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Na ótica da relação entre sociedade, tecnologia e cultura e na emergência do 
uso de computadores conectados à internet e outras tecnologias digitais, a 
cibercultura tem como característica a convergência de mídias e faz emergir 
uma multiplicidade de interfaces interativas síncronas e assíncronas de 
comunicação que potencializa a mobilidade ubíqua em conectividade com o 
ciberespaço. Concebemos interfaces interativas, como meios que possibilitam 
a comunicação entre duas ou mais fontes de informação, mediante alguma 
tecnologia digital de informação e comunicação (TDIC). Assim, na atual fase da 
cibercultura, as interfaces interativas disponíveis na rede, a exemplo de e-mail, 
fórum de discussão, chat, whatsapp, youtube, facebook, entre outras, 
propiciam a interação e interatividade dos sujeitos, elementos fundamentais 
para um processo comunicacional dialógico com o uso das TDIC e com 
potencial de ensino e aprendizagem em diversas áreas de conhecimento, 
dentre estas, a Química. O aporte teórico deste estudo é apoiado 
principalmente nos estudos de Primo (2005, 2011), no que tange as interações 
mútua e reativa e Silva (2010, 2012), sobre interatividade e seus binômios: 
participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e potencialidade-
permutabilidade. OBJETIVOS: Investigar como o uso de interfaces interativas 
por alunos e professores, pode contribuir nos processos comunicacionais de 
um curso de licenciatura em química. Para alcançar tal objetivo, traçamos 
como objetivos específicos: identificar quais interfaces interativas são utilizadas 
por alunos e professores no curso e compreender como ocorrem os processos 
comunicacionais entre os sujeitos envolvidos com o uso destas interfaces. 
MÉTODO: Este estudo constitui-se como uma pesquisa qualitativa com viés 
em estudo de caso. Participaram da pesquisa três professores e dez alunos de 
um curso de licenciatura em química de uma universidade pública do Estado 
de Sergipe. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas 
com os professores e questionários com os alunos, e apreciados por meio da 
técnica de análise de conteúdo. RESULTADOS: Constatamos que o whatsapp 
se destaca como a interface mais utilizada para comunicação, sendo 
mencionada por todos os sujeitos. Isto enfatiza uma característica dos 
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ambientes educativos na cibercultura, a aprendizagem com mobilidade ubíqua. 
Por meio desta interface, os alunos interagem entre si e com professores de 
forma rápida e dinâmica, utilizando-a praticamente como um ambiente virtual 
de aprendizagem. Dos dez alunos participantes, oito utilizam o whatsapp para 
compartilhar conteúdos e informações de diversas disciplinas do curso. Chat e 
fórum de discussão também são utilizados em algumas disciplinas através do 
sistema de gestão acadêmica, porém, as potencialidades pedagógicas de 
ambas têm sido pouco aproveitadas devido a pouca participação dos alunos, 
que as utilizam somente nas disciplinas da área de ensino de química.  A 
depender das especificidades das disciplinas, também são utilizados vídeos do 
youtube, principalmente para o estudo de assuntos de físico-química. Ocorrem 
interações mútuas entre os sujeitos envolvidos e relações fundamentadas nos 
binômios da interatividade no decorrer dos processos comunicacionais. 
CONCLUSÃO: Ao utilizar interfaces interativas professores e alunos 
contemplam a cibercultura no processo de ensino e aprendizagem, pois, abrem 
espaço para o uso das TDIC de forma colaborativa e promissora. 
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