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RESUMO 
A terceira geração da educação a distância (EAD) se 
caracteriza pela utilização das tecnologias de comunicação 
e informação, com destaque para a internet. A web 2.0, 
baseada no surgimento de novas ferramentas, como o 
Blogger e a Wikipédia, trouxe mudanças no processo de 
interação entre os envolvidos. Diante desse quadro, o 
presente artigo visa mostrar o papel da web 2.0 como 
potencializador da interatividade na EAD.   
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1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, temos vivenciado mudanças sociais em 
ritmo acelerado, muitas delas impulsionadas pelo avanço 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC). O 
processo de globalização pelo qual o mundo atual está 
passando, vem acompanhado de inúmeras mudanças em 
nosso estilo de vida, na forma de vermos o mundo, entre 
outras situações. E a educação não ficou de fora.  

As mesmas tecnologias que globalizam nossa sociedade, 
também são aplicadas ao processo de aprendizagem, 
criando novos caminhos na educação. Não apenas à 
aprendizagem presencial, mas também à modalidade à 
distância. A educação a distância está diretamente ligada às 
TICs, um setor altamente dinâmico, que traz consigo novos 
paradigmas da aprendizagem a partir dessas tecnologias 
inseridas no processo de aprendizagem. 

Mais do que um meio para superar problemas como custo e 
estrutura física, a educação a distância tem se mostrado um 

elemento comum nos sistemas educativos, não apenas para 
grupos específicos, mas assumindo grande importância na 
educação da população adulta, diante da necessidade de se 
buscar conhecimento contrapondo-se a escassa 
disponibilidade de tempo, principalmente para 
deslocamentos. 

A educação a distância caracteriza-se como uma 
modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos [7]. 

Inúmeros estudos mostram que a EaD não se difere de 
forma significativa da educação presencial em relação aos 
resultados de aprendizagem dos alunos.  

Segundo Formiga (2009), não podemos desconsiderar que 
a concepção de educação vai muito além do conjunto 
escola, professores, alunos e edificações escolares. A 
educação se inicia desde a concepção do ser humano até o 
seu desaparecimento. Diante dessa abrangência, tem-se um 
território fértil para utilização e aplicação da educação a 
distância em todos os campos de aprendizagem da 
atividade da nossa espécie. 

De acordo com [8], no processo de ensino/aprendizagem 
entre professores e alunos da EAD utilizam-se 
principalmente as tecnologias telemáticas, como a Internet, 
para mediar a interação entre os envolvidos no processo de 
aprendizagem. 

 



2. REFERENCIAL TEORICO 
Este tópico expõe, a partir de pesquisa bibliográfica, a 
fundamentação teórica dos temas relevantes para cumprir o 
objetivo da pesquisa de mostrar a importância da web 2.0 
para o processo de interação na educação a distância.   

 

2.1 Educação a Distância 
Segundo [5], a Educação a Distância (EaD) é uma 
modalidade em que docentes e discentes estão separados, 
planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias 
de comunicação. Além da separação física, a EaD também 
é associada à separação temporal entre os envolvidos. 
Keeagan (1991) coloca a separação do aluno em relação ao 
grupo de aprendizagem como parte da definição de EaD. 

Muitos entusiastas têm colocado a educação a distância 
como a solução dos problemas de ensino. Mas será que a 
educação a distância realmente possui a chave de todos os 
problemas que rodeiam o ensino presencial? A educação a 
distância pode realmente atingir a todos que não tem acesso 
à educação presencial? A educação a distância é realmente 
mais viável economicamente?  Essas e outras questões 
devem ser observadas de forma cuidadosa para que a 
educação a distância não seja utilizada sem critérios, 
tornando-se um mero complemento do ensino presencial. 

É inegável que a educação a distância ajuda a vencer 
muitos fatores de exclusão educacional, como questões 
físicas, e ao mesmo tempo financeiras, a partir do momento 
que não são necessárias grandes instalações para abrigar os 
corpos discente e docente ao mesmo tempo. O problema de 
tempo também é superado com facilidade pela educação a 
distância diante do fato que o aluno não precisa parar de 
estudar porque a “sirene tocou”, determinando o término da 
aula. A busca pelo conhecimento através da navegação 
continua sempre que se desejar. 

Um desafio que permeia a educação a distância e precisa 
ser tratado com muito cuidado é a personalização que essa 
modalidade permite. No ensino “entre quatro paredes” 
homogeneização está enraizada: as aulas, as datas das 
provas, o conteúdo cobrado, tudo é igual para todos. O 
mesmo se aplica aos currículos, em geral elaborados com 
margens bem definidas e conteúdos escolhidos antes 
mesmo de se conhecerem os alunos. Na educação a 
distância, principalmente devido as características da 
internet, os currículos são propostos sem limites. Os alunos 
são levados a abrir caminhos em busca do conhecimento 
através de links com conteúdos que se relacionam com 
outras aprendizagens conforme o interesse e a necessidade 
individual. Mas é preciso atenção: um currículo sem 
delimitações pode levar os alunos à desorientação e a 
dispersão. Se na internet a liberdade na navegação impera, 
na educação a distância caberá a ferramenta utilizada no 
ensino guiar o devido direcionamento. Mas para isso, é 
necessário que essas ferramentas sejam customizadas. 

Diante da separação física e temporal, a interatividade se 
torna essencial no processo de ensino-aprendizagem à 
distância. De acordo com [6], a interatividade em EaD é 
bastante complexa, visto que diversos agentes interagem de 
diferentes maneiras, utilizando inúmeras ferramentas e com 
diversas expectativas e objetivos. 

O desenvolvimento das tecnologias interativas permitiu que 
a interação que ocorre na educação tradicional e presencial 
seja reproduzida na modalidade a distância. De acordo com 
[5], as novas tecnologias trouxeram a EaD uma maior 
interação entre alunos e professores, e entre os próprios 
alunos, resultando em um processo interativo de 
aprendizagem com a independência no tempo e espaço da 
educação a distância. Quanto maior é a interação entre os 
participantes de um processo de ensino e aprendizagem, 
menor a distância transacional [5]. 

O tipo de mídia utilizada na EaD tem influência direta na 
qualidade da interação entre discentes e docentes. 
Programas gravados em áudio e vídeo, por exemplo, não 
possibilitam respostas dos alunos, e, consequentemente, 
interação. Por outro lado, a internet possibilita um alto 
nível de interação através de ferramentas como fóruns e 
chats.  

 

2.2 Abordagens educacionais na EAD de 3ª 
geração 
A educação a distância, assim como a educação presencial, 
apresenta uma grande variedade de abordagens 
educacionais. Segundo [12], elas podem ser classificadas 
basicamente em três modalidades: a broadcast, a 
virtualização da escola tradicional e as que promovem a 
construção do conhecimento. Nas três abordagens, as 
tecnologias de comunicação que caracterizam a terceira 
geração da EAD têm grande destaque no processo 
educacional.   

Na modalidade broadcast, os meios tecnológicos, como 
computadores, rádio ou televisão, são utilizados para passar 
a informação aos alunos, não pressupondo nenhum tipo de 
interação do aluno com esses meios. Na virtualização da 
escola, a sala de aula tradicional e aquela reproduzida via 
telemática são modalidades viáveis porque, baseadas na 
transmissão de informação através de meios tecnológicos, 
entregam a informação ao aluno com muito mais eficiência 
do que o professor. De acordo com [12], essas duas 
modalidades de EAD têm sido apresentadas como 
alternativas para a falta de condições educacionais que 
temos hoje. 

Por outro lado, o computador também pode ser um 
importante aliado no processo de construção do 
conhecimento, deixando de ser um mero meio de 
transmissão de informações. Nesse formato de aplicação, 
temos o que se denomina de construcionismo 



contextualizado, chamado na educação a distância de “estar 
junto” virtual. 

No estar junto virtual, o aluno utiliza as ferramentas do 
computador de maneira efetiva para construir algo de seu 
interesse, para o qual ele se encontra motivado, 
contribuindo para que o processo de aprendizagem seja 
mais significativo. Intermediando esse processo de 
interação aluno-computador, aparece a figura de um 
profissional que tenha conhecimento do significado do 
processo de aprender por intermédio da construção do 
conhecimento. Em geral, esse papel é desempenhado pelo 
professor, que exercerá o papel de tutoria, guiando o aluno 
na busca e construção do conhecimento. Essa interação 
aluno-professor só é possível a partir do momento que os 
mesmos estão conectados, mostrando a importância da 
internet na educação a distância. A modalidade de 
construção de conhecimento através da abordagem do 
“estar junto” virtual é uma alternativa que busca o 
aprendizado não apenas via transmissão, memorização e 
reprodução de informações, mas através do processamento 
dessas informações, mediante o acompanhamento e 
assessoramento do tutor, propondo desafios e auxiliando na 
busca de significados para as atividades realizadas pelo 
aluno. A aprendizagem acontece de forma colaborativa 
através das novas tecnologias e mídias na educação, 
valorizando as ferramentas disponíveis e também a 
possibilidade de o aprendiz ter uma participação mais 
efetiva no seu processo de aprendizagem. 

 

2.3 A interatividade no ciberespaço 
Permitir que os meios de comunicação possam atingir o 
usuário e obter um feedback imediato são as principais 
características da tecnologia criada e distribuída em forma 
digital [9]. Potencializada pela configuração informacional 
em rede, a interatividade é um dos tópicos centrais da 
comunicação digital. 

Vizinha semântica das palavras ação, agenciamento, 
cooperação e correlação, a interatividade pode ser definida 
como um processo comunicativo pela qual duas ou mais 
coisas ao trabalharem juntas produzem um efeito uma 
sobre a outra. 

A comunicação interativa pode ocorrer através de, pelo 
menos, quatro formas: a comunicação face-a-face; a 
comunicação epistolar; a comunicação telefônica e a 
comunicação mediada por computador. 

Desde seu surgimento, os programas computacionais foram 
chamados de multimeios interativos. Com o aparecimento 
da Web, que apresenta-se cada dia mais interativa, essa 
denominação encontra-se cada vez mais presente. No 
ciberespaço, a comunicação mediada por computador 
apresenta uma variedade de aplicações com alto grau de 
interatividade. 

Segundo [11], é possível que sejam alcançados níveis de 
interatividade bidirecional similares aos existentes na 
conversação através da tecnologia digital. 

No contexto dessa tecnologia, o emissor deixa de emitir 
mensagens e passa a construir um sistema com rotas de 
navegação e conexões. À medida que as solicitações 
daquele que manipula o programa são atendidas, a 
mensagem se modifica. Essa alteração ocorre por meio de 
uma interface, que é o lugar e meio para o diálogo na 
comunicação mediada por computador. 

Com seu alto nível de complexidade, a internet oferece 
inúmeras camadas de multivariabilidade para a interação 
homem-máquina. Os vários sistemas disponíveis na 
internet exibem diferentes capacidades tecnológicas e de 
interação. Tanto assincrônica, como o correio eletrônico e 
os fóruns, como sincrônica, que é o caso dos chats. 

Diante desse quadro, a interatividade da rede permite aos 
usuários acessar informações à distância em caminhos não 
lineares de hipertextos e hipermídia; enviar mensagens que 
ficam disponíveis sem valores hierárquicos; realizar ações 
colaborativas na rede; experimentar a telepresença; 
visualizar espaços distantes; agir em espaços remotos; 
coexistir em espaços reais e virtuais; pertencer a 
comunidades virtuais com interação e por imersão em 
ambientes virtuais de múltiplos usuários [2]. 

 

2.4 Um novo modo de ler 
A leitura de livros é executado de uma maneira diferente 
em relação ao leitor de uma linguagem híbrida, construída 
da junção de imagens e textos. Esse segundo leitor, por sua 
vez, também difere do leitor de imagens animadas. O 
mesmo acontece com o leitor do ciberespaço, que não 
apenas olham ou lêem as informações, mas interagem com 
elas. 

Diante de uma linguagem de arquitetura fluida, leve e 
volátil, tem-se um novo modo de ler. A leitura orientada 
pela arquitetura hipertextual da rede é uma atividade 
nômade, de perambulação de um lado para o outro, 
juntando fragmentos que vão sendo unidos mediante uma 
lógica associativa e de mapas cognitivos personalizados e 
intransferíveis [9]. 

[9] coloca ainda que os internautas podem ser classificados 
em três níveis distintos de acordo com os seus diferentes 
itinerários de leitura: o errante, o detetive e o previdente. 

O errante caracteriza-se por sobrevoar apressado pela 
informação. É um modo de leitura similar ao do leitor de 
jornais e revistas, que apenas folheia as páginas da 
publicação, tornando uma leitura ao acaso. O internauta 
errante utiliza seu instinto para navegar, explorando de 
maneira aleatória as possibilidades abertas pela trama 
hipermidiática da Web. Segundo [4], esse internauta realiza 



uma navegação para pilhagem, vagando de site em site, e 
de link em link. 

O detetive caracteriza-se por um farejar desconfiado das 
informações. É uma atitude típica do leitor de sinais, luzes, 
cores e rotas urbanas. Ele segue as trilhas dos índices de 
que os ambientes hipermidiáticos estão povoados. O 
navegador detetive vai transformando as dificuldades em 
adaptação através de um processo auto-organizativo, 
aprendendo com a experiência. 

O previdente, por sua vez, caracteriza-se por uma leitura 
com desdobramento cuidadoso. É uma característica do 
leitor de livros, que lê cada página sem esquecer nenhum 
detalhe do texto. O navegador previdente movimenta-se 
utilizando a lógica da previsibilidade, diante de uma 
familiaridade já adquirida. Sua navegação ocorre em 
percursos ordenados. 

Em comum entre esses três tipos de internautas está a 
interatividade, que agrega conceitos centrais da 
comunicação, do emissor, do receptor e da mensagem em 
questão.  

As mensagens no ciberespaço não se situam no ponto de 
emissão ou de recepção, mas em um espaço de comutação, 
onde não há lugar para emissores ou receptores definidos, 
apenas trânsito informacional [9].  

Emerge a lógica da interatividade. Segundo [1], a emissão 
pressupõe a participação instantânea da recepção. 

A informação transita no ciberespaço à velocidade da luz. 
O olhar do internauta varre a tela ininterruptamente, na 
velocidade que a navegação é executada, guiada pelo 
movimento ativo e multidirecional do ponteiro do mouse. 

 

2.5 WEB 2.0 
O conceito da Web 2.0 surgiu pela primeira vez em 2004, 
sendo utilizado com o objetivo de sustentar a teoria que 
embasava as mudanças que estavam ocorrendo na rede 
mundial de computadores. O surgimento de novas 
ferramentas como o Napster, o Blogger e a Wikipédia 
trouxeram uma mudança de paradigma que deram origem 
ao conceito de escrita colaborativa. A Web 2.0 pressupõe a 
participação dos usuários na produção das informações 
publicadas na internet, a forte socialização por meio de 
redes de relacionamento e a atualização constante das 
tecnologias disponíveis. Segundo [1], através da web 2.0 
“emerge a lógica da interatividade”. O conteúdo atual 
disponível na rede geralmente é resultado da participação 
(instantânea) do internauta. Um exemplo que ilustra bem 
essa participação ativa são os comentários dos leitores nos 
blogs. A substituição dos sites pelos blogs e redes sociais 
cria uma modalidade de comunicação social sustentada por 
pessoas e grupos que participam e colaboram com o 
conhecimento produzido [10]. 

Até o surgimento dessas novas ferramentas, os espaços 
para a produção e publicação de conteúdos eram muito 
limitados, existindo de fato necessidade de mudanças para 
que o internauta deixasse de ter uma atuação passiva, 
transformando-se em um colaborador ativo. Lévy (1999) 
antevê e sintetiza essa necessidade ao afirmar que “o uso 
crescente das tecnologias digitais e das redes de 
comunicação interativa acompanha e amplifica uma 
profunda mutação na relação com o saber. Ao prolongar 
determinadas capacidades cognitivas humanas (memória, 
imaginação e percepção), as tecnologias intelectuais com 
suporte digital redefinem seu alcance. E algumas vezes até 
mesmo sua natureza. As novas possibilidades de criação 
coletiva distribuída, aprendizagem cooperativa e 
colaboração em rede oferecida pelo ciberespaço colocam 
novamente em questão o funcionamento das instituições e 
os modos habituais de divisão do trabalho, tanto na 
empresa como nas escolas”. 

Também são percebidas mudanças na interface e lógica de 
navegação dos sites. Eles tendem a ser mais simples em 
virtude da adesão a protocolos e padrões internacionais - e 
ferramentas de código livre acoplam-se facilmente umas as 
outras depois de serem testadas por vários usuários. 

Em termos de aprendizado eletrônico, a Web 2.0 coloca-se 
como uma porta de entrada para redes de aprendizagem 
que possibilitam a criação dinâmica de conteúdos, a prática 
de comunicação escrita e oral, assim como o 
desenvolvimento de várias competências. 

 

3. Conclusões 
A educação a distância, principalmente na sua terceira 
geração, baseada nas tecnologias de informação e 
comunicação, tem na interatividade sua mola propulsora. A 
web 2.0, por sua vez, elevou o patamar da interatividade, 
ao permitir que, através de seus recursos disponíveis, os 
envolvidos no processo passassem a interagir de forma 
mais dinâmica. 

Percebe-se, logo, que a web 2.0, com suas novas 
tecnologias, potencializaram o processo colaborativo 
inerente a educação a distância, ampliando a interatividade 
necessária para o sucesso do processo de construção de 
conhecimento a distância. 
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