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Interatividade 
 
Na sala de aula, a utilização de tecnologias pelos docentes transforma a classe em uma 
comunidade acadêmica, na qual todos os presentes possuem um objetivo comum: o 
aprendizado significativo.  
 
Multiplicando o acesso, a informação propicia a troca de conhecimentos e experiências e 
contribui para que o aluno, através de um método interativo e participativo, passe da antiga 
condição de receptor para atuante na busca de seu próprio conhecimento.  
 
Em contrapartida, a posição do professor também sofre transformações, passando de detentor 
do conhecimento a facilitador do aprendizado e sua missão, com a missão de ensinar o aluno a 
buscar a informação, recompô-la e reaplicá-la.  
 
Neste processo, a utilização da educação a distância e do e-learning atua de forma ágil e eficaz 
como ferramenta de tecnologia e desenvolvimento, pois permite aplicar o mesmo curso em 
diferentes unidades, com metodologia e conteúdos idênticos; viabiliza a troca eficiente de 
informação e experiência entre alunos; evita a preocupação com a distância física entre 
componentes de uma mesma turma; democratiza o acesso à informação; reduz custos; 
aumenta a autonomia e a independência do aprendiz; incentiva a educação pela utilização de 
recursos tecnológicos e multimídia para enriquecimento do aprendizado. 
 
O e-learning pode ser utilizado em uma sala de aula tradicional, na qual as aulas acontecem 
em tempo real, havendo a interação dos alunos, professores e também entre si, ou ainda 
quando e onde o aluno desejar acessar esses conteúdos. 
 
Capacitação 
Para que o professor atue de forma significativa como um facilitador do aprendizado de seus 
educandos, é fundamental que ele vença as barreiras da linguagem. Porém, isto somente será 
possível se ele possuir habilidades digitais e puder repassá-las aos seus alunos, envolvendo-os 
em uma experiência participativa de aprendizado.  
 
Cada vez mais os educadores necessitam reciclar seus conhecimentos para estarem 
preparados para facilitar o aprendizado de seus alunos e, para se alcançar este objetivo, a 
capacitação profissional é indiscutivelmente relevante, atualizando-se acerca das vantagens do 
uso da tecnologia. 
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