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Resumo 

O uso de novas tecnologias na Educação a Distância tem contribuído 

para a diminuição da distância transacional. Esta é uma teoria desenvolvida por 

Michael Moore e presente tanto EaD, como também na educação presencial. 

Estudos revelam que a afetividade é fator determinante no aprendizado e, 

sendo o homem social, a necessidade de interação para a construção do 

conhecimento é fator que deve ser discutido e analisado. Nesse contexto a 

webconferência surge como uma ferramenta de áudio, vídeo e 

compartilhamento capaz de proporcionar presencialidade síncrona. Ao se 

conhecer o potencial pedagógico da webconferência é possível utiliza-a de 

forma mais efetiva, desenvolvendo atividades que envolvem o uso de suas 

ferramentas e proporcionando um espaço de interação professor-aluno mais 

construtivo e dinâmico. 
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Introdução 

A Educação a Distância, em conjunto com a evolução tecnológica e a 

inclusão digital, tem crescido em números exponenciais. Os crescentes 

avanços tecnológicos geram um grande impacto nas organizações 

empresariais e na sociedade como um todo. A globalização da economia e a 

consciência ecológica, a formação de blocos econômicos e os padrões 

tecnológicos são tendências que começaram a ser consolidadas no final do 

século XX. 

As mudanças ocasionadas pelos avanços tecnológicos e pela revolução 

da informação estão transformando a sociedade industrial em sociedade da 

informação. A Tecnologia da Informação (TI), fortalecida a cada dia, é a base 

dos pilares desta nova sociedade. 

A TI vem sendo cada vez mais utilizada nas organizações e a sua não 

utilização se tornou praticamente impossível. Tendo em vista que a TI é cada 

vez mais relevante na obtenção de competência e competitividade, a sua 

administração deve estar entre os principais focos de toda a estratégia 

organizacional. As organizações bem-sucedidas, de qualquer setor, baseiam 

suas estratégias no uso dessas tecnologias, que permitem inovação, melhoria 

na qualidade e novas abordagens de relacionamentos com seu público-alvo. 

A nova era tecnológica afeta também a educação, trazendo novas 

possibilidades de aprendizado e expandindo o alcance da aprendizagem 

através do Ensino a Distância. As instituições estão buscando alternativas, 

substituindo formas tradicionais de ensino, bem como, os meios convencionais 

de formação acadêmica, buscando soluções mais eficazes com ajuda das 

novas tecnologias. 

Estudos acadêmicos indicam a existência de uma interdependência 

entre o estado emocional e a aprendizagem, independente da modalidade de 

ensino, ou seja, tanto presencial quanto a distância percebe-se uma 

interferencia da emoção no processo educacional. Nesse contexto, a 

interatividade torna-se um elemento essencial, tendo o professor a distância 

um papel social, auxiliando no desenvolvimento do senso de comunidade da 

turma, uma das características esperadas de um aluno de EaD. 
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Contexto Pedagógico 

A Educação a Distância não é novidade no âmbito educacional mundial. 

No Brasil, o marco inicial da EaD foi o ensino por correspondência que surgiu 

com o Instituto Monitor em 1939, seguido pelo Instituto Universal Brasileiro sete 

anos mais tarde. 

Ao analisar a linha evolutiva da educação encontram-se diversos 

projetos na modalidade à distância nos mais diferentes formatos e localidades. 

Para garantir a qualidade dos inúmeros modelos de EaD, o Ministério da 

Educação (MEC) definiu referenciais de qualidade para educação superior a 

distância que envolvem aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura. De acordo com o MEC, entre os tópicos principais do projeto de 

um curso superior a distância devem estar: concepção de educação e currículo 

no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; material 

didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; gestão 

acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. 

A internet destaca-se na Educação a Distância e a característica 

principal que impulsionou a sua aplicação na EaD foi a possibilidade de manter, 

de forma fácil e rápida, a interação professor-aluno. 

A troca de informações pode ocorrer de forma síncrona, em que o 

professor e aluno devem estar utilizando o recurso no mesmo instante, e de 

forma assíncrona, em que a interação ocorre independente da presença de 

ambos, podendo ser realizada em momentos distintos. 

As ferramentas síncronas têm como vantagem a possibilidade de 

interação em tempo real, não sendo necessário esperar para obter respostas 

ou realizar discussões. Entretanto, sua utilização é limitada, porque existe 

incompatibilidade de horários entre alunos e professores e os recursos 

tecnológicos são mais complexos. Como síncronas, podem ser citadas as 

ferramentas de chat (bate-papo) e de conferências. 

As ferramentas de interação assíncronas, como e-mail (correio-

eletrônico), fóruns e websites, não exigem a presença dos atores do processo 

ensino-aprendizagem no mesmo momento, então torna-se mais flexível a 

interação entre eles. O aluno pode enviar suas dúvidas a qualquer momento e 

o professor poder respondê-las sem a preocupação da iminência do final da 

aula. 
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A combinação destas ferramentas torna a internet um meio flexível e 

dinâmico para o desenvolvimento da EaD. 

A tecnologia permite personificar o ensino, ou seja, é possível construir o 

conhecimento face a face, uma vez que as tecnologias disponíveis na internet 

permitem reconstruir virtualmente a interação que ocorre na educação 

tradicional e presencial. 

 

Tecnologias de informação na educação 

A constante evolução de demandas organizacionais e tecnológicas exige 

que as estratégias de aprendizagem também evoluam para incorporar tudo o 

que a Tecnologia da Informação proporciona. A tecnologia traz a possibilidade 

de maior desenvolvimento da aprendizagem e comunicação, entretanto, para 

que as Tecnologias da Informação, efetivamente cumpram o seu papel como 

um recurso para a educação, o processo pedagógico tem que ser revisto e 

atualizado e se tornar compatível com os momentos atuais. 

A criação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem possibilita que os 

alunos se relacionem, trocando informações e experiências. Os professores  

têm a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre 

outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. 

Ambiente de aprendizagem é aquele que propicia ou potencializa a 
aprendizagem, tendo como elementos constitutivos: a estrutura física 
(concreta ou virtual); as metodologias empregas, possibilitadas pelo 
ambiente;bem como as condições de socialização; todos esses 
elementos devem estar articulados e não justapostos como se fossem 
aspectos isolados. 

[1]
 

Os modelos pedagógicos que suportam tais tecnologias ainda estão 

sendo desenvolvidos, porém os bons resultados que estão sendo obtidos 

permitem a geração de grande quantidade de conteúdos educacionais de 

qualidade, em formato digital, com um amplo potencial de aproveitamento, 

proporcionando a redução de custos e viabilizando a inclusão digital, 

permitindo o acesso do indivíduo excluído e carente aos meios de 

aprendizagem. 

A construção do próprio conhecimento depende da infraestrutura e da 

vontade de cada indivíduo, sendo influenciada pelas crenças pessoais, 

emoções e habilidades de cada um. 
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A educação e o treinamento à distância surgiram de forma inovadora e a 

internet tem um papel fundamental neste contexto. Assim, o ensino a distância 

vem sendo implantado como uma proposta de sistema de educação do futuro, 

que se adapta às mudanças que vêm ocorrendo no mundo e 

consequentemente ao estilo de vida das pessoas. 

Há instituições que oferecem exclusivamente a Educação a Distância, 

como a Open University da Inglaterra ou a Universidade Nacional a Distância 

da Espanha. Entretanto, a maioria das instituições que oferece cursos à 

distância também oferece cursos presenciais, como é o caso das universidades 

brasileiras. 

Para ofertar cursos à distância são necessárias adaptações, não basta 

repetir os mesmos procedimentos dos cursos presenciais. As mudanças vão 

desde a linguagem que deve ser mais clara e objetiva, até o papel do professor 

que é completamente diferente, ele é mais um orientador de informações e 

promotor de temas para reflexão e discussão. A transmissão de informações 

pode ser realizada através de diversos ambientes virtuais de aprendizagens, 

que devem ser analisados com a finalidade de se identificar qual possui os 

recursos necessários para o alcance dos objetivos da instituição. 

 

Interação e Interatividade na Educação a Distância 

A busca pela interatividade na execução de um projeto educativo a 

distância deve ser item primordial durante a elaboração do mesmo. A previsão 

de meios de comunicação que garantam a interatividade deve receber atenção 

dos gestores, de forma a criar uma via de mão dupla, ou seja, não basta 

disponibilizar os meios sem existir uma capacitação eficiente e um uso 

adequado de todos os agentes envolvidos. 

O computador e a internet permitem a união de diferentes tecnologias, 

as quais atendem as necessidades individuais dos discentes, tendo nesse 

sentido papel social e integrador, permitindo que pessoas dos mais variados 

mundos interajam e construam comunidades educacionais antes dificultadas 

pela distância. 

Nesse cenário, e principalmente em um ambiente de educação a 

distância, o papel do professor torna-se mais complexo, pois além dos desafios 

ordinários de incentivo, construção e circulação de conhecimento, apresenta-se 
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o elemento distância física, mas conectada através de uma nova configuração 

social e cultural desenvolvida ao longo dos últimos anos. 

Levando-se em consideração a teoria construtivista de Piaget, e tendo 

como base a percepção de que o aprendizado do ser humano se dá 

basicamente pela observação do mundo que o cerca, percebe-se que a 

interação é elemento fundamental no desenvolvimento educacional humano. 

A interação professor-aluno só é positiva quando a necessidade de 
ambos é atendida, quando há uma cumplicidade, quando os 
interlocutores são parceiros de um jogo; o jogo da linguagem, do 
diálogo, que é algo fundamental. É casar interação com conversação.

[2]
 

Na Educação a distância, a tecnologia deve fazer o papel de mediadora 

da comunicação discente-docente. Toda a interação se torna válida ao se 

utilizar as ferramentas adequadas para a interatividade. 

 

Distância Transacional 

A teoria da Distância Transacional, de Michael Moore, é um conceito 

pedagógico que trata da relação professor - aluno na educação, quando esses 

estão separados no espaço e/ou no tempo, sendo considerada uma teoria 

unificadora da sua Teoria sobre a Autonomia do Aluno. O conceito de 

transação deriva da definição da interação entre os indivíduos e o meio, sendo 

essa relativa ao espaço educacional, ou seja, uma interatividade social. 

A distância transacional varia de acordo com o nível de envolvimento 

proporcionado pelo curso, independente da modalidade. Vale ressaltar que a 

distância geográfica é apenas um agravante desta condição psicológica de 

solidão, não se trabalha com o conceito de transacionalidade apenas na EaD, 

esta pode estar muito bem instalada em cursos presenciais. Aulas sem dialogo 

sempre caracterizarão uma grande distância transacional, enquanto que, 

discussões síncronas desenvolvem pequena distância transacional. 

Na EaD, o uso da tecnologia como mediador da comunicação professor-

aluno, exige a concepção de ambientes diferenciados, em que a interação é 

um elemento chave, incrementa a relação do educando - educador e afasta o 

fantasma da evasão. 

 (..) a distância transacional não interessa a distância física entre 
professor e aluno, ou mesmo entre os alunos, mas sim as relações 
pedagógicas e psicológicas que se estabelecem na EAD. Portanto, 
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independentemente da distância espacial ou temporal, os professores 
e os alunos podem estar mais ou menos distantes em EAD, do ponto 
de vista transacional. 

[3]
 

Michael Moore trabalha a distância transacional na EaD como sendo 

aquela que ocorre entre os alunos e seus professores, inseridos em um espaço 

geograficamente separados mas tecnologicamente conectados. 

A educação deve ser vista como uma prática essencialmente social, na 

qual o professor deve transpor os muros escolares e as barreiras geradas pela 

separação física.  Apesar desta distância geográfica, a interação através das 

TIC permite a construção de um espaço psicológico propício ao 

desenvolvimento cognitivo e consequentemente a diminuição da distância 

transacional. 

A interação dialógica e positiva, portanto, passa a ter papel fundamental 

na Educação a Distância na medida em que se torna determinante na 

construção do conhecimento em um curso on-line. Usualmente, os conceitos 

de diálogo e interação são utilizados como sinônimos, entretanto, segundo 

Moore: 

[...] uma distinção pode ser feita. O termo ‘diálogo’ é usado aqui para 
descrever uma interação ou série de interações que possuem 
qualidades positivas que outras interações podem não ter. [...] Pode 
haver interações negativas ou neutras; o termo diálogo é reservado 
para interações positivas, onde o valor incide sobre a natureza 
sinérgica da relação entre as partes envolvidas. O diálogo em uma 
relação educacional é direcionado para o aperfeiçoamento da 
compreensão do aluno

.[4]
 

Percebe-se a importância da interação, diálogo, entre todos os agentes 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem a distância. Os meios de 

comunicação, utilizados para promover a interação, compõe o conjunto de 

ferramentas disponíveis aos educadores na busca pela ampliação do diálogo e, 

consequentemente, diminuição da distância transacional. 

 

Webconferência 

As tecnologias atuais permitiram o avanço da presencialidade 

independentemente da posição geográfica dos indivíduos. Nesse cenário 

desenvolve-se o conceito de reunião ou conferência virtual, a qual se 

caracteriza por ser um encontro realizado através da internet, em tempo real, 
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com a utilização de aplicativos/equipamentos com recursos de 

compartilhamento de voz, vídeo, textos e arquivos. 

Esta tecnologia desenvolveu-se a partir do uso do áudio como meio de 

comunicação a longa distância, a inserção de imagem e voz democratizou o 

acesso a reuniões e diminuiu as distâncias geográficas. Existem diferentes 

tipos de conferência, sendo a vídeo e a web as mais utilizadas atualmente. 

A videoconferência permite estabelecer uma interação entre duas ou 

mais pessoas em localidades distantes geograficamente, através de 

dispositivos específicos, gerando a impressão de estarem todos no mesmo 

ambiente. No entanto este sistema não é tão comum por possuir um alto custo 

de implementação. 

Na Internet, a videoconferência traz ao modelo de EAD alguns 
avanços relacionados à tão criticada impessoalidade existente nas 
demais ferramentas. Ela permite estabelecer um contato visual entre 
o alunos e professores, deixando este de ser um mero referencial 
simbólico que faz contato por cartas eletrônicas para desenvolver a  
personificação dos indivíduos envolvidos na interação. 

[5]
 

O termo webconferência deriva do inglês web conferencing, que é a 

realização de apresentações e/ou encontros remotamente através da internet. 

Os termos web conferencing e computer conferencing são frequentemente 

utilizados para definir discussões realizadas através de mensagens, 

geralmente, assíncronas. Entretanto estes termos fazem menção a sistemas 

que permitem a comunicação síncrona. 

Na webconferência, cada participante utiliza seu próprio computador, 

sendo a conexão com outros usuários realizada através de um sistema, que 

pode ser um aplicativo instalado no computador do cliente ou aplicações on-

line, em que o usuário acessa um site e se conecta ao sistema. 

Através de conferências é possível a realização de atividades totalmente 

à distância, sem perder a qualidade de interação e comunicação. Existem 

diversas ferramentas com as quais é possível diminuir a distância transacional, 

como chat, fórum e wiki, contudo a webconferência é a aplicação mais 

completa. 

O uso da webconferência facilita o processo de comunicação entre 

educador e educando, permitindo a construção do conhecimento mais profunda 

e abrangente. O diálogo entre os envolvidos se torna mais dinâmico, a 
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ferramenta permite a interação e integração de ideias de forma síncrona. Essa 

forma de interatividade favorece não só aquele aluno extrovertido que costuma 

dominar as discussões no ambiente escolar, mas também aquele estudante 

mais reflexivo que encontra um espaço propício para o compartilhamento de 

ideias. 

O uso de webconferência na EaD ainda esbarra em questões técnicas 

como, por exemplo, a velocidade da internet em determinadas localidades e 

equipamentos defasados. Para que a ferramenta seja utilizada de forma 

totalmente eficiente é necessário que as partes envolvidas possuam um bom 

acesso a internet e um equipamento com as configurações mínimas exigidas. 

Nesse aspecto destaca-se a importância dos polos de apoio presencial 

espalhados por todo o país. 

 

Metodologia 

Frente aos questionamentos de quais são as potencialidades 

educacionais da webconferência e como esta pode ser associada à prática 

docente, foi realizada uma análise do uso desta ferramenta baseada em 

experiências de outras instituições.  

Durante a análise percebeu-se que o uso da webconferência motiva 

positivamente os estudantes e os professores envolvidos. Na Educação a 

Distância esta motivação e interação entre os agentes proporcionam a 

diminuição da distância transacional e evita a evasão. 

Segundo Antônio Severino (2007) [6], a pesquisa bibliográfica é realizada 

a partir de dados trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados em livros, artigos e teses. Já a pesquisa documental possui um 

leque mais amplo, onde não só documentos impressos são utilizados como 

fonte, jornais, fotos, filmes, documentos legais e gravações também podem ser 

utilizados.  

A investigação cientifica realizada no presente artigo é baseada em 

buscas bibliográficas e um estudo caso-controle, analisando experiências de 

outras instituições que já utilizam a ferramenta a fim de compor as respostas 

almejadas. 

Diferentemente dos estudos de coorte e dos ensaios clínicos, os 

estudos de caso-controle são retrospectivos. São estudos ex-post-
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facto, ou seja, feitos de trás para frente, depois que os fatos 

ocorreram. [7] 

Materiais esparsos, como tutoriais e cursos sobre o assunto também 

auxiliaram a análise para compreender o suporte oferecido aos professores e 

estudantes no uso da ferramenta e como esta auxilia na diminuição da 

distância transacional na EaD. 

 

Potencialidades e perspectivas 

A webconferência proporciona um espaço de interação entre todos os 

agentes envolvidos, promovendo uma motivação a mais dos estudantes ao 

terem contato face a face com seus professores. O uso desta ferramenta 

proporciona uma ampliação das discussões e um aprofundamento das 

temáticas estudadas que talvez não haveria se fosse utilizado apenas o 

ambiente virtual de aprendizagem tradicional. 

A utilização da webconferência para a orientação e socialização de 

trabalhos de conclusão de curso é uma das vertentes a serem implementadas 

na instituição, permitindo a aproximação dos estudantes localizados nas 

diferentes unidades de apoio com seus professores e tutores. 

Neste ponto vale ressaltar a importância do uso das ferramentas de 

áudio, vídeo e texto em um mesmo espaço para a construção e socialização 

dos conteúdos pelo professor. Esta mistura de recursos proporciona um 

alcance cognitivo mais abrangente e facilita o processo de ensino-

aprendizagem. 

Estamos frente a uma mudança do modo de ensinar, a prática docente 

deve ser modificada de forma a permitir a transição entre a sala de aula 

presencial e a sala conectada em tempo real, na qual temos interação síncrona 

entre pessoas que estão geograficamente distantes. A webconferência permite 

o compartilhamento do conhecimento de forma conectada e dinâmica. 

 

Conclusão 

O avanço tecnológico e a expansão do acesso a internet propiciaram um 

aumento exponencial dos cursos a distância no país. As peculiaridades da 

Educação a distância exigem uma atenção diferenciada em relação a forma 
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com a qual o conteúdo é disponibilizado aos estudantes e a maneiro com a 

qual a comunicação professor-aluno é realizada. 

Não se deve definir a Educação a Distância como sendo aquela 

realizada distante geograficamente. Esta separação física pode, e deve ser 

transposta com o uso de diferentes ferramentas tecnológicas existentes. 

Levando-se em consideração a teoria da distância transacional, um curso na 

modalidade EaD poderá ser mais distância que outro de acordo com o grau de 

interatividade introduzido na estrutura do mesmo, ou seja, quanto mais 

comunicação síncrona de qualidade existir entre educadores e educandos 

menor será o sentimento de solidão e abandono desses. 

A webconferência é uma das ferramentas mais completas disponíveis 

para auxiliar na diminuição da distância transacional na Educação a Distância. 

É importante que a instituição, em conjunto com a equipe de professores, 

esteja atenta a necessidade de presencialidade, mesmo que virtual, nos cursos 

a distância como forma de minimizar os efeitos da distância psicológica. Ao 

aumentar a interação diminui-se a distância transacional e, consequentemente, 

a evasão. 

O uso da webconferência como ferramenta de ensino na Educação a 

Distância não é novidade, mas percebe-se a necessidade de uma maior 

discussão sobre o tema, já que muitas vezes a ferramenta é subutilizada e 

acaba por não alcançar total eficiência. 

A diminuição da distância transacional com o uso da webconferência é 

questão a ser debatida no meio acadêmico. É importante conhecer as 

potencialidades da ferramenta e os fatores que levam a existência deste 

sentimento de isolamento pelo aluno EaD para a correta adaptação do 

aplicativo ao curso a distância. Independente do curso ou metodologia 

aplicadas a webconferência é uma ferramenta de grande potencial que deve 

ser inserida e utilizada em todos os ambientes educacionais. 
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