diálogo 

 O diálogo é uma ferramenta assíncrona e permite uma comunica-

ção entre duas pessoas do curso, seja aluno com professor, professor com 

aluno ou aluno  com aluno.  Neste caso, deve-se abrir um diálogo e infor-

mar o destinatário.  Esta ferramenta permite que o estudante tire dúvidas 

com o professor e/ou tutor de forma alternativa ao e-mail ou chat.

Fórum

 O fórum é uma ferramenta de tro-

ca de mensagens entre os participantes do 

curso.  Em sua maioria mediada pelo profes-

sor e/ou tutor, possibilita que seja colocado 

em pauta um assunto a ser discutido entre 

as pessoas do curso.  Funciona na estrutura 

de tópicos, em que o professor pode iniciar 

um tópico sobre um determinado assunto 

que será compartilhado com todos.  É pelo fórum que serão colocados 

em discussão os assuntos com maior relevância para o curso e será o local 

   Fonte ilustradora

        

     Fonte ilustradora
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utilizado também para assunto de interesse dos participantes, permitindo 

em alguns casos que os alunos criem seus tópicos sobre assuntos de seu 

interesse para que haja uma interlocução entre todos.

Glossário

 De acordo com o dicionário Michaelis, glossário vem do latim glos-
sariu que significa: 1. Livro ou vocabulário em que se dá a explicação de 

palavras obscuras ou desusadas; 2. Dicionário de termos técnicos de uma 

arte ou ciência; 3. Resenha alfabética. Em nosso ambiente virtual de apren-

dizagem o glossário é usado justamente para listar os termos e expressões 

técnicas que são importantes para o aluno.  É através do glossário que você 

poderá consultar uma palavra ou termo que não conhece.

Lição

 Lição é um conjunto de exercícios e/ou leituras que o(a) aluno(a) 

deve seguir para obter sucesso em seu aprendizado. Similar a um processo 

passo a passo, a lição possibilita o aprendizado com vários objetos de 
aprendizagem.

 Através das lições serão abordados assuntos específicos e que pos-

suem necessidade de um aprendizado sequencial para melhor compreen-

são por parte do aluno.

Questionário

 Uma ferramenta muito usada no Moodle é o questionário. Tam-

bém chamada de exercício ou avaliação, é a forma utilizada para aplicar 

ao aluno alguma forma de avaliação sobre o conteúdo estudado e dentre 

suas características esta a de emitir um feedback imediato ao aluno.

 Você encontrará os questionários quando tiver que resolver algum 

exercício disponível no ambiente virtual de aprendizagem e consistirá em 

perguntas de múltiplas escolhas, calculadas, dissertativas, resposta breve, 

numéricas e verdadeiro ou falso.

Tarefa

 Esta ferramenta é a responsável por atender as necessidades da 

Objeto de aprendizagem 
(OA), de acordo com o Learning 
Objects Metadata Workgroup, 
objetos de aprendizagem 
(Learning Objects) podem 
ser definidos por “qualquer 
entidade, digital ou não 
digital, que possa ser utilizada, 
reutilizada ou referenciada 
durante o aprendizado 
suportado por tecnologias”.
Fonte: LOMW
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educação à distância de entrega de trabalho ou envio de arquivos, textos ou 

apresentações para o ambiente virtual de aprendizagem.

 Através dela você será convidado a realizar entrega de trabalhos, 

relatórios de práticas profissionais ou ainda enviar ou escrever sobre algum 

tipo de assunto do curso. Controlada pelo professor e/ou tutor, em geral, é 

uma das atividades que compõe notas para o aluno.

4.3 Como Utilizar as Ferramentas do Am-
biente Virtual para Realizar uma Atividade 
do Curso

 Depois de conhecer o que cada ferramenta do Moodle, que é nosso 

ambiente virtual de aprendizagem, possui, vamos entender como utilizá-la e 

identificá-la em nosso AVA. 

 Este é o momento também de você conhecer a página principal do 

AVA do Ifro. Primeiramente, você deve acessar o endereço http://cursos.
ead.ifro.edu.br

 Ao acessar, você será direcionado ao ambiente virtual de aprendiza-

gem do Ifro conforme tela abaixo:

Fonte: AVA IFRO

 Observe os blocos que mencionamos nas unidades anteriores e a 

disposição de cada item dentro do AVA. Utilize a opção de “Acesso” para 
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logar com seu usuário e senha.

Vamos lá!

Após realizar o login no AVA, você será dire-

cionado para a página demonstrada abaixo. 

Esta é sua página principal e nela você terá um 

resumo do seu curso e um calendário de suas 

tarefas com datas próximas de entrega.

 Do lado esquerdo, você terá um menu de navegação e configu-

rações. Acesse o link “Minhas configurações de perfil” e preencha e/ou 

atualize com seus dados. Essa informação poderá ser visualizada pelo seu 

professor e/ou tutor e por seus alunos. 

 Ao acessar seu curso, você terá acesso à tela com os conteúdos e 

objetos de aprendizagem, semelhantes à tela abaixo.

Fonte: AVA IFRO

          Fonte: AVA IFRO

          Fonte: AVA IFRO
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 Como já havíamos estudado, o AVA do Ifro possui os acessos atra-

vés de seus menus do lado esquerdo e do lado direito fica o curso que você 

está estudando. O curso é estruturado em tópicos que, em geral, corres-

pondem a assuntos que irão compor as atividades, tarefas, questionários e 

demais funcionalidades do curso.  Agora vamos estudar cada uma dessas 

funcionalidades e como acessá-las.

Base de Dados

 Como já vimos, é uma funcionalidade disponível para o aluno, pela 

qual o professor cria um banco de dados sobre algum tópico e insere ima-

gens, arquivos diversos e vídeos. Você poderá notar na imagem abaixo que 

o exemplo de Base de Dados possui um ícone específico que representa a 

atividade de Base de Dados e você verá que todas as funcionalidades pos-

suem um ícone que o representa.

 Ao acessar o item de Base de Dados, você poderá ver a lista, ver 

item único, buscar algum item ou ainda acrescentar um item à Base de 

Dados.

Chat

 O chat será a funcionalidade que permitirá você conversar com 

seu professor e/ou tutor e com seus colegas em tempo real em datas pré-

-definidas para discutir sobre algum assunto. A imagem abaixo representa 

o ícone de acesso.

          Fonte: AVA IFRO



Rede e-Tec BrasilAula 4 – Ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem 41

 Ao acessar a sala de chat, você poderá 

utilizá-la como na imagem ao lado e observe 

que segue um padrão já estabelecido pelos 

programas de comunicação. Ao lado direito, 

você terá uma lista com os usuários que estão 

no momento participando da sala, do lado es-

querdo você terá as mensagens enviadas à sala 

e logo abaixo um espaço para digitar sua men-

sagem e enviá-la.

Diálogo

 O diálogo, como já foi afirmado anteriormente, é uma ferramenta 

assíncrona e permite uma comunicação entre duas pessoas do curso, seja 

aluno com professor, professor com aluno ou aluno com aluno. 

 Neste caso,  deve-se abrir um diálogo e informar o destinatário.  

Esta ferramenta permite que o aluno tire dúvidas com o professor e/ou 

tutor de forma alternativa ao e-mail ou chat.

          Fonte: AVA IFRO

Fonte: AVA IFRO

          Fonte: AVA IFRO
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Fórum

 Já mencionamos a importância do fórum 

para a interlocução entre os alunos e professo-

res. Funciona na estrutura de tópicos, onde o 

professor pode iniciar um tópico sobre um de-

terminado assunto que será compartilhado com 

todos. 

 Na imagem abaixo, se pode verificar como é a estrutura de um fó-

rum.  O tópico indica o assunto abordado naquele fórum, seguido por uma 

coluna com o autor do tópico, quantos comentários aquele tópico já possui 

e quando foi enviada a última mensagem para aquele tópico.  Para o aluno, 

existe a possibilidade de acrescentar um novo tópico quando for o caso e 

assim vai haver a possibilidade de um aluno iniciar um tópico com um as-

sunto ou dúvida de seu interesse.

          Fonte: AVA IFRO

Fonte: AVA IFRO

    Fonte: AVA IFRO
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Glossário

 Em nosso ambiente virtual de apren-

dizagem, o glossário é usado justamente para 

listar os termos e expressões técnicas que são 

importantes para o aluno. É através do glossá-

rio que você poderá consultar uma palavra ou 

termo que não conhece.

 A imagem abaixo demonstra como é a disposição dos termos para 

o glossário.  Em ordem alfabética, você poderá consultar todos os termos 

ligado ao curso.

Lição

 Lição é um conjunto de exercícios e/

ou leituras que o aluno deve seguir para obter 

sucesso em seu aprendizado. Similar a um pro-

cesso passo a passo, a lição possibilita o apren-

dizado com vários objetos de aprendizagem.

Questionário

 O questionário, como dissemos, é a 

ferramenta que possibilitará a aplicação de ava-

liações para os alunos.  O ícone que representa 

o questionário pode ser visualizado na imagem 

do lado e, ao acessar o questionário, você verá 

Fonte: AVA IFRO

    Fonte: AVA IFRO

    Fonte: AVA IFRO

   Fonte: AVA IFRO
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algumas informações importantes que vão orientar sobre como realizar o 

questionário de forma correta.  Abaixo, você pode observar um exemplo 

de como é um questionário.

Tarefa

 A tarefa é uma modalidade de envio de 

arquivos que pode ocorrer de forma única, múltipla 

e ainda através da escrita on-line. 

 Ao acessar a tarefa, você será convidado a realizar alguma ativida-

de e posteriormente enviar seu arquivo ou digitar a resposta em um campo 

específico.  Note que a tarefa é uma das atividades que podem valer nota 

para o curso e por isso é importante ficar atento quando visualizar o ícone 

de tarefa, já que a tarefa também pode conter data de início e fim.

RESUMO 
  

 Vimos nesta aula os conceitos que envolvem a comunicação entre 

um emissor e um receptor. Você pôde verificar a importância das ferra-

mentas no ambiente virtual de aprendizagem e como elas definem o com-

portamento de uma ou outra atividade.  Também teve a oportunidade de 

conhecer as ferramentas mais utilizadas em qualquer ambiente virtual de 

aprendizagem, como os fóruns, chats, questionários, tarefas, entre outras 

que farão parte do curso que você está realizando.

Atividades de Aprendizagem
 

1)  Descreva, com suas palavras e baseado no conteúdo deste caderno, o 

que é comunicação síncrona e assíncrona.

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

    Fonte: AVA IFRO

   Fonte: AVA IFRO
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Cite duas ferramentas de comunicação síncrona e explique seu funcio-

namento.

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3)  Pesquise mais sobre objetos de aprendizagem e descreva sua importân-

cia na educação a distância.

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Prezado(a) estudante

 Assim finalizamos mais um conteúdo rumo a sua ambientação no 

universo da educação a distância. Esta aula deverá sempre ser lembrada e 

consultada caso tenha dúvidas sobre como utilizar uma ferramenta do am-

biente virtual de aprendizagem, pois este conhecimento será importante 

não só para o nosso curso, mas para outros que venha a fazer.

 Lembre-se de que você poderá encontrar novas ferramentas que 

não foram citadas aqui, até porque a tecnologia nunca para de avançar!  

Mas, o objetivo de cada uma é justamente melhorar e facilitar a comunica-

ção entre você, o tutor e o professor. 

 Na próxima aula iremos tratar sobre as ferramentas para navega-

ção na internet, pois, afinal, hoje o mundo  está conectado e as pessoas 

utilizam muito os meios de comunicação on-line. Saber navegar por este 

mundo on-line é fundamental para quem deseja ter sucesso nos estudos a 

distância.
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Aula 5 – Ferramentas para Navegação 
na Internet

Objetivos: 

• Reconhecer a história da internet; e

• Utilizar as ferramentas de navegação na internet.

Prezado(a) estudante 

 Chegamos a mais uma etapa dessa caminhada para sua ambienta-

ção em EaD.  Agora vamos tratar  sobre as ferramentas de navegação na 

internet, um mundo conectado onde temos acesso a todo tipo de informa-

ção  e, lógico, um dos meios pelo qual nosso curso acontece. Precisamos 

entender o seu funcionamento para melhor aproveitar o que temos dispo-

nível.

 Primeiramente, abordaremos  a história da internet, como surgiu 

e como ela modificou nossa forma de  nos comunicarmos. Explicaremos 

quais os programas de computadores necessários para navegar pela inter-

net e daremos algumas dicas sobre como utilizá-los.

5.1 História da Internet

 O surgimento dos computadores possi-

bilitou grandes avanços para a sociedade, desde 

a invenção do ábaco  e do primeiro computador 

pessoal em 1982. Com o surgimento da internet, 

tivemos oportunidades nunca antes possíveis como 

a comunicação a distância em tempo real. (FILHO, 

2007)

 Conforme nos conta Cyclades (2001), a internet surgiu de um pro-

jeto da agência norte-americana Advanced Research and Projects Agency 

(Arpa) e tinha o objetivo de conectar os computadores dos seus departa-

mentos de pesquisa. O início dessa proposta foi em 1969, quando quatro 

O ábaco é um instrumento 
bem sucedido que, segundo os 
estudiosos, foi uma invenção 
dos chineses para facilitar os 
cálculos, pois, com o passar 
do tempo, foi surgindo a 
necessidade de fazer “contas” 
cada vez mais complexas e, 
assim, inventaram o ÁBACO, 
formado por fios paralelos e 
contas ou arruelas deslizantes, 
que, de acordo com a sua 
posição, representam a 
quantidade a ser trabalhada.  
Contém dois conjuntos por 
fio, cinco contas no conjunto 
das unidades e duas contas 
que representam 5 cinco 
unidades. (disponível em: www.
brasilescola.com/matematica/o-
abaco.htm Acesso em 
22.03.2013)

   Fonte: Ilustradora



Ambientaçao para EaDRede e-Tec Brasil 48

instituições se conectaram e criaram assim a Arpanet.  Durante os anos 

70 muito se pesquisou sobre essa rede de comunicações e, no início da 

década de 80, a Arpanet se conectou a outras redes de pesquisadores. 

  Ainda conforme esse mesmo autor, em 

1990 a Arpanet foi desativada e a junção de todas 

as redes passou a ser denominada internet.  Nesta 

época já havia conexões inclusive com alguns pa-

íses da Europa. Em 1993, a internet passou a ser 

explorada comercialmente, pondo fim assim ao seu 

carácter inicial que era acadêmico.  No Brasil, a in-

ternet chegou em 1988 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo Laboratório 

de Computação Cientifica.  Em 1989 o Ministério da Ciência e Tecnologia 

criou a RNP (Rede Nacional de Pesquisas) para interligar as instituições aca-

dêmicas do Brasil.  Em 1995 foi iniciada a exploração comercial que até os 

dias de hoje vem sofrendo grandes evoluções. 

5.2.Software

 Certamente você já ouviu falar em software.  Mas conhece seu 

significado?  Estamos apresentando-o a seguir.

 De acordo com o dicionário Michaelis, software é:

   Fonte: Ilustradora

Qualquer programa ou grupo de programas que instrui o hardware sobre a maneira 
como ele deve executar uma tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de 
texto e programas de aplicação. Cf hardware. S. antivírus, Inform: programa que remove 
um vírus de um arquivo. S. antropomórfico, Inform: V programa antropomórfico. S. beta, 
Inform: software que não foi totalmente testado para comercialização e que, portanto, 
ainda pode conter erros. S. compatível, Inform: tipo de computador que carrega e exe-
cuta programas escritos para outro computador. S. de apresentação, Inform: programa 
aplicativo que permite a um usuário criar uma apresentação de negócios com gráficos, 
texto e imagens. S. de grupo de trabalho, Inform: aplicação projetada para uso por um 
grupo de vários usuários, a fim de melhorar a produtividade (p ex, uma agenda eletrô-
nica). S. de compressão em disco, Inform: programa residente que comprime os dados 
à medida que são escritos em disco, descomprimindo-os quando da leitura. S. de co-
municação, Inform: V pacote de comunicação. S. de controle remoto, Inform: programa 
que funciona em um computador local e um computador remoto, permitindo que um 
usuário controle o computador remoto. S. de demonstração, Inform: programa que mos-
tra as características de um aplicativo e sua funcionalidade, sem implementar todas as 
funções. S. de uso intensivo de memória, Inform: programa que usa grandes quantidades 
de RAM ou espaço em disco durante a sua execução. S. distribuído livremente, Inform: V 
freeware. S. educacional, Inform: um programa com manuais e vídeo, formando um pa-
cote de treinamento. S. escalável, Inform: aplicação de groupware que permite acomodar 
facilmente mais usuários na rede, sem a necessidade de investimento em novo software.
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 Como podemos observar na definição acima, software é todo pro-

grama criado para controlar alguma coisa no computador.  Por exemplo, 

se você compra um jogo ou um dicionário digital você está comprando um 

programa de computador, que é um software.

 Softwares são desenvolvidos para diversas finalidades: controlar a 

locação de DVD ou CD em uma locadora, controlar o estoque de uma 

empresa e até para ler este documento no computador, o que você usa é 

um software. Existem hoje software proprietários, que são os programas 

desenvolvidos por empresas para serem vendidos aos consumidores e que 

geralmente têm restrição de uso quanto a cópias e número simultâneo 

de uso. E existem os softwares livres, que são programas gratuitos, que o 

consumidor não precisa pagar para usar e em geral não possuem restrição 

quanto  à distribuição de cópias e número de uso.  Além disso, os softwa-
res livres podem ser gratuitos, quando distribuídos sem custo, mas com 

seu código fechado, e também podem ser de código aberto , quando 

quem desenvolve um programa (software)  libera modificações para a co-

munidade melhorar e/ou corrigir erros.

 A grande maioria dos equipamentos eletrônicos hoje possuem sof-
twares que estão comandando as atividades e seu funcionamento. É por 

meio de softwares que é possível ter-se hoje uma televisão que, além de 

passar seu programa de TV favorito, ainda permite acessar a internet e as-

sistir a filmes on-line. O mesmo se aplica a  tablets, celulares, smartphones, 
DVD players, geladeiras, dentre outros.

 Portanto, lembre-se de que os software fazem parte do seu coti-

diano e, se você não usou alguma tecnologia assim, com certeza irá fazê-lo 

em breve. Afinal, o nosso ambiente virtual de aprendizagem é um softwa-
re!

5.3 Navegadores

 Navegadores são na verdade programas de computadores que per-

mitem a navegação (daí o termo navegadores) na internet. Sem eles seria 

impossível usufruir da rede mundial de computadores (World Wide Web). 

O surgimento dos navegadores, também conhecidos como browsers, foi 

motivado pelo início das atividades da internet, já que toda informação 

precisava ser transmitida e recebida de alguma forma. Sua popularização 

se deu com o avanço da tecnologia e com o barateamento dos compu-

Código Aberto significa que 
você tem acesso aos códigos 
que o originou. Os softwares 
são desenvolvidos através de 
programação. Ex: Windows, 
Linux, Messenger etc., ou seja, 
todos os programas que você 
usa foram feitos através de 
LINHAS DE CÓDIGO. Entenda 
linhas de código como linhas 
escritas mesmo, com condições 
e tudo. [...]
Porém, nem todos os programas  
têm seus códigos abertos. Quer 
exemplo? O Windows tem seu 
código fechado, ninguém pode 
modificá-lo ou ler todas as 
linhas que foram escritas pelo 
programador para  fazê-lo. O 
Linux tem seu código aberto, ou 
seja, você pode alterá-lo, mas é 
lógico, precisa  conhecê-lo bem!

Fonte:br.answers.yahoo.com/qu
estion/?qid=20060715161341
AALgpu5
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tadores, possibilitando assim que todos tivessem acesso ao computador e 

também à internet.

 Hoje, existem vários navegadores e a opção por algum deles vai 

ao encontro da sua necessidade ou até mesmo afinidade com a usabili-

dade ou ferramentas de que cada um dispõe. Para entender um pouco 

dos navegadores, vamos fazer uma viagem no tempo e acompanhar sua 

evolução ao longo dos anos.

 O precursor dos navegadores e da internet propriamente dita tem 

nome, Tim Berners-Lee, que criou o conceito de WWW (World Wide 

Web). Foi dele a ideia do conceito de comunicação entre dois computado-

res, um com o papel de servidor (aquele que armazenas as informações) e 

outro de cliente (o que acessa as informações). 

 A explosão na popularização da internet veio com o navegador 

NCSA Mosaic, que tinha como grande atrativo ser um navegador em modo 

gráfico, diferente dos navegadores em modo texto existente até então. O 

Mosaic foi lançado em 1993 por Marc Andeesen originalmente rodando 

em Unix, e posteriormente portado para Apple e Windows. (OLHAR DIGI-

TAL, 2009)

 Em 1994, surgiu o Netscape Navigator que rapidamente se tor-

nou o navegador padrão para acesso à internet, chegando a ser utilizado 

por 90% dos computadores conectados à internet naquela época. Toda-

via, seu domínio não durou muito, já que em 1995 a Microsoft resolveu 

lançar seu navegador, o Internet Explorer, que, sendo distribuído junto 

com o Microsoft Windows, sacramentou uma guerra chamada na época 

de “guerra dos navegadores web” que culminou com o domínio do Inter-

net Explorer e a decadência do Netscape.

 O domínio do Internet Explorer prevaleceu de 1995 até 2004, 

quando outras iniciativas se tornaram consolidadas, como o caso do nave-

gador Firefox que devido à iniciativa da própria Netscape,  que não  desis-

tira, lançou o projeto Mozilla em 1998,  pelo qual qualquer pessoa poderia 

baixar o navegador e alterá-lo, usando o princípio do código aberto e dan-

do  origem ao Firefox.

 Com o lançamento em 2004 do Firefox com várias novidades que 

antes não estavam presentes no navegador da Microsoft, como a navega-

Timothy John Berners-
Lee KBE, OM, FRS (TimBL ou 
TBL) (Londres, 8 de junho de 

1955[1]) é um físico britânico, 
cientista da computação e 

professor do MIT. É o criador da 
World Wide Web, tendo feito 
a primeira proposta para sua 

criação em março de 1989.[2] 
Em 25 de dezembro de 1990, 

com a ajuda de Robert Cailliau 
e um jovem estudante do 

CERN, implementou a primeira 
comunicação bem-sucedida 

entre um cliente HTTP e o 
servidor através da internet.

Berners-Lee é o diretor do 
World Wide Web Consortium 

(W3C), que supervisiona o 
desenvolvimento continuado 

da web. Também é o fundador 
da Fundação World Wide Web 

e é um pesquisador sênior e 
titular e fundador da cadeira 
de 3Com no Laboratório de 

Inteligência Artificial e Ciência 
da Computação do MIT (CSAIL). 

(www.w3.org/People/
Berners-Lee/) 

Como conteúdo adicional, 
assista o documentário 
A internet: a guerra dos 

navegadores do Discovery 
Channel.
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ção por abas, bloqueio de pop-ups e barra de pesquisa, a Mozilla começou 

a dominar o mercado de navegadores.

 Em 2008, o Google (empresa que desenvolveu a ferramenta de 

busca na internet mais utilizada no mundo) resolveu entrar na briga pelos 

navegadores.  Nesta época já existiam também outros navegadores, como 

o Safari que foi lançado pela Apple e o Opera que surgiu como um projeto 

de pesquisa feito por uma operadora de telefonia norueguesa chamada 

Telenor.

 Com a meta de tornar a internet mais fácil de ser usada, o Google 

desenvolveu o navegador chamado Google Chrome  cujo principal foco 

é a compatibilidade com aplicativos on-line, pois promete uma navegação 

mais rápida, mais segura e compatível com qualquer sistema operacional. 

 Bom, agora que você já sabe para que servem os navegadores, se-

gue abaixo um quadro que demonstra o uso dos principais browsers pelo 

mundo de janeiro de 2009 a janeiro de 2013.

RESUMO
  

 Nesta aula, vimos sobre a história da internet e como em pouco 

tempo ela evoluiu de tal forma que faz parte do nosso dia a dia em todas 

as questões (e-mail, telefonia, notícias, televisão, entre outras). Também 

apresentamos a história dos navegadores e como a sua evolução trouxe 

benefícios para nossa experiência na internet, tornando possível a inte-

ração e as páginas em movimento, algo que não era possível quando do 

surgimento da internet.

                         Fonte: http://gs.statcounter.com
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 Mostramos o conceito de software que está ligado diretamente à 

forma como usamos a internet e quais sãos os principais softwares nave-

gadores disponíveis no mercado. Por fim, esperamos que tenha observado 

que, em menos de dez anos, mudanças radicais aconteceram no cenário 

web e com certeza esse é apenas o começo!

Atividades de Aprendizagem
 

1) O primeiro computador pessoal surgiu em 1982 como já vimos. Agora, 

pesquise sobre o surgimento do computador e faça uma linha do tempo 

de quando surgiu o primeiro computador até o computador pessoal.

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

2) Experimente navegar na internet utilizando alguns dos browsers apre-

sentados aqui e relate sua experiência.  Uma mesma página abre igual em 

todos os navegadores ?

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

Caro(a) estudante

 Chegamos ao fim desta aula! Como mostramos, entender o pro-

cesso histórico da internet e sua ligação com os softwares de navegação 

lhe trará entendimento sobre como usar de maneira proveitosa todo o 

potencial que temos a nossa disposição.

 Na próxima aula, trataremos das buscas na internet, como realizá-

-las, o que possibilitam e quais os caminhos que podemos seguir para 

encontrar o que desejamos! Até logo!
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Aula 6 – Ferramentas para Busca na 
Internet

Caro(a) estudante

 Você já parou para pensar quantas informações novas recebeu até 

aqui? E quantas oportunidades de caminhar em seu processo de aprendi-

zagem dentro da área que você escolheu para se capacitar? Mas ainda há 

mais para lhe apresentar.  Nesta aula, o tema será ferramentas para busca 

na internet. Continue atento(a) e disciplinado em seus estudos.

Introdução 
  

Imagine que você precisa procurar algo na internet referente a um assun-

to que lhe interesse.  Em um primeiro momento, o pensamento remete 

a algum site de busca (Google, Bing, Yahoo etc), isso porque seria muito 

complexo você procurar algo na internet tendo que saber o caminho exato 

aonde ir.   Seria o mesmo que entrar em uma biblioteca e procurar um livro 

sem antes passar pelo índice de consulta.

 A quantidade de informações que temos a possibilidade de acessar 

através da internet nos permite localizar qualquer assunto em poucos se-

gundos, graças aos motores de busca que indexam todos os dias milhões 

de páginas. 

 Pensar em navegar na web sem uma ferramenta que facilite o aces-

so à informação seria o mesmo que “procurar uma agulha em um palhei-

ro” e realizar essa navegação de forma precisa e útil se torna uma tarefa 

mais difícil ainda, dadas as possibilidades da internet e o que podemos 

encontrar lá.   Esse tópico pretende mostrar-lhe  a importância das buscas 

Objetivos

• Identificar o que é uma busca na internet; 

 

• Realizar buscas avançadas na internet; e 

 

• Distinguir as ferramentas disponíveis para realizar buscas na internet.
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na internet e o como realizá-las de forma eficaz.

6.1 Realizando Buscas na Internet

 Hoje estamos conectados à rede mundial de computadores através 

de muitos dispositivos (computador, tablet, celular, televisão etc.) e ficou 

muito fácil criar uma página para falar sobre você, sobre um assunto que 

gosta ou mesmo sobre seu trabalho. Dessa forma, milhões de pessoas 

acessam a rede todos os dias e despejam milhares de informações para 

serem consultadas por todos.  

 Como saber tudo que se encontra de novo, velho ou de importan-

te na internet?  

 Foi desse questionamento que surgiram as ferramentas de busca, 

ou motores de busca como alguns citam. Desde o surgimento da internet 

já havia a necessidade de “catalogar” o que estava disponível para que 

outros pudessem consultar e desenvolver uma forma de fazer isso de ma-

neira eficiente foi sempre o desafio. Inicialmente as empresas utilizavam os 

diretórios de arquivos disponíveis na internet, onde listavam por categorias 

o conteúdo encontrado.

 Mais recentemente, os motores de busca melhoraram muito seus 

algoritmos  de busca  contando com softwares que realizam uma varre-

dura na internet e indexam todos e  quaisquer conteúdos novos em seus 

servidores para melhorar a experiência do usuário.  Para isso, cria-se um 

programa, chamado de web crawlers (também conhecidos como spider) 
que é um robô (bot), pois simula o comportamento de uma pessoa ao 

navegar pelos sites. Isso possibilita que os bots acessem uma determinada 

página e que todos os links que  existem nesta página sejam também aces-

sados, de forma que com poucas páginas iniciais o bots podem acessar 

milhões de outros endereços.  Os bots mais conhecidos são o GoogleBot 

(Google), o Yahoo! Slurp (Yahoo!) e o MSNBot (Microsoft).

ALIWEB (Archie-Like Indexing on the Web) e Harvest são exemplos 

das primeiras tentativas de criar motores de busca por palavras-cha-

ve, e utilizavam tecnologias diferentes das atuais. O primeiro dos 

motores baseados em robôs foi o WebCrawler, lançado em abril de 

1994. Todos os motores atuais utilizam o método de robôs sendo 

formados por quatro componentes: um robô, que localiza e busca 

Um algoritmo nada mais é 
do que uma receita que mostra 

passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de 
uma tarefa. Ele não responde à 
pergunta “o que fazer?”, mas 
sim “como fazer”. Em termos 

mais técnicos, um algoritmo 
é uma sequência lógica, finita 

e definida de instruções que 
devem ser seguidas para resolver 

um problema ou executar uma 
tarefa.

Leia mais em: www.tecmundo.
com.br/programacao/2082-o-

que-e-algoritmo-.htm
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documentos na Web; um indexador, que extrai a informação dos 

documentos e constrói a base de dados; o motor de busca propria-

mente dito; a interface, que é utilizada pelos usuários. (CENDÓN, 

2001, p14)

 Portanto, ao digitar um termo em algum sistema de busca na inter-

net, este é pesquisado em milhões de páginas e será retornado às páginas 

que apresentam maior quantidade de vezes onde o termo pesquisado é 

citado. 

 Os resultados podem em algumas vezes não ser satisfatórios e, 

dessa forma, o recomendado é que sejam incluídos mais detalhes do as-

sunto que se deseja procurar para melhorar os resultados dos mecanismos 

de buscas na internet. Todos os mecanismos de busca possuem ferramen-

tas avançadas que permitem ao usuário incluir mais detalhes na busca, 

como, por exemplo, procurar em um site específico, entre datas ou ainda 

pelo termo exato.

 Hoje, sem dúvida, a ferramenta de busca mais utilizada no mundo 

é o Google e,  apesar  de o nome Google só  ter sido adotado em 1997, 

a empresa surgiu em 1995, quando dois estudantes da Universidade de 

Stanford, Sergey Brin e Larry Page,  se uniram para criar algoritmos de 

extração de dados que possibilitassem a extração de grandes volumes de 

informação.

 Para melhorar nossos conhecimentos sobre o Google, vamos en-

tendê-lo como ferramenta de pesquisa, pois ele é muito mais complexo 

do que aparenta na sua simples página inicial. Por  trás das páginas do 

Google, existe uma infinidade de possibilidades de busca que a maioria 

não conhece.

 Nós reunimos algumas delas que não chegam nem perto das pos-

sibilidades.  Todas as dicas foram retiradas do livro Segredos do Google 

(2004). Confira:

1) Usando aspas duplas

 As aspas duplas ( “ ” ) fazem muita diferença em uma pesquisa no 

Google, pois “as aspas são utilizadas na lógica booleana para garantir que 

uma expressão completa (ou conjunto de termos) seja incluída na busca.  

O que significa Google?
Ao procurar pelo termo 
“Google” utilizando o próprio, 
você encontrará, exatamente, 
54.200.000 ocorrências do 
termo. Mas, curiosamente, 
nenhum desses links explica 
o que quer dizer a palavra 
Google. É que Google é um 
termo forjado, retirado do termo 
googol, inventado pelo Dr. 
Edward Kasner, da Universidade 
de Columbia. O Dr. Kasner 
pretendia batizar, com um nome 
sonoro e fácil de recordar, a 
centésima potência do número 
10, ou um número 1 seguido de 
100 zeros. Não satisfeito com 
esse número absurdo, o cientista 
criou o googol-plex, que equivale 
a um googol seguido de um 
googol de zeros. Seja como for, a 
única utilidade do googol, desde 
o momento de sua invenção, foi 
a de servir de inspiração para 
o Google, aproximando a ideia 
de um número extenso com 
a da elasticidade inesgotável 
dos limites da Web. Afinal, não 
existe nada no Universo (nem 
estrelas, nem grãos de poeira, 
nem de átomos) que sequer 
chegue perto de um googol. Já 
o googol-plex corresponde a 
um valor tão absurdo que seria 
necessário preencher todo o 
Universo conhecido somente 
para escrever o algarismo por 
extenso.
Fonte: Segredos do Google



Ambientaçao para EaDRede e-Tec Brasil 56

 É muito útil para o caso de expressões em português.” Por exem-

plo, se você pesquisar pelo termo Educação a Distância, o Google retor-

nará resultados que contenham a palavra Educação e resultados com a 

palavra Distância, todavia, se você pesquisar por “Educação a Distân-
cia”, utilizando aspas, o Google retornará apenas resultados que conte-

nham o termo completo, exatamente nesta sequência de palavras. Neste 

caso, se desejar uma pesquisa mais ampla, não use aspas.  Para procurar 

algo preciso, utilize as aspas.

2) Trabalhando com intervalos numéricos (Operador ..)

 Deseja saber alguma informação sobre algum evento ocorrido en-

tre determinadas datas? O Google  o (a) ajuda nesta tarefa, bastando para 

isso inserir as datas e utilizar .. (ponto-ponto) entre elas. Como exemplo, 

suponha que você quer  saber sobre as eleições para presidente ocorridas 

entre 1950 e 2000.  Para isso basta pesquisar Eleições para presidente 
1950..2000.

3) Trabalhando com curingas (Operador *)

 Este operador é muito interessante, pois ele permite converter o * 

(asterisco) em um carácter curinga.  Por exemplo, se você sabe o nome de 

um artista famoso e deseja saber o nome completo dele, basta utilizar o 

operador curinga. Suponha que você quer conhecer o nome completo do 

ator do filme Karate Kid, o conhecido Sr. Noriyuki Morita.   isso, basta digi-

tar Noriyuki * Morita e o Google retornará resultados nos quais  o * seja 

substituído por qualquer palavra. Neste caso, você encontrará Noriyuki 
Pat Morita.

4) Especificando tipo de arquivo para os resultados

 Um recurso muito interessante e bastante útil no Google é a busca 

por tipo de arquivo. Todo programa gera um arquivo com uma extensão 

que o identifica.   Por exemplo, arquivos do Microsoft Word geram a fa-

mosa extensão .DOC.  Neste caso, o Google lhe permite procurar por con-

teúdos que tragam o resultado apenas em DOC.  Para isso, basta incluir 

um operador, o filetype.   Assim, uma busca seria História de Rondônia 
filetype:doc.
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5) Forçando o Google a procurar em um site específico

 Caso queira resultados de apenas um site, basta incluir o operador 
site.  Um exemplo seria Imposto de Renda site:receita.fazenda.gov.br.   
Esse tipo de pesquisa retornará os termos Imposto de Renda encontrados 

apenas dentro do site da Receita Federal.

6) Calculadora

 Uma outra utilidade do Google é como calculadora.  Tente digitar, 

por exemplo:

4 + 3 

5 * 2 

2 ^ 6

7) Definição de uma palavra

 Está com dúvida sobre a definição de uma palavra? O Google pode 

ajudar também.  Para isso, basta digitar a palavra logo após o operador 

define. Um exemplo: define: Moodle.  Essa busca retornará a definição 

para Moodle que o Google julga correta.

RESUMO
 

 Vimos, nesta aula sobre as ferramentas de busca na internet, suas 

características e sua importância para a localização de informações nesse 

mundo virtual que é imenso e cheio de caminhos duvidosos.

 Mostramos como funcionam as buscas na internet e quais parâ-

metros podemos utilizar para chegar a um resultado mais preciso, como o 

uso das aspas por exemplo.  Também foi possível nesta aula perceber que 

existem várias ferramentas de buscas, cada uma com características espe-

cíficas.
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Atividades de Aprendizagem
 

1) Cite abaixo pelo menos três recursos do Google não citados nesta aula 

e que você conheça, explicando seu funcionamento.

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

2) Procure em outros buscadores (Bing, Yahoo, entre outros) qual os ope-

radores que eles utilizam para incrementar a busca e aponte aqui as dife-

renças encontradas em relação ao Google.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Prezado(a) estudante;

 Chegamos ao final de mais uma aula e você teve a oportunidade de 

aprender como realizar pesquisas na internet.  Entender como realizar as 

buscas irá ajudá-lo (la) a melhorar os resultados que são esperados quando 

precisar buscar sobre algum assunto e a alcançar maior produtividade e, 

consequentemente, maior qualidade no seu processo de aprendizagem.

 Preparado para estudar a metodologia em EAD? Este será nosso o 

tema da nossa próxima aula

 Dedique-se e continue firme no seu estudo! 
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Aula 7 – Metodologias em EaD

Caro (a) estudante

 Na aula anterior abordamos um tema muito interessante sobre fer-

ramentas de busca na internet e você pôde conhecer como fazer isso de 

uma forma mais eficaz. Afinal, a Internet tem uma imensidão de infor-

mações. Mas, hoje em dia, se utiliza muito a internet tanto para buscas, 

pesquisas como também para o próprio estudo.

 Pensando nesse potencial que a internet proporciona, escolas, uni-

versidades e outras instituições passaram a investir em cursos que contam 

com ela como suporte.

 Utilizar cartas e enviá-las pelo correio convencional se tornou coisa 

do passado. A moda hoje é se comunicar pela internet, assim como estu-

dar por esse meio também está-se tornando muito comum. Assim, vamos 

trazer agora algumas metodologias existentes em EaD. 

 Fique conosco e tenha um ótimo estudo!!!

 Na Aula 6, tratamos  de buscas na internet  e mostramos como 

fazer uma busca limitando a infinidade de respostas que uma ferramenta 

como o Google, por exemplo, pode-lhe oferecer.

 A internet hoje deixou de ser um meio utilizado somente para bus-

cas. Ela oferece outras oportunidades de uso e um desses usos são as redes 

Objetivos

• Identificar alguns tipos de metodologia em EaD;

• Reconhecer a importância das tecnologias da informação e da comu-   

   nicação para as metodologias de ensino a distância; e

• Apontar os usos de metodologias em EaD.
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sociais digitais, que você vai conhecer melhor na próxima aula.  Além das 

redes sociais, Orkut, Twitter, My Space, Facebook, blogues, é possível ouvir 

música, assistir a vídeos, trocar mensagens, trabalhar e estudar por meio 

da internet.

 Uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br) sobre o usuário da internet em nosso país apresentou os seguintes 

indicadores: 

 Observe no gráfico acima que o usuário da internet no Brasil utili-

za a rede mundial de computadores para a comunicação, principalmente, 

pois o índice de uso para essa finalidade corresponde a 97%, seguido de 

informação e serviços com 87% e lazer também com 87%; o uso da in-

ternet para educação é de 66% e em último lugar os usuários brasileiros 

acessam a rede para obterem serviços financeiros com 17%.

 É possível, a partir desses índices, compreender um pouco a razão 

pela qual as metodologias de EaD adotam as tecnologias da informação 

e da comunicação para ensinar.  Também, como vimos na Aula 2 sobre a 

Legislação em Educação a Distância, o uso dessas TICs caracterizam a me-

diação didático-pedagógica que orientam os processos de ensino-apren-

dizagem nessa modalidade de ensino. Desse modo, no ensino a distância 

essas tecnologias podem aparecer mais ou menos, dependendo da meto-

dologia. Vejamos agora alguns desses tipos de metodologia em EaD.

7.1 Tipos de Metodologia em EaD

 Dependendo da forma como as TICs são utilizadas para ensinar e 

aprender na EaD, é que podemos identificar sua metodologia. Mas, o que 

é uma metodologia? De um modo geral, podemos dizer que é um cami-

Internet: é uma rede 
gigantesca de computadores que 
se comunicam em todo o mundo, 

carregada de uma gigantesca 
variedade de informações e 

que permite a comunicação por 
correio eletrônico e serviços 

como comunicação instantânea 
e compartilhamento de arquivos. 

(Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/
Internet)

                         Fonte: Adaptado de (PINHO e MORAIS, CGI.br, 2012, p. 76)

TICs: tecnologias da informação 
e da comunicação
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nho que percorremos até um determinado ponto ou lugar. Por outro lado, 

quando nos referimos aos estudos, a metodologia representa os processos, 

as técnicas, as maneiras que utilizamos para poder aprender. É nesse senti-

do, que algumas formas de ensino a distância estão mais centralizadas nas 

TICs e outras menos, buscando dar atenção ao sujeito que aprende, como 

lhe mostraremos a seguir.

7.1.1 Metodologia E-Learning
 

 Uma metodologia muito utilizada no ensino a distância é aquela 

mediada exclusivamente pelas tecnologias da informação e da comunica-

ção conhecida como e-learning.  Nessa metodologia, o estudante não tem 

contato físico com tutores e colegas, é uma forma de estudar em que ele 

conta com o auxílio predominante das tecnologias. Geralmente, são cursos 

de curta duração em nível de extensão ou de atualização profissional e, 

por meio da internet, o estudante usa ferramentas, síncronas  ou assín-
cronas  em um ambiente virtual de aprendizagem, para se comunicar com 

colegas de turma e tutores, quando existem.

 Atenção: Lembra-se dos ambientes virtuais de aprendizagem? 

Você já estudou esse assunto na Aula 3.  Se precisar relembrar algum con-

teúdo nesse tema, confira lá!

 Como você pôde perceber, o ensino por meio eletrônico dá aten-

ção aos meios tecnológicos em que os conteúdos, o ambiente de apren-

dizagem, o contato com colegas e tutores (quando existe), é unicamente 

virtual e tudo o de que o estudante precisa é administrado por meio de um 

sistema de gerenciamento do aprendizado (LMS).

E-Learning: Ensino por meio 
eletrônico 
 
Síncrono: é o que ocorre 
ao mesmo tempo. No caso 
de um ambiente virtual de 
aprendizagem, quando falamos 
em ferramentas síncronas, 
estamo-nos referindo àquelas 
ferramentas que oferecem a 
comunicação on-line, isto é, em 
tempo real como, por exemplo, 
o chat.  E, em outros casos, o 
telefone também. 
 
Assíncrono: é o que ocorre 
em tempo diferente. Isto é, são 
as ferramentas de uso off-
line, ou seja, ferramentas de 
comunicação que dispensam a 
disponibilidade do outro para 
trocar mensagens em tempo real 
como, por exemplo, o fórum ou 
e-mail.

                            Figura 04 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora
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 Note na figura anterior que a estudante está rodeada por meios 

eletrônicos, como se ela fosse uma ilha, mas, nesse caso, cercada por 

máquinas. O que significa isso? Na metodologia e-learning, a ênfase no 

processo ensino-aprendizagem está nos meios tecnológicos e nas possi-

bilidades que essas tecnologias podem oferecer ao estudante para ele se 

comunicar e aprender, pois, nesse modelo de ensino, acredita-se que as 

TICs por si só são capazes de promover a aprendizagem. Mas, existem ou-

tros modelos diferentes do e-learning, como, por exemplo a metodologia 

semipresencial.

7.1.2 Metodologia Semipresencial
 

 No modelo semipresencial, a mediação realizada pelos meios ele-

trônicos é combinada com momentos presenciais.  Esses momentos pre-

senciais são utilizados para atendimento de estudantes com tutores; para 

aulas televisionadas, conhecidas também como teleaulas; para trabalhos 

de campo ou visitas técnicas, dependendo da instituição, da estrutura e do 

projeto do curso.

 Veja este exemplo que retiramos de um site de uma associação 

sem fins lucrativos:

 Neste exemplo, o curso “Formação Pedagógica Inicial de Formado-

res” oferecido por essa associação tem uma duração de 92 horas, em que 

40 horas são presenciais e o restante em e-learning. Observe que 52 horas 

serão realizadas virtualmente e a carga horária total foi dividida quase que 

proporcionalmente, ou seja, a metodologia semipresencial caracteriza-se 

por ser em parte presencial e em parte a distância.

Saiba mais visitando a nossa 
sugestão de sites:

www.fipecafi.org/elearning/lista-
elearning.aspx

www.treina.com.br/
www.portaleducacao.com.br/

Fonte: http://www.sociedadedigital.org/junte-se-a-nos/index.php?option=com_content&task=view&id=506&Item=44
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 Há instituições que adotam outra forma para atender seus estu-

dantes que não seja e-learning nem semipresencial.  É uma metodologia 

que conta com um sistema de tutoria , mais centrada nos sujeitos que 

aprendem, isto é, os estudantes. Você já ouviu falar nisso? Acompanhe 

agora como funciona essa metodologia!

7.1.3 Sistema de Tutoria
 

 É a metodologia de EaD que combina as tecnologias da informa-

ção e da comunicação com momentos presenciais mais o acompanha-

mento de tutores.  A grande maioria das instituições públicas de ensino 

superior têm adotado esse modelo.

 Uma das instituições pioneiras nessa metodologia é a Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) que, desde 1992, buscou na EaD uma 

estratégia para formar professores em serviço.

 Graças a essa iniciativa, a UFMT é uma referência em educação a 

distância no Brasil e em outros países e o seu exemplo ajudou a pensar e a 

promover algumas políticas públicas no país, como a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) que é um programa do governo federal que oferece cursos 

de graduação e pós-graduação a distância.

  As instituições que realizam cursos baseados no sistema de 

tutoria acreditam que o tutor tem uma função primordial na mediação 

pedagógica para que o estudante possa ampliar as possibilidades e estilos 

de aprendizagem. Por isso, consideram a tutoria como o elemento que 

articula a interação desse estudante com o AVA, com os conteúdos, 

com a linguagem das TICs, com os demais estudantes de turma, com os 

Tutoria: deriva da palavra 
tutor que, em termos jurídicos, 
é a pessoa que protege ou 
cuida de outra pessoa que não 
tenha condições de cuidar de si 
própria. No ensino a distância, o 
tutor é o profissional habilitado 
e responsável por mediar o 
processo ensino-aprendizagem.

                   Figura 05 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

Confira outras informações 
no site da UFMT: www.ufmt.
br/ufmt/site/secao/index/
Cuiaba/2285

Visite o site da UAB e conheça o 
que ela disponibiliza: uab.capes.
gov.br/
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professores e tutores. 

 Mais que realizar a mediação pedagógica, cursos que adotam o 

sistema de tutoria levam em consideração que os estudantes têm estilos de 

aprendizagem diferenciados, como mencionamos anteriormente. Quando 

nos referimos a estilos de aprendizagem, falamos de estudantes que 

aprendem em tempos, espaços e maneiras diferentes, em que uns aprendem 

mais observando, outros aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais 

conversando sobre o conteúdo com os colegas de turma e outros aprendem 

mais quando estão sozinhos.

 

 Mas, todos aprendem de alguma forma e a tutoria reconhece esses 

estilos e por isso busca mediar cada situação com o auxílio das TICs. Você 

sabe qual a importância das tecnologias da informação e da comunicação 

nas metodologias de ensino a distância? Vamos pontuar isso agora!!! 

7.2 A Importância das Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação para as Metodo-
logias de Ensino a Distância

 As tecnologias da informação e da comunicação têm uma grande 

importância para a educação a distância por tornar possível três coisas pelos 

menos:

1ª aprender com autonomia; 

2ª comunicar-se em tempos e espaços diferentes com tecnologias diversas; e 

3ª construir e conhecer outras linguagens.

 A autonomia é a iniciativa que você precisa ter para os estudos, isto 

é, a sua disposição para as atividades que lhe irão proporcionar aprendiza-

gem: as leituras dos textos, o acesso ao AVA, a participação em fóruns, o 

diálogo com colegas. Mas, falaremos um pouco mais sobre a autonomia na 

Aula 8.  Acompanhe!

 Além dessa iniciativa própria e dessa motivação para os estudos, as 

TICs permitem a comunicação em tempos e espaços diferentes. Você pode 

estar no ônibus, por exemplo, e trocar mensagens de texto com um colega 

para confirmar o encontro presencial ou a data de envio de uma tarefa. E 

isso você pode fazer pelo celular.

Saiba Mais sobre os estilos de 
aprendizagem desenvolvido 
por David Kolb visitando os 

endereços eletrônicos a seguir:
www.fucamp.edu.br/wp-content/

uploads/2010/10/11%C2%AA-
GUSTAVO-E-M%C3%81RCIA.

pdf
www.revistafaag.br-web.com/
revistas/index.php/ser/article/

viewFile/70/pdf_45
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 O celular permite não apenas trocar mensagens e fazer ligações.  

Existem também outros recursos para serem utilizados. Falando nisso, você 

conhece todos os recursos do seu celular? E as ferramentas do ambiente 

virtual de aprendizagem? Você já conseguiu saber como funciona aquelas 

ferramentas do AVA que apresentamos na Aula 3 e na Aula 4?

 Então, essas tecnologias possibilitam a construção de outras lin-

guagens. Os emoticons,  as abreviações de palavras, símbolos e outros 

sinais fazem parte dessa linguagem dos meios digitais. Você já deve ter 

enviado alguma mensagem de texto do tipo: “vc vm em ksa hj?” ou en-

tão, “blz me liga :)” ou ainda, “\o/”. Quais outras formas você conhece? 

Compartilhe com seus colegas e tutores.  Mas, fique atento!  Essa lingua-

gem é própria dos meios digitais e não pode ser usada para situações ou 

ambientes que exijam o uso da forma culta da língua. 

 O celular, as redes sociais digitais e o ambiente virtual de 

aprendizagem possuem recursos e ferramentas que, de modo geral, 

tornam o processo de leitura e escrita mais dinâmico. Esse dinamismo 

pode ser proporcionado pelo hipertexto.  Você conhece um hipertexto?

 Glossário <Hipertexto: é a linguagem das TICs que direciona o usuário 

para outras informações além das apresentadas na tela e pode ser vídeo, 

texto, outros sites etc.

                       Figura 06 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

Emoticons: conhecidos por 
“carinhas”, os emoticons são 
muito utilizados nas mensagens 
de texto de celular e nas redes 
sociais, especialmente, no 
bate-papo (ou chat) como uma 
maneira de tornar a escrita 
mais ágil, mas também para 
expressar sentimentos, reações e 
emoções de modo mais claro e 
compreensível. 

 Leia mais sobre o tema 
emoticons em: www.
tecmundo.com.br/rede-
social/1515-curiosidades-
sobre-emoticons-e-abreviacoes.
htm#ixzz2Mwq0mq7X
 
 Procure outras definições de 
hipertexto em: www.infoescola.
com/informatica/hipertexto/
pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto.
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 O hipertexto é um dos recursos que tornam as TICs indispensáveis 

à construção e ao conhecimento dessas novas linguagens,  pois lhes 

dá a sensação que, mesmo parado, você sempre está em movimento.  

 

 Alguns autores como Correia e Antony (2003) caracterizam as 

linguagens das tecnologias da informação e da comunicação como  não 

lineares, intertextuais e multilineares em que o leitor tem a liberdade para 

escolher qual direção tomar e o que fazer.

  

 Você pode ampliar essa definição apresentada no glossário com 

a disciplina de Português Instrumental do seu curso Técnico em Finanças 

com os professores Sérgio Nunes de Jesus, Ingrid Letícia Menezes Barbosa 

e Albertina Neta Pereira da Silva. Aproveite!  Mas, ainda tratando do hiper-

texto, observe a afirmação dos autores que citamos logo acima,

 

O que diferencia o hipertexto do texto tradicional não é somente 

o suporte material em que é construído, mas, sobretudo, sua con-

cepção. Nessa nova concepção pedagógica, os textos precisarão ser 

heterogêneos, de diversas linguagens ou gêneros (história em qua-

drinhos, poesia, vídeos, músicas etc.), apresentar diferentes pontos 

de vista sobre o mesmo tema (incluindo pontos conflitantes) e di-

ferentes enfoques sobre o mesmo assunto. (CORREIA E ANTONY, 

2003, p. 70 e 71).

  

 Mas, algo muito importante deve ser lembrado: não basta só ter 

essas tecnologias ao seu alcance, é preciso que você dê sentido a elas. 

Paulo Freire (1996), educador brasileiro, afirmou que um estudante só 

aprende quando ele consegue dar ou enxergar um significado naquilo que 

lhe foi ensinado. Outro educador faz essa mesma afirmação de uma  outra 

forma,

 

Se por um lado, as tecnologias contribuem para aumentar de modo 

significativo nosso acesso à informação, estas por si só não implicam 

em conhecimento, assim como a mera existência de comunicação 

não implica a existência de uma comunidade, já que ambas consti-

tuem atividades das pessoas, e não dos equipamentos.(FIORENTINI, 

2003, p. 37)

Linguagem: toda e qualquer 
forma de expressão humana.

Para conhecer mais sobre  esse 
tema, procure ler  FIORENTINI, 

Leda Maria Rangearo; 
MORAES, Raquel de Almeida 

Moraes (orgs.). Linguagens 
e Interatividade na 

Educação a Distância. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2008. 

Capítulo II.
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 O que você conclui com o que acabamos de apresentar?  As tec-

nologias sozinhas são capazes de comunicar e produzir conhecimento ou 

o homem racional é quem pode realizar essa transformação?

 Reflita sobre isso, assistindo a um dos filmes sugeridos e troque 

ideias com seus colegas de turma e tutores. Certamente vocês farão gran-

des descobertas

Resumo
 

 Nesta aula, você pôde conhecer alguns tipos de metodologias de 

ensino em EaD e quais as suas características. Pôde observar também a 

importância das tecnologias da informação e da comunicação para quem 

ensina e para quem aprende nesta modalidade.

 O conteúdo tratou também da metodologia e-learning, metodo-

logia semipresencial, sistema de tutoria, o que é um hipertexto, qual a 

importância das TICs para o ensino a distância.

 Mostramos a você que as TICs possuem diferentes recursos e o 

que esses recursos proporcionam para quem as utiliza: autonomia, comu-

nicação em tempos e espaços diversos e a possibilidade de construir e 

conhecer outras linguagens.  Além disso, elas tornam o processo ensino-

-aprendizagem mais dinâmico e mais adequado ao seu estilo lhe oferecen-

do muitas formas de aprender e construir o novo.

 Vamos lá? Capriche na atividade e até a próxima aula!

Sugestão de filmes: 

A invenção de Hugo 
Cabret. Estados Unidos. 
Direção: Martin Scorsese. 2011.
Hugo é um garoto órfão que vive 
nas redondezas de uma estação 
de trem em Paris. No alto de 
uma das torres da estação, ele 
guarda a única herança deixada 
por seu pai, um robô. O grande 
desafio de Hugo é dar vida ao 
único objeto herdado de seu pai. 
Como ele fará isso? Você vai 
descobrir assistindo ao filme!

Eu, Robô. Estados Unidos. 
Direção: Alex Pryas. 2004.
Em uma época futurista, a 
presença das máquinas será em 
grande número, especialmente 
a presença de robôs com 
capacidade para realizar serviços 
domésticos e de escritório, por 
exemplo. Mas será que toda 
essa capacidade quase humana 
faria com eles pudessem matar 
também? É o que o filme tenta 
mostrar.
Assista e tire suas conclusões. 

O homem bicentenário. 
Estados Unidos. Direção: Chris 
Columbus. 1999.
Em nossos dias, uma família 
norte-americana adquire um 
robô para fazer atividades 
domésticas. Mas, com o 
passar do tempo, ele começa 
a apresentar algumas 
características humanas. Seria 
possível isso? Um robô tornar-se 
humano?
Descubra assistindo ao filme. 



Ambientaçao para EaDRede e-Tec Brasil 68

Atividades de Aprendizagem
 

1) Nesta aula, você estudou alguns tipos de metodologias em EaD. Res-

ponda qual desses modelos apresentados você considera adequado para 

você e por quê? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

2) Sabemos que as tecnologias da informação e da comunicação são im-

portantes para o ensino a distância. Nesse sentido, como essas tecnologias 

podem ser utilizadas para a sua aprendizagem?

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

 Ufa!!! Concluimos a aula 7. Você percebeu quantas informações  

recebeu? Agora prepare-se para saber como estudar a distância  e quais 

os princípios da EaD entre os quais citamos aqui a autonomia.  Mas, tem 

mais! Vamos tratar também das redes sociais digitais: Orkut, Twitter, Face-
book.

 Então, para saber como essas metodologias podem ser mais bem 

aproveitadas na EaD, mostraremos na próxima aula algumas maneiras para 

você estudar a distância.

 Assim, desejamos que você continue aplicado e se dedicando às 

leituras, às atividades, aos encontros e participando ativamente do am-

biente virtual de aprendizagem.

 E, na dúvida, você já sabe: procure a equipe de tutores e professo-

res do seu curso e tenha um ótimo estudo. 

 Até a próxima aula!
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Aula 8 – Como estudar na Educação a 
Distância

Objetivos

• Identificar os princípios da autonomia, interação e cooperação que               

   fundamentam a educação a distância;

• Distinguir orientações para estudar a distância.;

• Mencionar as Rede Sociais; e

• Aplicar as netiquetas.

Caro (a) estudante

 Estamos concluindo a disciplina de Ambientação para EaD do Cur-

so Técnico em Finanças. Nesta aula, trataremos dos princípios que orien-

tam os estudos na educação a distância e, com base nesses princípios, 

ofereceremos algumas dicas para que você fique por dentro dos estudos 

nesta modalidade. Aproveite a aula, faça suas anotações, leia o conteúdo 

e realize a atividade que lhe propomos ao final.

 Fique conosco e tenha um ótimo estudo!!!

 

 Na aula anterior, trouxemos para o seu conhecimento as metodo-

logias de EaD e você pôde perceber que, apesar de algumas diferenças 

entre uma forma ou outra, o estudante está presente em todo o processo 

e em todas as metodologias que foram abordadas.

 Na aula de hoje, você vai verificar alguns princípios que são básicos 

ou fundamentais para um estudante na educação a distância e vamos tra-

tar  sobre autonomia, interação e cooperação.
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8.1 Princípios Fundamentais para Estu-
dar a Distância: Autonomia, Interação e 
Cooperação
 

 Você viu em aulas anteriores que na EaD o estudante dispõe de 

uma flexibilidade em relação ao espaço e ao tempo, ou seja, queremos 

dizer que você terá certa liberdade para realizar seus estudos o que exige 

autonomia do sujeito que aprende, isto é, você precisa ter iniciativa e mo-

tivação próprias para realizar seu curso. Além disso, precisa  relacionar-se 

com os colegas por meio das TICs e do ambiente virtual de aprendizagem,  

no que chamamos de interação. Por ser um processo dinâmico, caracte-

rizado pela utilização desses meios, o estudante tem de ser mais solidário, 

saber trabalhar em equipe e se articular dentro e fora dos espaços nos 

quais atua.  Este é o famoso princípio da cooperação.

 A educação a distância se fundamenta nestes princípios e aborda-

remos cada um deles a seguir.

8.1.1. Princípio da Autonomia
 

 Na EaD, o princípio da autonomia necessita estar mais aparente, 

em outras palavras, você tem que ter a consciência da necessidade e von-

tade de ler, pesquisar, estudar e resolver as atividades.  Lembre-se: você é 

o sujeito de sua aprendizagem!

Paulo Freire, educador brasileiro, conceitua a autonomia como um proces-

so que precisa ser cotidianamente construído, dia a dia, passo a passo, vez 

por vez. No livro Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa, afirma,

 A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquan-

to amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre 

em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia 

tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberda-

de. (FREIRE, 1996, p. 107)

 Como você pode observar nesse processo de experiências, a auto-

nomia é sinônimo de decisão e a decisão em estudar é sua.  A decisão para 

ler, pesquisar e fazer as atividades também é sua e cada uma das suas de-
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cisões o (a) torna mais responsável, mais maduro (a) e mais autônomo (a). 

 

 Então, podemos dizer que autonomia significa poder para decidir, 

mas não é apenas decidir é também saber tomar a decisão mais adequada 

ou necessária.

 É isso que você vai precisar exercitar no seu curso na modalidade a 

distância. Saber quando precisa ler e quando realizar as atividades, priori-

zar os encontros presenciais, frequentar o ambiente virtual de aprendiza-

gem ou, ainda, interagir. Este é um outro princípio que lhe mostraremos 

adiante.

                      Figura 07 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

8.1.2 Princípio da Interação
 

 A interação é um processo que ocorre quando, por exemplo, fa-

lamos com o outro ao telefone ou trocamos e-mail, participamos de um 

debate ou simplesmente conversamos no pátio na hora do intervalo.

 Na educação a distância, a ênfase dessa interação se concentra nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, mas também nos encontros presen-

ciais. Ambos são momentos nos quais temos a oportunidade para dialogar, 

seja mediado por tecnologias da informação e da comunicação, seja face 

a face.

                      Figura 08 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora
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 É possível perceber que, para aprendermos na educação a distân-

cia, mesmo que haja momentos em que estaremos longe dos colegas, 

professores ou tutores, ainda assim precisaremos do convívio social para 

que a nossa aprendizagem possa fluir, isto é, temos que conversar, dialogar 

e expor ideias no fórum virtual, no chat, ou na sala de aula. Podemos dizer 

que

são, pois, as situações de interação, e especialmente a atividade con-

junta com outras pessoas [...], que comportarão o desenvolvimento 

individual das capacidades psicológicas humanas. Assim, o pensa-

mento e a memória voluntária têm sua origem na vida social e inte-

rindividual. (DURAN, 2007, p. 21)

 Interagir é também se relacionar com o outro, é dialogar, é coope-

rar. E o que é a cooperação? É isso que vamos ver a seguir.

8.1.3 Princípio da Cooperação
 

 Há quem diga que cooperar é operar junto de, mas do pon-

to de vista da EaD isto não pode ser levado tão “ao pé da letra”. Por 

outro lado, podemos dizer que, quando falamos do princípio da co-

operação, estamo-nos referindo a estudantes que se colocam à dis-

posição para ajudar ou auxiliar um colega em uma determinada 

atividade, ou quando estudantes formam equipes para resolver pro-

blemas ou discutir tarefas e textos. Estas são formas de cooperação.  

Veja o que diz um estudioso do tema,

A aprendizagem cooperativa é uma metodologia que transforma a 

heterogeneidade, isto é, as diferenças entre os alunos – que, logica-

mente encontramos em qualquer grupo – em um elemento positivo 

que facilita o aprendizado. [...] A diversidade, inclusive de níveis de 

conhecimento – que tanto incomoda o ensino tradicional e homoge-

neizador – é vista como algo positivo que favorece o trabalho docen-

te. (MONEREO, 2005, p. 9 e 10)

 Para ele, a diversidade e a diferença favorecem o princípio coope-

rativo auxiliando no processo de aprendizagem dos estudantes e no traba-

lho a ser realizado pelo professor ou tutor, que podem orientá-los (las) de 

modo mais adequado ou dentro do que for necessário para que  eles (elas) 

aprendam.
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Para outro autor,

Na cooperação, o conhecimento circula dentro de um grupo de uma 

forma multidirecional, não necessariamente de um determinado alu-

no para outro. A tarefa faz com que alguns alunos ou outros transmi-

tam o conhecimento, e que este se transforme a partir dos processos 

interativos de negociação e de apropriação. (DURAN, 2007, p. 28)

 Em outras palavras, o conhecimento é transformado quando exer-

citamos a cooperação com os nossos colegas na troca, no diálogo e na 

interação que realizamos durante as  atividades.

 Por isso, é importante que você esteja em contato com professo-

res, tutores e colegas. Visite o ambiente virtual de aprendizagem. Conheça 

seus colegas de turma. Envie e-mail para o seu tutor quando surgir uma 

dúvida. Seja cooperativo!

                      Figura 09 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

Você acompanhou até aqui alguns princípios que norteiam o estudo na 

educação a distância. Com base nestes princípios, você vai ver como pode 

organizar o seu tempo e aproveitar melhor os estudos.

8.2 Organizando o Tempo de Aprendiza-
gem
 

 Você já observou que na educação a distância não temos a pre-

sença física do professor  durante quatro horas diárias dos dias úteis. Pas-

samos uma boa parte do tempo ocupados com outros compromissos e o 

trabalho doméstico ou fora do lar é um exemplo disso.

 Portanto, para que você possa aproveitar bem os seus estudos na 

EaD, é necessário que se organize definindo um horário para ler, pesquisar, 
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realizar as atividades e acessar o ambiente virtual.

Experimente fazer uma agenda como esta:

 

 Determine para você dia, horário e o que estudar. Fazendo desta 

forma, você irá construir o hábito de estudar diariamente, sem precisar 

ficar horas a fio estudando nas vésperas das avaliações.

 Tenha em mente que você é quem decide, o primeiro princípio da 

EaD é a autonomia. Depois disso, dialogue, interaja no ambiente virtual, 

nos encontros presenciais, converse, tire suas dúvidas. E, por fim, se dispo-
nha a auxiliar um colega ou ser auxiliado. Afinal, não sabemos de tudo e 

se dispor para o outro também é reconhecer que precisamos ser ajudados. 

Este é o princípio da cooperação.

 Se você decidir organizar o seu tempo para priorizar os estudos, 

terá uma ótima aprendizagem e poderá dialogar com mais propriedade 

sobre o conteúdo abordado, assim como estará mais disposto a cooperar.

 Seja um estudante 3D: decida, dialogue e se disponha.  A EaD 

espera por você!

 Estes princípios ou essas atitudes são necessárias nas nossas rela-

ções para estudar no ensino a distância, no dia a dia ou no convívio com 

os outros. Assim, vamos  apresentar-lhe as redes sociais virtuais e as neti-

quetas para que você possa conhecer como podemos aproveitar bem estes 

meios.

8.3 Redes Sociais e Netiquetas

 As redes sociais virtuais ou digitais são redes de relacionamento 

pessoal que a internet oferece para que as pessoas possam criar páginas 

pessoais e perfis de usuário.  Assim, como nos relacionamos pessoalmente, 

com nossos familiares em casa, com os colegas na escola ou no trabalho 

e com outras pessoas em lugares físicos, podemos nos relacionar também 

virtualmente. É o que acontece nas redes sociais digitais.
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 Você deve participar ou deve ter ouvido falar de Orkut, Twitter, My 
Space, Facebook, blogues, sites de jornais e revistas e de pessoas famosas. 

Pois é, se não tivermos cuidado podemos ter ou causar sérios constrangi-

mentos, até mesmo no ambiente virtual do curso.

 A obra Etiqueta 3.0 da autora abaixo citada traz um capítulo muito 

interessante sobre grandes gafes e conta sobre algumas experiências que 

devem ser tomadas como exemplo a fim de serem evitadas.

Fraudar a autoria de posts: completamente sem escrúpulos ciberné-

ticos, respeito e educação é a pessoa que, quando gosta de um post, 

o copia e o edita, retirando sua autoria, e depois o recoloca na rede 

como se fosse seu. (MARQUES, 2011, p. 85)

 Lembra-se do que apresentamos na Aula 2 sobre a legislação edu-

cacional em EaD? Fizemos uma breve explanação sobre o plágio, a cópia 

inapropriada. Isso deve ser evitado!

 A autora cita outros casos ilustrando-os de modo muito coerente. 

Fala dentre outras coisas sobre: posts  preconceituosos; uso de palavrões; 

discussões sem fundamento ou barraco virtual; imagens constrangedoras; 

bullying  ou ciberbullying;  criar ou participar de comunidades ofensivas; 

criar perfis falsos.

                      Figura 10 - fonte_banco de imagens www.vectorizados.com adaptado pela ilustradora

Post: na linguagem da internet 
é qualquer mensagem em sites, 
blogues ou redes sociais feita 
por alguém. É uma palavra 
estrangeira que na nossa língua 
está associada à postagem no 
sentido de publicar

Bullying: ação repetitiva 
praticada contra uma pessoa que 
causa danos ou constrangimento 
psicológico, emocional ou social 
seja com palavras ou atitudes. 

Ciberbullying: é a ação 
praticada contra uma pessoa que 
causa danos ou constrangimento 
psicológico, emocional ou social 
seja com palavras ou atitudes 
na Internet. O prefixo “ciber” é 
uma abreviação de cibernético 
e está associado a tecnologias 
e à internet. Esse tipo de ação é 
comum em comunidades como o 
facebook e o twitter.
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 Ela ainda recomenda seguirmos os bons costumes quando nos re-

lacionarmos socialmente por meio das redes digitais.  O cumprimento é 

uma dessas recomendações: Olá! Oi! Bom dia! Nos casos mais formais: 

Prezado Senhor; Ao cumprimentar Vossa Senhoria, quando for o caso de 

uma autoridade a quem se deve essa forma de tratamento.

 Dentre outros hábitos, devemos evitar escrever em caixa alta ou 

letras maiúsculas, pois, caso não esteja escrevendo para uma pessoa que 

necessite desse recurso, significa que você está gritando, digitalmente fa-

lando. 

 Tenha cuidado com as palavras, pois as palavras escritas têm inter-

pretações diferentes das palavras faladas, então, pense no que vai escrever 

para não ser mal interpretado. Observe o texto abaixo sobre o que se co-

loca na internet.

É importantíssimo ter claro que a participação em mídias sociais em 

nada se assemelha a uma terapia em grupo, na qual podemos co-

locar para fora o que nos vem à cabeça. Então, em qualquer mídia 

social da qual se participe, nunca haverá um profissional (psiquiatra/

psicólogo) mediando as colocações, mas, sim, alguns milhares ou 

milhões de pessoas prontas para entender aquilo que tiver sido pos-

tado da maneira que lhe for mais conveniente ou fácil de interpretar. 

(MARQUES, 2011, p. 76)

 Certamente, você já ouviu algum caso desse tipo ou quem sabe foi 

vítima de má interpretação. Então, não custa nada pensar naquilo que se 

vai escrever. Reflita nisso!

Resumo
 

 Nesta aula, você teve oportunidade de conhecer três princípios 

fundamentais para um estudante ser bem-sucedido na educação: autono-

mia, interação e cooperação.

 A autonomia pode ser entendida como iniciativa para decidir e 

responsabilizar-se por cada uma dessas decisões. A interação é sinônimo 

de diálogo mediado pelas tecnologias da interação e da comunicação e 

o princípio da cooperação pode ser definido como uma disposição para 

auxiliar o outro.
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 Você viu também um pouco sobre as redes sociais digitais ou mí-

dias digitais e as netiquetas, ou seja, o cuidado que necessita ter para uma 

vida social digital livre de qualquer mal entendido. E pôde aprender como 

organizar seus estudos na educação a distância, com disciplina, força de 

vontade e lançando mão dos três princípios que apresentamos aqui: auto-

nomia, interação e cooperação, ou 3D: decidir, dialogar e dispor-se.  

Atividade de Aprendizagem
 

1) Depois de ter conhecido os três princípios básicos da EaD, de que forma 

você pretende organizar os seus estudos no curso Técnico em Finanças?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Chegamos ao final desta aula e também da disciplina. Esperamos 

ter contribuído para a sua aprendizagem neste curso e que você persevere 

até o final. Não desista se por acaso surgir alguma dificuldade. Procure a 

ajuda de professores, tutores e colegas.

 Não sofra sozinho ou calado, lembre-se de que agora você é um 

estudante 3D: decidido, dialógico e disposto.

 Nós gostamos muito da sua companhia e torcemos para que você 

também tenha gostado de ficar conosco até aqui. Continue firme para que 

você possa concluir o curso. Assim, o seu sucesso será garantido! Quere-

mos  vê-lo (la) com o canudo na mão, hein!

 Sucesso nos estudos e até uma próxima oportunidade! 
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Palavras Finais

Estimado(a) estudante 

 Queremos parabenizá-lo (la) por ter chegado ao final dessa discipli-

na.  Saiba que você é um felizardo por ter chegado até aqui. Lembramos 

que a disciplina Ambientação em EaD é só o começo do seu curso Técnico 

em Finanças e que outras disciplinas ainda virão. Por esse motivo, é bom 

que você mantenha contato com os colegas, professores e tutores do seu 

curso para continuar atualizado com as novidades que vêm pela frente. 

Então, continue firme, prosseguindo para obter o seu certificado!

 Esperamos que você tenha gostado do conteúdo que lhe apresen-

tamos e, mais que isso, que tenha aprendido que educação a distância é 

colaboração, interação, autonomia, participação, é estar antenado nessa 

era digital e aberto ao novo.

 Pensando nisso, o que você aprendeu nessa disciplina foi o que 

esperava? Os conteúdos abordados o (a) ajudaram nos estudos? Você con-

seguiu realizar as atividades sem maiores dificuldades? A partir dessa disci-

plina, você consegue fazer uma busca na internet de maneira adequada?

 Compartilhe o que aprendeu aqui com colegas, tutores, professo-

res e familiares. Você vai ver que a aventura de aprender não tem fim e, 

assim, é preciso sempre continuar buscando, lendo, pesquisando e estu-

dando, pois o processo de aprendizagem é contínuo.

Sucesso!!!!!!!!!
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Guia de Soluções

ANEXO I

Atividade de aprendizagem da aula 1 

1. Espera-se que o estudante possa identificar as características da EaD e 

compreender que o processo de aprendizagem mediado pelas tecnologias 

da informação e da comunicação precisa estar voltado para o aprendente.

Atividade de aprendizagem aula 2

Resposta: F, F, V, V, F.

Atividade de aprendizagem da aula 3

1. Espera-se que o estudante perceba o formato comum entre os modelos 

de educação a distância (fóruns, chat, entre outros) e compreenda a im-

portância do uso do ambiente virtual no aprendizado on-line.

2. Espera-se que o estudante relate alguns benefícios das tecnologias da 

informação e comunicação para outros meios que não o da educação, 

como a saúde, construção civil, entre outros.

Atividade de aprendizagem da aula 4

1. Espera-se que o estudante cite a diferença entre comunicação síncrona 

e assíncrona, principalmente relacionada  ao fato de a comunicação ser em 

tempo real ou não.

2. Espera-se que o estudante cite duas ferramentas de comunicação sín-

crona que é aquela em que a comunicação acontece em tempo real, como 

chat, e explique o funcionamento das ferramentas citadas.

 Atividade de aprendizagem da aula 5

1. Espera-se que o estudante pesquise sobre o surgimento do computador 

e faça uma linha do tempo citando a evolução, passando por alguns com-

putadores, como  Eniac, Edivac, pois assim poderá entender a evolução da 

própria tecnologia.



Rede e-Tec Brasil 80

2. Espera-se que o estudante descreva a diferença encontrada quando na-

vegar na internet utilizando diferentes navegadores (browsers) e descreva 

o que achou da experiência.

Atividade de aprendizagem da aula 6

1. Espera-se que o estudante pesquise outros recursos de pesquisa do Goo-

gle, diferentes do apresentado no livro e descreva a utilidade dos mesmos.

2. Espera-se que o estudante compare os recursos de busca do Google 

com outros buscadores na internet (Bing, Yahoo, entre outros) e também 

aprenda como realizar buscas efetivas através desses outros buscadores.

Atividade de aprendizagem da aula 7

1. Nesta atividade, o estudante precisa identificar qual das metodologias 

abordadas considera mais adequada para a sua aprendizagem de acor-

do com as características da EaD,  justificando porque optou por este ou 

aquele tipo de metodologia.

2.  O estudante deve reconhecer o papel e a função das tecnologias da 

informação e da comunicação no ensino a distância, associando essa utili-

zação na forma como ele percebe que seja a melhor maneira para que ele 

aprenda.

Atividade de aprendizagem da aula 8

Espera-se que o estudante saiba expor como os princípios que fundamen-

tam os estudos na EaD podem auxiliá-lo (la) na realização do seu curso, 

enfatizando a autonomia, a interação e a cooperação para sua aprendiza-

gem na educação a distância.  
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