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Interação e Interatividade na ótica de Belloni 

A interação e interatividade dividem opiniões sobre seus conceitos. 
Alguns pesquisadores(as) não fazem distinção entre eles, outros(as) 
classificam interação referindo-se a relações humanas e interatividade como a 
relação homem-máquina. Belloni (2008) faz uma distinção entre interação e 
interatividade. Para a autora, interatividade pode ser vista como virtualidade 
técnica e a interação se dá entre as pessoas, podendo ser mediada pelas 
máquinas, como explica em sua obra ‘Educação à distância’ 

 
Ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre a 
intersubjetividade; isto é, encontro de dois sujeitos - que pode ser 
direta ou indireta (mediatizada por algum veículo técnico de 
comunicação). (BELLONI, 2008, p. 58) 

 
Interatividade, por sua vez, seria a capacidade de comunicação 

compartilhada, através de um equipamento, entre duas ou várias pessoas. 
Temos assim, a possibilidade de articular a emissão e a recepção de 
informações ampliando o espaço da discussão. Inúmeros recursos de 
interação/ interatividade estão disponíveis na web onde é possível se 
comunicar, criar e construir coletivamente. 

 
No que tange a interação mediada por computador, teremos 

interatividade de uma maneira globalizada, rompendo barreiras geográficas e 
territoriais. Dessa forma, o envolvimento entre pessoas, reciprocamente 
provoca ações e reações referentes a um determinado objeto ou assunto 
tratado, levando em consideração o meio e a sua realidade bem como a sua 
compreensão desta, sendo necessário que haja uma relação de cooperação, 
através de um meio tecnológico como, por exemplo, rede social, blog, entre 
outros. 
 

Segundo a perspectiva construtivista de Piaget (1982) a aprendizagem 
gera conhecimento a partir de uma interação entre o sujeito e o meio, entre o 
sujeito e o objeto e entre os sujeitos envolvidos e através da forma como o 
sujeito opera a realidade para transformá-la e/ou compreendê-la.  

A modalidade de Ensino à Distância cada vez mais está se dissipando e 
tornando-se uma das mais importantes ferramentas de propagação do 
conhecimento e da difusão de informação. Para isso, utiliza-se das mais 
variadas ferramentas pedagógicas, dos mais avançados meios tecnológicos de 
comunicação virtual que, conectam em uma interação, para isso, é necessário 
que haja uma interatividade tecnológica de comunicação. Existem hoje, 
inúmeros meios tecnológicos que a favorecem, mas, nem todos qualificam a 
interação do aluno. Para isso é indispensável que haja recursos pedagógicos, 



estratégias, materiais, fontes bibliográficas, intervenções e metodologias 
diferenciadas para que ocorra essa qualificação. 

A interação no contexto virtual de ensino, segundo Barros e Crescitelli 
(2008, p. 75), se conduzida adequadamente, “(...) viabiliza a formação de 
comunidades e é fundamental para assegurar processos pedagógicos cuja 
centralidade é colocada no aluno que constrói o conhecimento”. Essas 
ferramentas podem ocasionar uma nova forma de interação social, ou seja, 
uma nova forma de uso da língua como uma prática interativa. 

Portanto, para exemplificarmos o conceito acima destacado, escolhemos 
duas ferramentas que poderão ser utilizadas em sala de aula e que tem relação 
com a interação/interatividade proposto neste trabalho: são elas o Twine e o 
Pixton. 

 
 

TWINE: http://twinery.org/ 

 

 
 
 É uma ferramenta de código aberto para criar e contar histórias interativas, 
não-lineares, variáveis e com imagens. 
 
Funcionalidades básicas da interface: 
Stories: vai mostrar todas as histórias contidas na Library (sua biblioteca de 
histórias). Você rapidamente acessa a história que fez por ali; 
 
+Story: para criar uma nova história. Você vai dar um nome para o arquivo, 
clica em +Add e entra no editor de histórias; 
 
Import From File: caso você tenha um arquivo Twine (um HTML ele gera), você 
pode importar por aqui para jogar na ferramenta. Aí pode editar a vontade pelo 
software; 
 



Archive: gera um arquivo Twine para você poder importar depois todas as suas 
histórias na ferramenta. Uma forma de backup e de poder compartilhar todas 
as histórias com quem quer que seja; 
 
Formats: formatos de como será mostrado o layout da história. Tem alguns 
padrões (as duas primeiras abas), mas você pode baixar outros pela internet e 
incorporar ali (terceira aba); 
 
Language: mudar idioma da ferramenta. As opções são inglês e espanhol. 

 
Para saber mais: 
 
Site ‘Memória Bit’ 
Como criar games em texto (text adventures) com o Twine 
Acordou com uma grande ideia pra game, mas não entende nada de 
modelagem 3D, programação e afins? Crie um text adventure com o Twine. 
 
Leia a matéria completa em: http://www.memoriabit.com.br/como-criar-games-
em-texto-text-adventures-com-o-twine/ 
 
Site ‘Fábrica de Jogos’ 
Softwares: Crie Roteiros e Histórias Não Lineares com o Twine 
 
Leia a matéria completa em: http://www.fabricadejogos.net/posts/softwares-
crie-roteiros-e-historias-nao-lineares-com-o-twine/ 
 

 
 
PIXTON: https://www.pixton.com/br/ 
 

 

http://www.memoriabit.com.br/como-criar-games-em-texto-text-adventures-com-o-twine/
http://www.memoriabit.com.br/como-criar-games-em-texto-text-adventures-com-o-twine/
https://www.pixton.com/br/


Foto: Reprodução/ Alternative To [https://alternativeto.net/software/pixton/] 

 
É um recurso de montagem de história em quadrinhos de maneira fácil e 

rápida. Você pode criar suas próprias tirinhas e histórias em quadrinhos apenas 
selecionando personagens, cenários, objetos e balões pré-formatados. Para 
isso, é necessário criar uma conta e desenvolver sua história. 

 
O Pixton funciona também como uma rede social, permitindo que você 

possa se tornar fã de outros usuários(as) e, inclusive, formar o seu próprio fã 
clube de leitores. Você também pode deixar comentários nos quadrinhos de 
outras pessoas, e o mais divertido: remixar os quadrinhos dos outros. Isso 
mesmo, a partir do quadrinho de outro usuário(a) você pode criar um novo 
quadrinho aumentando ainda mais a colaboração e interação dos usuários. 
 

 
 
 
Conclusão 

Com estes recursos educacionais podemos planejar aulas dos diversos 
conteúdos e disciplinas, pois envolve a criatividade, produção textual, 
conhecimentos gerais, ferramentas como: e-mail, biblioteca virtual, edição, 
compartilhamento, opções de idiomas, enfim, amplos e dinâmicos recursos que 
podem ser utilizados em sala de aula e outros espaços de educação, pois, 
proporcionam atividades para o melhor entendimento e absorção do conteúdo 
em si, sendo proporcionado de uma maneira bem lúdica, de fácil acesso e 
compreensão. E, por fim questionamentos para serem aplicados aos alunos, 
onde o professor poderá perceber como este recurso colaborou com a 
compreensão e aprendizagem dos alunos sobre este conteúdo específico. 
Pode-se avaliar se a interação e a aplicação de tecnologia ajudou e possibilitou 
um melhor aprendizado. 
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