
O surgimento das mídias di-
gitais tem modificado as op-
ções sobre como lidar com a
avalanche de informações,
imagens, sons e linguagens
que elas possibilitam, trans-
formando todas as formas
de se aprender e conhecer.
Elas tornaram a própria au-
diência mais seletiva, esco-
lhendo suas mensagens a
partir de determinados pa-

râmetros pessoais e intensificando o relacionamento
individual entre o emissor e o receptor.

Especificamente em relação ao campo da Edu-
cação, observa-se que a mensagem já não pode
mais ser entendida como simples resultado da
produção da enunciação, transmissão e recepção
alternadamente, mas pelo que pesquisadores do
tema chamam de hibridização entre o enunciador,
o enunciado veiculado e o destinatário. Ou seja,
com a Era da Informação, ora o sujeito é receptor,
ora é emissor.

Há a necessidade urgente de se repensarem as
obrigações e metodologias educacionais dos do-
centes, em busca da substituição da prática do en-
sino unidirecional para a bidirecionalidade, visan-
do restabelecer a relação professor/aluno, aluno/
professor e aluno-aluno. A interatividade assume

um importante papel no processo de construção
do conhecimento, ao ser pensada como comuni-
cação entre emissor e receptor, entendido como
cocriador da mensagem, um termo mais abran-
gente utilizado para explicar o diálogo e a recipro-
cidade nos tempos da cibercultura.

Nessa sala de aula interativa, observa-se um aban-
dono da transmissão "um/todos" e a adoção de um
modelo "todos-todos", em que a aprendizagem se
faz exatamente por meio do diálogo, conectando
emissor e receptor, tratando-os como pólos anta-
gônicos e complementares, na cocriação da co-
municação e da aprendizagem.

A Educação a Distância (EAD) é um grande exem-
plo de processo interativo de aprendizagem, cen-
trado no aluno, a qual permite um grau de flexibi-
lidade que o formato presencial não conseguiria
oferecer em termos de horários, de professores
e, dependendo da estrutura e da organização do
curso, até de interatividade.

Em função da dimensão continental de nosso país
e de sua diversidade social, atualmente encontra-
mos vários formatos de EAD, variando da adoção
do rádio e televisão aberta (mídias analógicas) à
videoconferência via satélite (mídia digital). Seus
diversos formatos têm mostrado que o significado
de interatividade passa por várias gradações de
relação entre seus participantes, como aponta o



chamado "Continuum de Milgram", sendo que o
grau de interação entre os alunos varia com base
nas tecnologias e ferramentas educacionais dis-
poníveis, bem como em função de fatores sociais,
conjunturais e psicológicos desses alunos.

Especificamente sobre a educação corporativa,
conforme as competências que se deseja traba-
lhar, o processo demandará uma maior ou menor
interatividade, sendo que a definição da melhor
(ou melhores) mídia(s) se dará exatamente a partir
desse detalhamento.

Umas das inovações mais recentes no cenário bra-
sileiro é a formatação de cursos in company, liga-
dos às universidades corporativas, com a adoção
da videoconferência via satélite com transmissão
bidirecional, a qual permite uma grande interativi-
dade entre professor/estúdio e alunos localizados
em pólos diversos, distribuídos em todo território
nacional, bem como entre alunos de polos dife-
rentes, quase uma replicação do ambiente pre-
sencial.

A formatação desses cursos passa necessariamen-
te por uma adaptação pedagógica, que vai desde
o planejamento de dinâmicas específicas (nos e
entre os pólos e estúdio) até a estrutura de apoio,
que envolve necessariamente a presença de pes-
soas. Essas farão a mediação do processo, a fim de
se estimular, ao máximo, essa troca de informação
e experiências, em tempo real, entre os participan-

tes dos polos, localizados nas mais diversas áreas
do país, e o professor, localizado em estúdio junto
ao grande centro.

No estúdio, o professor fica à vontade para mi-
nistrar sua aula, enquanto um mediador opera o
software de interatividade com a transmissão via
satélite, no sentido de estabelecer as colaborações
entre e com os diversos pólos, além de receber
as dúvidas dos alunos em tempo real. E, em cada
polo, há um facilitador, responsável por operar a
parte técnica e realizar atividades básicas pedagó-
gicas, referentes à organização do curso.

Complementarmente, são disponibilizadas áreas
na internet, destinadas a repositório de material
didático utilizado no curso e à troca assíncrona
de informações e esclarecimento de dúvidas pelo
professor e assistentes especialistas. No Brasil, a
Mercedes-Benz foi a primeira empresa a adotar
esse recurso no programa de atualização de sua
rede de concessionários, com aprovação da maio-
ria dos participantes em relação à eficácia do trei-
namento e qualidade de aprendizagem. •
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